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Abstract
Singer, A. 2000. Föräldraskap i rättslig belysning. Parenthood in Legal Light. Iustus Förlag.
573 pp. Uppsala 2000. ISSN 0282-2040 ISBN 91-7678-454-1.

Parenthood, from a legal perspective, has always been perceived as a rather unambiguous
concept in Swedish legislation. It is the biological parent of a child who should be given
legal status as parent and thereby also all the rights and duties of a parent.  

In the first part of the thesis examines some of the reasons for studying the legislation
concerning parenthood. The laws regulating the relationship between parent and child
originate from laws enacted at the beginning of the twentieth century. One hundred years
later, changing family patterns and the development of different techniques for assisted
reproduction are only a few of the factors that puts legislation concerning parenthood in a
new light. Of even greater importance is a changing view of the child and the ambition to
always put the interests of the child first. It is submitted that the regulation concerning the
attainment of legal status as parent must be re-examined, like any other legislation
concerning children, in view of the best interest of the child. 

The second part of the thesis examines the grounds for legal status as parent according
to applicable Swedish laws. Particular attention is given to the question of the extent to
which biological kinship can be replaced as the basis for legal status and the reasons behind
this. The third part of the thesis analyses the legal construction of parenthood. The various
interests of parent and child that are met by the present legislation are clarified, in particular
the interests of the child in this context. It is concluded that the child has several interests
that should be satisfied when establishing legal status. A question discussed in this part of
the thesis is whether it is possible to satisfy the child's various interest in this context,
independently of one another and without having to change the child's legal family status.

The fourth and final part of the thesis discusses legal parenthood and how the legislation
could be formed in order to protect the interests of the child in a more effective manner than
today. It is argued that the legal regulation of parenthood needs to be more flexible,
allowing for the various interests that the child has in connection with parenthood to be met
independently of one another. This means that there might be a need to let go of biological
parentage as the model for legislation on parenthood. A child perhaps needs not two but
several parents during childhood.

Anna Singer, Juridiska institutionen, Uppsala universitet,
Box 512, SE-751 20 Uppsala, Sweden.
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Förord

Vem är egentligen förälder till ett barn? Frågan kan tyckas ha ett
självklart svar men om man tittar närmare på den rättsliga regleringen
visar sig en betydligt mer sammansatt bild än väntat. Om man dess-
utom skall ha barnets intressen för ögat blir bilden än mer komplice-
rad. Vad är en förälder? … De frågor jag ställts inför under mitt arbete
har många gånger framstått som diffusa, stora och svårfångade; men
också oerhört intressanta och mycket viktiga. 

Ämnet har engagerat inte endast mig; många har varit mig behjälplig
i mitt arbete. Professorerna Maarit Jänterä-Jareborg och Åke Saldeen
har varit handledare. Deras aldrig sviktande tillförsikt i mitt ämne och
min förmåga har varit en förutsättning för arbetets slutförande. För-
utom mina handledare har flera medlemmar av den juridiska fakulteten
i Uppsala varit till stor hjälp genom att läsa och lämna synpunkter på
det jag skrivit. Prof. Anders Agell skall ha särskilt tack för hjälp vid
ämnesvalet. Jag är mycket tacksam för att under åren ha haft docent
Håkan Anderssons obetingade stöd och uppmuntran. Han har generöst
delat med sig av sina gedigna kunskaper på civilrättens område; en
mer inspirerande lärare finns inte. Jur. kand. Margareta Brattström,
min kunniga kollega, har läst det jag skrivit i olika stadier och varit till
stor hjälp med sina alltid lika kloka synpunkter och aldrig sinande
tålamod. Hon och hennes familj har dessutom välkomnat mig i sitt hem
i Uppsala. Prof. Nils Jareborg har läst delar av manuskriptet och haft
värdefulla synpunkter. Maarit och Nils Jareborg har också i övrigt
inspirerat, ingjutit mod, väglett och givit mig bistånd på ett enastående
sätt. 

Jag vill också nämna kollegorna på avdelningen för Affärsrätt vid
Linköpings universitet som funnits tillgängliga som kunniga och
intresserade diskussionspartner. Fil. Dr Jan Perselli vid Linköpings
universitet har läst olika delar av manuskriptet. Jag har haft stor nytta
av hans synpunkter, alltid lika välbetänkta, som tvingat mig att formu-
lera mig på ett tydligare sätt. Ett tack också till de som hjälpt mig med
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det sista arbetet med denna bok. Anita Boberg, Göran Olsson och Jan
Perselli har hjälpt mig med korrekturläsning. Universitetsadjunkt
Rebecca Hincks har granskat den språkliga utformningen av avhand-
lingens summary och abstract. 

Ett stort tack också till alla vänner och kollegor i BRIS som givit
mig insikter i och kunskaper om den verklighet som reglerna skall
fungera i. BRIS generalsekreterare Göran Harnesk har, genom att
vara en förstående och uppmuntrande chef, möjliggjort avslutandet av
denna avhandling. Henrik Holm, och hans föräldrar Karin och Anders,
samt fotograf Staffan Gustavsson skall också ha ett särskilt tack för
hjälp med den slutliga utformningen av boken.

Min make Gidi har under alla år varit mitt största stöd i det emel-
lanåt ensliga arbetet med en avhandling. Med honom vid sin sida är
inte något svårt. Våra barn Mira och Adam är förstås själva utgångs-
punkten för mitt engagemang i avhandlingsämnet. De har givit mig en
fast grund att stå på. De har tålmodigt uthärdat en emellanåt mentalt
frånvarande, och av det rättsliga föräldraskapet uppslukad, mor och
skall ha därför ha ett speciellt – och mycket stort – tack.

Min forskarutbildning har finansierats av Juridiska institutionen i
Uppsala. Jag har därifrån också erhållit medel för en månads vistelse i
England. Tryckningen av avhandlingen har möjliggjorts genom bidrag
från Juridiska institutionen i Uppsala, från Tore Alméns minnesfond
samt från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Jag
tackar för alla dessa generösa bidrag.

I detta arbete har beaktats material fram till den 1 juli år 2000.
Material som har blivit tillgängligt efter det har endast undantagsvis
kunnat beaktas.

Linköping i september år 2000

Anna Singer
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Kapitel 1 Inledning

Det kom en gång två skökor till kungen, och de fick företräde för honom.
”Lyssna, herre!” sade den ena. ”Vi bor i samma hus, jag och den där
kvinnan, och där födde jag ett barn, och hon var med. Två dagar efter
mig födde också hon. Det var bara hon och jag, ingen främmande var hos
oss, vi var ensamma. En natt dog hennes son, hon hade legat ihjäl
honom. Då steg hon upp mitt i natten medan jag sov och tog min son som
jag hade intill mig och lade honom hos sig, och det döda barnet lade hon
hos mig. När jag steg upp för att amma min son på morgonen var han
död. Men när jag såg på honom där på morgonen upptäckte jag att det
inte var det barn som jag hade fött.”

Då sade den andra kvinnan: ”Nej, det är min son som lever och din
som är död!” Men den första ropade: ”Nej, din son är död och min
lever!” Så tvistade de inför kungen. Då sade han: ”Den ena säger: Det
är min son som lever och din som är död. Den andra säger: Nej, det är
din son som är död och min som lever.” Och kungen sade: ”Räck mig ett
svärd!” När man kom med svärdet sade kungen: ”Hugg det levande bar-
net mitt itu och ge hälften åt den ena och hälften åt den andra!” Då sade
hon som var mor till den levande pojken – ty kärleken till sonen över-
väldigade henne: ”Herre, ge honom hellre åt henne, döda honom inte!”
Den andra sade: ”Nej, ingen av oss skall ha honom. Hugg till!” Då
befallde kungen: ”Ge det levande barnet åt kvinnan här. Döda honom
inte. Det är hon som är hans mor.”1 

1.1 Avhandlingsproblematiken
Att bli förälder är en sak; att vara det en annan. Ofta har dock frågan om
blivandet och varandet setts som samma sak, åtminstone i rättsliga sam-
manhang. Uppfattningen att ett barns biologiska föräldrar är barnets för-
äldrar och därför skall ha status som rättsliga föräldrar, dvs. ha de rättig-
heter och skyldigheter i förhållande till barnet som lagen ger, har sina
rötter långt tillbaka i tiden.2 Redan för kung Salomo var detta självklart.

1 GT, Första Kungaboken 3:16–27, Bibelkommissionens utgåva 1999.
2 Se vidare nedan delavsnitt 1.5.1 angående uttrycket ”rättslig förälder” och ”rättsligt för-
äldraskap”.
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En biologisk förälder anses som ingen annan ha sitt barns bästa för ögo-
nen. Också detta visste kung Salomo, som använde sig av den erfaren-
hetssatsen för att bevisa biologisk släktskap. Med dagens DNA-teknik är
vi inte längre hänvisade till att använda förälderns kärlek till barnets för att
bevisa biologisk släktskap. Biologisk släktskap kan fastställas vetenskap-
ligt. Men frågan kvarstår om detta vetenskapliga fastställande av föräldra-
skap också – som en naturlag – skall styra den rättsliga synen på föräldra-
skap.

Det är inte endast reglerna för fastställande av rättslig status som för-
älder som utgår ifrån det biologiska föräldraskapet som det ”riktiga” för-
äldraskapet. Också utformningen av föräldraskapets rättsföljder synes ha
biologiskt föräldraskap som modell. Den som är förälder har det fulla
ansvaret – både en rätt och en skyldighet – att tillgodose barnets olika
intressen och behov. Andra än föräldrar har inte, och kan i allmänhet inte
heller få, ett rättsligt ansvar för barnet. Genom att ge den biologiska för-
äldern rättslig status som förälder och det därmed sammanhängande
ansvaret för barnet kan det antas att barnet får den bästa omvårdnaden.
Den biologiska föräldern är ju den som älskar barnet högst. Barnets bästa
tillgodoses därmed, eller…? Är biologisk släktskap en självklar och
ändamålsenlig grund för den rättsliga regleringen av föräldraskap? Tan-
ken att den biologiska föräldern inte är den som älskar barnet högst och
inte alltid sätter barnets bästa främst känns kanske främmande. Men det
är ändå inte otänkbart att det, sett ur barnets synvinkel, ibland vore bättre
att någon annan än den biologiska föräldern fick ansvaret för barnet. Den
syn på föräldraskap som framkommer i regleringen präglas av den av natu-
ren givna regeln: Ett barn har bara två föräldrar. Men rättsligt föräldra-
skap består, som skall utvecklas i detta arbete, av flera komponenter och
har flera funktioner. Det är inte alltid säkert att en och samma person är
den bästa i alla de olika funktioner som skall tillgodoses genom rättsligt
föräldraskap. Det enhetliga – på grundval av biologisk släktskap formade
– föräldrabegreppet medför dock att sådana nyanserade bedömningar
över huvud taget inte kan föras upp till en medveten rättslig diskussion.

I takt med att samhället förändrats har den faktiska situationen för –
och synen på – barn, föräldraskap och familj förändrats. Barnet har kom-
mit att inta en mer självständig ställning med egna intressen som skall
beaktas, både i förhållande till föräldrarna och till samhället i stort.
Familj och föräldraskap är föränderliga företeelser på grund av föränd-
rade samlevnadsvanor. I praktiken lever många barn i familjer som inte
motsvarar den traditionella kärnfamiljen och många fungerar som ”för-
äldrar” till barn som inte är deras biologiska barn. Föräldraskap är idag
ett centralt begrepp i den familjerättsliga regleringen. Föräldraskap har
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blivit allt mer åtråvärt.3 Barn har kommit att uppfattas som värdefulla –
en stor del av livets mening. Rättsligt erkännande som föräldrar eftersöks
av allt fler; inte bara av dem som av olika skäl inte kan få biologiska
barn, utan även av dem som inte lever med sina barn samt av dem som
fungerar som föräldrar till barn som inte är deras biologiska barn.4 

Antalet situationer när rättsligt föräldraskap – med allt vad som därmed
följer – knutet enbart till biologisk släktskap, inte längre framstår som vare
sig givet eller ändamålsenligt ökar därför. Den förändrade samhällssitua-
tionen har i viss utsträckning fått återverkningar på den rättsliga konstruk-
tionen av föräldraskap vad gäller rättsverkningarna, såsom vårdnadsansva-
ret. Ofta framstår dock den gällande regleringen av föräldraskap som otill-
räcklig för att avgöra alla tänkbara frågor om föräldraskap på ett sätt som
tillgodoser de intressen som bör respekteras och skyddas i sammanhanget.

I detta arbete granskas den svenska regleringen rörande föräldraskap
med särskild inriktning på fastställande av rättsligt föräldraskap. Många
olika frågeställningar uppmärksammas: Enligt vilka principer avgörs
vem som skall tillerkännas rättslig status som förälder till ett barn och
vad ligger till grund för dessa principer? Finns det bakom den gällande
regleringen ett synsätt på föräldraskap och föräldraskapets grunder som
skulle kunna tas till utgångspunkt för avgörande av ännu ej reglerade
situationer, såsom äggdonationer och homosexuellas möjligheter att
adoptera, eller måste helt nya synsätt anläggas i nämnda fall? Vad inne-
bär barnets bästa vid fastställande av rättsligt föräldraskap? Hur tillgodo-
ses barnets bästa genom de existerande reglerna om fastställande av rätts-
ligt föräldraskap? Vilka argument skulle kunna tillmätas betydelse vid
bedömningen av vem som skall vara rättslig förälder om det är barnets
bästa som skall avgöra? Kan det finnas andra hänsyn att ta än barnets
bästa vid fastställande av rättsligt föräldraskap?

1.2 Ämnets aktualitet

1.2.1 Barnets bästa och fastställande av rättsligt föräldraskap
Familjerätten som sådan har numera, har det sagts, som övergripande
mål att skapa goda levnadsförhållanden för barn.5 I synnerhet finns ett

3 Se t.ex. Lundin, S., Längtan efter social och biologisk identitet s. 34 ff.; Nordborg, G.,
Konstruktioner av moderskap och faderskap s. 144. Se också Zelizer, V., Pricing the Price-
less Child.
4 Jfr Edwards, R., Gillies, V. & Ribbens McCarthy, J., Biological Parents and Social Families
s. 101.
5 Agell, A., Legal Policy, Technique and Research in Family Law – Some Comparative
Aspects s. 145.
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sådant mål med reglerna rörande förhållandet mellan föräldrar och barn.
Barnets6 intressen och behov har, hos oss och i andra länder, under de
senaste årtiondena erhållit en allt centralare roll i lagstiftningsarbetet.
Målsättningen för arbetet har varit att åstadkomma en lagreglering som
på ett bättre sätt än tidigare tillvaratar och tillgodoser barnets intressen
och behov,7 fristående från föräldrarnas intressen – ”barnets bästa” kan
därmed sägas ha blivit ledstjärnan för lagstiftningen. Uttrycket används
ofta och i många sammanhang. Just genom dess användbarhet har det
emellertid förlorat något av sitt – till synes – lättbegripliga innehåll.

När det gäller det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar får
barnets bästa som målsättning betydelse på olika sätt och i olika situatio-
ner. Kännetecknande är att regleringen i stor utsträckning bygger på upp-
fattningen att barnet – enligt lagen en person under 18 år – saknar den
mognad, erfarenhet och det förstånd som krävs för att barnet skall kunna
ta hand om sig själv och fatta de beslut som krävs för detta. Barnet måste
därför tas om hand och företrädas av någon vuxen – en ställföreträdare.
Hänsynen till barnets intressen – barnets bästa – motiverar utformningen
av reglerna rörande föräldraskapets rättsverkningar, såsom vårdnadsansvar
och förmynderskap. I vissa fall har barnets bästa också uttryckligen bety-
delse för avgörandet av vem som skall tillerkännas ställning som rättslig
förälder. Ett tydligt exempel är reglerna om adoption.8 Men har hänsynen
till barnets intressen betydelse även i andra fall vid fastställande av vem
som skall anses vara förälder? Vilket samband finns mellan barnets bästa
och fastställande av rättslig status som förälder? Det är sådana frågor som
ställs i detta arbete.

Barnets bästa är utgångspunkt för framställningen. Att ge barnets bästa
en entydig innebörd är förenat med svårigheter, inte minst som målsättning
för reglerna om fastställande av rättslig status som förälder. Barnets bästa
har i svensk rätt angivits som rättslig målsättning i huvudsak för regler
rörande en förälders skyldigheter gentemot barnet. Barnets bästa motive-
rar ytterst både förälders underhållsskyldighet och förmyndaransvar, men
har inte särskilt analyserats eller diskuterats i samband med dessa rätts-
verkningar. Barnets bästa som rättslig målsättning förekommer däremot
ofta i samband med fastställande av vårdnadsansvarets innebörd och som
kriterium för avgörandet av vem av föräldrarna som skall tillerkännas

6 Jag kommer i det följande att genomgående hänföra mig till barnet i singularis eftersom
frågan om föräldraskap inte rör en rätt för barn som kollektiv utan måste ses ur det
enskilda barnets synvinkel. Ordbruket ansluter till FN:s konvention om barnets rättigheter,
se vidare prop. 1989/90:107. Även uttrycket förälder används om möjligt i singularis.
7 I den fortsatta framställningen används uttrycken intresse och behov som synonymer.
8 FB 4:6. Adoption får medges endast om den anses vara till fördel för barnet. Se vidare
nedan kap. 5 angående adoption.

kapitel 1.fm  Sida 26  fredag 13 oktober 2000  15:02



27

vårdnadsansvar.9 Barnets bästa och vårdnadsreglerna är ett ofta debatterat
ämne i ett internationellt perspektiv. Olika tolkningar och synsätt fram-
förs, beroende på tidpunkt och kulturellt sammanhang. Någon konsensus
om hur barnets bästa skall definieras i förhållande till vårdnadsreglerna
finns inte. Däremot förefaller det råda enighet om att barnets bästa inne-
bär att det är det enskilda barnets behov och intressen som skall tillgodo-
ses.  Hur barnets intressen skall identifieras och hur de skall tillgodoses
får avgöras i det enskilda fallet. Detta förhållande förenklar inte begrep-
pets praktiska tillämpning.

Barnets bästa i samband med fastställande av rättslig status som för-
älder har inte diskuterats i någon större omfattning. Det saknas dock
anledning anta att barnets bästa vid fastställande av rättslig status som
förälder skulle innebära något annat än att det är det enskilda barnet och
tillgodoseendet av detta barns intressen som skall vara utgångspunkter.
Att rättsligt föräldraskap skall fastställas antas utan närmare diskussion
och – kan man tycka – på goda grunder vara till barnets bästa. Utan rätts-
liga föräldrar finns det inte någon som kan åläggas det ansvar för barnet
som finns uttryckt i de till föräldraskapet knutna rättsverkningarna,
såsom vårdnads- och försörjningsansvar. Ett av skälen bakom tillkomsten
av den svenska regleringen rörande förhållandet mellan barn och föräld-
rar var att markera att barn primärt skall tas om hand, och har en rätt att
tas om hand, av sina föräldrar. Synsättet finns också fastslaget i FN:s
konvention om barnets rättigheter och andra internationella instru-
ment.10 Betonandet av barns rätt till föräldrar är dock inte helt okomplice-
rat. Det leder lätt till att det omvända förhållandet, föräldrars rätt till
barn, kommer i blickpunkten. Ett betonande av barnets rätt till föräldrar
kan dessutom innebära att det ansvar som samhället har mot barn, i
samma utsträckning som mot andra medborgare, lätt undgår uppmärk-
samhet; barnets bästa i samhället anses tillgodosett genom att barnet har
föräldrar. Samtidigt betonas i många sammanhang att barnets intressen
skall ses som fristående från föräldrarnas intressen och tillgodoses efter
vad barnets bästa kräver. Dessa två synsätt går inte alltid att förena.

9 Se t.ex. prop. 1981/82:168 s. 17 ff.; prop. 1989/90:28 s. 57 ff.; prop. 1990/91:8 s. 25 ff.;
prop. 1994/95:224 s. 27 ff.; prop. 1997/98:7 s. 46 ff.
10 FN:s konvention om barnets rättigheter markerar på ett tydligt sätt föräldrarnas betydelse
för barnet. I bl.a. artiklarna 7, 9 och 10 slås fast att föräldrarna har rätt att vårda sina barn
och att inte skiljas från dem mot sin vilja. Artikel 18 anger att föräldrarna har huvudansvaret
för barnets uppfostran och utveckling. I konventionens preambel markeras familjens och
föräldrarnas betydelse för barnet. Liknande synsätt framkommer i andra internationella
instrument, såsom i artikel 16 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 23
i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt artikel 10
i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
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Reglerna om fastställande av rättsligt föräldraskap kan, i ett historiskt
perspektiv, sägas ha haft till syfte att tillförsäkra barnet någon som har att
tillgodose barnets bästa vad gäller exempelvis vårdnad och underhåll. Att
det skulle vara barnets biologiska föräldrar har, som inledningsvis berör-
des, länge tagits för givet. Bakom lagregleringen ligger tanken att föräldra-
skapet är ett av naturen givet tillstånd (vilket det i en mening också är)
och att den rättsliga regleringen endast har att bekräfta detta förhål-
lande.11 Osäkerhet om den biologiska släktskapen har dock i praktiken
inte hindrat fastställelse av rättsligt föräldraskap. Under senare år har
överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt föräldraskap betonats
med hänvisning till barnets intresse av att känna till sitt ursprung. Fast-
ställande av rättsligt föräldraskap får därmed ett dubbelt syfte: dels att
utpeka någon som ansvarig för barnet, dels att ge barnet kännedom om
det biologiska ursprunget. Dessa två syften med fastställande av föräldra-
skap ger anledning att närmare begrunda vilken innebörd barnets bästa
skall ges i sammanhanget; vilket av barnets intressen skall tillmätas
avgörande betydelse när de två inte kan tillgodoses i ett enskilt fall
genom att en person ges rättslig status som förälder.

1.2.2 Barn och föräldrar – ett föränderligt förhållande

Många av de nu gällande reglerna rörande förhållandet mellan föräldrar
och barn tillkom i en tid då familjen som enhet i allmänhet inte genom-
gick några större förändringar under ett barns uppväxt. Utgångspunkten
för den nuvarande regleringen är att den som en gång fastställts vara för-
älder skall fullgöra de till föräldraskapet knutna funktionerna, oavsett hur
de faktiska förhållandena gestaltar sig. Det handlar med andra ord om ett
tänkesätt som går ut på ”en gång förälder – alltid förälder”.12 

Statistik över barns levnadsförhållanden idag ger emellertid en annan
bild. Många barn lever inte med båda sina ursprungliga – med vilket
oftast avses biologiska – föräldrar under hela barndomen, utan med en
ensamstående förälder. En del barn lever under sin uppväxttid med en

11 Se t.ex. LB III s. 82: ”Att föräldrarna har en rätt och en plikt att vårda barnen ligger
emellertid i sakens natur … ”; LB III s. 85: ”… den naturliga föräldrakärleken …”; prop.
1975/1976:170 s. 81: ”Däremot saknar barnet arvsrätt, rätt till pension m.m. efter den
’rätte’ fadern …”; prop. 1984/85:2 s. 14: ”Sedan barnet fötts skall mannen alltså inte
kunna föra talan om att han ej är barnets verklige far.”
12 Ett exempel på ett sådant synsätt är möjligheten att mot ena förälderns vilja förordna om
gemensam vårdnad. Avsikten är att understryka att även den förälder som inte bor med
barnet har ett ansvar för barnet, prop. 1997/98:7 s. 48 ff. Liknande tankar kommer till
uttryck i betänkandet SOU 1997:161, se t.ex. kap. 3 s. 51 ff.
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styvförälder och många hinner också leva med flera styvföräldrar. Familj
och förälder är numera i praktiken ofta föränderliga företeelser i det
enskilda barnets liv.13 

Skilsmässor och separationer, omgiften, halv- och styvsyskon, ”plast-
pappor” och ”extra-mammor” är företeelser som aktualiserar frågor om
vem som är förälder och vad en förälder är. I grunden handlar det om
vem som skall ha ansvar för barnet. Lagens syn på rättslig status som för-
älder som en oföränderlig och evig egenskap framstår i vissa fall som
mindre väl anpassad till verkligheten. Frågan kan ställas om hänsynen till
barnets bästa kan motivera att biologisk släktskap blir en av flera omstän-
digheter som kan beaktas vid bedömningen av vem som skall anses vara
förälder eller ha en förälders ansvar.

Mot denna bakgrund kan det finnas anledning att närmare undersöka
föräldraskapets rättsliga konstruktion som sådan och de skäl som anförts
för den rådande ordningen.14 

1.2.3 Genteknik och föräldraskap
Gentekniken ger numera möjlighet att klarlägga en individs genetiska
ursprung.15 Ett sådant klarläggande anses ha betydelse av flera skäl. I takt
med att tekniken för genterapi utvecklas blir betydelsen av kännedom om
det genetiska arvet allt större; vetskap om genetiskt överförda sjukdomar
blir viktig för individens hälsa. Det existerande regelsystemet rörande
föräldraskap medför att biologiskt ursprung har rättslig betydelse som
förutsättning för rätt till arv och underhåll. Därtill anses kännedom om
det biologiska ursprunget ha betydelse för utvecklingen av individens
självuppfattning och känsla av identitet.16 Det antas finnas ett värde i sig
att känna till sitt biologiska ursprung.

Reglerna rörande fastställande av föräldraskap har i huvudsak utfor-
mats för att åstadkomma överensstämmelse mellan rättsligt och biolo-
giskt föräldraskap. När bristande överensstämmelse tillåts, såsom efter
adoption, finns en målsättning att ändå ge barnet rätt till kännedom om
det biologiska ursprunget.17 Ett klarläggande av barnets biologiska

13 Se vidare nedan kap. 3.
14 Frågorna uppmärksammas nedan, särskilt i kap. 7, 9 och 11.
15 Angående uttrycken biologiskt respektive genetiskt ursprung, se vidare nedan delavsnitt
1.5.2 samt avsnitt 8.1. Uttrycken används här som synonymer.
16 Saldeen, Å., Barnets rätt till sitt ursprung s. 250. Se vidare nedan kap. 8.
17 Stadgandet i artikel 7 i FN:s konvention om barnets rättigheter, att barnet skall så långt det
är möjligt ha rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem, har tolkats som
ett stöd för ett sådant synsätt. Det är endast barn tillkomna genom givarinsemination som i
lag givits rätt att få uppgifter om det genetiska ursprunget genom rätten att få information om
givaren, se lagen (1984: 1140) om insemination 4 § (i det följande inseminationslagen).
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ursprung i de fall rättsligt föräldraskap inte överensstämmer med det bio-
logiska innebär, förutom efter adoption och givarinsemination, att bar-
nets familjerättsliga tillhörighet förändras. En överensstämmelse mellan
rättsligt och biologiskt föräldraskap anses väga tyngre än ett bibehål-
lande av en familjerättslig tillhörighet som inte baseras på biologisk
släktskap. Fastställande av familjerättslig status får därmed som primär
uppgift att tillgodose individens intresse av klarhet rörande biologiskt
ursprung.

Det är dock inte givet att ett klarläggande av biologiskt ursprung skall
medföra att den biologiska föräldern också ges rättslig status som förälder.
Hänsyn till barnets bästa skulle i vissa situationer kunna motivera att
andra kriterier än den biologiska släktskapen ges betydelse vid tillerkän-
nande av rättslig status som förälder. Ett fasthållande vid biologisk släkt-
skap som avgörande kriterium för rättslig status som förälder innebär att
föräldraskap i rättslig mening reduceras till en funktion av biologisk
släktskap. Andra viktiga aspekter av föräldraskapet riskerar att förlora
sin betydelse, inte minst de som kommer till uttryck i föräldraskapets
rättsverkningar. Om ambitionen är att tillgodose barnets olika intressen i
förhållande till rättsligt föräldraskap måste detta dilemma uppmärksam-
mas.18 

1.2.4 Assisterad befruktning och föräldraskap

Den nya tekniken för assisterad befruktning gör att det är möjligt att
”skapa” förhållanden mellan barn och föräldrar som i varierande grad
kan frigöras från biologisk släktskap i traditionell mening. Ett barn kan
idag på samma gång ha tre uppsättningar av ”föräldrar”.19 I svensk rätt
har man varit restriktiv med att ge andra än biologiska föräldrar möjlig-
het att erhålla rättslig status som föräldrar. Faderskap efter givarinsemi-
nation utgör ett undantag. Rättslig status som far grundas i dessa fall på
mannens samtycke istället för på biologisk släktskap. Äggdonationer har
å andra sidan avvisats. Skälen anges vara oklarheten rörande moderska-
pet och hänsynen till barnets bästa.20 

Utanför Sveriges gränser är dock även andra former av assisterad
befruktning än givarinsemination tillåtna.21 Det har från många håll
framförts krav på att äggdonation borde tillåtas även hos oss.22  Statens

18 Se vidare nedan kap. 7 och 8.
19 Se vidare nedan delavsnitt 1.5.2.
20 SOU 1985:5 s. 45 ff. I prop. 1987/88:160 s. 12 anges det främsta skälet mot äggdonation
vara av etisk art. Se vidare nedan kap. 6 angående olika former av assisterad befruktning.
21 Se vidare nedan avsnitt 6.8.
22 Se t.ex. bet. 1993/94:SoU2 s. 9 ff. samt där anförda motioner.
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medicinsk-etiska råd föreslog i en promemoria år 1995 att såväl ägg-
donation som befruktning utanför kroppen med donerad sperma skulle
tillåtas.23 Förslaget kritiserades vid remissbehandlingen, i stor utsträckning
med hänvisning till att barnets bästa inte tillgodosetts på ett acceptabelt
sätt,24 och har inte föranlett lagstiftning.25 Det finns dock anledning att tro
att frågan ännu inte avgjorts slutligt, i synnerhet som behovet av olika
former av assisterad befruktning förefaller öka.26 

Tekniken för assisterad befruktning ger upphov till många frågor,
bland andra hur barnets bästa skall definieras och tillgodoses. Innebär
hänsynen till barnets bästa att man bör avvisa de former av assisterad
befruktning som medför att barnet får icke-biologiska föräldrar? På vil-
ken grund i så fall? Vad är det som bör tillmätas betydelse inför ett sådant
ställningstagande?27 

1.2.5 Homosexuella och föräldraskap

Frågan om grunden för, och innebörden av, rättsligt föräldraskap aktuali-
seras också genom kraven från homosexuella par att de skall ges möjlig-
het att bli föräldrar på samma villkor som heterosexuella par.28 

Homosexuella pars rätt att bli föräldrar uppmärksammades år 1984 av
Utredningen om homosexuellas situation i samhället.29 Utredningen
ansåg dock inte att homosexuella par borde ges möjlighet att adoptera
gemensamt. Frågan togs åter upp av Partnerskapskommittén år 1993.30

Kommitténs förslag, som lades till grund för lagreglering, innebar att ett
par som ingått registrerat partnerskap inte får adoptera gemensamt eller
var för sig. Inte heller gavs registrerade partner tillgång till assisterad
befruktning eller möjlighet att gemensamt vara vårdnadshavare. Samti-
digt underströks emellertid behovet av ytterligare utredning av dessa frå-

23 Statens medicinsk-etiska råd, (nedan benämnt SMER) Assisterad befruktning s. 31 ff.
Däremot avvisades äggdonation i kombination med spermadonation som metod för
avhjälpande av ofrivillig barnlöshet då ”ett sådant förfaringssätt helt skulle upphäva det
genetiska sambandet med det blivande föräldraparet”, a.a. s. 33–34.
24 Socialdepartementet Dnr 9:235/95.
25 Sommaren år 2000 hade förslaget ännu inte föranlett lagstiftning.
26 SMER, Assisterad befruktning s. 15–16. Se vidare nedan avsnitt 3.3. Frågan om ägg-
donationer uppmärksammades i Socialutskottets bet. 1998/99:SoU10 s. 58 ff. Utskottet
hänvisade till det uppdrag som Statens medicinsk-etiska råd tidigare erhållit.
27 Dessa frågor kommer att behandlas nedan, framför allt i kapitlen 6, 7, 8 samt 11.
28 Se t.ex. motionerna 1996/97:L401, L414, L415, L416, L419 och 1997/98:L401, L408.
Se vidare nedan delavsnitt 5.5.2 angående adoption och delavsnitt 6.4.2 angående insemi-
nation.
29 SOU 1984:63 s. 73 ff.
30 SOU 1993:98.
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gor.31 I början av år 1999 tillsattes en utredning som har i uppdrag att ta
ställning till om möjlighet bör införas för homosexuella par att adop-
tera.32 Frågan om homosexuella par bör få tillgång till givarinsemination
kan också komma att behandlas.

Enligt uppgift finns det i Sverige ca 40000 barn som växer upp i
homosexuella familjebildningar.33 I dessa fall är det ofta homosexuella
föräldrar som har barn från tidigare heterosexuella förhållanden. Barnet
kan också ha kommit till genom insemination som inte utförts i enlighet
med inseminationslagen. Barnet är i vissa fall adopterat.34 Några av bar-
nen i homosexuella familjer har endast en rättslig förälder,35 men det
torde vara lika vanligt förekommande att barnen har två rättsliga föräld-
rar och kontakt med den förälder som inte bor med barnet.

Utgångspunkten för anspråken att homosexuella par skall ges möjlig-
het att adoptera och få tillgång till givarinsemination på samma villkor
som gäller för heterosexuella par är att frågan om föräldraskap skall
avgöras efter vad som är bäst för barnet. I synnerhet borde möjlighet att
erhålla rättslig status som förälder finnas, när barnet växer upp tillsam-
mans med förälderns partner och således redan lever i ett barn- och föräld-
raförhållande med denna person. I svensk rätt har dessa anspråk hittills
avvisats; i huvudsak med hänvisning till att ett tillåtande av adoption för
homosexuella par saknar förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Ett
tillåtande anses vidare kunna medföra svårigheter för svenska adoptions-
organisationer att få tillgång till utländska barn för adoption.

Att homosexuella par idag inte har samma möjligheter som hetero-
sexuella par att kunna bli föräldrar, antingen genom adoption eller
genom olika former av assisterad befruktning, beror på att ett grundläg-
gande krav i dessa sammanhang är att de blivande föräldrarna lever i ett
heterosexuellt förhållande. Att kravet uppställts motiveras med hänvisning
till barnets bästa, och hämtar sin förebild i det biologiska föräldraskapet.
Anspråken från homosexuella par att få samma möjligheter att kunna bli
föräldrar som heterosexuella par innebär ett ifrågasättande av grunden
för rättsligt föräldraskap och leder till frågan om föräldraskap skall
betraktas ur andra synvinklar än som en fråga om biologisk släktskap.

31 SOU 1993:98 s. 20. Se också bet. 1993/94:LU28 s. 26 ff.
32 Dir. 1999:5.
33 Dir. 1999:5 s. 2.
34 Adoption torde i praktiken medges endast om adoptanten inte deklarerar sin homosexu-
ella läggning, även om homosexualitet inte i sig är diskvalificerande för adoption, jfr RÅ
1993 ref. 102. Se vidare nedan delavsnitt 5.5.2.
35 Så är fallet om barnet adopterats av en förälder och ofta om barnet tillkommit genom
insemination.
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1.3 Avhandlingens syfte
Den verklighet som den föräldrarättsliga regleringen skall fungera i har
sedan tillkomsten av de första lagarna på området blivit allt mer förän-
derlig och mångfacetterad. Nya förhållanden innebär i sin tur krav på en
anpassning av lagen vars funktion och syften måste betraktas ur delvis
nya synvinklar. Trots samhällsutvecklingen framställs emellertid föräldra-
skap i den rättsliga regleringen i stor utsträckning som ett oföränderligt
och entydigt begrepp: Vem som är förälder anses i de flesta fall givet, på
samma sätt som förälderns ansvar är givet. Samtidigt finns en mångsidig-
het i regleringen av föräldraskap som, på grund av synen på föräldraskap
som ett givet begrepp, inte kommer till uttryck i diskussionen rörande
föräldraskap. Ett klarläggande av den existerande regleringens innehåll
och innebörd och en analys med utgångspunkt från en pluralistisk syn på
föräldraskap och föräldraskapets funktioner kan bidra till en mer allsidig
belysning av rättsligt föräldraskap och dess funktioner. Arbetet styrs mot
denna bakgrund av några övergripande frågeställningar eller syften.

Ett första syfte är att analysera innebörden av barnets bästa som rätts-
lig målsättning i gällande svensk rätt, med särskild inriktning på reglerna
om fastställande av föräldraskap. Innebörden av barnets bästa som rätts-
lig målsättning vid fastställande av rättsligt föräldraskap är till stora delar
outforskad i svensk rätt. En analys av barnets bästa i detta sammanhang
är därför av grundläggande betydelse. En utgångspunkt för analysen är
att innebörden av barnets bästa i rättsliga sammanhang åtminstone delvis
hänger samman med den rådande synen på barn i samhället. Barnets
bästa som rättslig målsättning skulle därmed kunna förklaras och förstås
mot bakgrund av hur vi ser på barnet som individ. Följande frågor upp-
märksammas: Vad innebär barnets bästa som rättslig målsättning över
huvud taget? Vilken ställning har barnets bästa som målsättning när det
gäller fastställande av rättsligt föräldraskap och hur definieras den? Vilka
intressen tillgodoses genom reglerna om fastställande av föräldraskap
som reglerna ser ut idag? Vilken syn, eller vilka synsätt, på barnet som
rättssubjekt framträder i regleringen rörande föräldraskap?

Ett andra, och i en mening övergripande, syfte med arbetet är att klar-
lägga principerna bakom den gällande regleringen av föräldraskap i
svensk rätt. En ofta framförd uppfattning är att föräldraskap som företeelse
är en av ”naturen given ordning”. Enligt ett sådant synsätt speglar den
rättsliga regleringen en naturlig ordning som inte bör, och kanske inte
heller kan, förändras. Vi vet vad en förälder är! Det finns flera skäl att ifrå-
gasätta en sådan hållning. Regleringen av föräldraskap ser olika ut i olika
rättsordningar, också sådana som är den svenska närliggande. Detta fak-
tum antyder att föräldraskap, i likhet med många andra rättsliga begrepp,
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kan formas och omformas utifrån exempelvis olika uppfattningar om för-
hållandet mellan barn och föräldrar eller olika ändamålshänsyn. Men för-
äldraskap kan också inom en och samma rättsordning ha olika innebörd
och ges olika betydelse och verkningar. Det finns därför anledning att
närmare granska de principer och ändamål som styrt lagregleringens
utformning, vad som skulle kunna beskrivas som de bakom lagen lig-
gande ideologierna. Med ideologi avses här de idéer och uppfattningar om
familjen och föräldraskapet som finns i samhället vid olika tidpunkter.36

En sådan granskning är nödvändigt för att möjliggöra en bedömning av hur
ändamålsenliga reglerna är i vår tid, men ger också utgångspunkter för en
diskussion och bedömning av hur reglerna skall utformas för framtiden.

En viktig uppgift blir att närmare granska grunderna för erhållande av
rättslig status som förälder. Biologisk släktskap intar en central plats i
svensk rätt när det gäller avgörandet av vem som skall anses vara ett
barns rättsliga förälder. Men rättslig status som förälder kan också erhållas
på annan grund, exempelvis vid adoption. Vilka andra grunder för rättslig
status som förälder förekommer och hur har de motiverats? När är det
möjligt att tillerkänna en person föräldrastatus på annan grund än biolo-
gisk släktskap? Vilka överväganden ligger bakom den rådande ordningen
när det gäller fastställande av föräldrastatus? Av stort intresse är också att
undersöka i vilken utsträckning regelsystemet säkerställer att biologisk
släktskap faktiskt läggs till grund för rättslig status som förälder.

Arbetet innefattar också en granskning av föräldraskapets rättsliga
konstruktion som sådan. Rättslig status som förälder är förenad med olika
rättsverkningar, såsom underhållsskyldighet och vårdnadsansvar för barnet
samt ömsesidig arvsrätt mellan barn och förälder. Föräldraskapets rätts-
verkningar följer i allmänhet direkt av rättslig status som förälder. I vissa
fall förekommer också att skilda rättsverkningar, exempelvis vårdnadsan-
svar eller arvsrätt, föreligger eller tillerkänns någon oberoende av familje-
rättslig status. Detta ger upphov till flera frågor: Vilket syfte har de till
föräldraskapet knutna rättsverkningarna? Hur förhåller sig föräldraskapets
rättsföljder till grunden för föräldraskapet? Förhållandet mellan föräldra-
skapets rättsföljder och rättslig status aktualiserar också frågan vilken
funktion rättslig föräldrastatus har och bör ha.

Avslutningsvis diskuteras den rättsliga regleringens utformning rörande
föräldraskap mot bakgrund av den rådande synen på föräldraskap och
barnets bästa. Regleringen av föräldraskap skyddar och avser att skydda
vissa intressen. Det händer dock att inte alla intressen kan skyddas.

36 Jfr t.ex. Nielsen, L., Familieformueretten s. 48. Graversen har definierat familjeideologi
som ”den til enhver tid herskende opfattelse af, hvad der konstituerer ’den rigtige familie’
i modsætning til alle fejleksemplarerne”, Graversen, J., Familieretspolitik s. 197.
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Regleringens tillämpning ger praktiska resultat som inte alltid stämmer
med de bakomliggande målsättningarna. En annan fråga är om de bakom
regleringen liggande målsättningarna ger resultat som står i överensstäm-
melse med de förändrade realiteter och värderingar som faktiskt existe-
rar. Regelsystemet utformning och effekter måste ständigt underkastas en
granskning för att kunna behålla sin funktion och legitimitet genom att i
förekommande fall anpassas till den rådande verkligheten. I annat fall
riskerar man att regelsystemet framstår som ett mekaniskt fullföljande av
ideologier som inte längre har någon bäring i det samhälle reglerna ver-
kar i. En sådan granskning av regelsystemet ger också underlag för en
bedömning av olika frågor relaterade till förhållandet mellan barn och
föräldrar som ännu inte reglerats. Om sådana frågor skall avgöras med
beaktande av barnets bästa, ett begrepp som inte lätt låter sig definieras
med hjälp av traditionell juridisk metod och utifrån traditionella juridiska
källor, krävs en argumentationsmodell som utformas med beaktande av
vilken syn på föräldraskap som vi vill främja och vilken funktion föräldra-
skap har eller borde ha. Dessa senare frågor måste ytterst avgöras utanför
det juridiska regelsystemet. Men en granskning av regelsystemet ger oss
ändå utgångspunkter för denna diskussion.

1.4 Material och tillvägagångssätt

1.4.1 Familjerätten som forskningsområde
Innan frågan om tillvägagångssätt uppmärksammas är det av värde att
söka ange några grundläggande drag hos själva forskningsföremålet – det
familjerättsliga, och i synnerhet det barn- och föräldrarättsliga, regelsyste-
met.37 Föräldrarätten, som den kommer till uttryck i föräldrabalken, for-
maliserar vissa aspekter av mänskligt liv och har en nära och omedelbar
koppling till människors dagliga liv. Det nära sambandet med männis-
kors vardag påverkar också reglernas utformning och tillämpning, något
som i sin tur måste påverka hur systemet studeras.38 

En utgångspunkt för en beskrivning av ett regelsystem är dess funk-
tion, dvs. vad det gör eller vad det skall göra.39  Åtminstone tre funktioner
kan urskiljas hos reglerna på föräldrarättens områden: det finns en

37 Eftersom regelsystemet i FB, vilket främst diskuteras här, nästan uteslutande avhandlar
förälders rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet och endast i begränsad
omfattning riktar sig direkt till barnet, används också uttrycket föräldrarättslig reglering.
38 Juridikens ”specielle område og ansvar er kunsten att sætte menneskelivets mangfold på
formler.” Dyekjær-Hansen, K., Att sætte mennesker på formler – et essay om jura, viden-
skab og visdom s. 155. Se också Nielsen, L., Familieformueretten s. 35 ff.
39 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 152 ff.
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handlingsdirigerande funktion, en konfliktlösande funktion samt en
skyddsfunktion till förmån för en svagare part. Ofta har en regel flera
funktioner. Dessa olika funktioner skall presenteras närmare.

Grundläggande uppgifter för en rättsordning kan sägas vara att
påverka medborgarnas beteende i en viss riktning – vad som kan beskri-
vas som en handlingsdirigerande funktion. Handlingsdirigerande regler
ger ofta uttryck åt ett allmänt ideal för mänskligt beteende och anges ofta
– inom familjerätten – ha som syfte att understödja bestående familje-
relationer.40 De föräldrarättsliga lagreglerna kodifierar i stor utsträckning de
normer som har utvecklats i samhället vad gäller relationerna mellan för-
äldrar och barn. Men regelsystemet har också använts för att på ett aktivt
sätt påverka människors beteenden i en viss riktning.41 Olika föreställ-
ningar om, och synsätt på, föräldraskap och förhållandet mellan barn och
föräldrar kommer härigenom att påverka regelsystemets utformning.42

Till detta skall läggas att de handlingsdirigerande reglerna oftast får –
och är tänkta att ha – betydelse främst i situationer där rättstillämpande
instanser inte är inblandade. Karaktären hos de handlingsdirigerande reg-
lerna medför därför att de kan och bör studeras jämväl ur andra perspek-
tiv än ett rättstillämpande, med vilket avses en juridisk-teknisk uttolk-
ning av vad som är gällande rätt.43 Studiet av de handlingsdirigerande
reglerna kan med fördel inkludera också den vardag reglerna fungerar i.

Som en särskild aspekt av den handlingsdirigerande funktionen skulle
kunna urskiljas uppgiften att konstituera en persons familjerättsliga till-
hörighet. Reglerna anger hur det skall avgöras vem som är förälder till ett
barn, och därmed till vilken familj ett barn hör.44 Dessa regler skiljer sig
från övriga regler på det sättet att de i stor utsträckning inte uppfattas
som möjliga att tolka; i dessa sammanhang gäller det endast att slå fast
ett faktum. Reglerna om fastställande av familjerättslig status framstår
som det nav kring vilket de andra reglerna snurrar. Förenklat uttryckt så
anses det kunna råda tvivel om vad som är en bra förälder och vad som är
barnets bästa; vem som är förälder behöver det dock numera inte råda

40 I Nielsen, L., Familieformueretten s. 44 talas om att rätten i detta sammanhang har en
symbolisk funktion.
41 Jfr Agell, A., Den svenska familjerättslagstiftningen s. 14 ff. för en diskussion angående
neutralitetsideologin som utgångspunkt för regleringen av olika samlevnadsformer.
42 Se vidare Agell, A., Individ, familj, stat s. 725 ff. för en analys av förändringar i familje-
rättslagstiftningen och dess underliggande värderingar.
43 Malmström talar om juridik i snävare mening såsom den typ av resonemang som före-
kommer i domsmotiveringar. Malmström, Å., Rättssociologiska forskningsuppgifter inom
äktenskapsrätten s. 231.
44 Vanligt är att man talar om konstitutiva domar, dvs. domar rörande rättsförhållanden som
inte kan bestämmas på annat sätt än genom dom. Som exempel nämns ofta äktenskaps-
skillnad. Dom om fastställande av faderskap är i denna mening konstitutiv, genom domen
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något tvivel om. Samtidigt är det uppenbart att ett sådant synsätt inte hål-
ler för en närmare granskning. Också beträffande konstitueringen av en
persons familjerättsliga status finns det utrymme för en bedömning i det
enskilda fallet, såsom vid adoption och i viss mån vid givarinsemination.

En annan uppgift för ett regelsystem är att tillhandahålla lösningar för
konfliktsituationer, med andra ord har rättsordningen en konfliktlösande
funktion. Konfliktlösande rättsregler är ofta konstruerade på så sätt, att
om vissa fakta eller omständigheter föreligger, inträder en viss följd. Den
juridiska metoden går ut på att fastställa förhandenvaron av vissa rele-
vanta omständigheter varefter den stadgade rättsföljden inträder. Gäller
frågan förhållandet mellan barn och föräldrar, såsom vårdnadsansvaret,
måste bedömningen ofta göras på ett annat sätt och med fokus i framti-
den. Den rättstillämpande instansen måste avgöra vilken lösning som
medför det bästa resultatet för framtiden. Det räcker inte med att fast-
ställa vad som skett, därtill måste en prognos för framtiden göras. Avgö-
randet är dessutom starkt individualiserat; vad som skall avgöras är det
enskilda barnets bästa, inte vad som allmänt sett är bäst för barn. Rätts-
reglerna utformas därför många gånger på ett annat, öppnare, sätt än vad
som är fallet inom andra rättsområden. Många av de problem som rätts-
tillämpare ställs inför beskrivs ofta som ”ojuridiska”.45 Med detta avses
att många familjerättsliga problem egentligen inte är möjliga att lösa med
hjälp av en traditionell juridisk metod, dvs. genom en bedömning av pro-
blemet med hjälp av de enligt rättskälleläran godkända argumentations-
baserna. Det är inte lätt att fastställa vad som är gällande rätt för lösande
av en konkret familjerättslig tvist.46 

Den konfliktlösande funktionen är nära förbunden med skyddsfunk-
tionen hos regelsystemet. Regler på barn- och föräldrarättens område har
ofta som syfte att skydda barnets intressen. Barnet ses i många avseenden
som en i personligt hänseende svagare part och i behov av ett särskilt
skydd. Tvistefrågor skall därför ofta avgöras efter vad som är bäst för
barnet. Skyddsfunktionen, ofta markerad med hänvisningar till barnets

45 Agells karakteristik av frågan om beviljande av adoption. Agell, A., Styvbarnsförhållan-
det s. 123. Jag tror dock att uttrycket beskriver en allmän känsla bland jurister för många
av de familjerättsliga frågorna. Se också Graversen, J., Fælles forældremyndighet efter
separation og skilmisse og andre forældremyndighetsproblemer s. 12.
46 Malmström menar att ”… många spörsmål låta sig inte behandlas efter enkla, strikta
prejudikatlinjer”. Se Malmström, Å., Rättssociologiska forskningsuppgifter inom äkten-
skapsrätten s. 235. 

fastställs barnets familjerättsliga tillhörighet, ett förhållande som är förenat med flera rätts-
följder. Men familjerättslig tillhörighet konstitueras inte bara genom dom utan också
genom bekräftelse eller genom mannens äktenskap med modern. Moderskap kan, enligt
gällande rätt, antas konstituerat genom framfödandet av barnet.
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bästa, gör att reglernas tillämpning ställer krav som inte enbart kan tillgo-
doses med traditionell juridisk metod. Skyddsintresset låter sig inte alltid
så lätt identifieras eller definieras, och den valda lösningens effekt är inte
alltid given.

Den föräldrarättsliga regleringen skall således fylla flera olika funktio-
ner. Olika hänsyn måste därför tas vid tillämpningen av regelsystemet,
hänsyn som varierar beroende på vilka personer som berörs och den
rådande uppfattningen i samhället om familj och föräldraskap, för att
nämna några faktorer. Till saken hör också att lagreglerna innehåller
uttryck och begrepp som inte entydigt låter sig bestämmas med hänvisning
till traditionella rättskällor. Domstolarna hänvisas till att använda kun-
skap från andra områden än juridiken för att lösa konkreta tvister, och de
är därvidlag ofta beroende av andra källor än de traditionellt juridiska för
att kunna göra de bedömningar som krävs för att avgöra en tvist. Familje-
rätten blir på detta sätt alltmer ämnesöverskridande. Många frågor
rörande förhållandet mellan föräldrar och barn avgörs dock fortfarande
av domstolarna utifrån vad som kan beskrivas som ett snävt juridiskt per-
spektiv. Rättsystemet upplevs därför som stelt och inte möjligt att
anpassa till den verklighet som skall regleras. Det finns tecken som tyder
på att domstolarnas betydelse för konfliktlösning på familjerättens
område minskar.47 

Rättsvetenskapens uppgifter på familjerättens område måste ses mot
denna bakgrund.

1.4.2 Uppgifter och tillvägagångssätt för familjerättslig forskning

Familjerätten som forskningsdisciplin har i Sverige fått begränsad upp-
märksamhet, och detta gäller inte minst föräldrarättsliga spörsmål.48 En
del av förklaringen kan vara den rättstradition vi har haft. Utgångspunkten
för den skandinaviska rättsrealismen var att rättsvetenskapen endast skulle
omfatta studiet av det juridiska regelsystemet som det kommit till uttryck
i de s.k. rättskällorna. Forskningens uppgift var att utreda ”gällande rätt”.
Några hänsyn till normer ”utanför” rättssystemet ansågs inte behövliga
eller ens tillåtna att ta. Ett sådant synsätt på den rättsvetenskapliga forsk-
ningens uppgift synes sedan många år ha övergivits till förmån för ett

47 Ett exempel är att lösandet av vårdnadstvister i allt större utsträckning överlåts till social-
nämnderna, se vidare prop. 1997/98:7 s. 80 ff. 
48 Bland akademiska avhandlingar i Sverige kan nämnas Wallin, G., Om avtal mellan
makar 1960; Saldeen, Å., Skadestånd vid äktenskapsskillnad 1972; Sund, L-G., Tillsyn
över barn 1989; Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister 1997; Ryrstedt, E., Bodelning
och bostad 1999. 
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bredare anslag.49 Perspektivet måste vidgas. Samhällsvärderingar och
ideologier gör sig alltid gällande i det juridiska tänkandet.50 Det juridiska
regelsystemet kan därför inte ses isolerat från den verklighet det fungerar
i, något som i allra högsta grad gäller familjerätten. Utgångspunkterna
för valet av tillvägagångssätt i detta arbete har till stor del tagits i följande
synsätt.

En av den svenska familjerättens förgrundsgestalter, Åke Malmström,
presenterade år 1957 sin syn på rättsvetenskapens uppgifter inom äkten-
skapsrätten, synpunkter som fortfarande har stor aktualitet.51 Malmström
ansåg att rättsvetenskapen bör inrymma vidare resonemang än de som
förekommer i domsmotiveringar, och han identifierade olika arbetsuppgif-
ter för rättsvetenskapen. En primär uppgift, menade han, är att undersöka
den historiska utvecklingen på det rättsliga området. Ett sådant studium
måste inkludera inte bara den yttre utvecklingen utan även de sociala och
ideologiska drivkrafterna, påverkningarna, de djupare effekterna etc. En
andra uppgift är att objektivt konstatera det nuvarande tillståndet. Upp-
giften inkluderar ett systematiserande av lagar och motiv, praxis och all-
män åskådning av intresse från rättslig synpunkt. Materialet måste vidare
analyseras språkligt och tekniskt. Därtill är vetenskapens uppgift att kon-
statera de faktiskt uppställda syftena med rättsreglerna och att diskutera
dessa syftens konsekvenser. En tredje uppgift för rättsvetenskapen är,
enligt Malmström, att undersöka reglernas sociala, ekonomiska och ideo-
logiska förutsättningar samt reglernas sociala, ekonomiska och psykolo-
giska verkningar. Uppgiften är en utvidgning av den föregående uppgif-
ten men måste, ansåg Malmström, särskilt framhävas då den var främ-
mande för många jurister. I anslutning till de angivna göromålen blir den
juridiska teorins uppgift att direkt angripa lagtolknings- och rättstillämp-
ningsproblemen, dvs. att inte endast se systemet ”utifrån” utan att stiga in i
det och medverka till dess praktiska funktion. Om en viss tolkning förordas
i den juridiska litteraturen bygger den icke enbart på manifesta kunskaper
utan också på omedvetna erfarenheter, intuition, omdöme och ett val mel-
lan olika värderingar. Rättsvetenskapen får, menade Malmström, inte ta
avstånd från en sådan uppgift. Till sist angav Malmström som en viktig
uppgift för rättsvetenskapen att bearbeta problemen de lege ferenda.

49 Se t.ex. Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans s. 176 ff.; Agell, A., Rättsdogma-
tik eller konstruktiv rättsvetenskap s. 37 ff.; Hellner, J., Syften och uppgifter för rättsve-
tenskaplig forskning s. 205–229; Lehrberg, B., Rättsvetenskap i praktikens tjänst?
s. 756 ff. samt där anförda arbeten. 
50 Christensen, A., Hemrätt i hyreshuset s. 4. 
51 Malmström, Å., Rättssociologiska forskningsuppgifter inom äktenskapsrätten s. 231–242.
Åke Malmström var professor i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet.
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Anders Agell52 har vid ett flertal tillfällen påpekat behovet av forskning
på familjerättens område med ”annan” inriktning än den gängse. Familje-
rätten som forskningsdisciplin aktualiserar gränsöverskridanden till social-
rätten i vid mening, rättssociologin och den rättsjämförande forskningen
även om rättsvetenskapens studieobjekt är regelsystemet inom ett visst
område. En central uppgift för rättsvetenskapen är enligt Agell studiet av
hur reglerna stämmer överens inbördes, både i formellt hänseende och vad
gäller överensstämmelse mellan begrepp och rättspolitiska målsättningar.
Ett sådant studium är det bästa sättet att öka möjligheterna till intressanta
slutsatser och ger dessutom större möjligheter att påverka rättsutveck-
lingen. Rättsvetenskapen behöver använda olika metoder, och perspektiven
kan variera mellan ett rättssociologiskt, ett rättsekonomiskt och ett rätts-
psykologiskt perspektiv, för att nämna några av de viktigaste. Agell beto-
nar värdet av att analysera förhållandet mellan olika rättspolitiska mål-
sättningar och framför allt samstämmigheten mellan olika rättsbegrepp.53 

Det tycks således råda en viss enighet om att forskningsföremålet
inom familjerätten gärna får vara något utöver själva regelsystemet eller
reglerna som sådana.54 Perspektivet kan vara vidare och forskningen bör,
på ett eller annat sätt, inkludera den bakomliggande verkligheten.55 

1.4.3 Angreppssätt och material

Avhandlingen omfattar ett flertal olika frågeställningar: En analys av bar-
nets bästa som rättslig målsättning; ett klarläggande av principer och vär-
deringar bakom den gällande regleringen av föräldraskap; en granskning
av grunderna för erhållande av rättslig status som förälder; en granskning
av föräldraskapets rättsliga konstruktionen som sådan och en diskussion av
den rättsliga regleringens utformning. Valet av syfte och frågeställningar
innebär att arbetet inte begränsats till en juridiskt-teknisk uttolkning av vad
som brukar benämnas gällande rätt. Utgångspunkten är istället, med Peter
Westbergs ord, en faktisk företeelse i vårt rättsliv nämligen förhållandet

52 Anders Agell var professor i civilrätt vid Uppsala universitet.
53 Agell, A., Legal Policy, Technique and Research in Family Law – Some Comparative
Aspects s. 147. Se också Agell, A., Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap s. 42 ff.
54 Ett exempel på en sådan studie på familjerättens område är Saldeen, Å., Skadestånd vid
äktenskapsskillnad, en studie där rättssociologisk och jurimetrisk metod användes. Se
även Saldeen, Å., Fastställande av faderskap.
55 Det är denna uppfattning som lagts till grund för utvecklandet av vad som i anglosaxisk
litteratur brukar benämnas ”critical theory of family law”, se t.ex. Freeman, M.D.A.,
Towards a Critical Theory of Family Law s. 161 ff.; O’Donovan, C., Family Law Matters;
Symes, P., Property, Power and Dependence: Critical Family Law s. 199 ff. Se också Eek-
elaar, J., What is ’Critical’ Family Law s. 244 ff.
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mellan föräldrar och barn.56 Angreppssättet är enligt Westbergs termino-
logi problem- och intresseorienterat. Arbetet koncentreras dock till regle-
ringen av detta förhållande som den kommit till uttryck i föräldrabal-
ken,57 med särskild tonvikt på reglerna om fastställande av rättslig status
som förälder.

Besvarandet av de ovan angivna frågorna förutsätter flera olika infalls-
vinklar på materialet. Ett första steg är en beskrivning av reglerna som de
ser ut idag och hur de tolkas i rättstillämpningen. Detta är en klassisk
uppgift för rättsvetenskapen, vad som brukar kallas för rättsdogma-
tik.58 Ett sådant tillvägagångssätt är nödvändigt för att klarlägga grun-
derna för erhållande av familjerättslig status och för att möjliggöra en
analys av föräldraskapets rättsliga konstruktion. På detta sätt läggs en
grund för en diskussion rörande regleringens ändamålsenlighet. En struk-
turerad diskussion om det rättsliga föräldrabegreppets konstruktion och
funktion och dess förhållande till barnets intressen förutsätter dock även
andra perspektiv.

Ett historiskt perspektiv är nödvändigt för att belysa utvecklingen av
de rättsregler som vi har idag, både vad gäller synen på barnets bästa och
föräldraskapet som rättslig konstruktion. Ett historisk perspektiv bidrar
därigenom till förståelsen av nu gällande reglering. I synnerhet för analy-
sen av barnets bästa som rättslig målsättning ger detta perspektiv värde-
full kunskap.

Ett sociologiskt perspektiv får betydelse för att klarlägga innebörden
av rättsreglernas funktion och möjligen också hur de tillämpas. Den rätts-
liga konstruktionen av föräldraskap måste ställas mot den verklighet där
reglerna är avsedda att fungera.

Ett ideologiskt perspektiv ger en bild av den syn på föräldraskapet som
ligger bakom de gällande reglerna. Ett viktigt inslag i avhandlingen är att
klarlägga den syn på, och värderingar rörande, föräldraskap och förhål-
landet mellan barn och föräldrar som ligger bakom den reglering vi nu har.

Avhandlingens frågeställning inbjuder till ett internationellt perspektiv.
Principen om barnets bästa har varit föremål för omfattande diskussion i
internationella sammanhang. Det är dock klart att barnets bästa tolkas
och tillämpas på varierande sätt beroende på i vilken rättsordning begrep-
pet förekommer, varför internationella jämförelser endast har begränsat

56 Westberg, P., Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsveten-
skaplig öppenhet s. 425. Peter Westberg är professor i processrätt vid Lunds universitet.
57 Föräldrabalken  (1949:381) förkortas i det följande FB.
58 Med detta avses här vad som brukar beskrivas som klarläggandet av gällande rätt. Det
material som används är begränsat till lagtext, förarbeten och praxis samt, i viss utsträck-
ning, den juridiska litteraturen.
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värde för att förklara innehållet i svensk rätt. Ett internationellt perspektiv
erbjuder emellertid möjligheter till jämförelser mellan olika lösningar på
likartade problem.

Dessa olika perspektiv medför att det studerade materialet inte begrän-
sats till de traditionella rättskällorna, även om dessa av naturliga skäl
intar en central plats.

1.5 Något om terminologin

1.5.1 Rättsligt föräldraskap
Med rättsligt föräldraskap avses i detta arbete den rättsliga konstruk-
tionen av föräldraskap. Den innefattar två delar eller moment, dels fast-
ställande av vem som skall anses vara ett barns förälder, dels de till för-
äldraskapet knutna rättsverkningarna.

Fastställelse av föräldraskap sker genom att någon genom en rättsligt
bindande åtgärd förklaras vara förälder till ett barn. Faderskapsbekräftelse,
dom på faderskap eller beslut om adoptions medgivande utgör exempel
på fastställelse. Den som på sådant sätt fastställts vara förälder sägs häri-
genom erhålla rättslig status som förälder.

Rättslig status som förälder är i allmänhet förbunden med ett antal rätts-
verkningar i förhållande till barnet. Ömsesidig och omedelbar arvsrätt
mellan barn och förälder föreligger från det att föräldern tillerkänns rätts-
lig status som förälder. Underhållsskyldighet, vårdnadsansvar och för-
mynderskap är också rättsverkningar som knutits till status som förälder,
även om dessa rättsverkningar i det enskilda fallet ibland följer först efter
prövning.

Med uttrycket rättslig förälder avses här den som erhållit rättslig sta-
tus som förälder och därmed erhållit de rättigheter och skyldigheter som
därmed är förenade.59 

1.5.2 Biologiskt och genetiskt föräldraskap
I svensk rätt har man hittills talat om biologisk släktskap60 som grunden
för rättslig status som förälder. I och med utvecklingen av metoderna för
äggdonation har termen biologisk förälder visat sig otillräcklig eftersom
både den kvinna som föder ett barn efter äggdonation och den som done-
rat ägget kan sägas vara biologiska mödrar. Termen genetisk förälder

59 Jfr Bainham, A., Parentage, Parenthood ande Parental Responsibility s. 27 ff.
60 I detta arbete används genomgående genusformen utrum, ”den-form”, av ”biologisk
släktskap”, inte neutrum. Båda genusformerna förekommer i andra sammanhang.
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används därför numera ofta, i synnerhet i internationella sammanhang, för
att beteckna den som donerat spermie eller ägg och därigenom bidragit
till ett barns tillkomst.61 Termen biologisk förälder avser i dessa samman-
hang den kvinna som genomgår graviditet och föder barnet. En man kan
enligt denna definition inte vara biologisk förälder utan han är enbart
genetisk förälder. Det logiskt riktiga vore mot denna bakgrund möjligen
att istället för biologisk förälder genomgående använda termen genetisk
förälder, utom för kvinna som föder barn efter äggdonation. Termen
genetisk förälder har emellertid inte ännu fått fullt genomslag vad gäller
föräldraskap i allmänhet. Jag har därför valt att använda beteckningen
biologisk förälder även för den som enligt ovan gjorda distinktion är att
anse som genetisk förälder, såsom fäder, utom i avsnittet om äggdonation
där båda uttrycken, biologisk och genetisk förälder, förekommer.62

Användningen av uttrycket biologisk förälder överensstämmer med såväl
allmänt språkbruk som ordvalet i rättsliga sammanhang, exempelvis i
FB 4:8 där det slås fast att den som adopterats skall ses som barn till
adoptanten och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Av samma
skäl görs i det följande inte heller skillnad mellan biologiskt och gene-
tiskt ursprung.

1.5.3 Socialt föräldraskap

Med social förälder avses i denna framställning den som tar hand om
barnet, den som de facto utövar vad som i dagligt tal anses vara en föräld-
ers uppgift, dvs. utövar det sociala föräldraskapet.63 De rättsverkningar som
knutits till föräldraskap, såsom vårdnadsansvar, underhållsskyldighet och
förmyndaransvar, avser till stor del det som här innefattas i ett socialt för-
äldraskap. I detta arbete berörs socialt föräldraskap i huvudsak i samband
med rättsligt vårdnadsansvar.

I de allra flesta fall är barnets rättsliga förälder också barnets sociala
förälder. Det är emellertid inte ovanligt med sociala föräldrar som inte är
rättsliga föräldrar, såsom styvföräldrar eller familjehemsföräldrar. Socialt
föräldraskap kan i motsats till biologiskt föräldraskap i allmänhet inte
läggas till grund för rättslig status som förälder. Vid adoption kan dock
det faktum att någon har uppfostrat barnet som sitt vara en omständighet
som talar för att adoption skall medges.

61 Se t.ex. SMER, Assisterad befruktning s. 11. 
62 Se vidare nedan kap. 6.
63 Ett talande, om än ovant, ord för att beskriva denna uppgift vore ”föräldrande”, fullgö-
randet av en förälders uppgifter.
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Ett socialt föräldraskap kan också få betydelse i vissa fall när fråga är
om enskilda rättsverkningar av rättsligt föräldraskap, exempelvis vid
avgörande om vem av föräldrarna som vid en tvist skall tillerkännas rätts-
ligt vårdnadsansvar. Familjehemsföräldrar kan under vissa förutsättningar
få rättsligt vårdnadsansvar för ett barn de varit sociala föräldrar till.64 

1.5.4 Föräldraskapets rättsverkningar – föräldrafunktioner

Som framgått ovan används uttrycket de till föräldraskapet knutna rätts-
verkningarna för att beskriva rättsföljderna knutna till rättslig status som
förälder. Med detta något omständiga uttryck avses vårdnadsansvar,
underhållsskyldighet, förmynderskap och arvsrätt. Ytterligare rättsverk-
ningar finns men de kommer inte att beaktas i detta arbete.65 

Det faktum att uttrycket språkligt sett är otympligt utgör i sig skäl att
söka alternativ. Därtill kommer att uttrycket endast beskriver det rättsliga
förhållandet, dvs. att status som förälder är förenad med vissa rättsverk-
ningar. Bättre vore en term som på ett tydligare sätt för tanken till vad
som faktiskt till största delen avses med uttrycket, nämligen förälderns
ansvar att tillgodose barnets behov och intressen.

En vanligt förekommande term, inte minst i ett internationellt perspek-
tiv, är ”parental responsibility” dvs. föräldraansvar. Uttrycket beskriver
på ett träffande sätt föräldraskapets rättsverkningar, möjligen med undan-
tag för arvsrätten. I FN:s konvention om barnets rättigheter används
uttrycket förälders ansvar för att beskriva en förälders förhållande till
barnet.66 Termen föräldraansvar har också tidigare förekommit i den
svenska diskussionen rörande föräldraskapets rättsverkningar. Utred-
ningen om barnets rätt föreslog termen föräldraansvar som ersättning för
”vårdnadsansvar” enligt FB 6 kap.67 Förslaget ledde inte till lagstiftning,
bland annat med hänvisning till att termen vore motsägelsefull i de fall
vårdnadsansvaret gavs till annan än (rättslig) förälder.68 Det har också
föreslagits att termen skall användas för att beskriva ett sammanlagt
vårdnads- och förmynderskapsansvar.69 I internationella sammanhang

64 Se FB 6:8 som reglerar fall när barnet varit familjehemsplacerat under lång tid. I sådant
fall kan familjehemsföräldrarna tillerkännas vårdnadsansvar om det är bäst för barnet att
den rådande situationen får bestå. Dessa frågor behandlas utförligt nedan i kap. 9.
65 Som exempel kan nämnas rätt till namn och rätt till medborgarskap.
66 Se t.ex. konventionens artiklar 5 och 18.
67 SOU 1979:63 s. 61 ff. Jfr även nedan delavsnitt 9.1.2.
68 Prop. 1981/82:168 s. 21. Detta har senare upprepats i bl.a. prop. 1997/98:7 s. 37.
69 Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 341. En sådan lösning övervägdes redan av
Utredningen om barnets rätt som dock avstod från att framlägga något förslag, se vidare
SOU 1979:63 s. 61 ff.
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förekommer termen ’parental responsibility’ allt oftare för att beskriva
vad som enligt svensk rätt omfattas av vårdnadsansvaret.70 I den norska
barneloven används uttrycket ”foreldreansvar” för att beskriva vårdnads-
ansvaret. Därtill kommer att uttrycket föräldraansvar inte används enbart
för att beskriva förälderns förhållande till barnet, utan också för att mar-
kera att ansvaret för barnet ligger på föräldern, inte på samhället.71 Sam-
mantaget förefaller således termen föräldraansvar i stor utsträckning vara
förknippat med förälders vårdnadsansvar. Då det som eftersöks i detta
arbete är en term som kan användas för att beskriva alla de rättigheter
och skyldigheter i förhållande till barnet som följer med rättslig status,
framstår emellertid uttrycket föräldraansvar som mindre lämpligt.

Efter en viss tvekan har jag därför i det följande valt att använda
beteckningen föräldrafunktioner. Uttrycket beskriver på ett bättre sätt än
rättsverkningar vad som avses, nämligen förälderns uppgifter i förhål-
lande till barnet. Genom att tala om exempelvis vårdnadsansvar som en
föräldrafunktion markeras de hänsyn som ligger bakom den rättsliga
konstruktionen, nämligen förälderns uppgift att tillgodose barnets behov
av fysisk och psykisk omsorg. Det är också denna faktiska funktion som
beaktas, eller sägs beaktas, vid avgörandet av frågor rörande det rättsliga
vårdnadsansvaret. Underhållsskyldighet och förmynderskap som rätts-
verkningar kan beskrivas på samma sätt. Även arvsrätten omfattas av
uttrycket i detta arbete. Historiskt sett finns ett sådant samband mellan
arvsrätt och fastställande av rättslig status som förälder, att uttrycket för-
äldrafunktion väl kan anses innefatta arvsrätt.

Uttrycket föräldrafunktion kommer därför att användas som en syno-
nym till föräldraskapets rättsverkningar, företrädesvis i de sammanhang
då fokus ligger på just funktionerna av föräldraskap snarare än på fast-
ställande av familjerättslig status som sådan.

1.6 Disposition
Avhandlingen är disponerad på följande sätt. Avdelning I Bakgrund
omfattar förutom förevarande kapitel också kapitlen 2–3. I dessa kapitel
tecknas bakgrunden till den följande granskningen av regelsystemet

70 Se t.ex. 1996 års Haagkonvention: Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recog-
nition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures
for the Protection of Children samt 1998 års EU-konvention: Convention on Jurisdiction
and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters. Se också
nedan delavsnitt 9.2.1.
71 Se Eekelaar, J., Parental Responsibility: State of Nature or Nature of the State? s. 38 ff.
Se också Lowe, N., The Meaning and Allocation of Parental Responsibility – A Common
Lawyer’s Perspective s. 193 ff.
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rörande förhållandet mellan barn och föräldrar. Kapitel 2 utgör en inled-
ning på analysen av barnets bästa som rättslig målsättning för reglerna om
fastställande av familjerättslig status. I kapitlet redogörs för förändringar
i synen på barnet i det svenska samhället under 1900-talet. Den bakom
framställningen liggande tanken är att innebörden av barnets bästa i rätts-
liga sammanhang hänger samman med den i samhället vid varje tid
rådande synen på barnet som individ. I kapitel 3 ges en kortfattad redogö-
relse för de statistiska uppgifter som finns rörande barn, deras föräldrar
och familjeförhållanden. Redogörelsen ger en bild av den verklighet reg-
lerna fungerar i; en faktor av stor betydelse för avgörandet av innebörden
i barnets bästa som rättslig målsättning.

Avdelning II Fastställande av föräldraskap består av kapitlen 4–6.
Denna avdelning omfattar en genomgång och analys av regelsystemet
rörande rättsligt fastställande av föräldraskap. Av särskilt intresse är att
klarlägga grunderna för föräldrarättslig status i svensk rätt. Därigenom
ges också en bild av de bakomliggande principerna rörande rättslig för-
äldraskap. Kapitel 4 behandlar reglerna om fastställande av faderskap,
kapitel 5 rör reglerna om adoption och i kapitel 6 behandlas assisterad
befruktning, i huvudsak reglerna om givarinsemination.

Avdelning III Föräldraskapets ändamål omfattar kapitlen 7–10. I denna
avdelning analyseras rättsligt föräldraskap närmare på grundval av det
som framkommit i avdelning II. I kapitel 7 sammanfattas de syften som
fastställande av föräldrarättslig status fyller, med särskild betoning på
barnets olika intressen. Redogörelsen i kapitel 7 utgör utgångspunkt för
den följande granskningen av hur väl regleringen rörande föräldraskapets
rättsverkningar tillgodoser barnets olika intressen. Den rättsliga kon-
struktionen av föräldraskap, dvs. att fastställande av status har vissa rätts-
verkningar, studeras närmare. Fastställande av föräldraskap medför i all-
mänhet att den som får status som förälder också får ett ansvar för att till-
godose barnets olika intressen, dvs. att fullgöra föräldrafunktionerna.
Detta ansvar är direkt knutet till status, någon prövning av om föräldra-
funktionerna fullgörs på för barnet bästa sätt sker inte. Det som skall
undersökas i de följande kapitlen är om, och i vilken utsträckning, det är
möjligt att tillgodose de olika intressen som rättsligt föräldraskap skall
tillgodose, oberoende av familjerättslig status. I kapitel 8 undersöks hur
barnets intresse av kännedom om ursprung tillgodoses inom ramen för
den gällande regleringen av föräldraskap. Frågan gäller om det är möjligt
att tillgodose barnets intresse av kännedom om ursprunget utan att familje-
rättslig status påverkas. I kapitel 9 behandlas motsvarande frågeställning
beträffande barnets rätt till omsorg, dvs. vad som omfattas av det rättsliga
vårdnadsansvaret. Kapitel 10 behandlar rätten till arv och rättsligt föräld-
raskap. Att arvsrätten görs till föremål för en egen behandling hänger

kapitel 1.fm  Sida 46  fredag 13 oktober 2000  15:02



47

samman med att arvsrätten av tradition ansetts tala för att rättsligt föräld-
raskap skall fastställas i överensstämmelse med biologisk släktskap.

Avdelning IV Det enhetliga föräldraskapet ifrågasatt består av kapitel 11.
Här sammanfattas några av de synpunkter som framkommit i de före-
gående kapitlen. Kapitlet innehåller en avslutande diskussion rörande
den rättsliga regleringen av föräldraskap i dag och i framtiden.
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Kapitel 2 Synen på barnet och 
barnets bästa – tillbaka-
blick och utgångspunkt

Ty insikten om att en företeelse är historisk behöver natur-
ligtvis inte innebära att den i någon mening är förlegad.
Men en sådan insikt kan ge oss den distans till vår belä-
genhet, som gör att vi kan ta ställning till den på ett mer
rationellt sätt.

– Ronny Ambjörnsson1

2.1 Inledning

2.1.1 ”Principen om barnets bästa är ingalunda ny i svensk 
lagstiftning”

Ofta framhålls att principen om barnets bästa sedan lång tid tillbaka är
väl förankrad i svensk rätt.2 Hänvisningar till barnets bästa har förekom-
mit under lång tid3 och mer allmänt från 1900-talets början.4 Inte någon-
stans berörs dock närmare vad denna ”princip” egentligen innebär.
Många gånger förefaller det antas att innebörden av barnets bästa är

1 Ambjörnsson, R., Familjeporträtt s. 6.
2 Se t.ex. Barnkommitténs betänkande SOU 1997:116 s. 140 varifrån delavsnittets rubrik är
hämtad.
3 Se t.ex. följande ordväxling från den 23 maj 1690 hämtad ur Sjögren, W., Förarbetena till
Sveriges Rikes Lag 1686–1736 s. 267.

”– Assessor Hassel: Ibland hender, att både äro twistijge, och willia hwar beholla barnen.
– H:s Excells: Detta moste komma på dommarens uthslag, emedan det, som är rättwist
på ett ställe, kan eij finnas rätt på annat, ty omständigheeterne differera, och är derförne
bäst, att dommaren föreseer barnen[s?] wähl och [ç:som?] bäst giörligit är.”

För denna referens tackar jag docent Bo H. Lindberg, Linköpings universitet.
4 Se t.ex. 1920 års lag om barn i äktenskap 9 §. Se vidare nedan delavsnitt 2.3.3.
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känd, kanske för att principen är så gammal. Men är det så? Vet vi vad
som egentligen avses med barnets bästa?

Synen på barnet i samhället har under det senaste århundradet föränd-
rats på ett märkbart sätt, både i Sverige och i vår omvärld. Barnet har allt-
mer kommit att beskrivas som en självständig individ med egna intressen
och behov som måste tillgodoses.5 Ett förändrat förhållningssätt till barn
är märkbart också i rättsliga sammanhang, inte minst i regelsystemets
utformning.

För förståelsen av nu gällande regler rörande föräldraskap är det av
värde att söka kasta ljus över innebörden av barnets bästa vid lagarnas
tillkomst. Ett sådant klarläggande kan också ge bättre förutsättningar att
bestämma innebörden av barnets bästa som rättslig målsättning i dagens
samhälle. Det utgör bakgrund till den följande granskningen av regel-
systemet rörande både fastställande av rättsligt föräldraskap och föräldra-
funktionerna. Framställningen ger en grund för den avslutande diskussio-
nen om hur vi idag skall förhålla oss till den rättsliga regleringen av för-
äldraskap och de intressen, i synnerhet barnets intressen och vad som
beskrivs som barnets bästa, som denna reglering skall tillgodose.

2.1.2 Olika sätt att bestämma barnets bästa

Det är vanligt att det talas om begreppet barnets bästa.6 ”Begrepp” i rätts-
liga sammanhang står ofta för något som kan definieras på ett någorlunda
precist sätt och att det betyder samma sak oberoende av i vilket samman-
hang det används. Det är inte givet att ”barnets bästa” låter sig bestäm-
mas på ett sådant sätt. Liknande invändningar kan riktas mot ett annat
uttryck som ofta förekommer i diskussioner rörande lagstiftning i frågor
som rör barn, nämligen principen om barnets bästa.7 

I detta arbete talas därför om barnets bästa som en rättslig målsättning.
Att se barnets bästa som en rättslig målsättning ansluter till det ofta
angivna syftet med lagstiftning och rättstillämpning på områden som rör
barn och barns förhållanden; att på bästa sätt tillgodose barnets olika
behov och intressen.

Att säga att barnets bästa skall ses som en rättslig målsättning är dock
att säga väldigt litet. Innebörden av målsättningen måste på något sätt
anges. Uttryckets innebörd låter sig dock inte så lätt sammanfattas och

5 En översiktlig redogörelse för denna utveckling återfinns i Demokratiutredningens debatt-
skrift ”Gör barn till medborgare” SOU 1998:97.
6 SOU 1994:139 s. 318; SOU 1997:116 s. 125 ff.; Ewerlöf, G. & Sverne, T., Barnets bästa
s. 5; Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 50 ff. 
7 Se t.ex. prop. 1997/98:7 s. 46; SOU 1994:139 s. 317; SOU 1995:79 s. 74 ff.; SOU
1997:116 s. 125 ff.; Saldeen, Å., Barn och föräldrar s. 20.
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det är svårt att definiera den, trots en emellanåt mycket flitigt användning
i rättsliga sammanhang. Barnets bästa ges varierande innebörd beroende
på en mängd olika omständigheter. Några exempel skall nämnas i det föl-
jande.

Barns tillvaro berörs på en mängd olika rättsområden och barnets
bästa definieras därför med beaktande av vilken sida av barnets tillvaro
som är föremål för reglering. Barnets bästa i vårdnadsfrågor är inte nöd-
vändigtvis detsamma som när trafikplanering diskuteras. Det har också
betydelse i vilken typ av norm barnets bästa förekommer. Barnets bästa
som beslutskriterium jämfört med barnets bästa som en tolkningsregel
för avgörande av en fråga i domstol kan inte formuleras eller användas på
samma sätt.8 Barnets bästa anges i vissa fall också som det övergripande
motivet för en översyn av hela eller delar av regelsystem. Funktionen hos
barnets bästa har också betydelse. Barnets bästa som rättslig målsättning
har ofta till syfte att ge barnet skydd. Men ibland får barnets bästa formen
av ett beslutskriterium vid konfliktlösning.9 I detta sammanhang får det
också betydelse vilken styrka eller dignitet barnets bästa som beslutskrite-
rium har.10 I vissa fall är barnets bästa det enda beslutskriteriet, i andra fall
skall en fråga avgöras med beaktande av barnets bästa som en av flera
faktorer.11 Uttrycket ges därtill olika innebörd beroende på i vilken kultur
och samhälle det tillämpas. Barnets bästa ges i Sverige inte alltid samma
innebörd som i andra länder.12  Tidpunkten för betraktelsen av barnets

8 Barnets bästa beskrivs emellanåt som en rättsregel eller som en rättsprincip. Barnets bästa
som en regel skulle i detta sammanhang kunna sägas innebära att barnets bästa är det enda
beslutskriteriet. Barnets bästa förekommer också på andra sätt i rätten men framstår där
mer som allmän tolkningsprincip. Definierandet av barnets bästa som en regel respektive
riktlinje kan få betydelse för hur barnets bästa skall tillämpas i ett enskilt fall. Någon utförlig
analys av barnets bästa som regel eller princip har inte gjorts i svensk rätt och har inte
ansetts nödvändig för de fortsatta resonemangen i detta arbete.
9 För en närmare beskrivning av detta förhållande, se t.ex. Graversen, J., Fælles forældre-
myndighet s. 13 ff.; Mnookin, R. H., Child-Custody Adjudication s. 229 ff.
10 Schiratzki har kategoriserat barnets bästa som det förekommer i svensk rätt i ett passivt
respektive aktivt barnets bästa. ”Med ett passivt barnets bästa förstås då att barnet till-
erkänns grundläggande skydd och rättigheter av samma innebörd som andra samhälls-
grupper har. Ett aktivt barnets bästa innebär att barnet skall ges rättigheter och skydd
utöver vad andra grupper åtnjuter.” Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 55–56.
För synpunkter på denna indelning, se Smith, L., Recension av Johanna Schiratzki, Vårdnad
och vårdnadstvister s. 1223–1224.
11 Som exempel kan nämnas FB 6:2 a som stadgar att barnets bästa skall komma i första
rummet vid avgöranden enligt FB 6 kap.; FB 6:5 stadgar att rätten skall förordna om vård-
naden efter vad som är bäst för barnet; i FB 6:6 st. 2 sägs att avtal om vårdnaden skall god-
kännas om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa.
12 SOU 1997:116 s. 132 ff.
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bästa har också betydelse. Barnets bästa är idag inte detsamma som det
var för 50 år sedan.

En för alla situationer gällande definition av barnets bästa som rättslig
idé är mot ovan beskrivna bakgrund svår att formulera. Det förefaller
också vara en allmänt accepterad ståndpunkt att barnets bästa inte är en
gång för alla givet, utan att uttryckets innebörd varierar över tid och där-
till är beroende av i vilket samhället det tillämpas. Med andra ord anses
barnets bästa som rättslig idé vara socialt och kulturellt bestämd.13 Bar-
nets bästa ges därför ett innehåll mot bakgrund av den vid varje tid och i
varje samhälle gällande synen på barn och barns behov. Synsättet kan vid
första anblicken tyckas ge uttryck åt en självklarhet och därför inte kunna
bidra till förståelsen av barnets bästa. Utgångspunkten att barnets bästa är
socialt och kulturellt bestämt kan emellertid, enligt min mening, med för-
del användas för en mer övergripande analys av hur barnets bästa har
uppfattats i rättsliga sammanhang. Genom att studera barnets bästa som
rättslig idé i ett historiskt perspektiv kan värdefull kunskap erhållas om
hur barnets bästa som rättslig målsättning faktiskt har definierats, tolkats
och tillämpats.14 Kunskapen ger möjlighet till en diskussion om hur vi i
framtiden skall förhålla oss till barnets bästa i rättsliga sammanhang,
både som motiv för lagstiftning och vid rättstillämpning.

2.1.3 Sambandet mellan ”barnets bästa” och synen på barnet

Barnets bästa som rättslig målsättning hänger i ett historiskt perspektiv
samman med den vid varje tidpunkt rådande synen på barnet i samhället.
När barn uppfattades som onda sågs aga vara för barnets bästa. När bar-
net uppfattades som ”råmaterial” till en vuxen människa var en god upp-
fostran till barnets bästa. De under 1970- och 1980-talen alltmer frek-
venta hänvisningarna till principen om barnets bästa i rättsliga samman-
hang kan, som inledningsvis nämnts, till stor del förklaras av en
förändrad syn på barn och förhållandet mellan barn och förälder samt
barnets ställning i familjen och samhället i stort. Barnet har i allt större
utsträckning kommit att uppfattas som en, från föräldrarna, självständig
individ med egna behov och intressen som måste tillgodoses. Att barnets
bästa allt oftare åberopas kan ses som en följd av att denna uppfattning
fått allt större spridning. Också hänvisningarna till barns rätt har ett sam-

13 Se t.ex. SOU 1997:116 s. 131; Kurki-Suonio, K., The Best Interest of the Child from
Finnish Perspective s. 3; Mnookin, R. H., Child-Custody Adjudication passim; Parker, S.,
The Best Interest of the Child s. 26 ff.; Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 55;
Thèry, I., ’The Interest of the Child’ and the Regulation of the Post-divorce Family s. 81 ff.
14 Se också Eekelaar, J., ’The Chief Glory’: The Export of Children from the United King-
dom s. 488.
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band med en syn på barn som självständiga individer.15 Ju självständigare
barnet uppfattas desto naturligare blir det att också se barnet som inne-
havare av egna rättigheter på samma sätt som vuxna.16 Under senare år
har barnets egen vilja börjat framträda som en omständighet av stor bety-
delse att ta hänsyn till, emellanåt till synes oberoende av principen om
barnets bästa.

Av betydelse i sammanhanget är också den förändring som ägt rum i
synen på barndomen som en särskild period i en människas liv. Barndomen
har blivit allt längre, på 1800-talet var man barn under en kortare period
än idag.17 Det faktum att man numera betraktas som barn under relativt
många år påverkar förutsättningarna för bestämmandet av hur barnets
bästa som rättslig målsättning skall preciseras. Målsättningen kan inte
ges samma innebörd när frågan gäller en tvååring som när frågan rör en
17-åring.

2.1.4 Något om den fortsatta framställningen

Nedan följer en redogörelse för synen på barn och barnets bästa vid olika
tidpunkter i det svenska samhället och den svenska rätten. Framställ-
ningen är historiskt inriktad och har en kronologisk disposition. Utveck-
lingen av synen på barn och barnets bästa sammanfattas i fem faser under
rubrikerna ”Barnet blir ’barn’”, ”Barnet ses som formbart”, ”Barn skall
behandlas lika”, ”Barnets behov sätts i centrum” samt ”Barnets vilja får
betydelse”.18 Förändringar i synen på barn och barns intressen har emeller-
tid inte skett stegvis enligt den gjorda indelningen utan olika synsätt har
utvecklats parallellt och i samverkan. Alla synsätten kan i varierande
omfattning återfinnas bakom reglerna om fastställande av föräldraskap.

15 Jfr Eekelaar, J., The Emergence of Children’s Rights s. 169 ff. I svensk rätt förekommer
sådana referenser till barns rättigheter från mitten av 1970-talet.
16 Förhållningssättet hänger samman med vad som nedan beskrivs som ett kompentens-
orienterat synsätt på barn, se vidare nedan delavsnitt 2.6.1.
17 Se vidare t.ex. SOU 1998:97 s. 11 ff.; Smith, L., Foreldremyndighet og barnerett s. 34 ff.
18 Beteckningarna på faserna är valda efter hur barnet enligt min uppfattning beskrivs eller
avtecknas i samband med att den rättsliga regleringen diskuteras. Inom andra discipliner
än juridiken förekommer sammanfattande beteckningar för de olika tidsperioderna som
inte alltid sammanfaller med de här använda. I sammanhanget kan tilläggas att den syn på
barn som kommer till uttryck i lagstiftningen i stor utsträckning tidsmässigt förefaller
ligga efter den syn på barn som finns i samhället i övrigt, t.ex. inom pedagogiken. När ett
synsätt får genomslag i lagreglernas utformning har man på andra områden i samhället
redan gått vidare till nästa fas. Det är förstås inte givet att utformningen av lagreglerna sker
med beaktande av den i samhället rådande kunskapen om, och synen på, barn. Många
gånger förefaller lagstiftningsåtgärder vidtas av hänsyn till andra intressen än barnets egna
intressen, hänsyn som också påverkar de stiftade lagarna. Ett närmare studium av nu
nämnda frågor faller emellertid utanför ramen för detta arbete. 
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De synsätt som presenteras som de senare faserna framträder tydligast i
samband med att vårdnad och andra till föräldraskapet knutna rättsverk-
ningar uppmärksammas, men kan ses som uttryck för en generell syn på
barn i rättsliga sammanhang som vuxit fram under de senaste decen-
nierna. En diskussion rörande reglerna om rättsligt föräldraskap och hur
de idag skall förstås och utformas måste föras mot denna bakgrund, särskilt
med beaktande av den syn på barn som beskrivs i avsnittet 2.6, Barnets
vilja får betydelse.

Det ska understrykas att framställningen är översiktlig och i huvudsak
berör svenska förhållanden. Ämnet lämpar sig väl för en grundligare och
mer probleminriktad analys när det gäller rättens ursprung, kanske en upp-
gift för den rättshistoriska forskningen. Rättshistorisk forskning på familje-
rättens område har dock inte rönt någon omfattande uppmärksamhet
vilket medför att det inte heller finns särskilda studier rörande barn och
barns villkor i ett rättshistoriskt perspektiv.19 Däremot finns allmän histo-
risk forskning som också berör barns förhållanden och synen på
barn.20 När det gäller de tidigare faserna finns ett omfattande material
rörande svenska förhållanden, vilket delvis har lagts till grund för tolk-
ningar av den rättsliga regleringen.21 De senare faserna finns inte i lika
stor omfattning beskrivna i historiskt inriktade framställningar. Däremot
är lagarnas förarbeten mycket utförliga och framställningen bygger till
stor del på dessa. Många av senare års reformer av reglerna rörande barn
har varit influerade av utländsk rätt och under 1990-talet av FN:s konven-
tion om barnets rättigheter. Mot denna bakgrund har det framstått som
befogat att i större utsträckning än vad gäller de tidigare faserna använda
utländsk litteratur vid analysen av synen på barn i den svenska lagstift-
ningen.

Ambitionen har inte varit att ge en uttömmande redogörelse för synen
på barnet i olika tider utan endast att visa på sambandet mellan rätts-
reglernas utveckling, i synnerhet vad gäller innebörden av barnets bästa,

19 Det finns behov av en mer problematiserande rättshistorisk forskning på familjerättens
område. Familjerätten framställs ofta som sprungen ur naturens ordning, regleringens his-
toriska rötter betonas ofta. Hur dessa rötter egentligen ser ut har inte varit föremål för en
systematisk undersökning.
20 I detta sammanhang kan de projekt som bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet
”Barnets århundrade” på tema Barn vid Linköpings universitet nämnas. För en närmare
presentation, se vidare Sandin, B., The century of the child.
21 Det är min förhoppning att framställningen i denna del inte belastas av vad som skulle
kunna beskrivas som anakronistiska bedömningar och okunnighet om den historiska
forskningens grundläggande principer. Uttrycken är hämtade från Anderson, M.,
Approaches to the History of the Western Family 1500–1914 s. 15.
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och en förändrad syn på barn i samhället.22 Avsikten är att söka klarlägga
vad det är för syn på barnet som kommer till uttryck i reglerna rörande
barn och barns förhållanden och i uttrycket barnets bästa.

När det gäller reglerna om fastställande av rättsligt föräldraskap stöter
man ofta på uppfattningen att reglerna speglar en naturlig ordning och
därför inte kan göras till föremål för exempelvis ändamålsavvägningar.
Reglerna uppfattas, i likhet med många av de idéer som finns kring
familjen och dess medlemmar, som rotade i biologi snarare än i historiskt
betingade synsätt.23 Insikten att så inte behöver vara fallet, utan att regler-
nas utformning påverkas av den tid de tillkommer i, är en nödvändig för-
utsättning för en diskussion av regleringen rörande föräldraskap.

2.2 Den första fasen: Barnet blir ”barn”

2.2.1 Inledning

Barns historia i ett rättsligt perspektiv tar sin början i ett samhälle där
barn, såvitt vi vet, på många sätt saknade ställning som individ och kan-
ske också som människa. Idag har vi en reglering enligt vilken barn i
många situationer betraktas som självständiga individer med egen
beslutsrätt i frågor som rör personliga angelägenheter. Utveckling av
synen på barnet som en egen individ går till en början mycket långsamt
för att sedan, från början av 1900-talet, framskrida allt snabbare.

En redogörelse för synen på barnet i ett rättsligt perspektiv skulle
kunna ta sin början vid 1900-talets första år när barn på allvar blir synliga
i lagarna. I detta avsnitt tas början långt tidigare trots att redogörelsen
måste bygga på källor vars tillförlitlighet delvis kan ifrågasättas. Anled-
ningen är att den föreställning om familjen, föräldraskapet och barnen
som tecknas i det följande avsnittet har, oavsett om den bygger på veten-
skapligt tillförlitligt material eller inte, funnits i vårt samhälle under lång
tid och på olika sätt präglat den rättsliga regleringen av föräldraskapet.

22 Ett intressant arbete som belyser politiska och institutionella faktorers inflytande på den
familjerättsliga regleringens utveckling och utformning i Sverige, Danmark och Norge är
Bradley, D., Family Law and Political Culture. Jfr också SOU 1998:97 som beskriver för-
ändringarna i det svenska samhället under 1900-talet med inriktning på barns ställning.
23 Ambjörnsson, R., Familjeporträtt s. 6. Inom den barndomshistoriska forskningen betrak-
tas idag barndomen som ett social och kulturellt fenomen snarare än ett biologiskt, se
vidare Hedenborg, S., Det gåtfulla folket s. 7.
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2.2.2 Barnet och ättesamhället

Enligt en vedertagen uppfattning befolkades vårt land ursprungligen av
kringvandrande folkstammar, vad som benämnts ätter.24 Eftersom skrivna
källor endast finns från senare tid måste beskrivningen av ättesamhället
betraktas med viss försiktighet.25 Om barns rättsliga ställning i detta tidi-
gaste rättstillstånd är inte mycket känt. A. Winroth26 menade vid 1900-
talets början att ättens stora betydelse framför familjen hos de germanska
folken, medförde att barnen i det tidigaste (ätte)samhället intog ställning
mer som släktingar till, snarare än barn till, sina föräldrar. När sedan
ätten förlorade i betydelse kom barnen i större utsträckning än i andra
rättssystem att inta en tämligen självständig ställning i förhållande till
föräldrarna.27 Enligt Winroth är det således i ättesamhällets upplösning
som synen på barnet som en självständig individ kan sägas ha sina rötter.
Barnet som individ var dock inte särskilt märkbart vid denna tidpunkt,
utan hade sitt värde snarast som en av många nödvändiga förutsättningar
för ättens överlevnad.

I ättesamhället skulle varje fri man, kvinna och barn tillhöra en ätt.
Tvegifte förekom inte i någon större utsträckning. Däremot var det inte
ovanligt att en man hade en stadigvarande förbindelse med en ”frilla”
eller konkubin vid sidan av den äkta makan.28 De barn som blev frukten
av dessa utomäktenskapliga förbindelser ansågs, åtminstone om man-
nens hustru inte fött barn, ha del i föräldrarnas gemenskap, då det vikti-
gaste i ättesamhället var att säkra familjens fortlevnad.29 Barn födda av
ofri moder (träl) eller tillkomna i en kortvarig förbindelse hade dock i all-
mänhet en sämre ställning och var inte medlemmar av ätten.30 Såväl trälar
som barn till fri man och trälkvinna kunde dock upptas och inlemmas i
en ätt genom ättledning, ett slags adoption.31 

Ätten var samhället för den enskilda individen och det var även ätten
som var rättssubjekt, inte den enskilda individen.32 Ätten som rättssubjekt

24 Se t.ex. Hafström, G., Land och lag s. 67; Holmbäck, Å., Ätten och arvet enligt Sveriges
medeltidslagar s. 7 ff.; Inger, G., Svensk rättshistoria s. 21 ff. 
25 Gaunt, D., Familjeliv i Norden s. 186. 
26 A. Winroth var professor i civilrätt bl.a. vid Uppsala universitet.
27 Winroth, A., Föräldrarätt s. 1 not 1. Romerskrättsligt påverkade rättssystem hade en
annan syn på förhållandet mellan barn och föräldrar som byggde på en mer uttalad föräldra-
makt, härrörande ur begreppet patria potestas.
28 LB III s. 56–57.
29 Inger, G., Svensk rättshistoria s. 28. 
30 LB III s. 57. Jfr också Malmström, Föräldrarätt, s. 2 not 2.
31 LB II s. 30. Angående ättledningen och dess rättsverkningar, se Wergeland, M., Ættlei-
ding s. 264 ff.
32 Jfr Inger, G., Svensk rättshistoria s. 21.
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anses ha börjat förlora i betydelse när den blev bofast. När de i ätten
ingående familjerna började odla upp mark, fick de också värdefull egen-
dom som de var beroende av.33 Familjens betydelse som rättssubjekt
ökade därmed och familjen blev så småningom det främsta rättssubjektet
som innehavare av olika rättigheter. Familjens enskilda medlemmar var
omyndiga och företräddes utåt av husfadern. Straffansvaret för familje-
medlemmarnas gärningar ålåg familjen som enhet, på grund av den eko-
nomiska samhörigheten.34 Det blev viktigt att skydda familjens rätt, inte
minst rätten till egendom.

Det är mot bakgrund av de ökade tillgångarna som man måste se be-
tonandet av blodsbandet som grund för ätten och därefter familjen. Det
har ibland antagits att ättens grundval var blodsbandet. Säkerligen var
många i en ätt släkt med varandra på ett eller annat sätt men möjlighet
fanns också, som ovan nämnts, att uppta utomstående i ätten. Biologisk
släktskap var således inte något krav för medlemskap i ätten. Vid gifter-
mål mellan man och kvinna från olika ätter följde kvinnan med mannens
ätt och kom därför att tillhöra den. Någon praktisk möjlighet att tillmäta
blodsbandet betydelse torde inte heller ha funnits så länge folkstam-
marna var kringvandrande. Bodde och vandrade man med en ätt så till-
hörde man också den. Ättens grund antas därför numera ha varit boge-
menskapen snarare än blodsbandet.35 Att blodsbandet ändå kommit att
betonas på det sätt som skett i den rättshistoriska beskrivningen av ätten
torde åtminstone delvis kunna förklaras av att det långt senare framstått
som önskvärt att framhålla blodsbandet som grunden för familjerättsliga
rättigheter och skyldigheter. Inte minst när det gällde arvsrätt blev blods-
bandet och dess historiska rötter ett argument som kunde användas i de-
batten rörande underhållsskyldighet och rätten till arv. Uppfattningen om
blodsbandet som grunden för ättegemenskapen har således, oavsett om
den är välgrundad eller ej, påverkat och påverkar fortfarande synen på de
rättsliga familjebanden.36 

Vad kan man då säga om Winroths inledningsvis omnämnda uppfatt-
ning att det var ättens stora betydelse, framför familjen, som medförde att

33 Det är inte klart vad som avses med familj i detta sammanhang. Uttrycket används i olika
rättshistoriska framställningar utan att det egentligen definieras. Uppenbarligen avses
dock en enhet som är mindre än ätten. Senare, när lagarna börjar nedtecknas, framträder
en familj grupperad kring husbonden, hans barn och deras familjer. Se vidare Åkerman, S.,
Befolkningsforskare avlivar familjemyter s. 4–5. Enligt Gaunt bör man istället för ett sam-
hälle baserat på ätternas kollektivitet tänka på ett samhälle baserat på enskilda kärnfamiljer,
Gaunt, D., Familjeliv i Norden s. 209. 
34 Hafström, G., Den svenska familjerättens historia s. 84.
35 Holmbäck, Å., Ätten och arvet enligt Sveriges medeltidslagar s. 8. 
36 Se vidare nedan kap. 4 om fastställande av faderskap och kap. 10 om arvsrätt.
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barnen kom att inta en tämligen självständig ställning i förhållande till
föräldrarna när ättens betydelse minskade?37 Till grund för uppfattningen
ligger ett antagande om att ättens medlemmar betraktade sig som släkt-
medlemmar snarare än som enskilda individer och att detta gällde alla
ättens medlemmar oavsett inbördes förhållande.38 Något starkt stöd för
detta antagande står inte att finna. I modernare historieforskning har
framförts uppfattningen att den vikt man lagt vid ättesamhället är över-
driven.39 De skrivna källor som finns att tillgå om ättesamhället, vilka
skrivits långt efter det att ättesamhället försvunnit, kan inte sägas ge
uttryck åt en sådan syn på ättens medlemmar. Många gånger beskrivs
istället en familj som i våra ögon liknar en traditionell (kärn)familj. Det
förefaller emellertid möjligt att säga att barnen, även om de inte var själv-
ständiga rättssubjekt, förhållandevis tidigt kom att ha ställning som rätts-
subjekt och därmed innehavare av vissa rättigheter, såsom arvsrätt. Det är
dock långt efter det att ättesamhället försvunnit som barn får denna ställ-
ning varför kopplingen till ättesamhället och dess försvinnande inte är
given. Barns självständiga ställning i förhållande till föräldrarna i rätts-
ligt hänseende kan istället hänga samman med att tillgångar började sam-
las hos familjerna, tillgångar som var av avgörande betydelse för familje-
medlemmarnas försörjning. Det fanns därmed ett intresse av att dessa
tillgångar också stannade i familjen. Genom att ge barn, dvs. också
underåriga barn, arvsrätt och rätt att äga egendom kunde egendomen
bevaras i familjen, något som fick betydelse i tider när medellivslängden
var låg och dödligheten var hög.

2.2.3 De utomäktenskapliga barnen uppmärksammas
Landskapslagarna började nedtecknas under 1200-talet. Ättesamhället
framträder då inte i lagarna. Däremot är ett kyrkligt inflytande tyd-
ligt.40 Det kyrkliga inflytandet innebar bland annat att barnen blev syn-
liga, också i lagarna, dock inte som självständiga subjekt i rättslig
mening men väl som individer.

Det kyrkliga inflytandet som till en början måste anses ha varit positivt
ur barnens synvinkel, blev under de kommande århundradena negativt
för många barn.41 Kyrkan fäste stor vikt vid om barnen hade äkta eller
oäkta börd, dvs. om de var födda inom eller utom äktenskap.42 Ordningen

37 Jfr ovan not 28.
38 Se t.ex. Olgeirsson, E., Från ättegemenskap till klasstat s. 17.
39 Gaunt, D., Familjeliv i Norden s. 187 ff.
40 Se vidare LB III s. 57. 
41 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 8 och där angivna källor.
42 LB III s. 57; Malmström, Å., Föräldrarätt s. 3. Se också nedan delavsnitt 4.1.2.
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hade sin grund i kyrkans syn på äktenskapet som heligt sakrament och
makarnas trohetsplikt mot varandra. Alla utomäktenskapliga förbindelser
var i strid med Guds bud och måste straffas. Även barn tillkomna genom
sådana förbindelser ansågs böra straffas på samma sätt som deras föräldrar.
Allteftersom kyrkans inflytande i samhället ökade fick detta synsätt
större genomslagskraft med en påtaglig försämring av de oäkta barnens
rättsställning som följd. Att äkta börd ändå tillerkändes förhållandevis
liberalt anses ha varit en rest från det rättstillstånd som rådde tidigare,
innan kyrkan fick inflytande.43 Trots den ogina behandlingen i familje-
rättsligt hänseende särbehandlades inte utomäktenskapliga barn i allmänt
medborgerligt hänseende i svensk rätt, något som däremot förekom i
många andra rättsordningar.44 

Barn uppfattades vid denna tid ofta som onda och oberäkneliga. Aga
ansågs vara det enda möjliga sättet att komma tillrätta med barnets karak-
tärsdrag. Barn skulle kuvas. Denna uppfattning om barnets natur under-
stöddes av kyrkans uppfattning om synd och moral. Det i våra ögon
känslolösa förhållningssättet gentemot barn kan i viss mån förklaras av
den höga barnadödligheten under denna tid.45 Eftersom många barn dog i
tidig ålder fanns inte anledning att fästa sig vid dem. Synen på barn i rätts-
liga sammanhang förändrades efter det att barnet och barndomen hade
”upptäckts” under 1700-talet.

2.2.4 Barndomen erkänns som en särskild period

Under 1700-talet framträdde en tydlig strävan att förbättra de utomäkten-
skapliga barnens ställning.46 Upplysningstidens idéer rörande förhållandet
mellan föräldrar och barn bidrog till denna strävan och fick stor inverkan
på rättsutvecklingen – också i Sverige – genom att de förändrade synen på
barn och barndomen.

Upplysningstidens idéer medförde att barn började ses som formbara
och förbätterliga. Bilden av barnet som en ”tom griffeltavla” växte fram.
På denna tavla ritade omvärlden efterhand sina figurer, barnet fick erfa-
renheter som förvandlades till lärdomar för livet. Människan är föränder-
lig, menade upplysningsfilosoferna. Människan är formbar sa andra och
uppfostran är metoden att forma, en uppfattning som också skulle

43 Se vidare nedan delavsnitt 10.2.2.
44 LB III s. 60. Enda undantaget i detta avseende i svensk rätt var att de utom äktenskap
födda inte kunde bli skråmedlemmar.
45 Se t.ex. Shorter, E., The Making of the Modern Family s. 168 ff.; Hofsten, E., Svensk
befolkningshistoria s. 31 ff.; Åkerman, S., Befolkningsforskare avlivar familjemyter s. 3.
46 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 3.
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komma att utnyttjas i politiska syften.47 Barnet började betraktas som en
individ och barndomen i sin tur kom att uppfattas inte enbart som ett för-
stadium till vuxenlivet utan som en period med ett eget värde och barnets
uppfostran tilldrog sig allt större uppmärksamhet. Familjen och hemmet
sågs som centrala företeelser för barnet och för barndomen.48 Till en början
ägde denna förändring av synen på barn rum i de högre samhällsklasserna,
men spreds så småningom till andra samhällsklasser.

I och med att barn hade kommit att uppfattas som barn och barndomen
som en särskild tid före vuxenlivet med ett eget värde skapades förutsätt-
ningar för en diskussion om vad en bra barndom innebar. Barn och vad
som är bra för barn blev föremål för omfattande uppmärksamhet och dis-
kussion, också i lagstiftningssammanhang.

2.2.5 Barndomen som en problematisk företeelse

I arbetarklassen följde barn länge med föräldrarna i deras arbete och det
var på detta sätt som socialiseringen av barnen ägde rum. Den framväx-
ande industrialismen under 1800-talet innebar dock en förändring härvid-
lag. I det förindustriella samhället fanns en arbetsdelning mellan barn
och vuxna som skapade en levande gemenskap inom familjen. Den ersat-
tes, på grund av industrins framväxt, av en arbetsdelning baserad på till-
gång och efterfrågan. Inflyttningen till städerna ökade med följd att den
tidigare arbetsgemenskapen i familjen i stor utsträckning försvann. Socia-
lisationen av barnen kunde inte på samma sätt som tidigare ombesörjas
av familjen.49 Den sociala situationen för barn födda utom äktenskapet var
inte bra. Barnarbetare var vid 1800-talets slut inte ovanliga. I lagstift-
ningssammanhang började barn att uppfattas som ett problem.

De utomäktenskapliga barnens antal var vid 1900-talets början högre
än tidigare i Sverige, i likhet med övriga västvärlden.50 Delvis kunde detta
förklaras av att barnadödligheten sjunkit märkbart under 1800-talet
medan födelsetalen var oförändrade.51 Men antalet barn födda utom
äktenskapet hade därtill ökat.52 Andelen barn födda av ogift mor var

47 Ambjörnsson, R., Familjeporträtt s. 92.
48 Ambjörnsson, R., Familjeporträtt s. 20–29.
49 Ambjörnsson, R., Familjeporträtt s. 103. Denna uppfattning om familjens bristande
funktion är inte oomstridd, se t.ex. Sandin, B., Hemmet, gatan, fabriken eller skolan
s. 227 ff. och där angivna källor. Jfr även nedan under 2.3.2.1. Se också Gaunt, D., Familje-
liv i Norden s. 286 ff.
50 Anderson, M., Approaches to the History of the Western Family 1500–1914 s. 21.
51 Åkerman, S., Befolkningsforskare avlivar familjemyter s. 3.
52 Kälvemark, A.-S., Hotet mot familjen s. 86 ff.
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14,8 % av totala antalet barn födda år 1911.53 Dödligheten bland de utom
äktenskap födda barnen var högre än för barn födda av gift mor. Fattig-
vårdsunderstöd till barn under 15 år var fyra gånger så vanligt bland de
utom äktenskap födda barnen som bland de inomäktenskapliga barnen.
Brottsligheten var också högre bland de utomäktenskapliga barnen.54 Den
verklighet som dessa siffror speglade innebar ett tillstånd som säkerligen
var, men kanske främst uppfattades som, socialt oroligt. Inte minst sågs
det växande antalet barn födda utom äktenskap som ett allt större pro-
blem som krävde någon form av åtgärd.55 Enighet rådde om att något
måste göras åt problemen; oenighet förelåg dock om hur de skulle kunna
åtgärdas.

2.3 Den andra fasen: Barnet ses som formbart

2.3.1 Samhällets ansvar för fostran

Det omfattande lagstiftningsarbetet i början av 1900-talet rörande förhål-
landet mellan barn och föräldrar skall ses mot bakgrund av den i det före-
gående avsnittet beskrivna förändringen i synen på barnet och barndomen.
Barnet, liksom människan och samhället, uppfattades inte längre som
historiskt givet utan som formbart, och frågor om fostran och vård blev
därmed centrala.56 Barndomen blev en slags utbildningstid inför vuxen-
livet. Denna utbildningstid har blivit allt längre och det är idag möjligt att
tala om ungdomstiden som intervallet mellan den tidpunkt då en person
blir fysiskt mogen till den tidpunkt då hon blir socialt vuxen.57 

Synen på barnet som formbart var inte ny i början av 1900-talet.58

Uppgiften att fostra låg sedan lång tid tillbaka på familjen och föräld-
rarna, men kom under 1800-talet att uppfattas även som en samhällelig
angelägenhet. 1842 års folkskolestadga illustrerar synsättet. Uppfatt-
ningen om det formbara barnet återfinns också bakom 1902 års uppfost-
ringslagar.59 1902 års lag om uppfostran åt vanartade barn möjliggjorde

53 LB III s. 70. Se vidare nedan avsnitt 3.4.
54 LB III s. 74.
55 Sandin, B., Skapandet av det normala barnet s. 55.
56 En framstående företrädare för detta synsätt var i Sverige Ellen Key som beskrev de nya
tankarna om barns uppfostran i sin bok ”Barnets århundrade”. 
57 Smith, L, Foreldremyndighet og barnerett s. 35.
58 Se t.ex. Sandin, B., Hemmet, gatan, fabriken eller skolan s. 41 ff. Se även ovan delavsnitt
2.2.4.
59 Lag (1902:67) angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade
barn och lag (1902:72) om minderåriga förbrytare. De studier som genomförts angående
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tvångsåtgärder dels mot barn som var sedligt försummade, dvs. barn vars
föräldrar på grund av lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga inte ägnade
barnen nödig tillsyn, dels mot barn som var vanartade, med vilket när-
mast avsågs barn som ägnade sig åt lättare brottslighet.60 Syftet angavs
vara att i samhällets intresse få kontrollen över barn som var försummade
eller misskötta av föräldrarna för att därigenom skydda inte bara samhäl-
let utan även barnen samt för att ge dem fostran.61 År 1902 infördes även
en reglering av fosterbarnsvården för att förbättra villkoren för de många
barn som vid den här tiden lämnats till fosterhem.62 

Samhället ansågs således ha ett ansvar för barn vars föräldrar inte upp-
fyllde sina plikter mot barnen. Men också i övrigt hade samhället ett stort
ansvar för barn genom att många barn vid sekelskiftet låg fattigvården till
last utan att därför vara föremål för tvångsåtgärder. Hänsynen till det all-
männas finanser ansågs kräva åtgärder för att avlasta samhället det eko-
nomiska ansvaret för dessa barn. Föräldrarnas plikt gentemot barnen
måste betonas. Ett problem i detta sammanhang var att barnens fäder i
många fall var okända. Ett första steg mot en lösning var att göra det möj-
ligt att rättsligt identifiera ett barns båda föräldrar. Föräldrarna måste där-
efter förmås ta sitt ansvar gentemot barnen, inte bara ekonomiskt utan
även vad gällde uppfostran.

Lagberedningen63 lade under de kommande åren fram förslag till lag
om barn utom äktenskap, lag om äkta börd, lag om adoption samt lag om
barn i äktenskap,64 lagar som på många sätt speglar den då rådande synen
på hemmet och familjen som barnets rätta miljö.

60 Sundkvist, M., De vanartade barnen s. 239 ff. ”Den vanartade pojken stal, skolkade, gick
på bio och åt vad han kom åt ur fraktlådor i hamnen.” ”Flickor som vistades ute på gatan
och klädde sig på ett kvinnligt och inte barnsligt vis, bedömdes som vanartade. Flickorna
bedömdes likaså som vanartade i fall då de sade sig blivit utsatta för sexuella övergrepp.”
61 Se Kumlien, M., Uppfostran och straff s. 29–78. Se också Sundkvist, M., De vanartade
barnen s. 39–70. 
62 Lag (1902:63) om fosterbarns vård.
63 Lagberedningen hade år 1909 givits i uppdrag att omarbeta giftermålsbalken med till-
hörande författningar samt de delar av ärvdabalken som i det sammanhanget kunde
behandlas. 
64 Lagen den 14 juni 1917 (nr 376) om barn utom äktenskap; lagen den 14 juni 1917 (nr
377) om äktenskaplig börd; lagen den 14 juni (nr 378) om adoption; lagen den 11 juni
1920 (nr 407) om barn i äktenskap.

fostran av barn förefaller vara gjorda utifrån ett samhällsperspektiv och berör i huvudsak
frågan om vem det är som skall uppfostra, föräldrar eller samhälle. Synen på barnet
behandlas inte särskilt. En grundläggande utgångspunkt är emellertid tanken att barn kan,
och bör, fostras. Se vidare Kumlien, M., Uppfostran och straff, passim.
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2.3.2 Föräldrarnas ansvar för fostran

2.3.2.1 Fostran skulle ske i en familj

Lagberedningen utgick i sitt betänkande från antagandet att de utom-
äktenskapliga barnens svåra sociala situation i väsentlig mån kunde förkla-
ras av att barnets föräldrar inte ingått äktenskap med varandra och de för-
hållanden som hängde samman med det.65 Uppfattningen om ett sådant
samband var utbredd i samhället vid denna tid.66 Att lagstiftningsvägen
åtgärda föräldrarnas samlevnadsvanor ansåg lagberedningen inte vara möj-
ligt, däremot att med kraft inskärpa föräldrarnas förpliktelser gentemot
barnen.67 Härmed avsågs i första hand föräldrarnas försörjningsplikt. Om
föräldrarna uppfyllde denna plikt skulle barnen inte ligga samhället till last
i ekonomiskt hänseende. Föräldrarnas plikt att uppfostra barnen framhölls
också. Om föräldrarna tog sitt uppfostringsansvar, fanns goda förutsätt-
ningar för att barnen skulle växa upp till ordentliga samhällsmedborgare.

Lagberedningens uttalanden gav uttryck för en ambition att tillförsäkra
barnet föräldrar och därmed en familj. En sådan målsättning var på
många andra sätt tydlig i samhället vid denna tid då ”rekonstruktionen”
av den upplösta arbetarfamiljen framstod som önskvärd.68 Med denna
ambition följde också ett ökat betonande av hemmet som begrepp och en
uppvärdering av modersrollen.69 Barnets bästa ansågs vara att vårdas och
uppfostras i ett hem och för denna uppfostran skulle i första hand föräld-
rarna (modern) stå.70 

2.3.2.2 Faderns ansvar

Enligt tidens ideal var en grundläggande komponent i en familj förhanden-
varon av två föräldrar. Verklighetens familj såg dock inte alltid ut så.
I många fall bestod den av en ogift kvinna och hennes barn. Fadern var
många gånger helt frånvarande i dessa familjer. Ett första steg blev därför
att ”återbörda” fadern till familjen, åtminstone vad gällde barnets försörj-
ning. Detta skedde genom 1917 års lag om barn utom äktenskap. Syftet

65 LB III s. 74.
66 Jfr Kälvemark, A.-S., Hotet mot familjen s. 91 ff.
67 LB III s. 74.
68 Jfr Ambjörnsson, R., Familjeporträtt s. 104.
69 Tallberg Broman, I., När arbetet var lönen s. 53 ff., särskilt s. 59. Se även Ambjörnsson,
Familjeporträtt s. 62 ff. för en redogörelse för synen på modersrollen. I lagstiftningssam-
manhang märks uppvärderingen av moderns roll genom kraven på förbättrat modersskydd
och kortare arbetsdag för kvinnor. 
70 Samhället ansågs emellertid ha en skyldighet, förutom ett intresse av, att ta vård om de
barn och unga som inte kunde ta hand om sig själva och inte heller blev omhändertagna av
föräldrarna. Se vidare t.ex. Kumlien, M., Uppfostran och straff s. 29 ff. och 59 ff.
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med lagen var att göra det möjligt att fastställa faderskap för barn födda
utom äktenskapet,71 för att underhållsbidrag skulle kunna utkrävas. Som
ett annat syfte angavs behovet av att tillfredsställa barnets rent ideella
intresse av att känna sin fader.72 Som ovan nämnts var Lagberedningen av
den uppfattningen att den viktigaste uppgiften för lagstiftningen var ”att
med kraft inskärpa föräldrarnas förpliktelser emot barnen”. Det ansågs
vara vanligt att föräldrarna, i synnerhet fadern, helt eller i möjligaste mån
undandrog sig sin skyldighet att vårda och uppfostra barnen. Nya regler
skulle kunna innebära en förbättring härvidlag.73 Lagberedningen konsta-
terade vidare att det därtill var synnerligen viktigt att bestämmelserna om
underhållsskyldigheten blev effektiva.74 

För att lagen verkligen skulle få genomslagskraft inrättades barna-
vårdsmannainstitutet. Barnavårdsmannen skulle, enligt Lagberedningen,
”hålla uppsikt över att modern, som i allmänhet skall hava vårdnaden om
barnet och vara dess förmyndare, fullgör sina skyldigheter mot barnet
samt sörja för att faderskapet behörigen fastställes och faderns under-
hållsskyldighet ordnas”. Härigenom, påpekade Lagberedningen, ”tillgodo-
ses barnets ideella intresse att få kännedom om sina föräldrar och betryg-
gas så vitt möjligt dess rätt att under uppväxttiden erhålla tillbörlig vård
och uppfostran av dem och att utfå arv efter dem i de fall, då lagen till-
erkänner barnet arvsrätt”.75 Denna rätt till kännedom om föräldrarna
omfattade inte enbart fadern utan också modern.

2.3.2.3 Moderns ansvar

Genom ett kungligt brev från år 177876 hade ogift kvinna givits möjlighet
att hålla sitt namn hemligt vid förlossning. Bakgrunden till denna rätt för
modern att vara anonym var en önskan att minska antalet barnamord.

71 Regler för fastställande av faderskap fanns redan tidigare i praxis men var inte lagfästa.
72 LB III s. 138 och 144. Det är inte helt klart vad som avsågs med detta uttryck. Sandin
menar att fastställande av faderskap vid seklets början uteslutande motiverades av faderns
underhållsskyldighet, dvs. rättsverkningar av ekonomisk karaktär knutna till faderskapet.
Faderskap som en fråga av betydelse för barnets känslor och identitet är enligt honom en
ganska sentida uppfattning. Se vidare Sandin. B., The century of the child. Individens rätt
till kännedom om ursprunget behandlas vidare nedan i kap. 7 och 8.
73 LB III s. 76.
74 LB III s. 77. Fastställande av underhållsskyldigheten var det primära syftet med lagreg-
leringen. Eftersom barn födda utom äktenskap inte kunde ärva fadern och faderns släkt,
tillerkändes de underhåll istället. Att de behövde medel för sin försörjning var helt klart i
synnerhet som fattigvården inte mäktade med underhållsbördan. Se också Nygren, R.,
Arvsrätt och tom fattigvårdskassa s. 464 ff. 
75 LB III s. 184–185.
76 Mom. 7 i kungl. brev den 17 oktober 1778.
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Krav på att anonymitetsrätten borde avskaffas hade framförts vid ett fler-
tal tillfällen innan Lagberedningen tog upp frågan.77 Lagberedningen
fann i sitt lagförslag år 1915 att möjligheten för en moder att förbli okänd
för barnet innebar ”ett intrång i det av sådan moder födda barnets rätt”
och att det därför med hänvisning till barnets intresse var i hög grad
önskvärt att modern inte längre tilläts vara okänd. Lagberedningen fort-
satte: ”Redan den omständigheten, att ett barn av okänd moder voro ute-
stängt från möjligheten att erhålla kännedom om sin härkomst, innebure
för barnet förlusten av en naturlig och betydelsefull förmån.”78 ”Genom
att barnet undandrages moderns inflytande och stöd här i livet uppstå de
olyckligaste följder för barnet”, ansåg Lagberedningen.79 

När det gällde barnets rätt till modern var det således inte så mycket eko-
nomiska hänsyn som åberopades utan främst uppfostringsskäl. Rätten till
arv berördes också. Det faktum att barnet, om modern tilläts vara anonym,
inte skulle kunna göra gällande den rätt till arv efter moder och möderne-
fränder, som på grund av en lag från år 1905 tillkom också barn födda
utom äktenskapet, ansågs tala för ett avskaffande av anonymitetsrätten.80 

Modern och hennes funktion och levnadsvillkor uppmärksammades
vid denna tid inte bara i rättsliga sammanhang utan också i ett vidare
samhälleligt perspektiv. På den politiska arenan fick begreppet ”moder-
skapspolitik” en innebörd och grunden för dagens s.k. familjepolitik
lades.81 De framlagda förslagen motiverades inte uttryckligen med hän-
visning till barnet. Däremot är det möjligt att se att det är barnets behov
som individ som i många fall avses tillgodosedda.82 

2.3.2.4 Fostran – ett skäl för adoption

Barnets behov av uppfostran och försörjning framhölls också som motiv
för den år 1917 antagna lagen om adoption.83 I riksdagens skrivelse till
Lagberedningen angående möjligheten att införa adoptionsinstitutet i

77 LB III s. 68–69.
78 LB III s. 180. För en beskrivning av anonymitetsrättens verkningar i praktiken, se
Persson, B., Vem är min mor? s. 43 ff.
79 LB III s. 182.
80 LB III s. 180. Att barn utom äktenskap tillerkändes arvsrätt efter modern förklarades av
hänsynen till barnets försörjning, se Nygren, R., Arvsrätt och tom fattigvårdskassa
s. 465 ff.
81 Se vidare Ohlander, A.-S., Det osynliga barnet? s. 171 ff.
82 Bakom kraven på jämställdhet mellan kvinnor och män i familjen skulle enligt Ohlander
kunna ligga en insikt om att ett samhälle som inte värnar samhällets kontinuitet och kärna,
reproduktionen, blir ett samhälle i konflikt med sig självt, där de svagaste och samtidigt
mest betydelsefulla, barnen, får bära bördan av konflikten till men för framtiden. Se vidare
Ohlander, A.-S., Det osynliga barnet? s. 189.
83 Adoption kommer att behandlas utförligt nedan i kap. 5.
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svensk rätt uttrycktes det på följande sätt: ”Genom adoptionsinstitutet
kunde även på ett lyckligt sätt minskas antalet av de utom äktenskapet
födda barn, som nödgades undvara fördelarna av ett gott hem och ett
uppfostrande familjeliv.”84 Riksdagen menade att adoptionen därtill grun-
dade ett föräldra- och barnförhållande som skulle bidra till att avhjälpa
sociala missförhållanden och förbättra levnadsvillkoren för ”fattiga och i
olyckliga förhållanden uppväxande barn”.85 

Föräldraskapets ekonomiska rättsverkningar stod i förgrunden vid lag-
stiftningsarbetet, något som framstår som följdriktigt mot bakgrund av
skälen till att lagstiftning ansågs påkallad. Men också rena uppfostrings-
skäl åberopades som motiv för lagstiftning, skäl som ytterst kunde här-
ledas ur en oro för den sociala situationen i samhället och en önskan att
komma till rätta med barn i svåra förhållanden och vad som uppfattades
vara ett begynnande samhällsproblem. I förarbetena till de olika lagar som
så småningom blev resultatet av lagstiftningsarbetet framhålls emellertid
genomgående hänsynen till barnets egna intressen och behov som utgångs-
punkten för lagregleringen. Barnets intressen definierades således i stor
utsträckning i överensstämmelse med den då rådande uppfattningen om
vad som är bäst för samhället, ett synsätt på barnets bästa som är märkbart
vid flera tillfällen under de följande decennierna.86 Det skulle komma att
dröja innan barnets bästa som rättslig målsättning gavs ett innehåll uti-
från barnets egna intressen som individ.

2.3.3 Fostrans innehåll

Förhållandet mellan barn och föräldrar blev föremål för en mer samman-
hängande reglering i 1920 års lag om barn i äktenskap.87 Innebörden i det
rättsliga vårdnadsansvaret definierades i lagen.88 Uttrycket barnets bästa
användes för första gången i lagtexten och barnet framträder som individ
på ett tydligare sätt än i tidigare lagreglering.89 Fortfarande var det dock
fråga om barnet som ett objekt, inte som ett handlande subjekt vars egen
förståelse skulle tillmätas rättslig betydelse.90 

84 LB II s. 33.
85 LB II s. 32.
86 Jfr Hedenborg, S., Det gåtfulla folket s. 54.
87 Tidigare reglering i ÄB 22:2 avsåg förmyndarens förpliktelser. ”Förmyndare skall låta
den omyndige upptuktas i rätta evangeliska läran, gudfruktan, dygd och ära, och till
sådana övningar och hanteringar hålla som dess stånd, villkor och ämne kräva.”
88 Vårdnadsansvaret behandlas nedan i kap. 9.
89 Tvist om vårdnaden skulle enligt lagen om barn i äktenskap 9 § avgöras efter vad som
med hänsyn till barnets bästa befanns skäligt.
90 Sundkvist, M., ”Gud ser dig! Var redlig!” s. 40.
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Ett viktigt inslag i fostran, inte minst med hänvisning till barnets egna
intressen, var att lära barnet att lyda. Förmåga att lyda ansågs viktig efter-
som lydnaden ”i viss utsträckning [var] en förutsättning för detta samhäl-
les existens”.91 För att tillrättavisa barnet och för att få barnet att lyda
kunde föräldrarna, som det beskrevs, tukta barnet.92 

Med tiden blev denna rätt omstridd och föremål för omprövning i sam-
band med tillkomsten av 1949 års föräldrabalk. Behov av aga ansågs
fortfarande finnas men uttrycket tukta ersattes med en mer tidsenlig ter-
minologi. Man talade om att föräldrarna ”för barnets tillrättavisande
[ägde] använda de uppfostringsmedel som med hänsyn till dess ålder och
övriga omständigheter må anses lämpliga”.93 Bakom denna åtgärd låg en
önskan att markera att kroppsaga inte borde förekomma i förhållandet
mellan föräldrar och barn. En vilja att helt avskaffa agarätten för föräldrar
fanns dock inte eftersom varje fysisk bestraffning då skulle kunna
komma att bedömas som straffbar misshandel, något som antogs strida
mot den allmänna rättsuppfattningen.94 Förmågan att lyda ansågs därtill
fortfarande vara en viktig egenskap hos individen i det dåtida samhället
och därför ett viktigt mål för en god uppfostran. Betonandet av lydnad
hos barnet innebar att barnet och barnets intressen i stor utsträckning
fortfarande underordnades de vuxnas intressen.95 

Uppfattningen att barnets bästa var att få en uppfostran av sina föräld-
rar kom inte att ifrågasättas på allvar förrän på 1960-talet då vårdnads-
rätten åter hamnade i fokus. Men barnet är dessförinnan föremål för upp-
märksamhet i ett annat lagstiftningssammanhang.

2.4 Den tredje fasen: Barn skall behandlas lika

2.4.1 Inledning

Från 1920-talet och de närmast följande decennierna uppmärksammas
barnet främst i diskussioner rörande rätten till underhåll och arv, med

91 SOU 1979:63 s. 55. Se också Åslund, Å., Vårdnad och fostran till barnets bästa s. 39.
92 ”Rätten och plikten att sörja för barnets uppfostran medför enligt sakens natur befogen-
het att, när så visar sig behövligt, tukta barnet.” LB IV s. 431. Denna rätt fanns också
uttryckligen fastslagen i lagen om barn i äktenskap 4 §.
93 FB 6:3.
94 NJA II 1950 s. 65. Vid remissbehandlingen av förslaget framfördes synpunkten att det
var mindervärdigt att tillgripa kroppsaga som medel att få barnen till lydnad, se prop.
1949:93 s. 99. Ett uttryckligt förbud mot aga infördes dock först år 1978. Se vidare nedan
under 2.5.2.2.
95 Åslund, Å., Vårdnad och fostran till barnets bästa s. 40.
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andra ord när det rörde de ekonomiska aspekterna av förhållandet mellan
föräldrar och barn. I dessa sammanhang talades inte uttryckligen om bar-
nets bästa eller barnet som individ. Det var istället rättvisa, och särskilt
rättvisa mellan barn födda inom respektive utom äktenskap, som efter-
strävades.

Rättvisehänsyn var märkbara som motiv för reformer av reglerna om
förälders underhållsskyldighet,96 och uttalade som argument för arvsrätt
efter fadern för barn födda utom äktenskapet.97 Rättviseargumenten inne-
bar ett krav på att skillnad i behandling av barn födda inom respektive
utom äktenskap inte skulle vara större än vad som med hänsyn till
omständigheterna kunde anses skäligt. Däremot ansågs det inte ända-
målsenligt att sätta som mål full likställighet mellan de två grupperna.98

Avsikten var med andra ord kanske närmast att åstadkomma mindre
orättvisa. Icke desto mindre blev jämställandet av de båda barngrupperna
en stor symbolfråga.

I och med att osäkerheten beträffande faderskapsavgörandenas materi-
ella riktighet så småningom kom att uppfattas som det främsta hindret
mot en arvsrätt kom ”rättviseargument” att förlora i betydelse. Frågan
om arvsrättens införande gjordes avhängig möjligheterna att fastställa
”rätt” far, dvs. den biologiske fadern. Arvsrätten framställdes som en
direkt följd av blodsbandet. Ett införande av arvsrätt för barn utom äkten-
skap framhölls som mycket önskvärt, men ansågs inte möjligt förrän man
kunde vara förvissad om att den som fastställdes som rättslig far också
var biologisk far. Eftersom införande av arvsrätt ansågs vara mycket
angeläget och beroende av möjligheterna att fastställa ”rätt” man som far,
kom frågan om faderskapsfastställelse att under en lång tid stå i fokus.
Det synsätt som då utvecklades vad gällde önskvärdheten av att ”rätt”
faderskap fastställdes skulle komma att få stor inverkan på synen på för-
äldraskap även i andra sammanhang i svensk rätt. Det är därför av
intresse att närmare granska bakgrunden till den idag ”självklara”
utgångspunkten att ”rätt” faderskap skall fastställas.

2.4.2 Arvsrätt – en rättvisefråga

Lagberedningen diskuterade i sitt betänkande med förslag till lag om
barn utom äktenskap år 1915 frågan om arvsrätt efter fadern och faderns

96 Se t.ex. LB IV s. 444–445. 
97 Rättviseargument i debatten om arvsrätt för barn utom äktenskap hade framförts under
en lång tid, se vidare bl.a. Inger, G., Grunden för arvsrätt s. 54 ff. samt Nygren, R., Arvs-
rätt och tom fattigvårdskassa s. 461 ff.
98 Se t.ex. LB III s. 76.
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släkt för barn utom äktenskap.99 Likställighet i formell mening mellan
barn födda inom respektive utom äktenskap vad gällde rätten till arv
skulle kunna bidra till att höja de utomäktenskapliga barnens sociala
anseende, något som ansågs önskvärt.100 Lagberedningens majoritet
menade dock att skälen emot en sådan arvsrätt, främst osäkerheten
rörande faderskapet, vägde tyngre.101 En av Lagberedningens ledamöter,
hovrättsrådet Tiselius, var av skiljaktig mening och argumenterade för att
arvsrätt borde införas. Enligt honom talade inte minst rent systematiska
hänsyn för en arvsrätt. Om blodsbandet ansågs vara grunden för arvsrätten
var det inkonsekvent att inte ge barn födda utom äktenskapet arvsrätt.
Men också den omständigheten att avsaknaden av arvsrätt innebar en
orättvisa mot dessa barn talade enligt honom för att alla barn borde ges
rätt till arv.102 Lagutskottet anslöt sig emellertid till Lagberedningens
majoritet.103 Vissa reservationer anfördes emellertid, bland annat med
hänvisning till att avsaknaden av arvsrätt bidrog till att barn utom äkten-
skap blev en särskild klass av mindervärdiga medborgare.104 

Också i riksdagen segrade Lagberedningens uppfattning att arvsrätt
inte borde införas. Riksdagen begärde dock i samband med att lagen
antogs att arvsrättsfrågan ånyo skulle underkastas en förutsättningslös
utredning. År 1925 lade Lagberedningen fram ett förslag till lag om
arv.105 Någon generell arvsrätt för barn utom äktenskap föreslogs inte.
Den enda förändringen i förhållande till då gällande rätt var att möjlighet
till arvsrättsförklaring infördes. Arvsrättsförklaring var en i viss ordning
av fadern avgiven förklaring att barnet skulle njuta rätt till arv efter
honom som barn av äktenskaplig börd.106 

Frågan om arvsrätt aktualiserades därefter vid ett flertal tillfällen

99 LB III s. 122–133. Arvsrätten behandlas ytterligare nedan i kap. 10, här diskuterade frå-
gor särskilt i delavsnitt 10.2.3.
100 LB III s. 123.
101 LB III s. 127. Däremot var trolovningsbarn, dvs. barn avlade under föräldrarnas trolov-
ningstid, fortsatt bibehållna sin arvsrätt efter fadern, trots att de i formell mening var att
anse som barn födda utom äktenskapet. Skälet var att osäkerhet beträffande faderskapet i
allmänhet inte ansågs föreligga i dessa fall. Därtill kom att trolovningsbarn redan hade
arvsrätt efter fadern. En inskränkning i denna rätt skulle ”… i de delar av vårt land, där det
bland allmogen är vanligt, att trolovade flytta samman före vigseln …” strida mot det all-
männa rättsmedvetandet. Skäl att utvidga trolovningsbarnens arvsrätt till faderns släkt
ansågs dock inte finnas, LB III s. 129 ff.
102 LB III s. 256 ff.
103 Bet. LU 1917:29 s. 14–19.
104 Bet. LU 1917:29 s. 93–111, särskilt s. 94.
105 SOU 1925:43.
106 Prop. 1928:17 s. 62–66; bet. LU 1928:21 s. 20–22. 

kapitel 2.fm  Sida 68  sˆndag 15 oktober 2000  10:12



69

under 1930- och 1940-talen.107 År 1948 uttalade departementschefen i
riksdagen sin förhoppning om att lagstiftningsarbetet i denna socialt
betydelsefulla fråga skulle leda till en utvidgad arvsrätt för barn utom
äktenskap, något som i sin tur kunde bidra till att förverkliga rättvisekravet
på en förbättrad ställning för dessa barn.108 Det skulle dock komma att
dröja ytterligare ett par årtionden innan departementschefens förhopp-
ning skulle infrias. Reglerna om fastställande av faderskap för barn utom
äktenskap reviderades något genom 1949 års föräldrabalk.109 Bedöm-
ningen av om denna reform av faderskapsreglerna var tillräcklig för att
arvsrätt skulle kunna införas ansågs enligt departementschefen böra
anstå till dess förslag om ny ÄB lagts fram.110 

Ärvdabalkssakkunniga lade år 1954 fram ett förslag till ärvdabalk
enligt vilket barn utom äktenskap tillerkändes arvsrätt efter fadern och
faderns släkt.111 Ett tungt vägande skäl för förslaget var strävan att åstad-
komma likhet vad gällde arvsrätten mellan barn födda i och utom äkten-
skap.112 En förutsättning för att arvsrätten skulle kunna införas var för-
ändrade regler för faderskapsfastställelse. Ärvdabalkssakkunniga före-
slog därför att faderskap skulle fastställas enligt olika regler beroende på
om det fanns en eller flera män som möjlig far.113  De föreslagna reglerna
innebar enligt Ärvdabalkssakkunniga att faderskapet i framtiden skulle
kunna fastställas med avsevärt större säkerhet än förut varför det inte
kunde anses finnas några hinder för att införa arvsrätt för barn utom
äktenskap.114 

Departementschefen menade att arvsrätten var ett etiskt grundat rättvise-
krav och en fråga om principiell rättslikhet, och godtog därför de sakkunni-
gas förslag att barn utom äktenskap skulle helt likställas med barn i
äktenskap vad gällde rätten till arv.115 Lagrådet var däremot mycket kri-
tiskt till det framlagda förslaget och ifrågasatte också rättvisekravet som
motiv för lagreglernas utformning.116 Lagrådet menade att de föreslagna

107 Mot. AK 1936:189; bet. 1LU 1936:7 s. 12; mot. AK 1938:205; bet. 1LU 1938:12; mot.
FK 1943:175; mot. AK 1943:265; bet. 1LU 1943:11; mot. FK 1945:101; mot. AK 1945:176;
bet. 1LU 1945:20.
108 AK protokoll 1948:7 s. 32. Uttalandet gjordes i ett svar på en interpellation angående de
utomäktenskapliga barnens rätt.
109 Se vidare nedan kap. 4 om fastställande av faderskap.
110 Prop. 1949:93 s. 82 ff., särskilt s. 89.
111 SOU 1954:6.
112 SOU 1954:6 s. 88–89.
113 SOU 1954:6 s. 72–73.
114 SOU 1954:6 s. 74.
115 Prop. 1958 A:144 s. 96–103.
116 Prop. 1958 A:144 s. 323 ff.
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reglerna skulle medföra att färre faderskap skulle kunna fastställas och
att de därtill var komplicerade att tillämpa. Med anledning av lagrådets
yttrande förklarade departementschefen att ändrade faderskapsregler inte
då borde införas och följaktligen inte heller någon arvsrätt.117 

2.4.3 ”Rätt” faderskap viktigare än rättvisa

Lagrådets bestämda uppfattning rörande problemen med införande av
arvsrätt, främst osäkerheten rörande de fastställda faderskapens överens-
stämmande med biologisk släktskap och den antagna minskningen av
antalet fastställda faderskap, medförde att rättviseargumentet, dvs. lika
arvsrätt för barn oavsett börd, förlorade i betydelse som argument för de
utomäktenskapliga barnens arvsrätt. Rättvisa som argument kom däre-
mot att åberopas som skäl mot ett införande av arvsrätt för barn utom
äktenskap, men då med hänvisning till den efterlevande makens rätt. Det
ansågs inte rätt gentemot den efterlevande maken att införa arvsrätt för
utomäktenskapliga barn till den först avlidne utan att först stärka den
efterlevandes rätt i den först avlidnas dödsbo. Eftersom denna fråga
redan var föremål för utredning fanns det anledning att avvakta utred-
ningens resultat.118 

Införandet av arvsrätt för barn födda utom äktenskap kom efter riks-
dagsbehandlingen av frågan år 1958 att i huvudsak ses som en teknisk
fråga, kopplad till möjligheten att fastställa det biologiska ursprunget.
Det skulle komma att dröja ända till år 1969 innan barn utom äktenskap
jämställdes med barn i äktenskap i arvsrättsligt hänseende, mycket bero-
ende på att det först då ansågs möjligt att på ett tillförlitligt sätt fastställa
det biologiska faderskapet.119 I ett nordiskt perspektiv framstår dröjsmålet
med införandet av arvsrätt efter fadern för barn födda utom äktenskapet
som anmärkningsvärt. I Norge hade dessa barn redan år 1915 i stort sett
jämställts med barn i äktenskap när det gällde rätten till namn och arv
efter fadern.120 Motsvarande reglering infördes i Danmark år 1937.121

I avsaknad av undersökningar kan man inte med säkerhet veta om denna

117 Prop. 1958 A:144 s. 350 ff.
118 Prop. 1958 A:144 s. 351. År 1957 hade sakkunniga tillkallats för att göra en översyn av
äktenskapslagstiftningen.
119 Redan år 1958 hade adopterade jämställts med barn i äktenskap vad gällde rätten till arv,
dock endast i de fall adoptionen genomförts efter år 1958. Vid adoption ansågs blodsband
inte vara en nödvändig förutsättning för arvsrätt. Se vidare nedan delavsnitt 5.3.3 samt
10.2.3.
120 Lov 10 april 1915 nr 3, en av de Castbergska barnlagarna. Leivestad, T., Ugift far og
barn s. 704.
121 Lag 7 maj 1937. Jfr Graversen, J., Family Law as a Reflection of Family Ideology
s. 72 ff.
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olikartade behandling av problemet hade sin grund i en annan syn på
barn i Norge och Danmark. Det finns dock knappast någon anledning
anta att skillnaden i bedömningen av de utomäktenskapliga barnens arvs-
rätt skulle förklaras av olikheter i synen på barnet. Däremot förefaller det
som om kravet på rättvisa mellan barn födda inom och utom äktenskap
accepterades omedelbart i Norge medan det inte alls fick samma gehör i
Sverige. Förklaringen till detta måste sökas i den politiska situationen.
Den norska lagens tillkomst tillskrivs i stor utsträckning Castberg som
själv menade att den lag enligt vilken utomäktenskapliga barn tillerkändes
arvsrätt efter fadern var en barnrättslag.122 Det har ifrågasatts om inte den
uppfattning om barns rätt som sades ligga bakom lagen i själva verket var
ett sätt att legitimera viktiga sociala och politiska initiativ från ”radikala
element” i politiken.123 Situationen i Danmark torde ha liknat den i
Norge. Också vad gällde utvecklingen i dansk rätt synes förklaringen
vara att söka i den politiska sfären snarare än i att man i Danmark skulle
ha haft en syn på barnet som avvek från den som fanns i Sverige.

2.5 Den fjärde fasen: Barnets behov sätts i centrum

2.5.1 Inledning
Det samhälle i vilket 1917 års lag om barn utom äktenskap och 1920 års
lag om barn i äktenskap tillkom försvann snart. Under Sveriges utveck-
ling till ett välfärdssamhälle tilldrog sig barn och barns levnadsvillkor ett
omfattande intresse.124 Synen på barn, och i synnerhet barnuppfostran,
nyanserades. I många avseenden var det inte fråga om en helt ny syn på
barn utan snarare en vidareutveckling av de tankar som hade vuxit fram
vid 1800-talets slut.

Egenskaper som vid lagarnas tillkomst hade uppfattats som önskvärda
hos barn, i synnerhet förmågan att lyda, förlorade i betydelse. Andra
egenskaper, såsom förmåga till självständigt tänkande, kom att ses som
viktiga i det framväxande samhället.

Redan vid 1900-talets början hade Ellen Key förespråkat en ny syn på
barn samt barns uppfostran och utbildning.125 Modern hade en central roll

122 J. Castberg var Norges justitieminister i 1908–1910 och social- och handelsminister
1913–1914. 
123 Bradley, D., Family Law and Political Culture s. 36 och 224. Leivestad konstaterar att
den norska lagen var mycket radikal i förhållande till omvärlden men anger inte något skäl
till varför det var så, se vidare Leivestad, T., Ugift far og barn s. 693.
124 Se t.ex. Sandin, B., Split visions, changing childhoods and the welfare state in Sweden
s. 1; Weiner, G., De räddade barnen s. 10 ff.
125 Key, E., Barnets århundrade s. 121 ff.

kapitel 2.fm  Sida 71  sˆndag 15 oktober 2000  10:12



72

i fostran av barnet.126 Lydnad och sunda vanor var målet för fostran av
barnet men uppfostran av barn skulle också vara karaktärsdanande och ta
hänsyn till barnets egen personlighet. Barnet hade en rätt att utveckla sin
egen personlighet. Ellen Keys syn på barn och barndomen föregrep på
många sätt den kommande välfärdsstatens syn på barn, inte minst genom
att hon konsekvent betraktade barnet som ett subjekt, och inte som ett
objekt som var föremål för fostran.127 

I det framväxande svenska välfärdssamhället ökade medvetenheten
om att barn är individer med egna behov och att felaktig fostran kunde ha
negativa konsekvenser.128 Den sociala ingenjörskonsten blev ett begrepp
och barnuppfostran fick en betydelsefull roll.129 Barn skulle i det moderna
samhället fostras till självständiga individer med förmåga att samarbeta
med andra. Ett barn ansågs ha rätt att utveckla sin egen individualitet.130

Förmåga att komma fram till egna omdömen och att kunna fatta själv-
ständiga beslut blev viktiga egenskaper. Det var genom en ändamålsen-
ligt uppfostran som detta kunde uppnås. Barnuppfostran blev i det
moderna samhället en allt mer professionaliserad uppgift som ansågs
kräva särskilda kunskaper.131 Alva Myrdal kan ses som en framträdande
förespråkare för ett sådant förhållningssätt.132 En syn på barnet som ett
”projekt” som skall fullgöras på bästa sätt i överensstämmelse med de
senaste rönen om barns utveckling började ta form.133 

2.5.2 1977 års utredning om barnens rätt

2.5.2.1 Utgångspunkter för utredningens arbete

I samband med 1976 års reform rörande reglerna om faderskap och vård-
nad väcktes genom en motion i riksdagen frågan om tillsättandet av en
arbetsgrupp med uppgift att genomföra en allmän översyn av hela områ-
det för barns rättsliga ställning och att därefter framlägga de förslag till
förstärkt rättsskydd som kunde anses påkallade av översynens resultat.134

126 Hatje, A.-K., Borgerlig lycka åt arbetarbarn s. 122. Se ovan under 2.3.2.3.
127 Key, E., Barnets århundrade s. 19 (Omdömet kommer från det inledande kapitlet Ellen
Key som samhällsvetenskaplig klassiker – en introduktion av Ola Stafseng).
128 SOU 1979:63 s. 55.
129 Social ingenjörskonst skiljer sig i svensk tappning från det amerikanska begreppet
social engineering. Hirdman, Y., Att lägga livet tillrätta s. 11–12 och 97 ff. 
130 Se t.ex. Hirdman, Y., Att lägga livet tillrätta s. 112 ff. och där anförda källor.
131 Jfr Sandin, B., The creation of the modern child. Se också Hirdman, Y., Att lägga livet
tillrätta s. 114 ff. Weiner, G., De ”olydiga” mödrarna s. 499–500.
132 Se t.ex. Myrdal, A., Stadsbarn; Halldén, G., Alva Myrdals föräldracirkel 1931 s. 146–147.
133 Halldén, G., Föräldrars tankar om barn s. 19 ff. Detta synsätt på barn och barnuppfos-
tran formuleras i dessa termer långt senare men har sina rötter i 1900-talets början. 
134 Angående 1976 års reform, se vidare nedan kap. 4.

kapitel 2.fm  Sida 72  sˆndag 15 oktober 2000  10:12



73

I motionen efterlystes ett samlat grepp när det gällde att stärka barnets
rättsliga ställning i olika sammanhang, bland annat i vårdnads- och
umgängestvister. Barnet är en individ som bör ha egna rättigheter. Barns
rätt måste slås fast i vårt rättssystem, menade motionären.135 Lagutskottet
tillstyrkte motionen trots en viss tvekan inför möjligheterna att åstad-
komma den efterlysta förändringen av barns rättsliga ställning genom
lagstiftning. Redan tillsättandet av en sådan arbetsgrupp antogs dock
kunna bidra till den attitydförändring i samhället som ansågs nödvändig
för att stärka barnets ställning.136 En kommitté tillsattes år 1977 med upp-
draget att undersöka i vilka fall och på vilka sätt barns intressen och
behov bättre borde tillgodoses. Syftet med kommitténs arbete var att öka
förutsättningarna för goda uppväxtbetingelser för barn och att främja
deras harmoniska utveckling. Kommittén fick fria händer men reglerna
om vårdnad och umgänge pekades ut som områden som borde ägnas sär-
skild uppmärksamhet.137 

Kommittén, som tog sig namnet ”Utredningen om barnets rätt”,
beskrev utgångspunkten för sitt arbete med följande ord:138 

Föräldrabalken har … enligt vår mening inte ändrats i takt med den sam-
hällsförändring som skett och anknutits till den förändrade synen på barns
behov och villkor. I stället speglar föräldrabalken alltjämt en äldre tids upp-
fattning, där det nödvändiga samspelet mellan föräldrar och barn skjuts i
bakgrunden och en stark föräldramyndighet står i förgrunden. Vi anser att
bestämmelserna om vårdnad, umgängesrätt och överflyttning av barn bör
prövas mot bakgrund av den kunskap som numera finns om barns förhållan-
den. Vi anser det särskilt angeläget att lagstiftningen ges ett innehåll som
bättre anger att förhållandet mellan föräldrar och barn skall bygga på ömse-
sidigt hänsynstagande och i möjligaste mån respekt för varandras åsikter
och uppfattningar.

Åsiktsförklaringen ger på ett tydligt sätt uttryck åt en förändrad syn på
barn och vad som skall avses med barnets bästa. Denna nya syn på barn
skulle under de kommande åren i många avseenden komma att prägla
lagstiftningsarbetet i svensk rätt när det gällde regler rörande barns för-
hållanden. Det var dock inte några helt nya tankar om barn som utred-
ningen gav uttryck åt. Den syn på barn som fördes fram fanns, som utred-
ningen också påpekade, redan i samhället men hade inte kommit till

135 Mot. 1975/76:1111 av riksdagsledamoten Inger Lindquist (m). Trots att motionen är
närmare 25 år gammal känns formuleringarna av kraven fortfarande på många sätt aktu-
ella.
136 Bet. LU 1975/76:33 s. 110–112.
137 Dir. 1977:25 s. 45 ff.
138 SOU 1979:63 s. 47.
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uttryck i lagarna som rörde förhållandet mellan föräldrar och barn.
Utredningens uppfattning om hur detta förhållande borde gestalta sig var
i överensstämmelse med reformarbetet i övriga nordiska länder. I Norge
hade Barnelovutvalget år 1977 framlagt ett förslag till Lov om barn og
foreldre som i många avseenden överensstämde med de förslag som
Utredningen om barnens rätt lade fram.139 Också i Danmark bedrevs ett
reformarbete med liknande målsättningar när det gällde reglerna om
vårdnad om barn.140 

2.5.2.2 Förbud mot aga

Redan året efter sin tillsättning presenterade utredningen ett förslag på
förbud mot aga som ett inslag i vårdnadens utövande.141 Förslaget resulte-
rade i en ny bestämmelse enligt vilken barn inte får utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling.142 Förbudet mot aga kan
förklaras mot bakgrund av att barn alltmer hade kommit att uppfattas
som självständiga individer med egna intresse som måste tillgodoses.
Syftet med – och därmed även kraven på – uppfostran hade därför änd-
rats. En uppfostran baserad på samspel, omsorg och ömsesidig respekt
ansågs inte kunna inkludera aga. Det främsta skälet för ett förbud mot
aga var den skadliga verkan aga kunde ha på barns utveckling.143 En
sådan uppfattning om agans verkan fanns också allmänt utbredd i sam-
hället varför ett uttryckligt förbud mot aga ansågs motiverat.

Det förefaller i viss utsträckning ha varit den allmänna opinionen och
ett samhällsperspektiv snarare än hänsynen till barnets egna rättigheter –
bland dessa främst rätten till skydd för den personliga integriteten – som
ledde fram till agarättens avskaffande. Kritik riktades också mot utred-
ningens tillvägagångssätt att lagstifta särskilt om aga. Bland andra Ulla
Jacobson144 menade att man genom att lyfta fram den okontroversiella
frågan om agans förbjudande som en särskild fråga undvek en mer över-
gripande analys av barnets rätt. Jacobson menade att det behövdes en sam-
lad översyn av barnets fri- och rättigheter särskilt vad gällde den personliga
integriteten. Barnets behov av skydd härvidlag omfattade fler frågor än
agan och borde därför ha behandlas i ett sammanhang.145 Utredningen

139 NOU 1977:35.
140 Se betænkning nr 719/1977. 
141 SOU 1978:10.
142 Prop. 1978/79:67. Bestämmelsen infördes i dåvarande FB 6:3 och återfinns numera i
FB 6:1.
143 SOU 1978:10 s. 23 ff.; prop. 1978/79:67 s. 5 ff.
144 U. Jacobsson var professor i processrätt vid Lunds universitet.
145 Jacobsson, U., Ett barns rättigheter s. 48.
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valde dock att i sitt fortsatta arbete med barnets rättsliga ställning formu-
lera barnets position i termer av behov snarare än i termer av rättigheter.

2.5.2.3 Barns behov och barnets bästa

Utredningen fortsatte, efter avgivandet av förslaget om förbud mot aga,
sitt arbete med att undersöka i vilka fall och på vilka sätt barns rättsliga
ställning borde stärkas. Det var främst reglerna om vårdnad och umgänge
samt överflyttning av barn som togs upp för granskning i detta avseende.
Utredningens utgångspunkt var att de kunskaper om, och den syn på, för-
hållandet mellan föräldrar och barn, barns behov och barns rätt att
utveckla sin egen personlighet som fanns i samhället borde komma till
klart uttryck i lagen.146 Betydande omarbetning av då gällande regler
skulle enligt utredningen krävas för att uppnå detta.

I sitt andra betänkande redogjorde utredningen för de grundläggande
behov som barn har rätt att få tillgodosedda. Redogörelsen för barnets
behov lades till grund för utredningens förslag om nya regler rörande
vårdnad,147  umgänge och överföring av barn.

De grundläggande behoven var angivna enligt följande:148 

• Barn behöver omvårdnad och skydd.
• Barn behöver människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek

till.
• Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar.149 

• Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimu-
lans.

• Barn behöver föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande.
• Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ansvar.
• Barn behöver få påverka sin situation.
• Barn behöver efter hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna.
• Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa

är i konflikt med varandra.

146 Jfr ovan under 2.5.2.1 samt SOU 1979:63 s. 55. Lagen skulle därmed spegla en syn på
barnet som formulerats långt tidigare av bl.a. Ellen Key och Alva Myrdal, se ovan del-
avsnitt 2.5.1.
147 Utredningen föreslog att begreppet ”vårdnad” skulle bytas ut mot uttrycket ”föräldraan-
svar”, SOU 1979:63 s. 61 ff. Förslaget fick inte gehör av skäl som redovisats ovan i del-
avsnitt 1.5.4. I denna studie används genomgående termen vårdnad, även i de sammanhang
där utredningen om barnets rätt använde uttrycket föräldraansvar. 
148 SOU 1979:63 s. 56.
149 Det påpekades särskilt att med ”begreppet förälder” avsågs såväl biologisk förälder som
adoptivförälder, fosterförälder eller den som eljest varaktigt har barn i sin vård, SOU
1979:63 s. 55.
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Utredningens förslag på regler rörande vårdnad och umgänge utformades
med målsättningen att reglerna så långt som möjligt skulle främja ett till-
godoseende av barnets behov.150 Det var enligt utredningen i första hand
föräldrarna som skulle tillgodose barnets behov men också företrädare
för samhället skulle ta hänsyn till dessa vid sina överväganden och beslut
som rör barns framtid.151 Departementschefen menade i den efterföljande
propositionen att redogörelsen utgjorde en viktig grundval för utform-
ning och tillämpning av ny lagstiftning rörande förhållandet mellan för-
äldrar och barn.152 

Den syn på barn och barns behov som presenterades av Utredningen
om barnens rätt år 1979 framstår fortfarande som en milstolpe i svensk
rättsutveckling. Barnets behov som utgångspunkt vid avgörande av vad
som är barnets bästa är tydligt i de följande årens lagstiftningsarbete;
referenser till barnets behov återfinns i motiven till den flesta lagar som
antagits efter år 1983. Reformer av vårdnadsreglerna har alla verkat i en
riktning mot en ökad användning av gemensam vårdnad, något som till
stor del har motiverats av barnets behov av båda föräldrarna. Gemensam
vårdnad har ansetts vara till barnets bästa.153 Men också bakom andra reg-
ler rörande förhållandet mellan föräldrar och barn är det möjligt att,
åtminstone delvis, finna denna ”behovsorienterade” syn.154 Den rättsliga
regleringen av givarinseminationer år 1985 och den valda lösningen när
det gäller fastställande av faderskap efter givarinsemination motiverades
ytterst av hänsynen till barnets bästa, bestämt utifrån barnets behov.155 

Eftersom utredningens uppfattning om barnets bästa i vårdnadstvister
på många sätt kom att påverka synen på barn och barns bästa under de
följande åren är en kort presentation av den på sin plats här. Presentatio-
nen ger också en bakgrund till de under senare år ofta förekommande
hänvisningarna till ”barns rätt att komma till tals”, som skall behandlas i

150 Angående vårdnadsansvar, se nedan kap. 9. Om barnets behov som utgångspunkt för
vårdnadsreglerna, se särskilt delavsnitt 9.2.2.
151 SOU 1979:63 s. 58. 
152 Prop. 1981/82:168 s. 18.
153 Se t.ex. Ds 1989:52 s. 47 ff.; prop. 1990/91:8 s. 31 ff.; SOU 1995:79 s. 76 ff.; prop.
1997/98:7 s. 48 ff.
154 Ett tydligt exempel på ett behovsorienterat synsätt finns i SOU 1986:20 som behandlade
samhällets omhändertagande av barn. Utgångspunkten var att det är barnets behov av
skydd och omvårdnad som är det primära målet för lagstiftningen. När barns behov, som
de definierades, kommer i konflikt med de vuxnas behov, har barnets behov företräde. Se
vidare SOU 1986:20 kap. 2 s. 29 ff. Ett senare exempel där ett behovsorienterat synsätt
anlagts är Barnkommitténs betänkande SOU 1997:116 s. 135 ff. Ytterligare ett exempel är
SOU 1997:161 s. 67 ff., där barns behov, såvitt kan förstås, tas till utgångspunkt för en dis-
kussion av hur samhället skall kunna stödja dagens föräldrar.
155 SOU 1983:42 s. 57. Angående assisterad befruktning, se vidare nedan kapitel 6.
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det följande avsnittet. Innebörden av det rättsliga vårdnadsansvaret
behandlas nedan i kapitel 9.

2.5.3 Barnets bästa i vårdnadstvister

2.5.3.1 Inledning

Huvudfrågor för Utredningen om barnens rätt blev vårdnadsfrågor och
hur barnets bästa skulle uppnås vid avgörandet av vårdnadstvister.
Uttrycket ”barnets bästa” hade, som ovan berörts, redan tidigare använts
både i lagtext och i lagmotiv.156 Domstolens prövning av vårdnadsfrågor
enligt de regler som då gällde skulle enligt utredningen grundas på vad
som är bäst för barnet. Lagstiftarens intentioner hade enligt utredningens
tolkning uppenbarligen varit att barnets intresse i första hand borde till-
godoses vid ställningstagandet i vårdnadsfrågan.157 I praktiken styrde
vissa givna utgångspunkter – vad som brukar kallas presumtioner – dom-
stolarnas bedömning av vad som kunde anses vara barnet bästa, exempel-
vis att ”föräldrar vet bäst vad som gagnar barnet” och att ”föräldrarna är
bättre som vårdnadshavare för barnet än andra” samt att ”gemensam
vårdnad är bäst för barnet”. Utredningens förslag innebar inte något
egentligt avsteg från dessa utgångspunkter. Däremot försökte utred-
ningen precisera barnets bästa i förhållande till det rättsliga vårdnad-
sansvaret samt lyfta fram barnets bästa som det viktigaste kriteriet för
vårdnadstvistens avgörande.

Trots att målsättningen var att barnet och barnets intressen skulle sät-
tas i centrum för den nya lagregleringen lyckades man i lagstiftnings-
processen inte helt frigöra sig från tidigare synsätt på barn som föräldrar-
nas ”ägodelar”. Som exempel kan anges diskussionen om den föreslagna
regeln om överflyttning av vårdnaden från den ena föräldern till den
andra. Utredningen hade föreslagit att domstol skulle avgöra frågan om
ändring i vårdnaden efter vad som var förenligt med barnets bästa och
utifrån detta tillerkänna någon av föräldrarna eller annan person vårdna-
den, oavsett om föräldrarna var överens om vårdnadsansvarets placering
eller ej.158 I propositionen sattes emellertid likhetstecken mellan barnets
bästa och lämpligaste förälder som vårdnadshavare. Departementschefen
uttryckte det på följande sätt: ”Liksom utredningen och remissinstan-
serna anser jag … att det i lagen i första hand bör markeras att vårdnaden

156 Se ovan delavsnitt 2.3.3.
157 SOU 1979:63 s. 109. Det framgår inte av betänkandet vilket stöd utredningen hade för
denna tolkning.
158 12 § och 18 § i utredningens förslag, SOU 1979:63 s. 30–31.
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skall anförtros åt den förälder som är lämpligast som vårdnadshavare
…”159 Genom lagrådets påpekande kom dock den antagna lagtexten att
ange att vårdnaden skulle tillerkännas en av föräldrarna efter vad som är
bäst för barnet. Lagrådet menade att vårdnadsfrågan inte skulle avgöras
genom en jämförelse mellan föräldrarna utan att frågan, för att verkligen
vara till barnets bästa, måste avgöras efter ett beaktande även av andra
faktorer än föräldrarnas egenskaper.160 

2.5.3.2 När föräldrarna är överens

I de fall föräldrarna hade kommit överens om gemensam vårdnad ”torde
väl dock i allmänhet kunna antas” att barnets bästa tillgodosetts menade
utredningen.161 

Om endast den ena föräldern enligt föräldrarnas överenskommelse
skulle ha vårdnadsansvaret fanns det dock enligt utredningen anledning
att närmare granska om barnets bästa verkligen beaktats. Det kunde näm-
ligen finnas situationer ”när man kan misstänka att omtanken om barnet
vägs mot och underordnas föräldrarnas intressen och rättigheter. Vid en
del uppgörelser torde sålunda begreppet ’barnets bästa’ användas utan
verklighetsbakgrund av föräldrar, som i själva verket i eget intresse tävlar
om att få föräldraansvaret för barnet. Det torde inte heller vara ovanligt
att ekonomiska frågor spelar en så framträdande roll vid föräldrarnas
skilsmässouppgörelse att barnets villkor glöms bort”.162 Vad som av
utredningen benämndes ”rättvisesynpunkter” som inte ligger i barnets
intresse kunde också enligt utredningens uppfattning ha påverkat föräld-
rarnas överenskommelse. En dominerande förälder kunde därtill med
psykiska eller fysiska medel ha tvingat fram en uppgörelse. Utredningen
ansåg därför att antagandet ”föräldrar vet bäst” inte borde tillmätas lika
stor betydelse som tidigare varit fallet i praxis. Istället borde även över-
enskommelser granskas mer ingående för att utröna att barnets bästa
verkligen tillgodosetts.163 Uppfattningen delades av remissinstanserna
och departementschefen, som för egen del betonade att föräldrarnas
överenskommelse inte i alla situationer borde vara utslagsgivande för
domstolens bedömning av vårdnadsfrågan.164 

159 Prop. 1981/82:168 s. 34–35.
160 Prop. 1981/82:168 s. 88.
161 SOU 1979:63 s. 88.
162 SOU 1979:63 s. 89.
163 Granskningen av om överensstämmelsen skulle fullgöras med hjälp av socialnämnden.
Om socialnämnden inte hade några uppgifter som antydde att uppgörelsen borde granskas
närmare, kunde den dock godtas av rätten, se vidare SOU 1979:63 s. 89–90.
164 Prop. 1981/82:168 s. 34–35.
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2.5.3.3 När föräldrarna inte är överens

Vad gällde situationer när föräldrarna inte är överens om vårdnadens pla-
cering ansåg utredningen att barnets bästa borde tolkas så att domstolen
vid sin bedömning skall söka efter det bästa av tillgängliga alternativ för
att trygga barnets uppväxt och utveckling.165 Utredningen slog inlednings-
vis fast att allmänna antaganden om vad som är barnets bästa – förutom
antagandet att barn inte bör utsättas för miljöombyte utan starka skäl –
inte borde tillåtas spela någon betydelsefull roll vid avgörande av en
vårdnadstvist. Utredningen motiverade sitt ställningstagande på följande
sätt:166 

Genom tillämpning av sådana antaganden föreligger risk att man bortser
från viktiga faktorer i det enskilda fallet och därmed även från det aktuella
barnets verkliga behov. Varje tvist om föräldraansvaret eller umgängesrätten
bör istället avgöras efter en nyanserad helhetsbedömning av vad som är för-
enligt med barnets bästa. Vi menar att varje sådan tvist är speciell och att
några generella normer egentligen inte går att ställa upp för vilka faktorer
som bör beaktas i den slutliga bedömningen.

Utredningen menade ändå att det fanns några omständigheter som var
betydelsefulla för bedömningen av barnets bästa vid avgörandet av en
vårdnadstvist. Barnets vilja pekades särskilt ut som en viktig faktor.167 

Stor hänsyn bör alltid tas till viljeyttring från barnet. Problemet är att veta
vad som är barnets verkliga vilja. Barn kan påverkas till att för stunden ha
en viss viljeinriktning som inte kan anses överensstämma med barnets verk-
liga behov och intresse. Andra ovidkommande hänsyn kan också tillfälligt
påverka barnets vilja. Vad barnet uttryckt som sin vilja kan därför enligt vårt
förmenande aldrig bli helt utslagsgivande vid bedömning av fråga om föräld-
raansvar eller umgängesrätt. Barnets vilja får istället vägas in i helhetsbe-
dömningen som en viktig faktor för vad som är förenligt med barnets bästa.

Men också andra faktorer ansågs böra beaktas vid bedömningen av vad
som är förenligt med barnets bästa.168 

165 SOU 1979:63 s. 111. I en vårdnadstvist mellan föräldrarna innebär detta ett val mellan
de två föräldrarna, den av föräldrarna skall väljas som kan erbjuda det bästa alternativet.
Det är inte fråga om det ur barnets synvinkel bästa alternativet av alla tillgängliga lös-
ningar som rimligen skulle kunna inkludera även andra vårdnadshavare än föräldrarna. Se
också Jacobsson, U., Ett barns rättigheter s. 106 ff. 
166 SOU 1979:63 s. 111.
167 SOU 1979:63 s. 111.
168 SOU 1979:63 s. 111–112. Uppräkningen kommenterades inte av remissinstanserna
eller av departementschefen. Innehållet i huvudsak återfinns i specialmotiveringen till FB
6:5, prop. 1981/82:168 s. 65–66.
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Barnets behov av stabilt och varaktigt förhållande till förälder är också av
väsentlig betydelse vid bedömning av vad som är förenligt med barnet
bästa.

En annan viktig faktor är barnets behov av samhörighet med båda föräld-
rarna även när de bor åtskilda, särskilt vid bedömning av fråga om umgänges-
rätt. Det är betydelsefullt att föräldrarna kan samarbeta om umgängesrätten.
En förälder som motarbetar eller försvårar barnets umgänge med den andre
föräldern har ofta inte lyckats lösa sin skilsmässokonflikt på ett tillfreds-
ställande sätt vilket kan få negativa konsekvenser för barnet. Förmågan att
vara en bra skilsmässoförälder dvs. att inte låta konflikten med den andre
föräldern påverka förhållandet till barnet anser vi viktig i sammanhanget.

Vardera förälderns känslomässiga anknytning till barnet måste också
vägas in i bedömningen. Det gäller för förälder att ha förmåga att förstå bar-
nets känslor och behov och att på lämpligt sätt tillfredsställa dessa. Vidare är
mycket viktigt att förälder kan ge barnet kärleksfull omsorg.

Därtill kunde vad utredningen anfört om barns behov tjäna som allmän
vägledning för ett resonemang om vad som är förenligt med barnets
bästa i det enskilda fallet.169 

2.6 Den femte fasen: Barnets vilja får betydelse

2.6.1 Förhållandet mellan barnets behov och barnets vilja – en 
spegling av olika synsätt på barnet

Genom att barnets behov lyftes fram i reglerna om vårdnad bringades
lagreglerna i överensstämmelse med ett synsätt som redan fanns i sam-
hället, något som också var målet för Utredningen om barnens rätt.

Frågan är dock om inte ambitionen med utredningens arbete gick
längre än så. I direktiven till utredningen sades följande: ”Med dagens
synsätt kan det … göras gällande att lagstiftningen inte i tillräcklig grad
behandlar barnet som en självständig individ vid sidan av sina vårdnads-
havare. Barnet saknar ofta lagstadgad möjlighet att komma till tals i frå-
gor av betydelse för dess framtid, och barnets personliga önskemål till-
mäts inte alltid så stor vikt i rättsliga sammanhang. Också i övrigt kan
hävdas att barnets behov och intressen inte har beaktats i önskvärd
utsträckning i lagstiftningen.”170 Lösningen ansågs inte enbart vara att
finna i ny lagstiftning utan måste åstadkommas genom en förändring i
föräldrars och andra fostrares syn på barn. Nya lagregler om barns rätts-
liga ställning ansågs dock kunna medverka till en önskvärd attityd-

169 Jfr vad som anförts ovan under 2.5.2.3 om barns behov.
170 Dir. 1977:25 s. 44–45.
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förskjutning.171 En av utredningens uppgifter kan därmed sägas ha varit
att leda utvecklingen mot ett nytt förhållningssätt mot barn.

Utredningens betänkande innehöll också förslag som gick ut på att
barn borde tillerkännas ett större mått av självbestämmande. Utredning-
ens betonande av barnets vilja som en faktor av självständig betydelse
hade kunnat bidra till en verklig ändring i sammanhanget. Det skulle
dock visa sig att tiden inte var mogen för en lagreglering som gav fullt
uttryck åt ett sådant synsätt. Ett förslag om talerätt för barn i vårdnadsfrå-
gor ansågs som alltför långtgående och i behov av ytterligare utred-
ning.172 Några andra av utredningens förslag i denna riktning ledde emel-
lertid till lagstiftning och bidrog därigenom på sikt till en attitydförskjut-
ning.

Förälderns skyldighet att höra barnet i frågor rörande barnets personliga
angelägenheter slogs fast i lag.173 Den tidigare oinskränkta föräldramakten
begränsades åtminstone i ord, med hänvisning till att barnet borde ges en
möjlighet att påverka beslut rörande sin egen person. Det främsta skälet till
regeln angavs vara hänsynen till barnets personlighetsutveckling. Genom
att uppmuntra barnet att ha en åsikt i små personliga angelägenheter
skulle barnet träna sin förmåga att ta ställning till kommande, kanske mer
långtgående, avgöranden. Rätten att höras innebar enligt detta synsätt
närmast en rätt att tränas för att bli en självständig och ansvarskännande
person, inte någon egentlig bestämmanderätt.174 Trots att det är barnets
rätt till självbestämmande som diskuteras och barnets vilja som står i för-
grunden, är intrycket att den syn på barnet som präglar resonemangen till
stor del utgår ifrån en uppfattning om barnet som en individ som skall
tränas och formas inför kommande vuxenliv. Fråga är med andra ord inte

171 Dir. 1977:25 s. 45.
172 Se vidare nedan delavsnitt 2.6.2 angående talerätt för barn. 
173 FB 6:11. Utredningen om barnets rätt hade föreslagit att det i lagen skulle anges dels en
skyldighet för föräldern att – så snart det var möjligt – samråda med barnet i personliga
angelägenheter (medbestämmanderätt för barnet), dels att barnet skulle ges en med stigande
ålder och mognad allt större rätt att bestämma i personliga angelägenheter (självbestäm-
manderätt för barnet). Lagen som den slutligen utformades föreskriver att vårdnadshava-
ren i takt med barnets stigande ålder och utveckling skall ta hänsyn till barnets egna
önskemål och synpunkter vid avgörandet av frågor rörande barnets personliga angelägen-
heter. Se vidare SOU 1979:63 s. 66–67; prop. 1981/82:168 s. 23 ff. Se vidare nedan under
9.2.4.4. 
174 SOU 1979:63 s. 65 ff.; prop. 1981/82:168 s. 24. I propositionen betonas att barnets
behov av att med stigande ålder frigöra sig från föräldrarna inte får medföra överdrivna
hänsyn till barnets önskemål. Det är föräldern som har rätt och skyldighet att bestämma i
frågor som rör barnet. Det finns vissa undantag till denna princip som innebär att barnet
självt har rätt att besluta för egen del. Se vidare nedan under 9.2.4.4.
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om respekt för barnet som en självbestämmande individ utan snarare om
barnets rätt till en bra uppfostran.175 

Betydelsen av barnets egen vilja framhölls också som en viktig faktor
att beakta vid avgörande av vårdnadsfrågor. Genom 1983 års reform av FB
infördes en bestämmelse som gav domstolen möjlighet att höra barnet i
vårdnadsmål. Utredningen om barnets rätt hade inte föreslagit någon sådan
bestämmelse, men i propositionen framhölls att det kunde uppstå situa-
tioner då det kunde vara bra om det fanns en möjlighet att höra, företrädes-
vis något äldre, barn.176 Det underströks också i propositionen att om barnet
har en egen vilja och barnet ”nått en sådan mognad att dess önskemål bör
respekteras” så borde barnets vilja följas. Domstolens uppgift är att ”söka
den lösning som kan antas bäst svara mot barnets behov”.177 Den i föregå-
ende avsnitt berörda prövningen av föräldrarnas överenskommelse i vård-
nadsfrågan kan också ses som motiverad av hänsyn till barnets egen vilja.
I propositionen framhölls att ”[b]akom föräldrarnas uppgörelse kan ligga
t.ex. ekonomiska överväganden eller ett rättvisetänkande som inte i till-
börlig grad tar hänsyn till vad barnet självt vill”.178 Barnet framställs såle-
des i högsta grad som en självständig individ vars vilja skall beaktas.

Mot detta kan ställas de ofta framförda reservationerna när det gäller vil-
ken betydelse, innebörd och funktion barnets vilja skall ha. Utredningen
förklarade omedelbart efter det att den uttalat att ”stor hänsyn bör alltid tas
till viljeyttring från barnet” att det är problematiskt att veta vad som är bar-
nets verkliga vilja. Utredningen varnade för att barnets vilja kanske inte
stämmer överens med barnets verkliga behov och intresse.179 Barnets upp-
fattning måste därför vägas in i den övergripande bedömningen av vad
som är barnets bästa, eller som det uttrycks, i ”sökandet efter den lösning
som bäst kan svara mot barnets behov”. Det är dessa behov som i förekom-
mande fall fastställs med hjälp av barnets egen uppfattning. Utrönandet av
barnets vilja framstår här som ett, av flera, sätt att utreda barnets behov
eller, möjligen, som ett sätt att tillgodose ett av barnets många behov.180 

175 Ellen Key uttryckte detta på följande sätt år 1900: ”Man lär den ’nya’ själen att icke
stjäla, icke ljuga; att akta sina kläder, läsa sina läxor, hushålla med sina slantar, lyda befall-
ningar, icke motsäga äldre personer; läsa böner; dessemellan slåss för att bli duktig …
Men vem lär den nya själen att själv välja de vägar den beträder?”, Key, E., Barnets
århundrade s. 124.
176 Prop. 1981/82:168 s. 56–57. Utredningen om barnets rätt hade föreslagit en talerätt för
barnet, varom mer nedan, delavsnitt 2.6.2.
177 Prop. 1981/82:168 s. 66.
178 Prop. 1981/82:168 s. 35.
179 SOU 1979:63 s. 111. Jfr ovan under 2.5.3.3.
180 Jfr ovan under 2.5.2.3 angående barns olika behov. Ett av barnets behov ansågs vara att
få påverka sin situation.
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Synsättet visar på en kluven inställning till barnet som självständig indi-
vid. Å ena sidan framhålls barnets vilja som betydelsefull, å andra sidan
bestäms den betydelse som skall tillmätas barnets vilja efter beaktande av
innehållet i viljeyttringen och hur väl detta stämmer överens med de vux-
nas bedömning av vad barnets behov är. Barnets rätt till självbestämmande
saknar med detta synsätt i praktiken ofta betydelse eftersom rätten finns
endast så länge barnet beslutar på samma sätt som de vuxna skulle ha gjort.

Betydelsen av barnets vilja kan således uppfattas på åtminstone två
olika sätt, beroende på vilken syn på barnet som individ som läggs till
grund. De olika synsätten på barn får avgörande betydelse för hur barnets
bästa skall bestämmas. Enligt det ena synsättet har barn, på samma sätt
som vuxna, både förmåga att själva uttrycka sin vilja och förmåga att
bestämma i frågor som rör deras personliga förhållanden. Detta kallar jag
för ett kompetensorienterat synsätt på barns vilja.181 Enligt det andra syn-
sättet har barn behov och önskningar som behöver skyddas, tillvaratas
och tillgodoses av vuxna. Barn måste ges möjlighet att uttrycka sina
önskningar och åsikter men det är vuxna som avgör om det barnet säger
är relevant för det beslut som den vuxne fattar. Barn kan och skall inte
fatta beslut i frågor som rör viktiga personliga angelägenheter. Detta kallar
jag för ett behovsorienterat synsätt på barnets vilja. Enligt båda synsätten
uppfattas barnet som en självständig individ men med olika inne-
börd.182 Båda synsätten förekommer i 1979 års betänkande från Utred-
ningen om barnens rätt, liksom i den efterföljande propositionen. Det
behovsorienterade synsättet dominerar dock. I det fortsatta lagstiftnings-
arbetet rörande barns rättsliga ställning, och på ett ännu tydligare sätt i
den samhälleliga debatten, återkommer emellertid det kompetensoriente-
rade synsättet allt oftare vid sidan av det behovsorienterade synsättet.

2.6.2 Talerätt för barn blir rätt att ’komma till tals’

Utredningen om barnens rätt lade år 1979, som ovan nämnts, fram ett
förslag om talerätt för barn för att stärka barnets ställning i processuellt

181 Ett kompetensorienterat synsätt behöver inte innebära att barnet ges fullständig frihet att
bestämma över de egna angelägenheterna, även om också förespråkare för ett sådant för-
hållningssätt förekommer. Synsättet kan nyanseras på olika sätt.
182 Min klassificering av de olika synsätten på barn i ett behovsorienterat och ett kompe-
tensorienterat synsätt på barn bygger till stor del på tankar som framförts i diskussionen av
barns rättigheter i engelsk rätt. Särskilt kan nämnas följande artiklar: Eekelaar, The Emer-
gence of Children’s Rights s. 161–182, Eekelaar, J., The Importance of Thinking that
Children Have Rights s. 221–235, Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child’s
Wishes s. 42–61, Freeman, M.D.A., The Rights and Wrongs of Children, Freeman,
M.D.A., Taking Children’s Rights More Seriously s. 52–71. En liknande indelning av syn-
sätten på barns vilja görs av Hollander, A., Barns rätt att komma till tals s. 35.
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hänseende. Barn skulle enligt förslaget få oinskränkt talerätt i mål och
ärenden rörande vårdnad och umgänge samt i mål om verkställighet av
dom eller beslut i sådana frågor.183 I mål om upplösning eller återtagande
av gemensamt vårdnadsansvar skulle dock talerätten vara begränsad till
en argumentationsrätt (rätt att framföra sina synpunkter) och överkla-
ganderätt (rätt att begära omprövning av ett beslut) men inte initiativrätt
(rätt att starta en process).184 Barnet skulle enligt förslaget till sin hjälp få
en särskild ställföreträdare, ett ”barnombud”. Barn över 15 år skulle
själva kunna få föra sin talan om de så ville.185 Förslaget om talerätt för
barn utmynnade inte i något lagförslag, istället fick utredningen i upp-
drag att närmare granska hur barnets rättsliga ställning skulle kunna stärkas
i vårdnadstvister och hur en eventuell talerätt för barn skulle kunna utfor-
mas.186 Dessutom skulle utredningen undersöka hur barns rättsliga ställ-
ning skulle kunna stärkas i mål och ärenden enligt socialtjänstlagen och
lagen om vård av unga.187 

Utredningen lade fram ett nytt förslag rörande barns talerätt år 1987.188

Enligt det framlagda förslaget skulle barnet ha egen talerätt i mål om
vårdnad och umgänge. Barn över 12 år skulle vara processbehöriga och
således själva kunna föra sin talan, yngre barn skulle kunna företrädas av
en särskild företrädare i de fall föräldrarna inte var överens. I betänkandet
slogs inledningsvis fast att frågor om vårdnad och umgänge angår barnets
rätt. Det var därför enligt utredningen en naturlig ordning att barnet till-
erkändes talerätt i dessa frågor eftersom det är en allmän princip i vår rätts-
ordning att var och en som har ett av rättsordningen skyddat intresse också
skall ha talerätt rörande det intresset.189 Barnets vilja sågs av utredningen
som representerande något mer än en källa till information angående

183 SOU 1979:63 s. 135 ff.
184 Anledningen till att initiativrätt inte gavs i dessa fall var att om föräldrarna var överens
om att ha gemensamt vårdnadsansvar så vore det inte till barnets bästa att det upplöstes,
även om barnet så önskade, samt att ett förordnande om gemensamt vårdnadsansvar förut-
satte att föräldrarna kunde vara eniga om detta. Ett yrkande från barnet om gemensam
vårdnad skulle i praktiken inte kunna bifallas mot föräldrarnas vilja. Se vidare SOU
1979:63 s. 138.
185 I samma anda föreslogs en utvidgning av socialtjänstlagens bestämmelser om kontakt-
person så att barnet skulle få rätt till kontaktperson även i de fall föräldrarna motsatte sig
detta. Detta förslag godtogs delvis genom att kontaktperson kan utses för barn över 15 år
mot vårdnadshavarens vilja, däremot inte för yngre barn. Regeln innebär ett rättsligt
erkännande av äldre barns intressen, oberoende av föräldrarnas eventuella intresse i frågan.
Se vidare SOU 1979:63 s. 145 ff.
186 Prop. 1982/82:168 s. 20.
187 Dir. 1984:34. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan
benämnd LVU.
188 SOU 1987:7.
189 SOU 1987:7 s. 83 ff. 
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barnets behov och barnets bästa. Utredningens syn på barnets vilja speg-
lar en syn på barnet som en självständig individ som besitter kunskap och
tillräcklig skicklighet för att kunna ges möjlighet till ett större självbe-
stämmande. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att Utredningen om
barnens rätt erkände barnet som en beslutskompetent individ.190 Utred-
ningens förslag ledde dock inte heller denna gång till lagstiftning. I den
efterföljande propositionen, som lades till grund för 1990 års reform av
vårdnadsreglerna, berördes inte uttryckligen frågan om talerätt för barn.191

Anledningen var ambitionen att främja samförståndslösningar mellan
föräldrarna, en ambition som också låg bakom införandet av möjlighet
till samarbetssamtal i vårdnadsfrågor. En talerätt för barnet ansågs mot
den bakgrunden sakna aktualitet.192 Lagutskottet menade emellertid att
frågan borde övervägas ytterligare i lämpligt sammanhang.193 Talerätt för
barn uppfattades tydligen som en svår, men angelägen, fråga.

I och med Sveriges ratificering av FN:s konvention om barnets rättighe-
ter fick frågan om barns talerätt betydelse inte enbart i samband med vård-
nadsfrågor utan också som en övergripande fråga rörande barns rättighe-
ter.194 Artikel 12 i FN-konventionen stadgar en skyldighet för konventions-
staten att tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Inför ratificeringen av
konventionen konstaterades att det svenska regelsystemet var förenligt
med konventionens principer vad gällde barnets rätt att få uttrycka sin
åsikt.195 Samtidigt ansågs det finnas utrymme för förbättringar, varför frå-
gan om barns talerätt än en gång blev föremål för utredning.196 

I den följande departementspromemoria som lades till grund för refor-
men av reglerna i FB var det i huvudsak barnets ställning i mål om vård-
nad och umgänge som tilldrog sig uppmärksamhet. I promemorian kon-
staterades att barnets bästa är det centrala i vårdnadstvister och andra mål
och ärenden som rör relationen mellan barn och föräldrar eller som på
annat sätt angår barnets person.197 För att den som fattar beslutet skall
kunna få en uppfattning om vad som är barnets bästa ansågs det viktigt att
också barnets egen uppfattning och egna önskemål klargjordes. Frågan
var om barnet också borde tillerkännas egen talerätt. Underlag för

190 Se även bet. 1990/91:LU13 s. 41–43; bet. 1992/93:LU22 s. 24–25; bet. 1993/94:LU19
s. 9–10 samt där angivna motioner.
191 Prop. 1990/91:8.
192 Ds 1989:52 s. 38.
193 Bet. 1990/91:LU13 s. 43.
194 Prop. 1989/90:107.
195 Prop. 1989/90:107 s. 42.
196 Ds 1994:85 s. 14.
197 Ds 1994:85 s. 33–34.
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diskussionen i promemorian var betänkandet av Utredningen om barnens
rätt från år 1987. Slutsatsen i promemorian var dock att talerätt för barnet
inte borde införas. Istället skulle domstolen genom ett uttryckligt förord-
nande i lag erinras om sin skyldighet att i mål och ärenden om vårdnad
och umgänge fästa särskilt avseende vid barnets vilja med hänsyn tagen till
den ålder och mognad barnet nått.198 Förslaget antogs som lag år 1995.199 

De diskussioner som föregick 1995 års lag förefaller bygga på uppfatt-
ningen att innebörden av barnets bästa fastställs utifrån hänsynen till det
enskilda barnets fysiska och psykiska behov, vad som ovan i delavsnitt
2.6.1 beskrivits som ett behovsorienterat synsätt på barn och barns vilja.
Barnets vilja skall utrönas för att barnets behov på bästa sätt skall kunna
fastställas, men också i viss utsträckning för att tillfredsställa barnets
behov av medbestämmande. Genom att i lagen uttryckligen ta in en hän-
visning till barnets egen vilja tog man samtidigt ett – möjligen inte helt
medvetet – steg mot en annan syn på barn; mot ett mer kompetensorien-
terat synsätt på barn. Ett kompetensorienterat synsätt innebär att barnets
rätt att komma till tals också skall ge barnet en möjlighet att faktiskt
påverka beslut som rör barnet, oberoende av vad som objektivs sett fram-
står som den bästa lösningen för barnet. Barnets vilja och barnets bästa
behöver därmed inte vara samma sak.

2.6.3 Barnets vilja och barnets bästa skiljs åt i lagen
De båda synsätten på barnet, ett behovsorienterat respektive ett kompe-
tensorienterat synsätt, är sedan år 1998 fastslagna i lagen. FB 6:2 a anger
att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande av frågor
som rör vårdnad, boende och umgänge. I de ursprungliga förslagen till
lydelse av paragrafen angavs barnets vilja som en av flera omständigheter
som skulle beaktas vid avgörande av vad som är barnets bästa. Efter
påpekande från lagrådet kom hänvisningen till barnets vilja att ges en fri-
stående placering och återfinns nu i FB 6:2 b som anger att vid avgö-
rande av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall hänsyn tas
till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Lagrådet menade att då gällande bestämmelser i FB syntes behandla
barnets vilja som fristående från principen om barnets bästa. Samma syn-
sätt var enligt lagrådet märkbart i rättsfallet NJA 1995 s. 398. HD hade i
det fallet funnit att hänsyn skulle tas till en 13-årig flickas vilja trots att
den lösning flickan förordade i vårdnadstvisten kunde ifrågasättas av

198 Ds 1994:85 s. 35 ff.
199 FB 4:6 och 4:10 (vid adoption), 6:10 d (vårdnad) 6:15 (umgänge) och 6:19 (i vårdnads-
och umgängesutredning), prop. 1994/95:224. Motsvarande bestämmelser infördes också i
namnlagen.
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olika skäl. Domstolen fann dock att den lösning flickan önskade inte
kunde antas medföra bestående fara för hennes hälsa eller utveckling på
det sätt som beskrivs i FB 6:7, varför hennes vilja lades till grund för
målets avgörande.200 Lagrådet konstaterade följande angående barns rätt
att komma till tals: ”Det är här fråga om en princip, som särskilt i fråga
om äldre barn ger uttryck för respekt för barnets person och egenart (jfr
6 kap. 1 §), låt vara att den är underordnad hänsynen till barnets bästa på
så sätt att starka kontraindikationer kan tvinga domstolen att gå emot bar-
nets vilja även om det nått en viss grad av mognad.”201 Skäl fanns därför
enligt lagrådet att ge bestämmelsen om barnets vilja en från bestämmel-
sen om barnets bästa fristående placering i FB 6 kap.

Lagrådet utgår från ett kompetensorienterat synsätt, åtminstone när det
gäller ”äldre barn”. Ett behovsorienterat synsätt skall enligt lagrådets sätt
att resonera tillämpas endast om starka indikationer finns för antagandet
att det barnet självt vill skulle vara skadligt för barnet. I specialmotive-
ringen till FB 6:2 b har denna distinktion gått förlorad. Där sägs att bar-
nets vilja kan bli avgörande för domstolens ställningstagande som fristå-
ende omständighet endast i de fall där det inte går att avgöra vad som är
barnets bästa.202 Här framträder ett behovsorienterat synsätt angående
barnet och barnets vilja som påtagligt begränsar betydelsen av barnets
vilja i jämförelse med lagrådets uppfattning om varför barnets vilja borde
ges en, från barnets bästa, fristående placering i lagen. Vårdnadsreglerna
tycks därmed kunna tolkas på så sätt att de ger uttryck åt två olika princi-
per som inte alltid är förenliga. Lagrådet ger uttryck för en förståelse för
detta och ger ett förslag på hur de olika principerna skulle kunna rang-
ordnas i de fall en konflikt uppstår.

2.7 Diskussion: Från objekt till subjekt

2.7.1 Barnets bästa är tidsbundet
Avsikten med genomgången i förevarande kapitel av den barn- och föräld-
rarättsliga regleringen har varit att söka kasta ljus över innebörden av bar-
nets bästa som målsättning i svensk rätt vid olika tidpunkter. Utgångspunk-
ten har varit den syn på barn som kommer till uttryck i de vid olika tider gäl-
lande reglerna rörande barn och barns förhållanden. Den bakomliggande

200 Rättsfallet finns refererat nedan under 9.2.4.4.
201 Prop. 1997/98:7 s. 199. Att barnets vilja på detta sätt togs in i en egen paragraf efter den
inledande bestämmelsen om barnets bästa kommenterades inte i lagutskottets betänkande
1997/98:LU12.
202 Prop. 1997/98:7 s. 105.
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tanken är att vår syn på barnet har betydelse för hur vi definierar barnets
bästa i rättsliga sammanhang och omvänt: Definitionen av barnets bästa i
dessa sammanhang påverkar vår syn på barnet i samhället. Om denna
uppfattning accepteras blir vår syn på barnet central för en diskussion om
hur vi skall förhålla oss till barnets bästa framdeles. Även om framställ-
ningen här är översiktlig och bygger på ett begränsat material, är det enligt
min mening möjligt att göra vissa allmänna iakttagelser rörande förhållan-
det mellan barnets bästa i lagregleringen och synen på barnet i samhället.
Detsamma gäller innebörden av barnets bästa som rättslig målsättning.

Den första iakttagelsen är att det inledningsvis gjorda antagandet om att
innebörden av barnets bästa varierar med tiden synes bli bekräftat. Barnets
bästa som rättslig målsättning ges olika innebörd beroende av den tid och
det sammanhang det aktualiseras. Iakttagelsen är varken ny eller kontro-
versiell utan framstår snarare som allmänt accepterad i sammanhanget.

Följden av att barnets bästa är tidsbundet är att det inte är möjligt att en
gång för alla precisera målsättningen. Den måste istället bli föremål för
kontinuerlig omprövning. Också denna slutsats framstår vid första
anblicken som en självklarhet. Fullt så självklar är den dock inte. Frågan
är om barnets bästa som rättslig målsättning verkligen uppfattas som
tidsbunden i lagstiftningssammanhang. Det är nämligen mycket sällan
som barnets bästa blir föremål för en oberoende och grundläggande ana-
lys eller alls preciseras i samband med att lag stiftas. Inte heller beaktas
att målsättningen används för avgörande av frågor som kan röra personer
från 0 till 18 år, dvs. personer med mycket olika intressen. Vanligt är
istället att man hänvisar till barnets bästa som om det vore en målsättning
vars innebörd redan har slagits fast och som har samma innebörd oavsett
vilket spörsmål som diskuteras.203 Alternativt utgår man från att det rör
sig om en målsättning som inte behöver preciseras utan vars innebörd ger
sig själv av sammanhanget. En sådan ”sammanhangsbestämd” precision
skulle kunna ges på flera, alternativa sätt.

Barnets bästa kan till exempel få sitt innehåll genom att rättssystemet
integrerar ett socialt konsensus om vad som är barnets bästa.204 Barnets
bästa blir med detta synsätt inte något som kan bestämmas på grundval
av ett juridiskt material utan ges ett innehåll genom en undersökning av
rådande samhällsvärderingar. Barnets bästa kan också ses som möjligt att
fastställa vetenskapligt genom att man, främst inom beteendevetenska-

203 I propositionen till 1998 års reform av vårdnadsreglerna sägs följande: ”En fråga som
tas upp … är vad som avses med barnets bästa. Denna fråga har, som närmare anges i
betänkandet, utvecklats i olika [tidigare, min anm.] sammanhang.”, prop. 1997/98:7 s. 47.
Jfr också den inledningsvis citerade uppfattningen att ”principen om barnets bästa är inga-
lunda ny i svensk lagstiftning”.
204 Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 55.
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perna, slår fast vad som är bra för barn.205 Tanken har också framförts att
innebörden av barnets bästa som rättslig målsättning är något som måste
slås fast genom politiska beslut.206 Oavsett förhållningssätt till, och syn
på, barnets bästa som rättslig målsättning blir den vid varje tid rådande
synen på barnet betydelsefull för hur barnets bästa skall förstås, dock
utan att detta uttryckligen erkänns. Ett öppet redovisande av vilken syn
som lagts till grund för bestämmandet av innebörden i barnets bästa
skulle ge bättre möjligheter att anpassa målsättningen till den tid och det
samhälle och för det sammanhang den skall användas i.

2.7.2 Barnets bästa – en vårdnadsanknuten fråga

2.7.2.1 Inledning

Barnets bästa som rättslig målsättning har nästan uteslutande avhandlats
i samband med frågor relaterade till vårdnaden och har därför preciserats
i förhållande till det rättsliga vårdnadsansvaret. Därmed uppfattas barnets
bästa ofta som det som vårdnaden skall tillgodose, nämligen barnets
fysiska och psykiska behov. Kopplingen mellan barnets bästa och vård-
naden får betydelse på flera sätt av vilka två skall beröras här: Förvand-
lingen av barnets bästa från en vision till ett fastställbart tillstånd samt
svårigheten att se barnets som ett rättshandlande subjekt.

2.7.2.2 Från vision till faktum

Betydelsen av att barnets fysiska och psykiska behov tillgodoses har varit
föremål för stor uppmärksamhet inom beteendevetenskaperna. I takt med
ökade kunskaper har barnets bästa i rättsliga sammanhang kommit att
förändras; från att ha stått för en vision om vad som är bra för barn till att
avse vad som objektivt (vetenskapligt) kan fastställas vara bra för
barn.207 Barnets bästa som idé representerar inte alltid längre en vision
om en bra barndom, utan en beskrivning av vad som på vetenskaplig
grund kan sägas vara bra för barn. Ett sådant ”vetenskapligt” synsätt på
barnets bästa fördes fram av Utredningen om barnens rätt i betänkandet om

205 Se t.ex. SOU 1996:116 s. 135: ”Att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet (dvs.
vedertagna kunskaper om barn) med att låta barn själva komma till tals är … en önskvärd
metod för bedömning av vad som är barnets bästa.” Se också t.ex. Kurki-Suonio, K.,
Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa? s. 175–176.
206 SOU 1997:116 s. 115. Se också Hammarberg, T., Barnet och den politiska viljan
s. 11 ff.
207 Denna uppfattning kan ställas mot den syn på motiven bakom lagstiftning på vårdnads-
rättens område som Schiratzki för fram i sitt arbete Vårdnad och vårdnadstvister s. 70–120.
Enligt Schiratzki bygger lagstiftningen på vårdnadsrättens område, där barnets bästa som
rättslig målsättning har haft störst betydelse, i allt större utsträckning på vad hon kallar
värdebaserade  argument,  i  motsats  till  rationella argument.  Utvecklingen beträffande
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föräldraansvar m.m. år 1979. Bestämmelserna om vårdnad och umgänge
måste, menade utredningen, prövas mot bakgrund av den befintliga kun-
skap som finns om barns förhållanden.208 Denna sorts vetenskaplighet är
fortfarande i stor utsträckning dominerande i svensk rätt.209 En ändring
kan möjligen skönjas i Barnkommitténs betänkande ”Barnets bästa i
främsta rummet”. Kommittén ansluter sig där till den brittiske familje-
rättsexperten John Eekelaar som menar att man vid fastställandet av bar-
nets bästa måste använda sig av både ett objektivt perspektiv, dvs. vad
man vet om barn genom forskning och erfarenhet, och ett subjektivt per-
spektiv vilket närmast avser ett hänsynstagande till barnets egen vilja.210 

Det är förmodligen ett vetenskapligt präglat förhållningssätt till bar-
nets bästa som avses när man i olika sammanhang, inte minst i förarbeten
till olika lagreformer rörande barn, gång på gång framhåller att ”det
numera råder allmän enighet om att barnets bästa skall stå i centrum vid
lagstiftning som nära berör barn”.211 Barnets bästa som rättslig målsätt-
ning har funnits under lång tid; vad som är nytt är att man numera anser
sig kunna vetenskapligt fastställa innebörden av barnets bästa. Faststäl-
lande av innebörden av barnets bästa som rättslig målsättning blir där-
med inte primärt en angelägenhet för den rättsliga professionen utan kan
lämnas till andra, främst beteendevetare.

2.7.2.3 Innebörden av barnets bästa bestäms av andra än barnet

Det rättsliga vårdnadsansvaret avser att tillgodose barnets fysiska och
psykiska behov. Vårdnadsansvaret är formulerat som en skyldighet och
rätt för föräldern. Det är föräldern som i huvudsak bestämmer innehållet
i vårdnaden om barnet på grundval av hur föräldern själv definierar beho-
vet. Viss ledning ges också i lag, såsom att barnet har rätt till omvårdnad,
trygghet och god fostran samt umgänge med båda föräldrarna i de fall de
inte båda bor med barnet.212 Barnet framstår som föremål för – eller som

208 SOU 1979:63 s. 47. Se ovan under 2.5.2.1.
209 Som ett exempel kan nämnas att det i den departementspromemoria som lades till grund
för 1990 års reform av vårdnadsreglerna hänvisades till beteendevetenskapliga rön som
stöd för en utvidgning av användningsområdet för gemensam vårdnad, Ds 1989:52 s. 36. 
210 SOU 1997:116 s. 134 ff.
211 Formuleringen är tagen från prop. 1997/98:7 s. 34. Liknande formuleringar förekom-
mer i många andra lagstiftningssammanhang.
212 FB 6:1 samt 6:15.

motiven för lagstiftningen på vårdnadens område har enligt Schiratzki gått från en ratio-
nell till en värdebaserad argumentation. Ovan har framförts synpunkten att utvecklingen
av förhållningssättet till barnets bästa går åt andra hållet. En slutsats skulle kunna vara att
ju rationellare barnets bästa antas kunna fastställas, desto mindre rationellt baserade är
motiven till de stiftade lagarna. 
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mottagare av – vårdnaden. Intrycket förstärks av det faktum att barnet
inte har ställning som part i frågor rörande den civilrättsliga regleringen av
vårdnaden. Barnet saknar därmed rättsliga möjligheter att självt påverka
vårdnadens utövande. Avsaknaden av partsställning skulle kunna ses som
en del av förklaringen till varför barnet under lång tid uppfattats som ett
vårdnadens objekt snarare än som ett subjekt.213 Följden blir att barnet,
när vårdnaden är föremål för uppmärksamhet, ofta saknar ställning som
ett handlande subjekt över huvud taget. Tillspetsat uttryckt kan detta
sägas gälla allmänt avseende barn i rättsliga sammanhang, men synsättet
blir extra tydligt när det är fråga om barnets ställning i förhållande till
föräldrarna och vårdnadsansvaret.214 

Barnets avsaknad av ställning som ”subjekt” eller i vart fall som part i
vårdnadstvister medför att barnets intressen i stället betraktas ur en pater-
nalistisk synvinkel. Vad som är barnets bästa avgörs utifrån ett beskyd-
dande förhållningssätt hos en överordnad mot en underordnad. Det är de
vuxna beslutsfattarna som avgör barnets bästa, utifrån sin egen uppfatt-
ning om barnets behov och intressen.215 Ett sådant synsätt är sedan länge
djupt rotat i den svenska välfärdsstaten och är också, som framgått ovan,
tydligt när det gäller förhållningssättet till barn i samhället.216 

Eftersom barnet saknar ställning som rättshandlande subjekt i vård-
nadsfrågor men ändå i dessa sammanhang intar en central position, kan
den plats som barnet har i den rättsliga processen uppfattas som ett slags
tomrum. Detta tomrum är skådeplats för dispyter mellan föräldrar och
olika experter som alla sinsemellan kan ha olika uppfattning om vilka
barnets behov är och därmed vad som är bäst för barnet. I denna situation
kommer fokus vid beslutsfattandet att hamna hos de vuxna i barnets
omgivning, ofta beslutsfattarna själva, eftersom det är de som definierar
barnets behov och bästa.217 Följden är att barnets behov och intressen

213 Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 122–123.
214 O’Donovan, K., Family Law Matters, s. 90 ff. Se också Sund, L.-G., Rättigheters funk-
tioner och generella skyddsobjekt, särskilt barn s. 167 ff.
215 Se SOU 1994:139 s. 318 där det sägs att barnets bästa ”är relativt och betyder olika
saker för olika människor beroende på hur man uppfattar barns behov”. 
216 Se ovan delavsnitt 2.5.1. Barn hade under en lång tid i andra än rent juridiska samman-
hang varit föremål för professionellt intresse, inte minst innebar den sociala ingenjörskon-
sten att barnuppfostran var något som inte helt kunde överlåtas på föräldrarna, vilka i
dessa sammanhang betraktades som amatörer. Det var därför följdriktigt att också FB:s
regler anpassades till denna ”professionaliserade” syn på barn.
217 Se t.ex. Smart, C., Power and the Politics of Child Custodys. 3 ff., och Thèry, I., The
Interest of the Child and the Regulation of the Post-Divorce Family passim. Liknande tan-
kar uttrycks också i SOU 1979:63 s. 47 och prop. 1981/82:168 s. 18, om än i betydligt mer
allmänna ordalag.
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definieras utifrån de enskilda vuxnas inställning i olika frågor.218 Också
andra intressen i samhället, som ekonomiska intressen, kan få betydelse
vid bestämmande av vad som är barnets bästa, dock kanske oftare som
motiv för lagstiftningsåtgärder än vid tillämpning av reglerna. Som
exempel kan anges den diskussion som fördes i samband med tillkom-
sten av 1917 års lag om barn utom äktenskap, som redovisats ovan i
avsnitt 2.3. Det kan därför ifrågasättas i vilken utsträckning fastställandet
av barnets bästa verkligen utgår ifrån barnets egna behov och intressen.
Barnets avsaknad av ”subjektstatus” har emellanåt uppfattats som pro-
blematisk, något som inte minst var tydligt i det resonemang om barns
talerätt som Utredningen om barnens rätt förde samt i senare års diskus-
sioner om barns talerätt och barns rätt att komma till tals.219 

Den år 1995 införda rätten för barn att komma till tals i vårdnadsfrågor
och den år 1998 införda distinktionen mellan barnets bästa och barnets
vilja, skulle kunna ses som en början till en ny syn på barnet. Att barn
erkänns som subjekt kan få långtgående konsekvenser för hur barnets
bästa skall förstås.

2.7.3 Barnet som rättshandlande subjekt minskar behovet av 
barnets bästa som rättslig målsättning

Som nämnts synes barnets bästa som rättslig målsättning ha sin största
betydelse på vårdnadens område. En förklaring till att det förhåller sig på
det viset kan, som ovan berörts, vara att barnet i dessa frågor saknar ställ-
ning som handlande subjekt. Om detta stämmer skulle det motsatta vara
fallet på områden där barnet har en starkare ställning som subjekt. Med
andra ord, ju starkare ställning barnet har som subjekt desto mindre bety-
delse har barnets bästa tillmätts som rättslig målsättning.

När fråga är om spörsmål som hänförs exempelvis till förmynder-
skapsrättens område eller som gäller rätten till underhåll, är barnet syn-
ligt som rättssubjekt på ett annat sätt än vid vårdnadsfrågors avgörande.
Barnet har ofta ställning som part. Barnet har i dessa sammanhang i viss
utsträckning tillerkänts en rätt att på egen hand föra sin talan före 18 års
ålder. Barnet tycks i dessa sammanhang framstå som ett subjekt också i
en mer personlig mening än när frågan gäller vårdnad.220 Någon enhetlig

218 Gemensam vårdnad som den bästa lösningen för barnet kan också ses som den bästa
lösningen för frånskilda fäder som inte bor tillsammans med barnet. Se t.ex. Kurki-Suonio,
K., Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa? s. 175–177. 
219 Jfr ovan delavsnitt 2.6.2.
220 Jfr SOU 1975:75 s. 185 där det i specialmotiveringen till RF 2 kap. sägs att regleringen
i RF omfattar alla fysiska personer, också barn. Barn företräds ofta av sina föräldrar men,
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syn på vad det är som motiverar eller konstituerar denna självständiga
ställning för barnet på andra områden än vårdnadsrätten låter sig dock
inte formuleras.221 

Barnets förhållandevis självständiga ställning i frågor som rör andra
aspekter av barnets tillvaro än vårdnaden förefaller ha haft till följd att
barnets bästa som rättslig målsättning inte har samma betydelse i dessa
sammanhang. En förklaring till att barnets bästa inte är beslutskriterium
eller ens nämns i lagtext kan vara att det inte finns samma behov att
utveckla tankar om barnets bästa när barnet självt finns med som ett
självbestämmande rättssubjekt.222 En annan förklaring är att vårdnaden
berör frågor av en annan art än de som blir aktuella vid exempelvis fast-
ställande av faderskap eller underhåll. Vårdnaden handlar hos oss om att
skapa en sorts trygghet för barnet, något som beskrivs som barnets bästa.
På andra områden än vårdnadens låter sig målsättningarna för regle-
ringen fastställas på ett mer exakt sätt. Som exempel kan nämnas att
faderskap i allmänhet fastställs på grundval av DNA-analys av biologisk
släktskap och underhåll på grundval av beräkningar av barns normalbehov.

Barnets bästa förekommer emellertid också på andra områden än vård-
naden men då oftast som övergripande motiv för lagstiftningen. Innebör-
den i barnets bästa förefaller då ofta vara att stärka det enskilda barnets
rättsliga ställning gentemot föräldrarna och samhället.223 

221 I Åldersgränsutredningens betänkande SOU 1996:111 ges en översikt över de olika
åldersgränser som idag gäller för när barn och ungdomar skall tillerkännas en egen
beslutsrätt. Utredningens uppgift var att kartlägga olika åldersgränser i samhället som
berör unga människor upp till 30 års ålder samt ge förslag på hur åldersgränserna skulle
kunna utformas på ett enhetligare sätt. Syftet var främst att utforma reglerna så att de inte
gav upphov till problem i tillämpningen, men avsikten var också att åstadkomma ett enhet-
ligare skydd för barn. SOU 1996:111 s. 365 ff. Utredningen gjorde endast mycket blyg-
samma försök att definiera vad det är som skall läggas till grund för ”självbestämmandet”.
Utredningen koncentrerade sig istället på att åstadkomma en större enhetlighet vad gäller
åldersgränser, utan att ange vilka kriterier som avgjort varför åldersgränserna fastställts på
det sätt som gjorts. Se även t.ex. remissvar från RRV i Ds 1997:33 s. 13. Se också Heden-
borg, S., Det gåtfulla folket, särskilt kap. 2, angående sambandet mellan uppfattningarna
om vad som kännetecknar barndom och åldersgränser i det tidigmoderna svenska sam-
hället.
222 Jfr vad som ovan anförts under 2.7.2.3 angående det ”tomrum” som uppstår när barnet
står i centrum för en tvist utan att självt kunna vara med och bestämma.
223 Se t.ex. Ds 1996:58 s. 11–12. Ett undantag från detta är möjligen den senaste reformen
av förmynderskapsreglerna där föräldrar som förmyndare givits större frihet i förvalt-
ningen av barnets egendom med hänvisning till barnets bästa dock utan att innebörden av
barnets bästa preciserats, se vidare SOU 1988:40 s. 155 ff.; prop. 1993/94:251 s. 104–106.

sägs det, ”[i] den mån den underåriges omdömesförmåga, sakens beskaffenhet och
omständigheterna i övrigt medger det, skall dock den underårige enligt vanliga föräldra-
rättsliga principer svara för sig själv”.
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2.7.4 En alltmer enhetlig syn på barnet i rättsliga sammanhang?

Under senare år har barnets rättsliga ställning i vårdnadsfrågor successivt
stärkts. Det förefaller till och med vara möjligt att säga att barnet ibland
betraktas inte bara som en från föräldrarna självständig individ utan
också som en självbestämmande individ. Från att ha varit vårdnadsansva-
rets föremål framträder barnet allt oftare som ett subjekt, någon som har
rätt till, men också rätt att kräva, omvårdnad och i viss utsträckning även
en rätt att bestämma över av vem vårdnaden utövas. Det har skett en för-
skjutning av perspektivet från ett behovsorienterat synsätt på barn till ett
mer kompetensorienterat synsätt, ett synsätt som sedan långt tid tillbaka
finns inom andra rättsområden som rör barn. En enhetligare syn på bar-
net som rättssubjekt tycks därmed vara på väg att utvecklas i den svenska
barn- och föräldrarättsliga regleringen.

Bakgrunden till denna förändring låter sig inte så lätt beskrivas. En
behovsorienterad syn på barn finns sedan lång tid tillbaka väl utvecklad i
det svenska samhället, vilket också framgår av redogörelsen i avsnitten
2.3 och 2.5. Att den fått genomslag i den rättsliga regleringen är inte
ägnat att förvåna. Ursprunget till det kompetensorienterade synsättet på
vårdnadsområdet framstår som mer oklart. Visserligen har synen på bar-
net i andra sammanhang än på vårdnadens område, exempelvis vad gäller
frågor som faller under förmynderskapsansvaret, i större utsträckning
präglats av en syn på barnet som ett subjekt, i motsats till ett objekt. Den
förändrade synen på barn i vårdnadssammanhang förefaller dock inte ha
sitt ursprung där. I de förarbeten som finns till senare lagreformer på
vårdnadens område ges inte någon förklaring. Tvärtom ger dessa ibland
en ganska motsägelsefull bild av den bakomliggande synen på barn där
olika synsätt på barn kommer till uttryck utan inbördes rangordning. Det
betonas att barn är självständiga individer med egna behov som måste
tillgodoses. Det råder dock inte någon enighet om hur dessa behov skall
fastställas och hur man skall avgöra vilka behov som skall tillgodoses.
Enligt ett behovsorienterat synsätt är det de vuxna i barnets närhet och
ytterst domstolen som avgör detta, möjligen efter hörande av barnet.
Enligt ett kompetensorienterat synsätt skall barnet, i synnerhet äldre
barn, ges möjlighet att själva bestämma hur deras behov skall tillgodoses.
Förhållandet mellan dessa två synsätt, och deras principiella olikhet, har
inte annat än undantagsvis uppmärksammats i rättsliga sammanhang,
vare sig i lagstiftningsprocessen eller i rättstillämpningen. Möjligen kan
en ändring härvidlag vara på väg genom att barnets bästa som rättslig
målsättning efter 1998 års reform av vårdnadsreglerna skilts från barnets
egen vilja genom att de två regleras i olika lagrum.224 
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2.7.5 FN:s konvention om barnets rättigheter och synen på barnet

En starkt bidragande orsak till de senare svenska lagreformerna är utan
tvivel FN:s konvention om barnets rättigheter, främst dess artiklar 3 och
12. I artikel 3 stadgas att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barn. Konventionens bestämmelse om barnets bästa
har i svensk rätt tolkats på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med
vad som ovan i avsnitt 2.6.1 beskrivits som ett behovsorienterat synsätt
på barn.225 Ett sådant synsätt finns sedan lång tid tillbaka i svensk rätt var-
för konventionens bestämmelse i denna del inte kan antas ha haft någon
större förändrande inverkan på svensk rätt. Större betydelse för en för-
ändrad syn på barn i rättsliga sammanhang torde konventionens artikel
12 ha haft. Artikel 12 stadgar att barnet skall ha rätt att vara med och
bestämma i frågor som rör barnet. Här framträder en syn som till stor del
återfinns bakom vad som ovan beskrivits som ett kompetensorienterat
synsätt på barn. Barnkommittén har beskrivit syftet med artikel 12 på föl-
jande sätt ”… målet är ett samhälle med vuxna som ser barnet som en
samhällsmedborgare med kompetens och kunskap”.226 Det är också arti-
kel 12 som föranlett det reformarbete som beskrivits ovan i avsnitt 2.6
angående barnets rätt att komma till tals.

Den svenska rättsutvecklingen när det gäller barns rätt att komma till
tals skulle kunna ses som en anpassning till ordalydelsen i konventionens
artikel 12, en slags mekanisk anpassning. Konventionen ger dock uttryck
för en principiell och grundläggande uppfattning om barn som självstän-
diga subjekt och innehavare av rättigheter som i viss mån skiljer sig från
den som tidigare funnits i svensk rätt. En anpassning till konventionen
kan därför ha haft en mer djupgående inverkan på utvecklingen av synen
på barnet som självständig individ i svensk rätt. Frågan om hur det för-
håller sig härmed förtjänar en betydligt grundligare genomgång än vad
som kan ges utrymme för här. Den följande framställningen får ses som
en mycket komprimerad betraktelse över vilken betydelse FN:s konven-
tion om barnets rättigheter har, och har haft, i svensk rätt när det gäller
synen på barns rättsliga ställning.

Det torde vara möjligt att säga att konventionen om barnets rättigheter
i flera avseenden ger uttryck åt en från svensk rättstradition avvikande
syn på rättigheter. Enligt Uppsalaskolan och den skandinaviska rättsrea-
lismen ansågs rättighetsterminologin vara ett klart exempel på kvar-
dröjande naturrättsliga tankerester som borde elimineras ur det rättsliga

224 FB 6:2 a respektive 6:2 b.
225 Se t.ex. prop. 1989/90:107 s. 31 ff., SOU 1997:116 s. 125 ff.
226 SOU 1997:116 s. 178. 

kapitel 2.fm  Sida 95  sˆndag 15 oktober 2000  10:12



96

språket.227 Stig Strömholm228 menar att rättighetsbegreppet inte bör
användas annat än för att beskriva situationer där den berättigade kan
peka på ett någorlunda avgränsat objekt eller ett någorlunda väldefinierat
handlingssätt och där rättsordningen tillhandahåller någorlunda adekvata
tvångsmedel för rättighetens förverkligande gentemot tredje man eller
avtalspart.229 I svensk rätt har man varit sparsam med att tala om barns
rättigheter.

Rättigheter har under många år använts i den politiska diskussionen för
att stärka svaga gruppers ställning i samhället såsom kvinnor och olika
minoritetsfolk för att nämna några exempel. Numera inkluderas också
barn i denna retorik.230 Konventionen om barnets rättigheter kan ses som
ett uttryck för en tradition som betonar individens rättigheter framför kol-
lektivets rättigheter. I det svenska välfärdssamhället har synen på indivi-
dens rättigheter traditionellt inte haft samma starka ställning som i många
andra länder. Genom att individens rättigheter erkänns i olika internatio-
nella instrument som undertecknats av Sverige har detta synsätt fått
genomslag också i svensk rätt, så också när det gäller barns rättigheter.

Bakom betonandet av rättigheter finns ofta en syn på individen som
självbestämmande eller autonom. Enligt ett viljeteoretiskt synsätt på rättig-
heter torde en sådan syn kunna sägas vara fundamental. När det gäller
barns rättigheter ger detta emellertid också upphov till särskilda problem.
Kännetecknande för barn i rättslig mening är just det faktum att de inte är
och inte heller skall vara självbestämmande. Därmed skulle man kunna
dra slutsatsen att barn inte kan ha rättigheter då de inte har den förmåga
att välja och fatta beslut som är en förutsättning för att tillerkännas rättig-
heter. En rättighet kan inte utövas av någon för någon annans räkning,
utan det är just människans förmåga till beslut som skyddas genom rättig-
heter. Eftersom barn med detta synsätt inte kan ha rättigheter, måste bar-
nets behov och intressen tillgodoses av någon annan, i första hand bar-
nets föräldrar. En sådan inställning känns igen i det ovan beskrivna
behovsorienterade synsättet. Mot detta kan ställas ett kompentensoriente-
rat synsätt som menar att barn har en långt större förmåga att fatta beslut
för egen del än vad som traditionellt tillskrivits dem. Barn kan med detta
synsätt ha rättigheter. Det förefaller möjligt att anse att konventionen om
barnets rättigheter på många sätt speglar detta senare synsätt på barn. Det

227 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 278.
228 S. Strömholm var professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet. 
229 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 284–285. Jfr också Sund, L.-G.,
Rättigheters funktioner och generella skyddsobjekt, särskilt barn s. 189 ff. för en analys av
rättigheters funktioner.
230 Se t.ex. O’Neill, O., Children’s Rights and Children’s Lives s. 459 ff.
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är också möjligt att förklara barns rättigheter med hjälp av intresseteorin.
Intresseteorin tar skyddet av en individs intresse som utgångspunkt för
att ålägga andra plikter.231 Oavsett utgångspunkt när det gäller rättigheter,
skyddas dessa i vissa fall genom att man i lag skyddar rättigheten genom
att ålägga någon en plikt. Man kan då tala om juridiska rättigheter.

Användningen av rättighetsbegreppet i svensk rätt i anslutning till dis-
kussionen om barns intressen resulterar enligt min mening i en till synes
kluven inställning till barns rättsliga ställning. Å ena sidan anses barn ha
rättigheter och barn beskrivs i viss utsträckning som självbestämmande
individer eller individer som borde ges ett större mått av självbestäm-
mande och en rätt att kräva att vissa intressen tillgodoses. Å andra sidan
framställs barn som just barn utan möjlighet och förmåga till egen
bestämmanderätt och därför i behov av att vuxna bestämmer för dem,
med beaktande av barnens särskilda behov. Genomgående synes dock
denna konflikt ignoreras. Ett tydligt exempel är Barnkommitténs huvud-
betänkande Barnets bästa i främsta rummet232 där frågan om vilken syn
på barnet som måste läggas till grund för tolkningen av barnets bästa
överhuvud taget inte får någon uppmärksamhet. Istället blir det fråga om
en slags mekanisk överföring av FN:s konvention om barnets rättigheter
till svensk rätt. Konventionens text, snarare än den syn konventionen ger
uttryck åt, blir utgångspunkten för granskningen av svensk lagreglering
och tillämpning. Detta trots att det klart betonats att konventionen skall
tas till utgångspunkt för en diskussion angående synen på barnet i sam-
hället och barnets bästa.233 

Oavsett om den syn på barn som finns bakom konventionen om bar-
nets rätt överförs genom en reflekterade och prövande process eller om
det blir fråga om ett mekaniskt överförande, så förändras den svenska
rätten. Att bestämmelsen om barnets egen vilja givits en från barnets
bästa fristående placering är ett exempel på en sådan förändring. Inne-
börden på ett mer principiellt plan av denna utveckling framstår dock
fortfarande i många fall som oklar. Uttalanden som ”[d]et råder numera
allmän enighet om att barnets bästa skall stå i centrum vid lagstiftning
som nära berör barn”234 görs utan att det klart definieras vad det är för syn
på barn och barnets bästa som avses. Olika betydelser av barnets bästa
används i olika sammanhang fastän det genomgående görs gällande att
det är fråga om en enhetlig uppfattning om hur barns rättsliga ställning

231 Se vidare t.ex. MacCormick, N., Children’s Rights: A Test Case for Theories of Right.
232 SOU 1997:116.
233 SOU 1997:116 s. 125 ff. Se också Hammarberg, T., Barnet och den politiska viljan
s. 11–12.
234 Prop. 1997/98:7 s. 34. Många fler exempel på liknande uttalanden skulle kunna ges.
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skall definieras. Någon ledning för hur vi i framtiden skall förhålla oss
till barn och barnets bästa i rättsliga sammanhang finns därför inte att få i
lagarnas förarbeten.

2.7.6 Barnets bästa måste ständigt omprövas

Den rättsutveckling som skett visar att barnets bästa som rättslig målsätt-
ning måste granskas kontinuerligt och hållas ”a jour”. Det går inte att ta
barnets bästa som något vars innebörd en gång för alla är given. Barnets
bästa måste också prövas i förhållande till alla de olika frågor som rör
barn. Att synen på barn inte är enhetlig i olika lagar har tidigare inte upp-
fattats som ett tecken på att olika principer styrt, utan snarare som en
naturlig följd av ”sakens natur”. Genomgående har barnets bästa definie-
rats mot bakgrund av uppfattningen att andra än barnet måste ge målsätt-
ningen dess innebörd. Ett sådant förhållningssätt är inte längre hållbart,
om barnet uppfattas som en från föräldrarna självständig och kompetent
individ.

Den förändrade synen på barnet som individ och hur den bör påverka
bedömningen av barnets bästa i olika sammanhang är en grundläggande
fråga i detta arbete. De nuvarande reglerna om fastställande av faderskap
och adoption tillkom vid en tidpunkt då barnets bästa bedömdes annor-
lunda än idag. Reglerna om fastställande av föräldraskap har därefter inte
varit föremål för någon genomgripande översyn utan endast för mer
begränsade reformer. När det gäller fastställande av faderskap har refor-
merna ofta varit påkallade av förändringar i möjligheterna att fastställa
det biologiska faderskapet. Frågan om på vilket sätt reglerna idag tillgo-
doser barnets bästa har inte underkastats en mer principiell granskning
sedan de första lagarna om fastställande av faderskap tillkom.

I de följande kapitlen ges en redogörelse för innehållet i de gällande
reglerna rörande föräldraskap. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur reg-
lerna uppges tillgodose barnets bästa och hur de kan förstås mot bak-
grund av de i detta kapitel presenterade synsätten på barnet. Förståelsen
av regelsystemet underlättas av en medvetenhet om att barnets bästa upp-
fattats på olika sätt vid olika tillfällen och att motsättningarna inom regel-
systemet delvis kan förklaras av detta. Det kan också finnas anledning att
ompröva såväl grunderna för rättslig föräldrastatus som utformningen av
de till denna status knutna rättsverkningarna. Om rättsligt föräldraskap
skall vara för barnets bästa och barnet ses som en självständig individ,
kan rättsligt föräldraskap kanske inte i alla situationer ses som en auto-
matisk följd av biologisk släktskap. Frågan skall undersökas närmare i de
efterföljande kapitlen.
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Kapitel 3 Föräldraskap som faktisk 
företeelse

3.1 Inledning
Lagreglerna rörande förhållandet mellan barn och föräldrar har hos oss
och i många andra rättsordningar antagits spegla – och böra spegla – ett
av ”naturen givet” förhållande. Det kan dock ifrågasättas om antagandet
håller i alla avseenden. Vissa aspekter av föräldraskap såsom konception,
havandeskap och födande är ovedersägligen ”naturliga” företeelser i den
meningen att det är fråga om biologiskt betingade förlopp. Men också det
naturliga i dessa företeelser kan numera i vissa fall sättas i fråga, exempel-
vis vid olika former av assisterad befruktning. Den verklighet som
bestämmelserna rörande förhållandet mellan barn och föräldrar skall reg-
lera har blivit alltmer komplicerad och fråga är om naturen, i en biologisk
mening, räcker till som normativ källa. Många delar av regelsystemet
förefaller numera också i många avseenden spegla rådande samhälleliga
uppfattningar om vad föräldraskap är och hur det bör vara; uppfattningar
som inte alltid grundas på vad som kan anses naturligt.1 

Regelsystemet och den verklighet reglerna fungerar i kan sägas ömse-
sidigt påverka varandra. Denna växelverkan mellan verklighet och regel-
verk motiverar en inledande beskrivning av det faktiska förhållandet mel-
lan barn och föräldrar i det svenska samhället. En sådan beskrivning är av
värde också av andra skäl. Den barn- och familjerättsliga regleringen
berör några av de mest grundläggande aspekterna av mänsklig samlev-
nad. Många människor berörs därför på ett nära sätt av lagreglerna. Bar-
nets bästa som övergripande rättslig målsättning för den familjerättsliga
regleringen medför också att barns verklighet som den faktiskt gestaltar
sig får stor betydelse för reglernas tillämpning. Reglerna skall leda till att
barnets bästa uppnås i det enskilda fallet.

1 Jfr ovan avsnitt 2.5. Ett av de tydligare exemplen i svensk rätt är det år 1979 införda förbu-
det mot aga, jfr ovan under 2.5.2.2. Se vidare t.ex. Bradley, D., Family Law and Political
Culture s. 109 ff. angående barncentrerad lagstiftning i svensk socialdemokrati; Popenoe,
D., Disturbing the Nest s. 105 ff. angående liknande frågeställningar. Se också Eekelaar, J.,
Parenthood, Social Engineering and Rights s. 65–73, för en diskussion om dessa frågor i
engelsk rätt. 
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I detta kapitel behandlas översiktligt barn, barns föräldrar och barns
familjer i Sverige under 1900-talet ur ett statistiskt perspektiv. Avsikten
är att ge en bild av den verklighet som regleringen rörande förhållandet
mellan barn och föräldrar skall fungera i. En bakomliggande tanke är att
barns familjeliv som det vid varje tidpunkt gestaltar sig i samhället
påverkar regleringens utformning i olika avseenden. Beskrivningen byg-
ger på de statistiska uppgifter som finns att tillgå rörande människors lev-
nadsförhållanden i Sverige. Det är dock endast en liten del av alla de
uppgifter som finns som kunnat beaktas här.2 Kapitlet är disponerat på
följande sätt. I avsnitt 3.2 presenteras några av de definitioner som
används i statistiska sammanhang för att beskriva familjer. I avsnitt 3.3
granskas födelsetalen. Hur många är det som berörs av lagreglering
rörande förhållandet mellan barn och föräldrar? Därefter följer i avsnitt
3.4 en redogörelse för barnens föräldrar, vilka de är och hur de får rättslig
status som föräldrar. Avsnitt 3.5 behandlar barns familjer under barnets
uppväxt och barnets kontakt med föräldrarna efter separation. I det avslu-
tande avsnittet 3.6 berörs föräldraskap ur ett sociologiskt perspektiv.

Den bild som framträder genom de uppgifter som redovisas i detta
kapitel antyder att familj och föräldraskap inte är de entydiga begrepp
som de kanske en gång var eller som man gärna trott. Familj och förälder
kan vara föränderliga företeelser i det enskilda barnets liv. En förälder
enligt lagen uppfattas inte alltid som förälder av barnet. Detta leder till
frågan om också lagen ger, eller borde ge, uttryck för en mer flexibel syn
på föräldraskap än vad som blir följden av ”naturen”, dvs. biologisk
släktskap som grund för rättsligt föräldraskap. Beskrivningen i detta
kapitel utgör bakgrund till den granskning av regelsystemet rörande rätts-
ligt föräldraskap som skall genomföras i denna bok.

3.2 Några definitioner av familj i statistiska 
sammanhang

Barn och deras föräldrar utgör vad man i dagligt tal kallar för familj. Det
finns många definitioner av familj som begrepp. En vanlig term är kärn-
familj, dvs. mamma, pappa och barn som bor tillsammans.3 I vidare
bemärkelse används begreppet familj för att beteckna både släktskaps-

2 En stor del av den statistik som rör barn redovisas med utgångspunkt från barnets moder.
Delvis kan detta hänga samman med att den rättsliga regleringen rörande förhållandet
mellan barn och föräldrar när det gäller föräldrarättslig status utgår från det faktum att
kvinnan föder barnet. Framställningen i detta kapitel följer av nödvändighet redovisningen
i andra sammanhang. 
3 Trost, J., Familjen i Sverige s. 10.
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förhållanden och personer som bor med varandra utan att släktskap nöd-
vändigtvis föreligger. Inom den offentligrättsliga lagregleringen har det
avgörande kriteriet för en ”familj” alltmer kommit att knytas till hus-
hållsgemenskap. I civilrättsliga sammanhang är det grundläggande krite-
riet för ”familj” oftast knutet till antingen äktenskap alternativt sambo-
ende eller släktskap. Uttrycket familj förekommer endast sparsamt i det
civilrättsliga regelverket och då företrädesvis i äktenskapsbalken.4 Famil-
jen utgör dock i många avseenden en grundläggande enhet i det svenska
samhället och därmed också i rättsliga sammanhang.5 

En familj i statistiska sammanhang består av minst två personer som
bor med varandra. De två kan vara sammanboende vuxna eller vara för-
älder och underårigt barn.6 Andra hushåll benämns familjeenheter och
kan bestå av exempelvis ensamstående utan barn eller föräldrar och
vuxna barn. I statistiken förekommer ofta också kärnfamiljer, som består
av föräldrar och barn under 18 år. Kärnfamiljer kan indelas i traditionella
familjer som består av en man och en kvinna och deras gemensamma
barn och ombildade familjer som består av en mor eller far som tillsam-
mans med sitt barn flyttat samman med en ny partner.7 

Med barn avses en person under 18 år. Synsättet överensstämmer med
det i FN:s konvention om barnets rättigheter.8 I relation till föräldrarna
kan barn vara biologiskt barn,9 adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn. Ett
person under 18 år räknas som barn om han eller hon bor med sina för-
äldrar, i annat fall som en egen familj eller familjeenhet.

Uttrycken familj, förälder samt barn används inte bara för att beskriva
boendet utan ofta också för att beskriva sociala relationer. I statistiska
sammanhang är det dock det faktiska sammanboendet som är utgångs-
punkt för hur en persons familjeställning redovisas. Styvbarn redovisas
därför som barn i familjen. Därmed är inte något sagt om hur barnets
ställning är och uppfattas i familjen.10 

4 Se vidare Agell, A., Familjebegrepp och lagstiftningsideologi i svensk rätt s. 35–40. För en
genomgång av familjebegreppet i dansk rätt, se Nielsen, L., Familiebegrebet i lovgivningen.
Äktenskapsbalken förkortas i det följande ÄktB.
5 Jfr Trost, J., Familjen i Sverige s. 10.
6 SCB, Fakta om den svenska familjen s. 9.
7 SCB, Fakta om den svenska familjen s. 12.
8 FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 1 anger att med barn avses en person under
18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den nationella lagen.
9 I statistiska sammanhang talas ofta om egna barn för att beskriva biologiska barn.
Uttrycket inkluderar i detta sammanhang även barn tillkomna genom givarinsemination.
Jfr nedan avsnitt 5.1 angående uttrycket ”biologiskt” barn.
10 Ulf Hyvönen har intervjuat 100 barn om deras syn på fadern och faderskap. Barnen har
inledningsvis fått göra en teckning av sin familj. Hyvönen konstaterar att barnen i sina
familjeteckningar ibland inkluderar både biologiska föräldrar och styvföräldrar i sin familj,
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3.3 Födelsetalens förändringar
Av intresse vid en betraktelse av reglerna rörande barns förhållanden är
att veta hur många det är som berörs av regleringen. Sverige hade vid
1900-talets början en befolkning om 5,1 miljoner varav en tredjedel, när-
mare bestämt 1,7 miljoner, var barn under 15 år.11 Beaktas barn upp till 18
års ålder utgjorde barnen nästa 40 % av befolkningen vid denna tid.12 Det
fanns med andra ord många barn i samhället; födelsetalen låg på nära
fyra barn per kvinna i fertil ålder (15–49 år).13 Under de två första decen-
nierna på 1900-talet sjönk födelsetalen märkbart. Den summerade frukt-
samheten var på 1920-talet två barn per kvinna.14 Födelsetalen har däref-
ter varierat. Under efterkrigstiden och fram till slutet av 1950-talet låg
födelsetalen över två barn per kvinna i fertil ålder. Efter en topp i mitten
av 1960-talet sjönk födelsetalen till nära 1,6 vid 1980-talets början. Efter
ännu en topp i fruktsamheten runt år 1990 är nivån idag vid 2000-talets
början 1,5 barn per kvinna i fertil ålder, den lägsta nivå som noterats
sedan statistik började föras i mitten av 1700-talet.15 Utvecklingen illus-
treras nedan i (Fig. 1).

Fig. 1

11 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 9.
12 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 15.
13 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 9. 
14 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 9.
15 SCB, Befolkningsutveckling under 250 år tab. 3.3 s. 70. Uppgifter för åren 1998 och
1999 muntligen från familjestatistiker Elisabeth Landgren Möller, SCB. 

ibland även andra vuxna som barnet inte har några biologiska band till. Se vidare Hyvönen,
U., Om barns fadersbild s. 31. Se också SCB, Fakta om den svenska familjen s. 12.

Summerad fruktsamhet – 1900–1999
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Antalet födda barn har naturligtvis också varierat. Under senare delen av
1800-talet och fram till år 1914 föddes mellan 130000–140000 barn per
år.16 Under 1900-talet har antalet födda barn i Sverige varierat från
139505 födda år 1909 till 85020 barn födda år 1935. Under de senaste
20 åren har antalet födda barn per år i genomsnitt varit 100000 barn. År
1999 föddes 88172 barn. Det är det lägsta antalet barn födda under ett år
sedan mitten av 1930-talet.17 År 1998 fanns det i Sverige 1947000 perso-
ner under 18 år. De utgjorde 22 % av befolkningen, dvs. drygt en femte-
del,18 en siffra som kan jämföras med den dryga tredjedel av befolkningen
som barnen utgjorde vid 1900-talets början.

I sammanhanget bör något också sägas om barnadödligheten. Späd-
barnsdödligheten, dvs. antalet barn som dör innan de fyllt ett år, har
under hela 1900-talet sjunkit i Sverige. Under åren 1906–1910 dog i
Sverige 71,51 av 1000 levande födda barn i äktenskap. Av de utom
äktenskap födda barnen dog 120,48 av 1000 barn.19 År 1997 var dödlig-
heten 3,62 per 1000. I absoluta tal innebär det att det var 328 spädbarn
som dog det året.20 Spädbarnsdödligheten i Sverige är i ett internationellt
perspektiv mycket låg. Den genomsnittliga spädbarnsdödligheten i EU-
länderna år 1998 var 5,2.21 

Samtidigt som antalet barn som föds minskar finns det tecken på att
allt fler som vill ha barn inte kan få det. Mellan tio och femton procent av
alla parförhållanden antas vara ofrivilligt barnlösa. Exakta siffror är svåra
att fastställa eftersom många par frivilligt avstår från att bli föräldrar.
Man räknar dock med att drygt 100000 par i Sverige inte kan få ett öns-
kat barn.22 Det finns en tendens att antalet ofrivilligt barnlösa par
ökar.23 Ett av skälen är att familjebildningen senareläggs i människors liv,
något som leder till en stigande ålder hos förstföderskor. Andelen först-
föderskor per 1000 kvinnor i åldern 30–34 år ökade under åren 1980–1990
från 15,5 % till 28,7 %.24 Kvinnans förmåga att få barn avtar successivt
med åldern men dessutom ökar den kumulativa effekten av påverkan av

16 SCB Befolkning och välfärd. Befolkning. Årlig befolkningsstatistik. Befolkningsutveck-
ling 1749–1999. SCB hemsida 2000-05-03.
17 SCB Befolkning och välfärd. Befolkning. Årlig befolkningsstatistik. Befolkningsutveck-
ling 1749–1999, SCB hemsida 2000-05-03. Dessförinnan var det i början av 1800-talet
som antalet födda barn låg på samma nivå i absoluta tal räknat.
18 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 15.
19 LB III s. 73.
20 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 27.
21 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 27.
22 SMER, Assisterad befruktning s. 16.
23 Sturkell, C.-E., Assisterad befruktning – Det dagsaktuella läget i Sverige s. 13.
24 SMER, Assisterad befruktning s. 26.
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yttre miljöfaktorer, rökning och annat missbruk samt resttillstånd efter
vissa sjukdomar.25 

Olika metoder för avhjälpande av ofrivillig barnlöshet, såsom äggdona-
tion och befruktning utanför kroppen, har varit föremål för diskussion
under många år. År 1985 reglerades verksamheten med givarinseminatio-
ner i Sverige genom inseminationslagen.26 Enligt uppskattningar föddes
minst 230 barn om året efter givarinsemination innan verksamheten reg-
lerades. Efter lagens ikraftträdande upphörde i stort sett verksamheten
för en tid för att därefter återupptas i mindre omfattning. År 1990 föddes
i Sverige 26 barn efter givarinsemination.27 Åren 1991–1996 föddes mel-
lan 53 och 61 barn varje år. År 1997 föddes 73 barn.28 

Grunden för de lagar vi idag har som reglerar förhållandet mellan barn
och föräldrar lades vid 1900-talets början. Lagstiftningen rörande barn
ägde rum i ett samhälle präglat av en mycket stark befolkningsökning, i
synnerhet bland de i ekonomiskt hänseende sämre ställda i samhället.
Den socioekonomiska bakgrunden är på många sätt märkbar i det regel-
system som då tillkom med dess tydliga inriktning på barns försörjning
och uppfostran. Födelsetalen i Sverige har efter 1900-talets början gått
ned. Hundra år senare påverkas barnafödandet också av ekonomiska fak-
torer men med motsatta förtecken. Barnafödande, som vid 1900-talets
början var vanligast bland de ekonomiskt svagare i samhället, synes
numera i större utsträckning än tidigare vara något för de ekonomiskt
starka; barn har blivit en resursfråga.29 Därtill har barnafödande blivit
något som inte alla par har möjlighet till; barn har på flera sätt blivit en
”bristvara”. Frågan kan ställas, om än inte till fullo besvaras, om det
minskade antalet födda barn och orsakerna till detta, påverkar vår syn på
barn i samhället och även utformningen av den lagreglering vi har
rörande förhållandet mellan barn och föräldrar.

3.4 Barnets föräldrar – fastställande av rättslig status
En av de praktiskt mest betydelsefulla frågorna rörande förhållandet mel-
lan barn och föräldrar i ett rättsligt perspektiv är vilka ett barns föräldrar
är; svaret på frågan Vems är barnet? Fastställandet av ett barns familjerätts-
liga status sker på flera alternativa sätt. Rättsligt moderskap fastställs
genom registrering. Rättsligt faderskap fastställs genom en presumtions-

25 SMER, Assisterad befruktning s. 15.
26 Givarinsemination och andra former av assisterad befruktning behandlas nedan i kap. 6.
27 SMER, Assisterad befruktning s. 19.
28 Socialstyrelsen, Får barnen veta? s. 10.
29 SOU 2000:3 s. 47 ff.
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regel om modern är gift, i annat fall genom bekräftelse eller dom. Rättslig
status som förälder kan också fastställas genom adoption. Fördelningen
mellan dessa kategorier är av intresse för utformningen av reglerna som
rör erhållande av familjerättslig status.

Reglerna om fastställande av rättsligt föräldraskap hade sitt ursprung i
de utomäktenskapliga barnens svåra situation i samhället vid 1900-talets
början.30 Av de ca 130000 barn som föddes varje år under åren 1901–1910,
var 12,7 % födda av ogift mor.31 Många av dessa barn saknade en rättslig
far. Ett barn fött utom äktenskap växte ofta upp under förhållanden som i
hög grad var ”ägnade att ofördelaktigt inverka på såväl dess fysiska befin-
nande som dess andliga och moraliska utveckling”.32 Barn utom äkten-
skap var överrepresenterade bland de som fick fattigvårdsunderstöd.33 

Det lagstiftningsarbete som genomfördes vid 1900-talets början rörande
barn födda utom äktenskap hade mot denna bakgrund ett ganska själv-
klart syfte, nämligen att förbättra deras ekonomiska situation. Tillskapan-
det av regler som gjorde det möjligt att i större utsträckning än tidigare
fastställa faderskapet, och moderskapet, till dessa barn var ett första steg.
Fastställande av faderskap var en förutsättning för åläggande av under-
hållsskyldighet gentemot barnet. Regler som gjorde det möjligt att fast-
ställa ett barns rättsliga föräldrar gav också möjlighet att understryka för-
äldrarnas ansvar mot sina barn.34 De principer för fastställande av familje-
rättslig status som då slogs fast i lag präglar fortfarande den nu gällande
regleringen.

Moderskap registreras i folkbokföringens register på grundval av den
födelseanmälan som skall göras efter ett barns födelse. Föds barnet på
sjukhus eller sjukhem åligger det enligt folkbokföringslagen inrättningen
att göra anmälan.35 I övriga fall skall den barnmorska som hjälper till vid
barnets födelse eller barnets vårdnadshavare göra anmälan om barnets
födelse. Det är endast i enstaka undantagsfall som det inte är möjligt att
på detta sätt fastställa moderskap.36 

Faderskap till barn fastställs på annat sätt. Om barnet fötts av gift mor
fastställs faderskapet genom tillämpning av faderskapspresumtionen i

30 Se ovan avsnitt 2.3.
31 LB III s. 70. Dessa år föddes mellan 133896 och 139505 barn, SCB Befolkning och väl-
färd. Befolkning. Årlig befolkningsstatistik. Befolkningsutveckling 1749–1999, SCB Hem-
sida 2000-05-03.
32 LB III s. 71–72.
33 Det var mellan fyra till åtta gånger vanligare att barn födda utom äktenskap erhöll fattig-
vårdsunderstöd än barn födda i äktenskap. LB III s. 73–74.
34 Jfr ovan delavsnitt 2.3.2.
35 Folkbokföringslagen (1991:481) 24 §.
36 Se vidare nedan avsnitt 6.9 angående fastställande av moderskap.
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FB 1:1. Regeln anger att om modern vid barnets födelse är gift skall hen-
nes make anses vara barnets far. Maken erhåller vid registreringen av
barnets födelse rättslig status som far till det barn hustrun fött. Någon
särskild åtgärd utöver registreringen av barnets födelse krävs inte för att
fastställa faderskapet i dessa fall. När faderskapspresumtionen i FB 1:1
lagfästes genom 1917 års lag om äkta börd medförde den att faderskapet
till närmare 90 % av alla barn som föddes kunde fastställas utan annan
åtgärd än en anmälan om barnets födelse. För barn som föddes av ogift
mor fick faderskapet fastställas i en något mer komplicerad ordning.

Andelen barn födda av ogift mor var under 1910–1930 ca 15 % av
antalet födda barn varje år.37 Därefter sjönk andelen något, i mitten av
1950-talet var andelen barn födda av ogift mor ca 10 % av det totala anta-
let födda barn. Därefter ökade antalet barn födda av ogift mor åter. Av de
totalt 90502 barn som föddes i Sverige år 1997 hade ca 54 % ogift mor.
Av de barn som år 1997 föddes som första barn till mödrar hade närmare
65 % en ogift mor. Motsvarande siffra för andra barnet var ca 49 %.38

Faderskapet till barn fött av ogift moder fastställs genom bekräftelse eller
dom. För majoriteten av barn födda av ogift mor fastställs faderskapet
genom bekräftelse. När möjligheten att fastställa rättsligt faderskap
genom bekräftelse (då erkännande) eller dom lagfästes genom 1917 års
lag om barn utom äktenskap var målsättningen att så många faderskap
som möjligt skulle fastställas genom bekräftelse. Så blev också fallet. För
omkring 70 % av alla barn födda av ogift mor fastställdes faderskapet
genom erkännande under åren 1925–1940. Andelen faderskap fastställda
genom dom höll sig under dessa år kring 20 %. För de återstående 10 %
av barnen födda utom äktenskap kunde faderskapet inte fastställas.39

Under år 1997 fastställdes faderskap genom bekräftelse för 49144 barn
dvs. för nästan alla barn födda av ogift mor. Faderskap fastställdes
genom dom för endast 264 barn. Samma år lades faderskapsutredningen
ned rörande 308 barn. För ytterligare 6808 barn pågick utredning om
faderskapet vid årets utgång.40 Rättslig status som far erhålls idag genom
bekräftelse för en majoritet av barnen. Den enkelhet vid fastställande av
faderskap som faderskapspresumtionen innebar år 1917 har därmed till
stor del gått förlorad.

37 SOU 1946:49 s. 167.
38 SCB, Befolkningsstatistik 1997, del 4, tabell 3.6 och 3.9 samt SCB, Barnfamiljer 1997
s. 16.
39 SOU 1946:49 s. 171.
40 Socialstyrelsen, Familjerätt under 1998 s. 8–9 och 15. Motsvarande siffror för år 1998 är
faderskap genom bekräftelse 48156 barn, genom dom 199 barn, nedlagd utredning 378
barn samt pågående ärenden 6804 barn.
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Rättslig status som förälder till ett barn kan också erhållas genom
adoption. Redan året efter det att adoption införts i svensk rätt år 1917
adopterades 921 barn. Detta antal var sedan konstant fram till mitten av
1930-talet då en ökning inträdde. I mitten av 1940-talet adopterades när-
mare 3500 barn.41 Därefter har antalet adoptioner minskat.

Det förs inte någon samlad statistik över antalet adoptioner i Sverige,
information får därför sammanställas från olika håll. Vid adoption av
barn under 18 år skall socialnämnd enligt FB 4:10 avge yttrande till dom-
stolen.42 Enligt uppgifter från Socialstyrelsen avgavs år 1998 sådant ytt-
rande för 162 barn födda i Sverige. Av dessa barn var 114 s.k. styvbarn,
26 barn placerade i familjehem och 21 spädbarn.43 Adoption av barn
födda utom riket redovisas i annan ordning. År 1998 adopterades 928
barn från andra länder.44 Det är också möjligt att adoptera vuxna. Några
uppgifter om hur många vuxna som adopteras varje år i Sverige finns inte
att tillgå.

3.5 Barnets familj

3.5.1 Barnet familj vid 1900-talets början
En avgörande omständighet bakom tillkomsten av 1917 års lag om barn
utom äktenskap var att antalet barn födda utom äktenskap vid 1900-talets
början ansågs vara mycket högt. De flesta barn som föddes vid 1900-
talets början hade dock en gift mor och föddes in i en kärnfamilj. Att ett
barn föddes av en gift mor innebar vid denna tid att barnet i normalfallet
föddes in i en kärnfamilj bestående av mor, far och deras barn. Äkten-
skapsskillnad var vid denna tid sällsynt. Lagen tillät skilsmässa endast i
vissa särskilda fall. De facto separationer förekom, men inte heller de var
frekventa. Däremot ombildades familjer inte sällan på grund av att en av
de vuxna i den ursprungliga familjen dog. Familjer där en av de vuxna
tidigare varit gift och där syskonskaran bestod av både hel- och halvsyskon
var därför inte ovanliga.45 Men det fanns också andra skäl till att barn inte
levde med båda sina ursprungliga föräldrar. Av de barn som föddes åren
1900–1910 beräknar man att närmare 30 % vid 16–17 års ålder inte längre
levde med båda sina föräldrar. Omkring 10 % hade flyttat hemifrån före

41 SOU 1954:6 s. 165. Se också nedan delavsnitt 5.2.3.
42 Se vidare nedan delavsnitt 5.7.1.
43 Socialstyrelsen, Familjerätt under 1998 s. 9.
44 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA), Statistik och adoptioner. NIA:s
hemsida 2000-05-05. 
45 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 13.
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16 års ålder, 16 % hade förlorat någon av föräldrarna genom dödsfall, en
procent av barnen hade aldrig levt med båda föräldrarna och mindre än
en procent av barnen hade föräldrar som skilt sig.46 Vid 1900-talets början
vad det minst lika många barn som inte levde med båda sina ursprungliga
föräldrar som idag, 100 år senare.47 Orsaken till att barnen inte lever med
sina båda föräldrarna är dock inte densamma.

3.5.2 Barnets familj vid barnets födelse idag

Som framgick ovan föds en majoritet av barnen i Sverige idag av en ogift
mor. Rättsligt faderskap fastställs i dessa fall vanligtvis genom en bekräf-
telse. Sättet att etablera familjerättslig status säger dock inte något om
vilken sorts familj barnet föds in i. Hur ser barnets familj ut vid barnets
födelse? Finns där en eller flera vuxna och är de barnets föräldrar?

Antalet ingångna äktenskap var vid 1900-talets början ca 30000 per år
och ökade därefter till 60000 per år vid 1940-talets början.48 Därefter har
giftermålsfrekvensen och antalet giftermål sjunkit, i synnerhet efter 1960-
talets mitt. Antalet ingångna äktenskap har under 1990-talet legat på ca
30000–35000 per år. Det faktum att antalet ingångna äktenskap minskat
innebär dock inte att antalet kärnfamiljer faktiskt minskat. Istället speglar
siffrorna ett nytt familjebildningsmönster; parbildning genom samboende
istället för äktenskap. Under 1950-talet föddes fortfarande de flesta barn av
gifta mödrar vilket skulle kunna förklaras av det stora antalet ingångna
äktenskap under 1940-talet.49 Det förändrade parbildningsmönstret blev i

46 SCB, Fakta om den svenska familjen s. 7. Uppgiften att 1 % av barnen skulle ha vuxit upp
med endast den ena föräldern framstår som låg. Lagberedningen angav som en av utgångs-
punkterna för 1917 års lag om barn utom äktenskap det faktum att de flesta av barn födda
utom äktenskapet inte levde med båda sina föräldrar, LB III s. 46 och 71. Med tanke på att
över 12 % av de barn som föddes varje år vid 1900-talets början var födda utom äktenskap
och att deras situation uppfattades som problematisk med hänvisning till att de inte växte upp
med båda föräldrarna, framstår uppgifterna i SCB:s undersökning som låga. En förklaring
kan vara att föräldrarna sammanbodde vid barnets födelse men ännu ej hunnit gifta sig med
varandra varför barnet registrerades som fött utom äktenskap. Om föräldrarna inte separe-
rade växte barnet ändå upp i en kärnfamilj. Det är också tänkbart att modern bildade familj
med annan man än barnets fader och att barnet växte upp i den familjen. En annan förkla-
ring kan vara att SCB:s uppgifter bygger på intervjuer med personer som vid intervjutill-
fället var mellan 75–84 år och som kanske inte ville fördjupa sig i hur familjesituationen var
när de var små. Det är också tänkbart att många av de barn som inte växte upp i kärnfamil-
jer återfinns bland de som flyttade hemifrån före 16 års ålder. De hypotetiska förklaringarna
är mina egna och bygger på muntliga uppgifter från utredare Ingrid Sjöberg, SCB.
47 Se vidare nedan delavsnitt 3.5.4.
48 Antalet giftermål per år var vid 1800-talets början kring 20000 och ökade därefter lång-
samt till 30000 per år vid 1900-talets början. Se vidare SCB, Befolkningsutvecklingen
under 250 år s. 94 tab. 4:1. 
49 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 11. 
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början av 1960-talet synligt genom en ökning av antalet barn födda av ogift
mor. Antalet barn födda av ogift mor har efter 1960-talet fortsatt att öka.50 

Det förändrade parbildningsmönstret innebär att det inte på grundval
av moderns civilstånd är möjligt att säga något om barnets faktiska familje-
situation. De flesta barn föds, oavsett moderns civilstånd, in i en kärnfa-
milj som, kan man anta, består av barnets båda föräldrar. Vid årsskiftet
1996/97 hade uppskattningsvis 7–10 % av de förstabarn som fötts under
året en ensamstående mor.51 Drygt 90 % av barnen hade en sammanboende
mor och föddes därmed in i en kärnfamilj. Det faktum att de flesta barn
föds in i en kärnfamilj kan tänkas böra tillmätas betydelse vid bedöm-
ningen av hur föräldraskapets rättsverkningar såsom underhållsskyldighet
och vårdnadsansvar skall regleras. Att barn ofta föds in i en kärnfamilj
har ansetts tala för en lösning med ”automatiskt” vårdnadsansvar för för-
äldrar från det att faderskap till barnet fastställts.52 

3.5.3 Familjesplittring

Barns familjeförhållanden ändras med åren, ju äldre barnet är desto van-
ligare är det att barnet inte längre bor med båda sina föräldrar. Möjlighe-
terna att erhålla äktenskapsskillnad har ökat sedan 1900-talets början.
Under 1930-talet upplöstes varje år ett par tusen äktenskap genom äkten-
skapsskillnad. Därefter ökade antalet skilsmässor under hela 1950-talet.
I början av 1960-talet låg antalet äktenskapsskillnader per år mellan
6000–8000.53 En topp nåddes åren 1974 och 1975 då drygt 25000 äkten-
skapsskillnader beviljades varje år, delvis beroende på nya regler rörande
förutsättningarna för erhållande av äktenskapsskillnad. Under 1990-talet
har antalet äktenskapsskillnader per år varit drygt 20000. Dagens skils-
mässofrekvens är ungefär 25 gånger högre än kring sekelskiftet.54 Inklu-
derar man separationer i samboförhållanden var det totala antalet separa-
tioner i parförhållanden år 1991 drygt 50000.55 Det saknas uppgifter om
samboseparationer har blivit mer eller mindre vanliga under 1990-talet.56 

50 Jfr ovan avsnitt 3.4.
51 SCB, Barnfamiljer 1997 s. 16. Enligt muntlig uppgift från familjestatistiker Elisabeth
Landgren Möller, SCB, finns anledning anta att andelen mödrar som faktiskt är ensamstå-
ende vid barnets födelse är mindre än de uppskattade 7–10 %. 
52 Se vidare nedan under 9.4.3.3.
53 Antalet giftermål var vid samma tid mellan 50000–60000 per år, SCB Befolkning och
välfärd. Befolkning. Årlig befolkningsstatistik. Befolkningsutveckling 1749–1999. SCB
hemsida 2000-05-03.
54 SCB, Skilsmässor och separationer s. 28.
55 SCB, Skilsmässor och separationer s. 27. 
56 SCB, Barnfamiljer 1997 s. 31.
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Ovan angivna uppgifter angående separationer gäller alla par, oavsett
om de har barn tillsammans eller inte. Av särskilt intresse är separations-
frekvensen och familjesplittring i familjer med barn. Under år 1997
splittrades minst 25000 barnfamiljer genom att föräldrarna flyttade isär. I
ytterligare 2000 familjer dog en eller båda föräldrarna. I relation till det
totala antalet barnfamiljer i Sverige innebär detta att 27 av 1000 barnfa-
miljer berördes av separation och två av dödsfall under året 1997. Sepa-
rationsfrekvensen är inte densamma i familjer där föräldrarna är gifta res-
pektive samboende utan att vara gifta. Av 1000 familjer där föräldrarna
var gifta berördes 21 av separation. Var föräldrarna sammanboende utan
att vara gifta var motsvarande siffra 48. Antalet barnfamiljer där föräld-
rarna är gifta är betydligt fler än de med samboende föräldrar, 696000
familjer med gifta föräldrar respektive 200000 familjer med ogifta, sam-
manboende föräldrar. Statistiskt är risken för separation större bland
samboende än bland gifta. Ca 2–3 % av alla gifta föräldrar skiljer sig
varje år jämfört med 6–7 % av de samboende föräldrarna.57 Skillnaden
har dock minskat under 1980-talet. Sammanlagt berördes 49000 barn av
föräldrarnas separationer under år 1997 och ytterligare 3000 barn av för-
älders död.58 Enligt gjorda uppskattningar kan mellan 52000–58000 barn
ha berörts av föräldrarnas separation under år 1998.59 

Föräldrar som har separerat från varandra bildar inte sällan nya familjer
på var sitt håll. Andelen ingångna äktenskap mellan parter varav den ena
tidigare har varit gift är ca 20 %. Varje år beräknas 90000 familjer nybil-
das. I 40 % av dessa har ena parten tidigare varit gift eller levt i sambo-
förhållande. Av de barnfamiljer som bildades år 1996 var en tredjedel
(36 %) ombildade familjer. Separationsfrekvensen i ombildade familjer
är högre än för traditionella kärnfamiljer.60 

Den förhållandevis höga separationsfrekvensen medför att många barn
berörs av familjesplittring. Under 1990-talet har antalet separationer i
barnfamiljer ökat. Andelen barn som varit med om en separation är högre
år 1998 än den var år 1991.61 Bakom separationen ligger inte sällan kon-
flikter mellan föräldrarna som medför att de inte längre anser sig kunna
leva tillsammans. Ändå måste föräldrarna även efter separationen, och
trots att de inte bor med barnet, kunna vara föräldrar på ett sätt som till-
godoser barnets intressen. När grunderna för vårt nuvarande regelsystem

57 Se SCB, Statistisk årsbok för Sverige 1999, tab. 50. 
58 SCB, Barnfamiljer 1997 s. 31–32.
59 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 53.
60 SCB, Barnfamiljer 1997 s. 35.
61 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 53.
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lades fast var det mycket sällsynt att en familj upplöstes genom föräldrar-
nas separation. Så är det inte längre. Detta ställer särskilda krav på regel-
systemet rörande föräldraskapets rättsverkningar, i synnerhet vårdnads-
reglerna. Den ökande separationsfrekvensen bland föräldrar är också
märkbar bakom senare års reformer av vårdnadsreglerna, som i stor
utsträckning har haft som målsättning att tillförsäkra barnet två föräldrar
även efter en separation.

3.5.4 Barns familjer efter separation

3.5.4.1 Familjetyper efter separation

Det finns i Sverige knappt två miljoner barn.62 Varje år är minst 50000 av
dem med om att deras föräldrar separerar och barnet får sin familjesitua-
tion förändrad. Hur ser, mot denna bakgrund, barns familjer ut?

I slutet av år 1998 bodde 75 % av barnen i Sverige med båda sina
ursprungliga föräldrar, i traditionella kärnfamiljer. 17 % av barnen bodde
med en ensamstående mor, 3 % med en ensamstående far, 4 % i familjer
med ursprunglig mor och styvfar samt 1 % i familjer med ursprunglig far
och styvmor.63 Antalet barn som bor på annat sätt, exempelvis hos andra
än föräldrarna, är så få att de inte påverkar denna fördelning.64 Barns
boende efter familjetyp illustreras nedan i (Fig. 2).

Fig. 2

62 Jfr ovan avsnitt 3.3.
63 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 33.
64 Av 1943000 barn år 1998 bor 2000 med andra i föräldrars ställe. För 9000 saknas upp-
gift. SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 33.

Hemmavarande barn 0–17 år efter familjetyp 1998-12-31
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Figuren (Fig. 2) visar att tre av fyra barn år 1998 bodde tillsammans med
båda sina ursprungliga föräldrar. Det innebär att ett av fyra barn inte
bodde med båda föräldrarna. Skillnader i familjeförhållandena framträ-
der dock om man beaktar barnets ålder. Ju äldre barn är desto vanligare
är det att de inte bor med båda sina föräldrar. Av tvååringarna bor 86,8 %
med båda föräldrarna. Av 12-åringarna bor 69,6 % med båda sina föräld-
rar. Av 16-åringarna bor 65,7 % med båda föräldrarna.65 

Ju äldre barnen är desto vanligare är det också att de bor i en ombildad
familj. Av barnen i åldersgruppen 13–17 år bodde vid 1998 års utgång
sammanlagt 7 % i en ombildad familj, dvs. med en styvförälder.66 I dessa
familjer fanns också barn som var mannens och kvinnans gemensamma
barn. Sammanlagt bodde år 1998 omkring 160000 barn i ombildade
familjer dvs. familjer där en eller båda föräldrarna har barn med från ett
tidigare förhållande. Av dessa barn var omkring hälften, 79000, gemen-
samma barn, övriga barn endast mannens respektive kvinnans.67 

Enligt de uppgifter som finns att tillgå rörande barns levnadsförhållan-
den från 1992–93 hade 13 % av 16–17-åringarna varit med om att familje-
situationen förändrats mer än en gång. 14 % av 16–17-åringarna hade
någon gång levt i en ombildad familj. Bland de barn som var yngre var
familjeombildningar inte lika vanliga. Ändå hade 9 % av 10–12-åringarna
varit med om mer än en familjeförändring och 11 % av 10–12-åringarna
hade någon gång levt i en ombildad familj.68 

Uppgifterna om barns familjeförhållanden år 1998 (ovan Fig. 2) kan
jämföras med de uppgifter som erhållits vid tidigare undersökningar.
Förändringarna i familjeförhållanden framgår av följande tabell (Tab. 1)
som för åren 1984–84 och 1992–93 bygger på de då genomförda under-
sökningarna om levnadsförhållanden, ULF.69 

65 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 34.
66 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 40, tabell 4.2b.
67 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 34–35.
68 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 20.
69 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 17 samt SCB, Barn och deras familjer 1998
s. 33.
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Förändringar i barns familjeförhållanden åren 1984–199870 

Tab. 1

Av tabellen (Tab. 1) framgår att andelen barn 0–17 år som lever med båda
sina ursprungliga föräldrar har sjunkit med 7 % sedan 1984–85 års
undersökning. Andelen barn som bor med en ensamstående mor har ökat
med 6,3 %. Andelen barn som bor med en ensamstående far har likaså
ökat med 1,1 %. Andelen barn som bor i ombildade familjer har däremot
minskat något under tidsperioden.

I 1992–93 års undersökning av levnadsförhållanden berördes barns
syskonrelationer. Följande framkom om de barn som vid undersökning-
ens genomförande var 16–30 år och som inte vuxit upp med båda sina
ursprungliga föräldrar. Av åldersgruppen var 13 % enda barnet under
uppväxtåren, 50 % av barnen hade bara helsyskon, 13 % både hel- och
halvsyskon eller styvsyskon. En större andel av 16–19-åringarna hade
under sin uppväxt levt i en familj med både hel- halv- och styvsyskon än
de som var 20–30 år vid tiden för undersökningen.71 En uppväxt i ombildad
familj förekom 1992–93 oftare bland yngre än bland äldre barn vilket
skulle kunna innebära att ombildade familjer då hade blivit vanligare.
Uppgifterna ovan, i (Tab. 1), ger dock inte stöd för antagandet att en
sådan utveckling fortsatt.

3.5.4.2 Växelvis boende

Ibland flyttar barn mellan sina separerade föräldrar; de bor inte hela tiden
hos samma förälder. Enligt resultaten av 1992–93 års undersökning av

Lever med Antal barn 
1998 Procent

Förändring 
jämfört med 
åren 1992–93

Förändring 
jämfört med 
åren 1984–85

– båda ursprungliga 
föräldrarna

1462000 75 –4,8 –7,1

– ensamstående mor 338000 17 +4,0 +6,3

– ensamstående far 53000 3 +1,1 +1,1

– mor och ”styvfar” 70000 4 –1,2 –1,1

– far och ”styvmor” 11000 1 +0,1 0

Alla barn 0–17 år 1943000 100 1916000 –

70 I befolkningsstatistiken räknas samboende utan gemensamma barn som ensamstående.
Det får till följd att fler barn än vad som framgår av statistiken bor i familjer med samman-
boende par. Andelen barn som bor med ensamstående förälder antas därför i realiteten
ligga 1 % lägre i respektive grupp än vad som här anges. Andelen barn i styvfamiljer skall
enligt samma uppskattningar ökas med 1 % i för respektive familjetyp. Se vidare SCB,
Barn och deras familjer 1998 s. 33.
71 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 32–33.
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levnadsförhållanden bodde mellan 15000–20000 barn, dvs. 4 % av bar-
nen med separerade föräldrar växelvis lika mycket hos båda föräld-
rarna.72 I jämförelse med uppgifter från motsvarande undersökning för
åren 1984–85 innebar detta en ökning av växelvis boende, dock ej statis-
tiskt säkerställd. Någon ny undersökning efter den som genomfördes för
åren 1992–93 har ännu inte gjorts varför det inte med säkerhet går att
säga hur vanligt växelvis boende är år 1998, det år övriga här presente-
rade siffror avser. Något kan dock sägas.

BO genomförde år 1997 en intervjuundersökning med barn i tio-års
åldern. Av de barn som inte längre bodde i en ”traditionell” familj upp-
gav 12 % av barnen att de bodde lika mycket hos båda föräldrarna.73 Den
höga andelen växelvis boende i denna undersökning kan vara ett tecken
på att växelvis boende är vanligare år 1997 än vad det var åren 1992–93.
Det kan också vara så att barn ser på växelvis boende på ett annat sätt än
de vuxna som svarade i 1992–93 års undersökning.74 

Förekomsten av växelvis boende framgår, åtminstone delvis, också av
försäkringskassans uppgifter rörande underhållsstöd. Underhållsstöd
kunde tidigare utbetalas för barn som bodde med endast den ena föräld-
ern. I februari år 1997 infördes möjlighet att erhålla underhållsstöd även
vid växelvis boende. I slutet av år 1998 utbetalades underhållsstöd för
322000 barn under 18 år.75 I början av år 1998 var andelen ärenden som
rörde underhållsstöd vid växelvis boende 1,9 %. I december år 1999 hade
andelen ökat till över 4 %.76 Underhållsstöd utbetalas vid växelvis boende
ofta i form av ett utfyllnadsbidrag till den förälder som barnet är folkbok-
fört hos. Gruppen med utfyllnadsbidrag vid växelvis boende har mer än
fyrdubblats under perioden maj 1997–maj 1999.77 Ökningen synes ha
fortsatt därefter. I maj 1997 betalades underhållsstöd vid växelvis boende
för 2660 barn,78 i december 1999 var antalet barn med underhållsstöd vid
växelvis boende 14454.79 Försäkringskassan kräver inte att barnet skall

72 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 24. 
73 SCB och BO, Barns vardag s. 13.
74 SCB Barn och deras familjer 1998 s. 56.
75 Dessa barn utgör ungefär två tredjedelar av alla de barn som har separerade föräldrar. För
en tredjedel av barnen med separerade föräldrar uppbärs inte underhållsstöd och de omfat-
tas därför inte av försäkringskassans uppgifter. Se vidare SCB, Barn och deras familjer 1998
s. 56
76 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 56 och s. 65 tab. 5.11. Se även RFV Anser 1998:2
och 3.
77 Ds 1999:30 s. 51.
78 Ds 1999:30 s. 52.
79 SCB, Barn och deras familjer 1998 tabell 5.11 s. 65.
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bo lika mycket hos båda föräldrarna för att boendet skall anses vara
växelvis. Bor barnet mer än en tredjedel av tiden hos den ena föräldern
kan försäkringskassan i det enskilda fallet göra bedömningen att det är
fråga om växelvis boende. Möjligheten att bedöma ett boende som växel-
vis även om barnet inte bor halva tiden hos vardera föräldern medför att
försäkringskassans uppgifter kan skilja sig vid en jämförelse med uppgif-
ter från annat håll.

Växelvis boende synes vara vanligare bland yngre barn än bland äldre,
undantaget den yngsta gruppen barn, 0–1-åringar. Pojkar bor lite oftare
än flickor växelvis hos båda föräldrarna.80 

3.5.5 Kontakter med föräldrar efter separation

Ett av fyra barn i Sverige lever, som ovan berörts, inte med båda sina
ursprungliga föräldrar utan med endast en av dem, vanligtvis modern.
Antalet barn som berörs av föräldrarnas separation har ökat under den
senare delen av 1900-talet. Barnets behov av kontakt med båda föräld-
rarna efter föräldrarnas separation har i takt med att antalet separationer
kommit att lyftas fram som något mycket viktigt. En uttalad målsättning
bakom många av de lagreformer av föräldrabalkens regler som vidtagits
under samma tid har varit att stärka barnets möjligheter till kontakt med
den förälder barnet inte bor tillsammans med. Gemensamt vårdnads-
ansvar för föräldrarna efter separation har antagits vara ett sätt att främja
kontakten med båda föräldrarna. År 1983 blev gemensamt vårdnads-
ansvar efter äktenskapsskillnad huvudregel när föräldrarna varit gifta.
Samtidigt infördes möjlighet för ogifta föräldrar att, efter anmälan, få
gemensamt vårdnadsansvar vid barnets födelse. Sedan år 1991 kan ogifta
föräldrar få gemensamt vårdnadsansvar genom anmälan i samband med
faderskapsfastställelsen.

Enligt en undersökning av äktenskapsskillnader beviljade år 1992
behöll föräldrarna den gemensamma vårdnaden efter äktenskapsskillna-
den i 82 % av fallen. I 17 % av fallen fick modern ensam vårdnad och i
1 % av fallen fadern.81 Oavsett den rättsliga vårdnaden så bodde enligt
samma undersökning 91 % av barnen hos modern och 9 % hos fadern.
Många av de barn som inte bor med båda sina ursprungliga föräldrar bor
som ovan nämnts i ombildade familjer.

Genom de lagändringar som trädde i kraft år 1998 kan gemensamt
vårdnadsansvar för separerade föräldrar sägas vara huvudregel, eftersom
gemensamt vårdnadsansvar inte längre förutsätter enighet mellan föräld-

80 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 56 samt tabell 5.10 s. 64.
81 SCB, Fakta om den svenska familjen s. 39.
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rarna om vårdnadsformen.82 Andelen separerade föräldrar med gemen-
samt vårdnadsansvar är också hög. Vårdnadsansvaret för 93 % av de
barn vars föräldrar erhållit äktenskapsskillnad år 1998 var gemensamt
vid årets utgång. Motsvarande andel för ogifta samboende föräldrar som
separerat under år 1998 var 81 %.83 

Av intresse är hur kontakten mellan barnet och den förälder som barnet
inte bor tillsammans med efter separation ser ut. Det rättsliga vårdnads-
ansvaret säger inte nödvändigtvis något om hur kontakten mellan barn
och förälder faktiskt fungerar. Nedanstående tabell, (Tab. 2), visar kontakt-
frekvenser mellan barn och den förälder barnet inte bor tillsammans med,
här benämnd frånlevande förälder, under åren 1992–1993. Den procentu-
ella förändringen jämfört med kontaktfrekvensen under åren 1984–85
har också angivits.84 

Barns kontakt med frånlevande förälder 1992–9385 

Tab. 2

Av uppgifterna kan bland annat följande utläsas. Av de närmare 400000
barn som under 1992–93 levde med en av föräldrarna, träffade ungefär

82 Angående rättsligt vårdnadsansvar se vidare nedan kap. 9.
83 SCB, Barn och deras familjer 1998 s. 55.
84 Uppgifterna till tabellen är hämtade från SCB, Barn och deras familjer 1992–93, tabel-
lerna 3:8 och 3:13. Procent av respektive grupp anges. 

Minst 1 
gg varje 

vecka

Jämfört 
med 

1984–85

Var-
annan 
vecka

Jämfört 
med 

1984–85

Mer 
sällan 

än varje 
vecka

Jämfört 
med 

1984–85

Ingen 
kontakt

Jämfört 
med 

1984–85

Pojkar 29,2

Flickor 24,5

0–6 år 32,9 +7,0 26,2 +4,8 23,1 –1,6 11,2 –12,1

7–9 31,0 +8,1 28,2 +5,9 27,8 –4,4 3,5 –12,0

10–12 18,6 +2,7 31,9 +16,3 27,0 –10,0 9,2 –11,2

13–15 26,5 +3,4 13,8 –5,8 37,4 +10,9 8,7 –8,5

16–17 22,3 +4,9 9,8 –1,4 45,1 +15,8 9,9 –16,3

Barn 
0–17 år

26,8 21,7 31,5 9,1

Ensam 
vårdnad

25,5 +4,5 22,3 –2,3 50,0 –3,3

Gemen-
sam 

vårdnad

44,8 –7,8 29,7 +3,0 25,5 +10,3

85 Uppgift saknas för några barn vilket medför att den sammanlagda andelen understiger
100 %. 
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hälften den frånlevande föräldern minst en gång varannan vecka. Ande-
len barn som träffade den frånlevande föräldrar minst 1 gång varje vecka
hade totalt sett ökat jämfört med åren 1984–85. Pojkar hade något tätare
kontakter med den frånlevande föräldern än flickor och yngre barn hade
tätare kontakter än äldre barn. Ökningen i umgängesfrekvensen är dock
inte jämt fördelad i alla åldersgrupper. Andelen barn som träffade föräld-
ern mer sällan än varannan vecka hade ökat under åren 1992–93 jämfört
med åren 1984–85 bland de äldre barnen. Andelen barn som träffade den
frånlevande föräldern mer sällan än varannan vecka ökade i åldersgrup-
pen 13–15 år med 10,9 % från 1984–85 till 1992–93. Motsvarande
ökning i åldersgruppen 16–17 år var 15,8 %.

Barn vars föräldrar hade gemensam vårdnad hade tätare kontakt med
den förälder de inte bodde med än de barn som bodde hos en förälder
med ensam vårdnad. Jämfört med 1984–85 tycks dock kontakterna med
den frånlevande föräldern ha minskat åren 1992–93. Andelen barn som
träffade föräldern mer sällan än varannan vecka hade ökat med 10 %,
trots föräldrarnas gemensamma vårdnadsansvar.86 

Enligt de uppgifter som framkom angående barns förhållanden åren
1992–93 varierade barns kontakt med den frånlevande föräldern med
barnets aktuella familjesituation. De barn som bodde med fadern hade
tätare kontakter med den andra föräldern än de barn som bodde med
modern. Barn som bodde med en ensamstående förälder hade mer kon-
takt med den andra föräldern än de barn som bodde i ombildade familjer.
Inte helt oväntat hade också avståndet till den förälder barnet inte bodde
hos betydelse för umgängesfrekvensen. Ju längre bort umgängesföräldern
bodde desto mer sällan träffade barnet föräldern.87 

3.6 Föräldrar och familj i en föränderlig verklighet
Ovan har tecknats en skissartad bild av barns familjer i Sverige under
1900-talet. Många barn får under sin uppväxt se sin familj genomgå olika
förändringar. Vid 1900-talets början var ena förälderns död den vanli-
gaste orsaken till att den ursprungliga familjen upplöstes. Numera är det
föräldrarnas separationer och nya parförhållanden som medför att barn, i
ökande omfattning, får förändrade familjeförhållanden. Trots att famil-
jerna bryts upp och förändras, växer de flesta barn upp i vad som ändå
kallas familjer med en eller flera vuxna. Skillnaden jämfört med tidigare
är att det inte är i traditionella kärnfamiljer, eller ens kärnfamiljer över

86 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 25.
87 SCB, Barn och deras familjer 1992–93 s. 25–26.
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huvud taget, som barn växer upp. Barns familjer består inte alltid av bio-
logisk mor, far och syskon, ibland finns bara en vuxen i barnets familj,
ibland har barn fler än en familj.

Föränderligheten i barns familjer kan tänkas ligga bakom utmönstringen
av familj som begrepp ur den familjerättsliga lagregleringen. I stor
utsträckning förefaller (biologiskt) föräldraskap ha ersatt familj som
grundläggande enhet i rättsliga sammanhang, i takt med att biologisk
släktskap med allt större precision kan fastställas. Den bakomliggande
tanken förefaller emellanåt ha varit att familjer kommer och går men
blodsbandet består. Existensen och den eventuella betydelsen av ett
sådant förändrat synsätt har dock inte särskilt utforskats. Det skulle vara
intressant att närmare undersöka om det finns ett samband mellan famil-
jens respektive den biologiska släktskapens betydelse. I vilken utsträck-
ning medför familjens minskade betydelse att biologisk släktskap upp-
värderas och vice versa, innebär ett uppvärderande av biologisk släkt-
skap att familjen som institution förlorar i betydelse? Tyvärr ligger dessa
frågeställning utanför vad som kan innefattas i detta arbete men de kan
ändå nämnas. Oavsett om familjen som begrepp utmönstrats ur lagen,
finns den ändå i allra högsta grad kvar i barns verklighet.

Familjen anses ha flera funktioner.88 En av de viktigare i förhållandet
till barn är familjens fostrande funktion, vad som brukar benämnas socia-
lisation. Med socialisation avses inom sociologin förmedlingen och
inlärningen av färdigheter som medför att individen formas till en per-
sonlighet. Genom socialisationen internaliserar individen samhällets
eller gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och
sedvänjor; en process som börjar i spädbarnsåldern. En av de viktigaste
”socialiseringsagenterna” är familjen, särskilt under barnaåren. Det är i
första hand de vuxna i familjen, föräldrarna, som står för socialiseringen.
Barnet följer de vuxnas exempel.

Socialiseringsprocessen förutsätter inte att det är de biologiska föräld-
rarna som ombesörjer socialiseringen.89 Göran Lassbo har i en studie
angående socialisation i olika familjetyper kommit fram till att familjetyp
och antalet föräldrar i ett hushåll, har liten betydelse för barns utveck-
ling.90 Att barn växer upp med ensamstående mödrar har enligt Lassbos
undersökning inte någon självständig betydelse för barns socialisation.

88 Jfr Agell, A., Äktenskap Samboende Partnerskap s. 20 ff.
89 Se t.ex. SOU 1986:20 s. 29 ff. för en redogörelse avseende olika teorier om barns behov
och utveckling. Där sägs att barnets föräldrar är mycket viktiga för en gynnsam identitets-
utveckling. Med förälder avses dock inte enbart biologiska föräldrar utan också andra för-
äldragestalter som tidigt i barnets liv tagit över de biologiska föräldrarnas roll a.a. s. 39.
90 Lassbo, G., Mamma-(pappa)-barn s. 158 ff. Studien är en akademisk doktorsavhandling
vid Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.
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Däremot kan andra faktorer i sådana familjer, såsom ekonomiska förhål-
landen, sammantaget påverka barns socialisering. Inte heller den ofta
framförda målsättningen att barn bör växa upp hos föräldrar av olika kön
tycks finna något uttalat stöd i sociologin. De publicerade undersök-
ningar som genomförts rörande barn i homosexuella familjer visar inte
en avvikande problembild hos dessa barn i jämförelse med den hos barn
som växer upp i familjer med två vuxna av olika kön.91 Många undersök-
ningar visar på barns behov av både en mamma och en pappa. Någon
enhetlig uppfattning kring frågor om barns socialisation förefaller dock
inte finnas.

Hänvisningar till socialiseringsprocessen återfinns bakom många av
reglerna rörande föräldrars rättsliga ställning och förhållandet mellan för-
äldrar och barn. Redan reglerna om fastställande av faderskap motivera-
des, när de infördes år 1917, med hänvisning till barnets behov av två
vuxna, en mor och en far, som skulle ”bereda barnet nödiga förutsätt-
ningar för att det må kunna slå sig fram i livets kamp”.92 Samma synsätt
låg bakom regleringen av verksamheten med givarinseminationer och
regeln om fastställande av faderskap i dessa fall. Vårdnadsreglerna har
också utformats med hänvisning till socialiseringsprocessen. FB 6:1,
”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran.” och FB 6:2
”Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för att … barnets
behov enligt 1 § blir tillgodosedda”, kan ses som exempel på detta.
Fäders anspråk på att i större utsträckning få del i, och få ta del i, det rätts-
liga vårdnadsansvaret för barn efter separation har också ofta motiverats
med hänvisning till barnets behov av manliga förebilder.93 Barns sociali-
sering förutsätter dock inte i sig uppfostran av biologiska föräldrar, något
som också i viss mån återspeglas i rättsreglerna. Andra än biologiska för-
äldrar kan erhålla rättslig status som föräldrar vid adoption och insemina-
tion. Andra än biologiska föräldrar kan få rättsligt vårdnadsansvar för barn,
om än i begränsad omfattning, och underhållsskyldighet kan åvila annan
än biologisk förälder. Trots detta förefaller lagregleringen på många sätt
präglas av en syn på föräldrar och föräldraskap som biologiskt definierade
företeelser. Att barn skall ha två föräldrar är inte något som kan motive-
ras med hänvisning till sociologin, inte heller att de skall vara av olika
kön.

91 Se SOU 1993:98 Del B s. 87 ff. Se också Ernulf, K.E. & Innala, S.M., Homosexuella
män och lesbiska kvinnor som föräldrar s. 68 ff. Det skall dock påpekas att undersök-
ningar av detta slag ofta kritiseras från olika håll, inte minst av olika organisationer som
företräder adopterade. 
92 LB III s. 123. 
93 Se också t.ex. Ds 1989:52 bilaga 1 s. 5 ff. för en redogörelse för familjens och föräldrars
betydelse för barns utveckling.
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Den nära koppling mellan rättsligt och biologiskt föräldraskap som
lagregleringen ger uttryck för är inte direkt motiverad av hänsyn till bar-
nets socialisering. Inte heller kan kopplingen sägas utgöra en spegling av
den verklighet som reglerna fungerar i. Skulle socialiseringen och verk-
ligheten tas till utgångspunkt för regelsystemets konstruktion skulle slut-
satsen kunna vara att rättsligt föräldraansvar kan åläggas den som på
bästa sätt tar hand om barnet. Ett barns förälder skulle därmed kunna
vara vem som helst så länge den tar hand om barnet på bästa sätt. Så är
regelsystemet inte utformat. I de följande kapitlen skall närmare utfors-
kas vem som anses vara förälder och varför.
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AVDELNING II

FÖRÄLDRASKAPS FASTSTÄLLANDE
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Kapitel 4 Fastställande av faderskap

Most certain of one mother, mighty king;
That is well known; and, as I think, one father:
But for the certain knowledge of that truth
I put you o’er to heaven and to my mother:
Of that I doubt, as all men’s children may.

William Shakespeare1

4.1 Bakgrund

4.1.1 Inledning
Ett barns biologiska föräldrar omtalas ofta som barnets ”riktiga” eller
”verkliga” föräldrar, inte bara i dagligt tal utan också i rättsliga samman-
hang.2 Utgångspunkten för reglerna rörande föräldraskap synes vara att
ett barns biologiska föräldrar så långt det är möjligt skall tillerkännas
rättslig status som föräldrar; de är barnets ”riktiga” föräldrar. Samtidigt
har det funnits konsensus kring uppfattningen att överensstämmelse mel-
lan biologiskt och rättsligt föräldraskap i vissa situationer inte är vare sig
möjlig eller önskvärd att uppnå. I de fallen har istället hänsynen till andra
omständigheter varit vägledande för avgörandet av vem som skall till-
erkännas rättslig status som förälder.

Eftersom det inte har ansetts råda något tvivel om vem som är ett barns
biologiska mor har regelsystemet inriktats på den – som den brukar
beskrivas – mer komplicerade frågan om fastställande av rättsligt fader-
skap.3 Utvecklingen av reglerna rörande fastställande av faderskap har

1 Shakespeare, W., King John, Act I, scene 1.
2 Se t.ex. Ds Ju 1975:17 s. 109; prop. 1975/76:170 s. 81 och 135; prop. 1984/85:2 s. 14. Ett
ofta återkommande uttryck i dessa sammanhang är det ”biologiskt riktiga faderskapet”.
Eftersom en man antingen är eller inte är biologisk far, antyder ordet riktiga i detta sam-
manhang en uppfattning om att det biologiska faderskapet är det enda ”rätta” faderskapet.
I Ds Ju 1975:17 s. 96 har dock beskrivningen ”rätte” fadern (med citattecken) använts för
att beteckna den biologiska fadern.
3 Se t.ex. LB III s. 190. Moderskapet som rättslig konstruktion är trots, eller kanske snarare
på grund av, frånvaron av lagreglering en mycket intressant fråga som kommer att ges en
självständig behandling nedan i avsnitt 6.9.
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under de senaste 50 åren präglats av en strävan mot skapandet av ett
regelsystem som så långt det har varit möjligt lagt det biologiska fader-
skapet till grund för det rättsliga faderskapet.4 Antalet fall då överens-
stämmelse inte föreligger mellan rättsligt och biologiskt faderskap har
ansetts böra minimeras. Mot denna bakgrund uppmärksammas i detta
kapitel bland andra följande frågor: Hur nära är sambandet mellan biolo-
giskt faderskap och rättslig status som far? Utgör biologisk släktskap all-
tid grund för rättslig status som far? Förekommer också annan grund för
rättslig status som far? I så fall, vilken grund och i vilka situationer? Hur
motiveras annan grund än biologiskt faderskap som grund för rättslig sta-
tus som far?

Framställningen ger en bild av den historiska utvecklingen av reglerna
i svensk rätt. Faderskap fastställs idag av delvis andra skäl än när reglerna
infördes. Utvecklingen av tekniken för medicinsk faderskapsdiagnostik
och de därmed sammanhängande möjligheterna att fastställa biologiskt
faderskap har bidragit till en förändrad syn på faderskapsfastställelse.5

Förändrade samlevnadsmönster och en förbättrad levnadsstandard i sam-
hället har också medfört att fastställande av faderskap har fått en annan
innebörd än tidigare. Förändringarna i synen på rättsligt faderskap är inte
begränsade till Sverige; det rör sig i allra högsta grad om ett internatio-
nellt fenomen. I många andra länder pågår reformer av regleringen för
fastställande av faderskap. Ämnet lämpar sig därför väl för en rent rätts-
jämförande studie. Ambitionen är dock inte att genomföra en sådan i
detta arbete. Det är i huvudsak nordisk rätt som uppmärksammas här och
i det begränsade syftet att ge exempel på hur samma fråga kan bedömas
på olika sätt i olika rättsordningar. Regleringen rörande faderskap är i
huvudsak utformad på samma sätt i övriga nordiska länder. Intressanta
avvikelser förekommer dock som i sig ger näring åt tanken att rättsligt
faderskap kan vara mer än enbart en spegling av ett ”av naturen” givet
förhållande.

Kapitlet är disponerat på följande sätt. I de följande delavsnitten av
inledningen ges en kort historisk bakgrund till de nuvarande reglerna om
fastställande av faderskap. I avsnitt 4.2 behandlas fastställande av fader-
skap genom faderskapspresumtionen i FB 1:1, i avsnitt 4.3 granskas för-
utsättningarna för hävande av faderskap på grund av faderskapspresum-
tionen. I det följande avsnittet 4.4 behandlas fastställande av faderskap
genom faderskapsbekräftelse, i avsnitt 4.5 förutsättningarna för ogiltig-

4 Lagutskottet har uttryckt det på följande sätt: ”Den nuvarande ordningen för fastställande
av faderskap erbjuder betryggande garantier för att det verkligen är den biologiske fadern
och inte någon annan som fastställs som fader.” Bet. 1992/93:LU22 s. 39.
5 Medicinska faderskapsundersökningar behandlas nedan i avsnitt 4.8.
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förklaring av faderskapsbekräftelse. I avsnitt 4.6 uppmärksammas fast-
ställande av faderskap genom dom och i avsnitt 4.7 förutsättningarna för
hävande av faderskap fastställt genom dom. I avsnitt 4.8 lämnas en redo-
görelse för medicinska faderskapsundersökningar. Avsnitt 4.9 innehåller
några avslutande synpunkter på regleringen av faderskapsfastställelse.

4.1.2 Äkta och oäkta barn

Fastställande av faderskap sker enligt nu gällande regler på olika sätt
beroende på om barnet är fött av gift respektive ogift mor.

Historiskt sett har frågan huruvida ett barn fötts inom eller utom äkten-
skap varit överordnad frågan om fastställande av faderskap. Tidigt gjor-
des i svensk rätt skillnad mellan barn vilka hade äkta börd respektive
oäkta börd.6 Äkta börd tillkom barn födda eller avlade under äktenskap
eller äktenskapsliknande förhållanden.7 Man talade om äkta barn, ett
uttryck som ursprungligen torde ha betytt laglig eller legitim, fött i äkta
säng, dvs. av gift kvinna.8 Motsatsen var det oäkta barnet, fött av ogift
moder.

Att barnet tillerkändes status som äkta barn innebar att det ansågs vara
barn till moderns make. Att tillerkänna ett barn äkta börd innebar således
att faderskapet fastställdes rättsligt, på grundval av äktenskapet. Någon
kontroll av det biologiska faderskapet föreskrevs inte i de fall modern var
gift, utan moderns make presumerades vara far till det barn hon födde.
Presumtionen benämndes äktabördspresumtion. Den finns fortfarande
kvar men kallas nu faderskapspresumtionen eller pater est-regeln.9 

Uttrycket äkta börd användes inte bara för att beskriva fastställandet av
faderskap utan också för att beskriva faderskapets rättsverkningar. Att bar-
net hade äkta börd, i motsats till oäkta börd, innebar att förhållandet mellan
fadern och barnet gavs fulla rättsverkningar. Barnet hade exempelvis full
arvsrätt efter fadern och faderns släkt.10 Oäkta barn hade ett rättsligt för-
hållande endast till modern.

Uttrycket äkta börd användes därmed för att beteckna två rättsligt sett
skilda saker, dvs. både fastställande av faderskap och faderskapets rätts-

6 Jfr ovan delavsnitt 2.2.3.
7 Vid fastställande av faderskap enligt 1734 års lag jämställdes trolovning och äktenskaps-
löfte med äktenskap. Barn som avlats under dessa förhållanden ansågs därför ha äkta börd.
Äkta börd tillkom likaså barn avlade genom våldtäkt. Genom 1917 års lag om äkta börd
begränsades antalet situationer då barnet tillerkändes äkta börd, främst med hänvisning till
arvsrätten. Se vidare nedan delavsnitt 10.2.3. 
8 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 2.
9  Jämför nedan delavsnitt 4.2.1.
10 Angående arvsrätt, se vidare nedan avsnitt 10.2.
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verkningar. Vanligtvis fanns dock inte anledning att göra denna distinktion;
om faderskapet för barnet fastställts genom äktabördspresumtionen var
faderskapet förenat med fulla rättsverkningar. Det kunde dock förekomma
att förhållandet mellan barnet och dess far tillerkändes fulla rättsverkningar
trots att faderskapet inte fastställts med tillämpning av äktabörds-presum-
tionen. Så kunde vara fallet när faderskapet fastställts genom erkännande
eller dom och föräldrarna därefter ingick äktenskap med varandra. Barnet
fick i dessa fall äkta börd, vad avsåg det rättsliga förhållandet till fadern
och hans släkt, från tidpunkten för äktenskapet.

Termerna äkta respektive oäkta barn ersattes i 1917 års lagar om
äktenskaplig börd11 och barn utom äktenskap12 med uttrycken barn i
äktenskap respektive barn utom äktenskap. Uttrycket äkta börd behölls
för att beskriva att faderskap fastställts genom tillämpning av pater est-
regeln samt att alla faderskapets rättsverkningar, i synnerhet arvsrätt,
följde därav. Äkta börd som beskrivning av detta samband utmönstrades i
princip genom 1969 års reform av reglerna rörande förhållandet mellan
barn och föräldrar.13 Barn utom äktenskap tillerkändes då full arvsrätt
efter fadern och dennes släkt. Därmed avskaffades i svensk rätt skillnaden
i faderskapets rättsverkningar mellan barn födda av gift respektive ogift
mor.14 

Beteckningarna utomäktenskapligt barn och barn fött i, respektive
utom, äktenskap togs bort genom 1976 års reform av FB och ersattes
med beteckningen barn fött av gift respektive ogift mor.15 Rent faktiskt
kvarstår fortfarande en skillnad mellan barn fött av ogift respektive gift
kvinna – olika regler används för att fastställa faderskap.

4.1.3 1917 års barnlagar

Som berörts ovan i avsnitt 2.3 var det först i början av 1900-talet som för-
hållandet mellan föräldrar och barn blev föremål för genomgripande
rättslig reglering. Det huvudsakliga skälet till lagstiftningsarbetet var de
utomäktenskapliga barnens behov av försörjning och uppfostran samt

11 Lagen den 14 juni 1917 (nr 377) om äktenskaplig börd.
12 Lagen den 14 juni 1917 (nr 376) om barn utom äktenskap.
13 SOU 1965:17; prop. 1969:124. 
14 I allmänt medborgerligt avseende har i Sverige inte gjorts någon rättslig skillnad mellan
äkta och oäkta barn. I KBr 22 juni 1752 ålades dock mästare att inte göra skillnad mellan lär-
lingar beroende på härkomst, Hafström, G., Den svenska familjerättens historia s. 86. Stad-
gandets existens antyder att det i samhället ändå fanns en tendens att göra en sådan skillnad.
15 Ds Ju 1975:17; prop. 1975/76:170. 1976 års reform innebar bl.a. att tillämpningsområdet
för faderskapspresumtionen begränsades samt att talerättsfristerna för hävande av fader-
skap avskaffandes. Se vidare nedan delavsnitten 4.2.1 och 4.3.3.
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deras allmänt svåra sociala situation. Försörjning och uppfostran var
uppgifter som ansågs åligga barnets föräldrar. Problemet var att det inte
alltid gick att ange vem som var förälder till barn fött utom äktenskap
eftersom uttryckliga regler för fastställande av föräldraskap saknades.

Till grund för den första civilrättsliga regleringen år 1917 rörande fast-
ställande av faderskap lades vissa principer som utvecklats i praxis och
teori. Det yttersta syftet med lagstiftningen rörande faderskap var, som
ovan nämnts, att göra det möjligt att fastställa faderskap till barn födda
utom äktenskap. Eftersom det ansågs förhållandevis enkelt att fastställa
faderskap till barn födda inom äktenskap blev det första steget att
avgränsa denna grupp av barn. Så skedde genom lagen om äktenskaplig
börd. Faderskap ansågs om möjligt böra fastställas enligt den lagen, inte
bara för att det var enklare, utan också för att det var förmånligare för
barnet att ha äktenskaplig börd. Faderskapet till de barn som inte omfatta-
des av lagen om äktenskaplig börd fick fastställas enligt lagen om barn
utom äktenskap.

Lagberedningen ansåg att det för fastställande av faderskapet till barn
fött av gift mor var möjligt med en regel som stipulerade att hennes make
skulle anses som far till de barn hon födde. Presumtionsregeln innebar ett
lagfästande av en sedan långt tidigare tillämpad princip för fastställande
av äkta börd. Grunden för presumtionen var enligt Lagberedningen ”det
samliv, som faktiskt och rättsligt består emellan äkta makar”.16 Regler om
fastställande av faderskap till barn fött av gift mor meddelades i 1917 års
lag om äktenskaplig börd. Lagens 1 § stadgande att barn fött i äktenskap,
eller inom sådan tid efter äktenskapets upplösning att det kan vara avlat
dessförinnan, hade äktenskaplig börd.17 

För fastställande av faderskapet till barn fött av ogift mor ansågs det av
Lagberedningen inte möjligt att uppställa en liknande presumtionsregel.
Lagberedningen uttryckte det på följande sätt: ”I fråga om det utom äkten-
skapet födda barnet åter, vars föräldrar i regel icke leva samman, är det i
allmänhet förenat med ej ringa svårighet att erhålla kännedom om vem
fadern är.”18 För att faderskapet över huvud taget skulle kunna fastställas
mot bakgrund av dessa svårigheter ansågs det nödvändigt med en annan
sorts presumtionsregel. I 1917 års lag om barn utom äktenskap 26 § inför-
des en regel som stadgade att den man som haft samlag med kvinnan
under konceptionstiden skulle anses vara barnets fader. Presumtionen

16 LB III s. 45–46.
17 Prop. 1917:33 s. 14. Jfr ovan delavsnitt 4.1.2.
18 LB III s. 46.
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bröts endast om det var uppenbart att barnet inte avlats vid samlaget,
något som ytterst sällan kunde bevisas.19 

Reglerna i 1917 års lagar om fastställande av faderskap kan sägas ha
haft som primärt syfte att tillse att faderskap fastställdes för alla barn, på
det ena eller det andra sättet. Utgångspunkten var att det biologiska
faderskapet skulle fastställas. Eftersom det endast var frånvaron av biolo-
gisk släktskap som under speciella omständigheter kunde bevisas fick det
rättsliga faderskapet – för att överhuvud taget kunna fastställas – grundas
på andra omständigheter, nämligen äktenskap eller samlag. Vid faststäl-
lande av faderskap fick barnets intresse av att ha en rättslig far många
gånger gå före överensstämmelse med det biologiska faderskapet. Sam-
manfattningsvis tycks den första lagregleringen kunna beskrivas på föl-
jande sätt: Bäst var en rättslig far som också var biologisk far, men en
rättslig far som inte nödvändigtvis var biologisk far var bättre än ingen
rättslig far alls. Denna värdering kom att förändras i takt med att möjlig-
heterna att fastställa biologisk släktskap förbättrades.

4.2 Faderskap till barn fött av gift mor – 
faderskapspresumtionen

4.2.1 Tillämpningsområde

För barn födda av gift mor fastställs faderskapet enligt svensk rätt, i likhet
med vad som gäller i de allra flesta rättsordningar, genom en faderskaps-
presumtion. Regeln finns i FB 1:1. ”Är vid barns födelse modern gift,
skall mannen i äktenskapet anses som barnets fader…”. Regeln kallas
också pater est-regeln, en förkortning av den gamla romerska satsen
”pater est quem nuptiae demonstrant”, den är fader (till ett barn) som
äktenskapet utpekar.20 Faderskapspresumtionen gäller hos oss även i de
fall barnets moder är änka men barnet föds inom sådan tid från mannens
död att han kan ha avlat barnet. I utländsk rätt förekommer att det i lagen
angivits inom vilken tid från mannens död barnet måste födas för att
faderskapspresumtionen skall gälla.21 I svensk lag finns inte sådana rikt-

19 LB III s. 154 ff. Denna faderskapspresumtion skall inte förväxlas med regeln om fast-
ställande av faderskap för barn fött av ogift kvinna som finns i FB 1:5. FB 1:5 har också
betecknats som en presumtionsregel som dock har en annan funktion. Jfr Saldeen, Å.,
Fastställande av faderskap s. 51 ff.; Walin, G., Föräldrabalken s. 50 ff. 
20 Bergström, S., m.fl. Juridikens termer. 
21 Se t.ex. tysk rätt som anger att mannen anses som far till barnet om barnet föds inom 302
dagar från mannen död (äktenskapets upplösning), § 1591–92 BGB. En liknande regel har
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linjer.22 Huruvida den avlidne maken kan vara far till barnet får avgöras i
det enskilda fallet med hänsyn till barnets utvecklingsgrad vid födel-
sen.23 I rättspraxis har i ett fall godtagits att barnet avlats 310 dagar före
födelsen.24 

Tillämpningsområdet för den nuvarande faderskapspresumtionen i
FB 1:1 har begränsats något i förhållande till den tidigare gällande
regeln. Enligt 1917 års lag omfattade presumtionen barn som föddes
under äktenskapet, eller inom sådan tid efter äktenskapets upplösning –
genom äktenskapsskillnad eller makens död – att det kunde vara avlat
under äktenskapet. För att inte presumtionen skulle kunna utpeka två
män som fäder fanns i GB 2:11 en regel enligt vilken hinder förelåg för
kvinna att inom 10 månader från äktenskapsskillnad ingå nytt äktenskap.
Regeln avskaffades år 1968, vilket medförde att presumtionen därefter
enligt sin ordalydelse kunde utpeka två män som fäder, nämligen om bar-
net avlats i ett äktenskap som upplösts och modern därefter gift om sig
före barnets födelse.25 Sedan år 1976 gäller presumtionen inte om barnet
föds efter äktenskapsskillnad, även om det kan vara avlat under bestå-
ende äktenskap. Anledningen till begränsningen var främst antagandet att
presumtionen vanligtvis inte ledde till ett materiellt riktigt resultat om
makarna skilts före barnets födelse.26 Hävandet av presumtionen ansågs
därtill i dessa fall vara en onödig procedur för de inblandade. Vid den
remissbehandling som föregick 1976 års reform av FB framfördes också
synpunkten att presumtionsregeln i den dåvarande utformningen utgjorde
ett hinder ”när det gäller att bestämma det biologiskt riktiga faderska-
pet”.27 

Faderskapspresumtionen finns i övriga nordiska länder och har i prin-
cip samma utformning och tillämpningsområde. I Danmark har framförts
förslag om att faderskapspresumtionen inte skall gälla bland annat i de

22 Frågan har varit föremål för diskussion, se t.ex. prop. 1975/76:170 s. 133.
23 Saldeen, Å., Rätt släkt s. 109–110; prop. 1975/76:170 s. 133.
24 NJA 1928 s. 208. I målet var fråga om fastställande av faderskap till barn fött av ogift
mor. Jfr även Riksskatteverkets Handbok i folkbokföring, 91-03-01 kap. 8 s. 6. För kritik
av denna mycket långa konceptionstid, se Saldeen, Å., Rätt släkt s. 110. En graviditets
längd är normalt ca 280 dagar.
25 Prop. 1968:136 s. 33, 78 och 103 ff. I praktiken antogs dock mannen i det senare äkten-
skapet vara far till barnet, prop. 1968:136 s. 77. 
26 Prop. 1975/76:170 s. 132 ff.
27 Hovrätten över Skåne och Blekinge i sitt remissvar, se prop. 1975/76:170 s. 81.

föreslagits i dansk rätt. Enligt Forslag till børnelov § 1 stk. 3 (lovforslag nr L 197/1999–
2000) skall den äkta mannen anses vara far till det barn hans hustru föder inom 10 månader
från mannens död. 
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fall modern inte bor tillsammans med maken vid barnets födelse.28 En
sådan begränsning av tillämpningsområdet antas kunna bidra till en
minskning av antalet fall då det rättsliga faderskapet inte överensstämmer
med det biologiska. Förslaget lyfter också fram samboendet som en för
rättsligt faderskap viktig omständighet. Samboendet som grund för fader-
skap återfinns också i den diskussion som förs i flera länder, däribland
Sverige, om införandet av en presumtionsregel för fastställande av fader-
skap till barn som föds av en kvinna som är sammanboende med en man
under äktenskapsliknande förhållande.29 

4.2.2 Talan angående faderskapspresumtionens tillämplighet

Möjligheten att föra talan om fastställande av att faderskapspresumtionen
är tillämplig i ett visst fall finns inte särskilt reglerad. Syftet med en
sådan talan vore att få fastslaget att faderskapet till ett barn skall faststäl-
las genom faderskapspresumtionens tillämpning. Eftersom faderskaps-
presumtionen är tillämplig när modern är gift avser talan egentligen att få
prövat om formenligt äktenskap föreligger mellan modern och den som
anser sig vara far. Ett tänkbart fall är följande: En kvinna, som enligt
folkbokföringens uppgifter är ogift, föder ett barn. En man anser sig böra
erhålla rättslig status som far till barnet på den grund att han är gift med
modern enligt lagen i parets förutvarande hemland.30 Det är i den situatio-
nen möjligt för mannen eller barnet att enligt allmänna processuella reg-
ler föra en fastställelsetalan för att få fastslaget att ett formenligt äkten-
skap förelåg mellan modern och mannen vid tiden för barnets födelse.
Därmed är faderskapspresumtionen i FB 1:1 tillämplig för fastställande
av faderskapet till barnet.31 Behovet av att föra en sådan talan torde idag
vara mycket litet. Är mannen biologisk far är det förmodligen enklare att
fastställa faderskapet enligt reglerna som gäller för barn fött av ogift mor.
Någon skillnad i rättsföljderna beroende på vilket sätt som används för
fastställandet av faderskapet finns inte i svensk rätt efter 1969 års reform.
Av denna anledning torde det inte heller finnas något behov för barnet att
föra talan om faderskapspresumtionens tillämplighet, utan talan kan i
dessa fall inriktas på faderskapet som sådant. Det är dock tänkbart att ett
intresse för en sådan talan kan finnas om rättsförhållandet mellan för-
älder och barn skall bedömas enligt bestämmelserna i en främmande

28 Forslag til børnelov § 1 stk. 2 p. 1 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 13 ff.). Se även
betænkning nr 1350/1997 s. 28 ff.
29 Se vidare nedan delavsnitt 4.4.8.
30 Det får antas att om äktenskapet ingåtts i Sverige finns det registrerat hos folkbok-
föringsmyndigheten.
31 Se vidare Singer, A., Mannens talerätt vid fastställande av faderskap s. 569.
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rättsordning där inom- respektive utomäktenskaplig börd har betydelse
för föräldraskapets rättsverkningar. Vill mannen trots att han inte är bio-
logisk far till barnet få rättslig status som far kan en fastställelsetalan om
äktenskapet vara en möjlighet att uppnå detta.

En annan situation när det skulle kunna vara av intresse att få frågan
om faderskapspresumtionens tillämplighet prövad eller snarare undan-
röjd är i de fall modern och maken redan innan barnet föds vet att maken
inte är far till barnet. Det saknas dock möjlighet i svensk rätt att förhindra
att faderskapspresumtionen tillämpas i de fall modern är gift. Rättslig
status som far följer direkt av äktenskapet som sådant. Faderskapet måste
i detta fall hävas i den ordning som föreskrivs för hävande. Alternativet
är att mannen skiljer sig från modern innan barnet föds.

4.2.3 Faderskapspresumtionen – faderskap grundat på äktenskap

Någon prövning av att det rättsliga faderskap som fastställts genom
faderskapspresumtionen överensstämmer med det biologiska föreskrivs
inte och har aldrig föreskrivits. Det finns flera skäl till detta.

När regeln lagfästes genom 1917 års lag om äktenskaplig börd sakna-
des metoder som gav underlag för en tillförlitlig bedömning av det biolo-
giska faderskapet. En föreskrift om kontroll av det biologiska faderskapet
skulle inte ha fyllt något syfte, utan tvärtom i vissa fall förhindrat fast-
ställelse av faderskapet. Lagberedningen beskrev dilemmat på följande
sätt år 1915: ”Skulle det fordras särskild bevisning därom att mannen
avlat barn, som hustrun föder, komme sålunda faderskapet ofta att ej
kunna utredas. På grund av den äktenskapliga förbindelsens natur kan det
dock antagas, att i de flesta fall mannen är fader till barn, varmed hustrun
under äktenskapet blivit rådd.”32 

Presumtionen ersatte bevisning om det biologiska faderskapet. Den
gällde också i de fall modern haft samlag med annan man, dvs. då
omständigheter förelåg som gjorde att äkta mannens faderskap kunde
ifrågasättas. Att modern haft samlag med en annan man visade dock inte,
konstaterade Lagberedningen, att maken inte var far till barnet.33 Bakgrun-
den till att faderskapspresumtionen gavs denna styrka var den betydelse
som tillmättes den äkta börden, dvs. att barnet avlats inom äktenskapet.
Att frånkänna barnet äkta börd innebar vid tiden för lagens tillkomst en
stor förlust för barnet ur såväl rättslig som social synvinkel. Av samma
skäl ansågs inte heller den omständigheten att barnet avlats före äkten-
skapet böra hindra tillämpningen av presumtionen. Genom att låta barnet

32 LB III s. 190.
33 LB III s. 200.
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utan vidare få äktenskaplig börd i så många fall som möjligt kunde man
avstå från obehagliga undersökningar och insamlande av svåranskaffad
bevisning.34 Därigenom ansågs presumtionen fungera som ett skydd för
den äktenskapliga samlevnaden. Liknande synpunkter har framförts i Dan-
mark som skäl för ett behålla faderskapspresumtionen trots att den inte all-
tid innebär att det är barnets biologiska far som får rättslig status som far.35 

Sammanfattningsvis kan sägas att en faderskapspresumtion grundad
på äktenskapet hade – när den lagfästes år 1917 – många fördelar trots att
regeln inte i sig garanterade att det rättsligt fastställda faderskapet över-
ensstämde med det biologiska. För det första kunde samhället markera
att endast den förbindelse mellan man och kvinna som fått formen av
äktenskap erkändes som legitim.36 Den på äktenskapet grundade familjen
skyddades av regeln mot utomståendes inblandning genom att faderskapet
inte behövde utredas. För det andra förenklades fastställandet av fader-
skapet. Några svårigheter att utreda vem som var gift med en kvinna, och
därmed far till hennes barn, förelåg som regel inte. Därtill kom att de
flesta barnen föddes inom äktenskapet vilket innebar att antalet fall som
krävde en individualiserad bedömning, och därmed var potentiellt svåra
att avgöra, kunde hållas på en låg nivå. För det tredje gav presumtionen
förmodligen i de allra flesta fall, eller i vart fall i ett tillräckligt stort antal
fall, ett riktigt resultat.37 För det fjärde innebar presumtionen för den äkta
mannens faderskap att barnet i de flesta fall tillförsäkrades en familj
inom vars hägn barnet kunde få försörjning och uppfostran vilket var ett
av huvudsyftena med 1917 års lagar. Frågan är om dessa omständigheter
fortfarande kan motivera att faderskap fastställs genom faderskapspre-
sumtionen på grundval av äktenskap.

4.2.4 Faderskapspresumtionen och biologisk släktskap

Faderskapspresumtionen är inte den mest ändamålsenliga regeln om mål-
sättningen är att rättsligt faderskap skall överensstämma med det biolo-
giska faderskapet. Det är idag möjligt att på ett förhållandevis enkelt sätt
utröna vem som är biologisk far till ett barn. Förslag att avskaffa fader-
skapspresumtionen har förts fram vid flera tillfällen, bl.a. i samband med
1976 års reform av faderskapsreglerna.38 Förslaget motiverades då av en

34 LB III s. 194.
35 Se Forslag til børnelov (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 13); betænkning nr 1350/1997
s. 28 ff.
36 LB III s. 45.
37 Jfr lagberedningens ovan i not 32.
38 Se t.ex. Ds Ju 1975:17 s. 106 ff.; bet. LU 1975/76:33 s. 73. Se också Eriksson, A. & Sal-
deen, Å., Parenthood and Science s. 79 ff. Frågan har i norsk rätt diskuterats i NOU 1977:35;
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önskan att avskaffa en av de kvarvarande skillnaderna i behandling av
barn beroende på om de fötts av gift eller ogift mor. Att regeln i sig inte
utpekar den biologiske fadern har inte åberopats i lagstiftningssamman-
hang som skäl för dess avskaffande.39 Tvärtom slogs i en departements-
promemoria år 1975 fast att man kan ”utgå från att de [presumtions-
reglerna] i alldeles övervägande antalet fall slår rätt”, varför de borde
behållas.40 Lagberedningen framförde, som ovan nämnts, redan år 1915
samma åsikt; presumtionsregeln leder i de flesta fall till att barnets biolo-
giska far också får ställning som rättslig far. Förmodligen är detta ett riktigt
antagande. Hur det faktiskt förhåller sig är emellertid svårt att utröna.
Regeln förhindrar inte att annan än den biologiska fadern får rättslig status
som far. Enligt vissa uppgifter skulle ca 10 % av de faderskap som fast-
ställts med hjälp av faderskapspresumtionen vara materiellt felaktiga i
den meningen att rättsligt och biologiskt faderskap inte överensstämmer.41

Även om siffran halveras borde den anses vara oacceptabelt hög, om
överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap har den bety-
delse som ofta framhålls.42 Mot den bakgrunden kan en regel som utpekar
ett barns rättsliga fader på grundval av äktenskap ifrågasättas. Frågan blir
om de skäl som kunde anföras till stöd för regelns lagfästande år 1917
fortfarande äger giltighet?

Något behov av att i lagstiftningssammanhang markera att äktenskap
är att föredra framför fri samlevnad föreligger knappast numera. Ambi-
tionen i det svenska lagstiftningsarbetet har sedan länge varit att förhålla
sig neutral till de båda samlevnadsformerna.43 En sådan neutralitet till
moderns civilstånd torde vara särskilt motiverad beträffande rättslig reg-
lering rörande barn.

Inte heller argumentet att den på äktenskapet grundade familjen i
större utsträckning än andra familjer skall vara skyddad mot samhällets

39 Saldeen har däremot vid ett flertal tillfällen framfört åsikten att pater est-regeln borde
avskaffas då den inte är den lämpligaste regeln om överensstämmelse mellan rättsligt och
biologiskt faderskap anses viktig. Saldeen,. Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling
efter 1734 års lag s. 1281; Saldeen, Å., Något om faderns ställning i svensk rätt s. 560.
40 Ds Ju 1975:17 s. 107. Trots pluralformen är det regeln i FB 1:1 som avses.
41 SOU 1983:42 s. 168. Enligt muntliga uppgifter från RSV hävdes 343 faderskap år 1999
och 313 faderskap år 1998, antingen genom dom eller bekräftelse. Enligt Socialstyrelsens
statistik för 1998 hävdes det året 63 faderskap genom att en annan man än moderns make
bekräftade faderskapet. Se vidare Socialstyrelsen, Familjerätt under 1998 s. 19. 
42 Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag s. 1280. 
43 Agell, A., Den svenska familjerättslagstiftningen. En resa utan mål s. 6 ff. 

i dansk rätt i betænkning nr 1350/1997. Fördelarna med regeln har dock hittills ansetts
överväga eventuella nackdelar såsom att rättsligt och biologisk faderskap inte alltid över-
ensstämmer. Se också prop. 1975/76:170 s. 133–134.
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insyn kan längre tillmätas vikt. I dansk rätt, där faderskapspresumtionen
nyligen uppmärksammats av en utredning, framfördes dock uppfatt-
ningen att äktenskapens stabilitet och respekten för familjens privatliv
främjades genom att faderskapet till barn födda av gift kvinna inte blev
föremål för utredning. Barnets intresse av att rättsligt och socialt (men
kanske inte biologiskt) faderskap överensstämmer kan härigenom tillgo-
doses.44 Att reglerna om fastställande av faderskap skall tillgodose bar-
nets intressen är idag en allmänt vedertagen uppfattning. Det torde också
vara givet att ett av barnets intressen är att dess sociala familj består. Ett
regelsystem som främjar detta är därför önskvärt. Skyddet för barnets
sociala familj är dock, som också slutsatsen är i den ovan nämnda danska
utredningen, inte ett skydd som bör finnas bara för familjer där föräld-
rarna är gifta med varandra utan för alla familjer. Respekt för familjens
privatliv kan således inte anses tala för en faderskapspresumtion som
endast är tillämplig när modern är gift.

Till sist kan konstateras att flertalet av barnen som föds idag inte föds
av gift, utan av ogift, mor.45 De praktiska vinsterna med en automatiskt
verkande regel som faderskapspresumtionen är därmed inte längre lika
stora som de var när de flesta barnen föddes av gift mor.

Det finns inte längre några tungt vägande skäl för att behålla faderskaps-
presumtionen i dess nuvarande utformning. En fråga i sammanhanget är
hur faderskapet istället skulle kunna fastställas. Ett alternativ till fader-
skapspresumtionen är att faderskapet för alla barn fastställs som för barn
födda av ogift mor. En viss kontroll av den biologiska släktskapen skulle
därigenom uppnås. Lösningen har dock avvisats bl.a. med hänvisning till
det arbete det skulle orsaka myndigheter och enskilda.46 Förmodligen
skulle det dessutom av många gifta par upplevas som kränkande att för en
utomstående behöva redogöra för sina sexuella relationer under koncep-
tionstiden. Familjens rätt till privatliv skulle kränkas. Åke Saldeen har
föreslagit en särskild ordning för fastställande av faderskap till barn fött
av gift mor, som möjligen också skulle kunna göras tillämplig i samboen-
defall.47 Enligt hans förslag skulle faderskapet fastställas genom att
modern, efter att ha upplysts om möjlig konceptionstid, på heder och

44 Betænkning nr 1350/1997 s. 28–29.
45 Se ovan avsnitt 3.4. 
46 Prop. 1975/76:170 s. 88.
47 Saldeen, Å., Barnets rätt till sitt ursprung s. 260 ff.; Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i
svensk rättsutveckling efter 1734 års lag s. 1281 ff.; Saldeen, Å., Något om faderns ställ-
ning i svensk rätt s. 560 ff. 
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samvete intygar den äkta mannens faderskap, vilken sedan skulle bekräfta
faderskapet. Om de inte anser sig kunna intyga respektive bekräfta fader-
skapet får det fastställas på samma sätt som för barn till ogift mor. På
detta sätt skulle enligt Saldeen ”någon slags kontroll från samhällets sida
av att överensstämmelse råder mellan rättsligt och biologiskt faderskap i
fall där modern är gift vid barnets födelse” åstadkommas, något som
enligt honom är önskvärt av flera olika skäl.48 

Den grundläggande frågan är dock om rättsligt faderskap blott och
enbart skall ses som en funktion av biologisk släktskap. Vid tiden för
faderskapspresumtionens lagfästande tillmättes barnets intresse av att
också i rättsligt hänseende betraktas som barn till den som utåt genom
samlevnaden framstod som barnets far självständig betydelse.49 Regeln
gav därigenom skydd åt ett socialt faderskap förutom att den respekterade
makarnas privatliv. Det sista skälet som vid tiden för regelns lagfästande
kunde anföras för faderskapspresumtionen, nämligen att den i de flesta
fallen medförde att den man som levde tillsammans med barnet utpeka-
des som far och att barnet därigenom tillförsäkrades en familj, har fortfa-
rande giltighet. Familjen lyfts i olika sammanhang fram som den natur-
liga miljön för barns utveckling och välfärd.50 Det faktum att modern och
hennes make vid 1900-talets början i allmänhet sammanbodde kan dock
ha varit en lika viktig eller viktigare omständighet som talade för ett lag-
fästande av faderskapspresumtionen. Faderskapspresumtionen innebär en
bekräftelse på att den som bor med barnet också är förälder. Familjer där
föräldrarna sammanlevde utan att vara gifta var inte lika vanligt förekom-
mande då; sammanboende föräldrar var i allmänhet gifta. Därför kunde
faderskapspresumtionen utgå från formenligt äktenskap som grundägg-
gande kriterium. Eftersom barns familjer idag inte alltid grundas på
formenligt äktenskap utan lika ofta, eller oftare, på samboende är frågan
egentligen inte om faderskapspresumtionen borde avskaffas utan snarare
om den borde göras tillämplig också i samboförhållanden. Frågan om en
faderskapspresumtion i samboförhållanden behandlas  nedan i delavsnitt
4.4.8.

48 Saldeen, Å., Något om faderns ställning i svensk rätt s. 561. Se också Saldeen, Å., Bar-
nets rätt till sitt ursprung s. 260; Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling
s. 1281.
49 Ett sådant synsätt var än mer tydligt som utgångspunkt för bedömningen av vilka möjlig-
heter mannen skulle ges att häva faderskapet. Se vidare nedan delavsnitt 4.3.3.
50 Se t.ex. preambeln till FN:s konvention om barnets rättigheter från år 1989.
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4.3 Hävande av faderskapspresumtionen

4.3.1 Inledning

Faderskapspresumtionen utgår från äktenskapet som presumerande fak-
tum. Det kan därför, som också ovan berörts, antas att det rättsligt fast-
ställda faderskapet inte alltid överensstämmer med det biologiska fader-
skapet. Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka förutsättning-
arna för att få rättsligt faderskap hävt. Förutsättningarna för hävning
anger också indirekt grunderna för ett bestående rättsligt faderskap.

Enligt FB 1:2 skall faderskapspresumtionen hävas om någon av föl-
jande förutsättningar är för handen.

• Om det är utrett att modern haft samlag med en annan man under
konceptionstiden och det med hänsyn till samtliga omständigheter är
sannolikt att barnet avlats av den andre mannen, FB 1:2 st. 1 p. 1.

• Om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omstän-
dighet kan hållas för visst att mannen inte är far till barnet, FB 1:2
st. 1 p. 2.

• Om barnet avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde
åtskilda och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med
varandra under konceptionstiden, FB 1:2 st. 1 p. 3.

• Därtill kan faderskapet hävas genom att maken godkänner en av
annan man avgiven faderskapsbekräftelse. Bekräftelsen skall vara
godkänd av modern och socialnämnd, FB 1:2 st. 2.

Allmänt kan sägas att en man som kan visa att han inte är biologisk far
till det barn hans hustru fött numera alltid kan få faderskapet hävt. Någon
prövning av vilka följder ett hävande får för barnet sker inte i dessa fall;
även om barnet blir rättsligt faderlöst skall faderskapspresumtionen
hävas.51 Bevisning om biologisk släktskap kunde före DNA-teknikens
intåg sällan förebringas. Regelsystemet ger därför möjlighet att häva
faderskap utan att frånvaro av biologisk släktskap visas. De ovan angivna
förutsättningarna för hävning innebär att det i vissa fall anses tillräckligt
att mannens faderskap framstår som osannolikt. Intressant är att flera av
ovan angivna förutsättningar för hävande synes bygga på att en annan
man rättsligt kan fastställas som far. Hänsynen till barnets behov av en
rättslig far förefaller ha inverkat på reglernas utformning.52 

51 Mannen är enligt FB 3:1 oförhindrad att väcka talan om faderskapspresumtionens
hävande också i de fall barnet avlidit. Talan väcks i sådant fall mot barnets arvingar.
52 För kritik se Lødrup, P., Dumme men og troll til kjerringer s. 726.
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Genom den förbättrade tekniken för medicinsk faderskapsdiagnostik,
bland annat genom användning av DNA-analys, har bevismöjligheterna
rörande faderskap radikalt ändrats.53 Numera är det förhållandevis enkelt
att bevisa frånvaron av biologisk släktskap. Frågan är om regelsystemet
borde reformeras så att utesluten biologisk släktskap blir en nödvändig
men också tillräcklig förutsättning för hävande av faderskap. Eller skall
också andra omständigheter än bristande överensstämmelse mellan bio-
logiskt och rättsligt faderskap tillmätas betydelse vid ett hävande av
faderskap?

Svaret de lege lata finns i FB 1:2 st. 1 p. 2 som stadgar att faderskapet
skall hävas om det visas att mannen inte är biologisk far till barnet. Det
kan ändå finnas anledning att närmare betrakta frågan och möjliga svar
ur olika synvinklar. Inte minst måste innebörden av barnets bästa i detta
sammanhang beaktas. I de följande avsnitten skall de omständigheter
som läggs till grund för, respektive hindrar, ett hävande av faderskapet
studeras närmare. Eftersom de nu gällande reglerna rörande hävande av
faderskapspresumtionen utvecklats under en lång tid underlättas förståel-
sen av dem med ett historiskt perspektiv. Flera frågor är intressanta i
detta sammanhang: Vilken bevisning krävs för att faderskapet skall
hävas? När kan faderskapet hävas och i vilken ordning? Hur definieras
barnets bästa i sammanhanget? Ytterligare en fråga är vem som har rätt
att få faderskapet omprövat. Barnet har sedan regler om faderskap inför-
des i svensk rätt haft obegränsad rätt att väcka talan om faderskapets
hävande. Den äkta mannen har också haft talerätt, men inte utan begräns-
ningar. Reglerna om hävande av faderskapspresumtionen har i stor
utsträckning betraktats och utformats utifrån den äkta mannens synvinkel
varför hans talerätt lagts till grund för den följande framställningen.
Avslutningsvis kommer dock även barnets och andras talerätt att behand-
las.54 

4.3.2 Förutsättningar för hävande av faderskapspresumtionen

4.3.2.1 Mannen är inte far till barnet

Enligt FB 1:2 st. 1 p. 2 skall faderskapspresumtionen hävas om det på
grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas

53 DNA-analysen bygger, förenklat uttryckt, på att individens arvsanlag (gener) består av
två alleler, en som härstammar från modern, en från fadern. Om en utpekad fader saknar
en allel som barnet bär på och som barnet inte ärvt från modern, kan han inte vara far till
barnet. Analysen innebär således att det är en individs genetiska härstamning som klar-
läggs. Rättsmedicinalverket, Faderskapsundersökning med DNA-teknik s. 3.
54 Se delavsnitten 4.3.5 och 4.3.6.
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för visst att mannen inte är far till barnet. Regeln ger uttryck åt principen
att den som inte är biologisk far inte heller skall vara rättslig far.

När faderskapspresumtionen lagfästes genom 1917 års lag om äkten-
skaplig börd gavs begränsade möjligheter att häva presumtionen. För-
utom att mannens talerätt var tidsbegränsad måste han i princip visa att
han inte kunde vara far till barnet.55 Omständigheter som gjorde att man-
nen inte kunde anses vara fader var hans sterilitet56 eller redan inträdd
graviditet hos moder vid tiden för samlag med mannen.57 Att modern
hade haft samlag även med annan man än maken under konceptionstiden
tillmättes inte i sig någon betydelse. Därigenom var ju inte visat att
maken inte kunde vara far till barnet.58 För hävande krävdes fullt bevis
om att maken inte var far till barnet. Regeln i FB 1:2 st. 1 p. 2 har sedan
år 1917 i stort sett oförändrad funnits kvar i lagen. Trots att regeln ger
uttryck åt en grundläggande princip återfinns den i lagrummets andra
punkt. Ofta handläggs hävande av faderskapspresumtionen i samma mål
som fastställande av faderskap med följd att FB 1:2 st. 1 p. 1 oftare kom-
mer till användning.59 

Mot bakgrund av att det idag med hjälp av DNA-analyser kan visas att
en man inte är far till ett barn, kan det ifrågasättas om inte FB 1:2 st. 1
p. 2 i en snar framtid, åtminstone för en period, blir det enda nödvändiga
lagrummet för hävande av faderskap.60 

4.3.2.2 Annan man är sannolik som far

Kravet i 1917 års lag om äktenskaplig börd att mannen, för att få fader-
skapet hävt, skulle visa att han inte var far kom så småningom att utsättas
för stark kritik. Kravet uppfattades med tiden som alltför strängt.61 Kriti-
ken hade paradoxalt nog sin grund i de förbättrade möjligheterna att med

55 Angående talerättsfrister, se vidare nedan delavsnitt 4.3.3.
56 Jfr NJA 1945 s. 389 och NJA 1948 s. 272. 
57 Jfr t.ex. NJA 1946 s. 642; NJA 1947 s. 85; NJA 1979 s. 442. Det sist nämnda målet
gällde frågan om en man kunde anses vara far till ena barnet i ett tvillingpar. Domstolen
fann att mannen inte kunde vara far till det ena barnet, något som talade för att han inte
heller var far till det andra barnet.
58 LB III s. 200.
59 Jfr dock NJA 1983 s. 320 i vilket mål faderskapet hävdes med hänvisning till att barnet
tillkommit genom givarinsemination. Fallet refereras nedan i delavsnitt 6.1.2. 
60 Jfr norsk rätt, lag om barn og foreldre 8 april 1981 nr 7 (i det följande barneloven) § 9,
som utgår ifrån att den som genom DNA-analys utpekas som far också skall anses vara far.
Lagrummet gäller både vid talan om fastställelse och om hävande av faderskap. En lik-
nande regel har föreslagits i dansk rätt, Forslag til børnelov § 20 stk. 1 (lovforslag nr
L 197/1999–2000 s. 26 ff.). Se även betænkning nr 1350/1997 s. 25 ff. Angående hävande
av faderskap efter givarinsemination, se vidare nedan delavsnitt 6.6.2.
61 Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag s. 1253.
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hjälp av blodundersökningar utesluta icke-fäder och att göra sannolikhets-
bedömningar av faderskapet för de män som inte uteslutits. Många
gånger var det inte möjligt att genom blodundersökning utesluta maken
som far, samtidigt som det var möjligt att fastställa att en annan man med
stor sannolikhet var far till barnet. Situationen kunde vara sådan att om
modern inte hade varit gift skulle den andre mannens faderskap vid dom-
stolsprövning utan tvekan slagits fast enligt reglerna om fastställande av
barn utom äktenskap.

Ärvdabalkssakkunnigas förslag till föräldrabalk år 1949 innehöll därför
bestämmelser vilka innebar lättnader i möjligheterna att bryta faderskaps-
presumtionen. Förslaget motiverades på följande sätt.62 

Det ligger i sakens natur att endast i undantagsfall fullständig bevisning kan
förebringas därom att mannen ej kan vara fader till barnet. Presumtionen om
mannens faderskap kommer därför att gälla även om omständigheterna med
stor sannolikhet tala för att barnet avlats i utomäktenskaplig förbindelse. I
sådana fall kan alltså med tillämpning av nuvarande bestämmelse en talan
om presumtionens hävande icke bifallas. Detta torde i hög grad avvika från
menige mans uppfattning. Att upprätthålla bördspresumtionen, även om alla
berörda parters uppgifter och övriga omständigheter tyda på att mannen i
äktenskapet ej är fader till barnet, torde ej heller kunna anses tillfredsstäl-
lande.

Men också barnets intressen åberopades till stöd för en lättnad i kraven
för att bryta faderskapspresumtionen. Ärvdabalkssakkunniga fortsatte:63 

Även om presumtionen om äktenskaplig börd i regel måste antagas vara till
barnets fördel, kunna dock ej alltför sällan förekomma fall, då det ligger i
barnets intresse att få fastställt att det icke är barn av den man som enligt
huvudregeln skall anses vara dess fader. Det kan sålunda för barnet vara
synnerligen menligt, att antagandet om äktenskaplig börd upprätthålles, när
barnets närmaste omgivning eller barnet själv icke skänker detta antagande
någon tilltro.

Bestämmelsen ändrades därför så att faderskapspresumtionen kunde
hävas inte bara om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild
omständighet kunde hållas för visst att mannen ej var fader till barnet,
utan också om det utreddes att modern haft samlag med annan man än
maken under konceptionstiden och det måste antas att barnet avlats vid
samlaget.64 Talan kunde bifallas om en stark sannolikhet talade för den
andre mannens faderskap och den äkta mannens faderskap framstod som

62 SOU 1946:49 s. 72.
63 SOU 1946:49 s. 72.
64 Prop. 1949 :93 s. 78 ff., jfr lagrådets synpunkter s. 203 ff.
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uppenbart osannolikt.65 Förändringen innebar en anpassning till den lätt-
nad i beviskraven som hade kunnat skönjas i praxis redan några år tidi-
gare.66 Det blev därmed lättare att bryta faderskapspresumtionen genom
att också sannolikheten för andra mäns faderskap kunde beaktas.

Genom 1976 års reform av FB ändrades kravet för bifall till en talan
om hävande av faderskapet från att det ”måste antagas” att barnet avlats
vid samlag med den andre mannen till att det skulle vara ”sannolikt” att
så var fallet. Ändringen innebar att överensstämmelse erhölls med kravet
för bifall till talan om fastställande av faderskap.67 Regeln i FB 1:2 st. 1
p. 1 har för sin tillämpning sedan tillkomsten varit beroende av att sanno-
likheten för en annan mans faderskap kunnat visas vara större än sanno-
likheten för makens faderskap, dvs. att en annan man kunnat fastställas
som far. Regeln kan därför inte ses självständigt från regeln om faststäl-
lande av faderskap som nu återfinns i FB 1:5.

Regeln i 1949 års FB innebar att bevis om frånvaron av biologisk
släktskap övergavs som krav för hävande av faderskapspresumtionen, ett
steg som var nödvändigt för att göra det möjligt att i fler fall åstadkomma
överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap.68 Hänsyn till
barnets intresse av att ha en rättslig far skulle kunna ses som förklaring
till att bevislättnad medgavs endast i de fall maken kunde ersättas som far
av en annan man. Om så inte kunde ske kvarstod det strängare beviskra-
vet. Regelkonstruktionen kan – mot bakgrund av att bevisning om från-
varo av biologiskt släktskap varit svår att förebringa – ses som ett tecken
på att också andra hänsyn än överensstämmelse mellan rättsligt och bio-
logiskt faderskap har beaktats vid hävande av faderskapspresumtionen.
Barnet blev endast i undantagsfall rättsligt faderlöst.

4.3.2.3 Makarna har inte samlevt under konceptionstiden

Den faderskapspresumtion som lagfästes i 1917 års lag om äktenskaplig
börd försågs redan från början med en undantagsregel. Om barnet avlats
före äktenskapet eller under tid som makarna levde åtskilda på grund av
domstols beslut var presumtionen för mannens faderskap mindre stark.
Faderskapet kunde i sådant fall hävas på talan av mannen utan att det

65 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 55. Se även NJA 1951 s. 104. I målet verkställda blod-
undersökningar gav inte möjlighet att säga om maken var far till barnet eller inte, däremot
att en annan man kunde vara far. Faderskapspresumtionen hävdes, bl.a. med hänvisning
till ett brev från den andre mannen i vilket denne gav uttryck för uppfattningen att han
ansåg sig vara far till barnet.
66 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 52–53 samt där angivna rättsfall.
67 Prop. 1975/76:170 s. 137.
68 Redan tidigare föreskrevs en sådan lättnad i beviskravet om barnet avlats före äktenskapet
och makarna då levt isär, se vidare under 4.3.2.3.
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visades att han inte kunde ha avlat barnet. Bifall till mannens talan förut-
satte att det inte gjordes sannolikt att makarna haft samlag med varandra
under konceptionstiden.69 Regeln behölls i 1949 års FB men modifierades
något. Talerätten var inte längre förbehållen endast mannen, och dom-
stols beslut på särlevnad krävdes inte längre utan faktisk särlevnad var
tillräcklig. Bestämmelsen återfinns idag i FB 1:2 st. 1 p. 3.

För hävande av faderskapet enligt FB 1:2 st. 1 p. 3 krävs således att det
visas att makarna inte levt samman. Vad som avses med detta är inte helt
klart. Det torde krävas bevis om att makarna rent faktiskt inte levt sam-
man.70 Utdrag ur folkbokföringen att makarna var skrivna på olika håll
skulle kunna användas för att visa detta.71 Därtill krävs att det görs sanno-
likt att makarna inte haft samlag med varandra under konceptionstiden.
Bevisning om frånvaro av biologisk släktskap krävs inte.

Behovet av denna hävningsgrund är begränsat till det fall då barnet
vägrar att lämna blodprov för DNA-analys. I övriga fall är det enklare att
genom DNA-analys visa att mannen inte är biologisk far till barnet än att
visa att han inte haft samlag med barnets moder under konceptionstiden.
Regeln tillgodoser primärt mannens intressen. Den bakomliggande tan-
ken synes ha varit att en man som gifter sig med en kvinna som visar sig
vara gravid, skall ha en viss bevislättnad vid hävande av faderskapet. För
att faderskapet inte skulle hävas krävdes att modern gjorde sannolikt att
de haft samlag, en svårlöst uppgift.

En majoritet av barnen föds numera av ogift mor, och har således avlats
”före äktenskapet” på sätt som anges i lagrummet. Den man som gifter
sig med modern innan barnet föds får, i jämförelse med den far som inte
gifter sig med kvinnan, en omotiverad lättnad i beviskravet vid hävande
av faderskap. Faderskapet till barn fött av ogift mor fastställs i de allra
flesta fall genom bekräftelse.72 För att häva ett faderskap fastställt genom
bekräftelse krävs enligt FB 1:4 bevis för att mannen inte är far. Gifter sig
mannen med kvinnan före barnets födelse krävs endast att modern inte
kan göra sannolikt att de har haft samlag för att faderskapet skall kunna
hävas. Mannens eventuella biologiska faderskap till barnet beaktas enligt
bestämmelsen inte. Denna lättnad i beviskravet uppmärksammades av

69 LB III s. 200 ff. 
70 Prop. 1975/76:170 s. 165.
71 Walin anser att ”i själva verket har på denna punkt utan närmare motivering införts en
principiellt ganska revolutionerande nyhet”. Tidigare krävdes en särlevnad av viss kvalifi-
cerad art. Förarbetsuttalanden i samband med att den nya bestämmelsen infördes antyder
att kravet på bevisning om att särlevnad faktiskt förelegat inskränkts till den faktiska sam-
levnaden eller boendet, alltså inte vara knuten till huruvida makarna faktiskt träffats.
Walin, G., Föräldrabalken s. 43 not 24.
72 Se ovan avsnitt 3.4.
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lagrådet i samband med 1976 års reform av FB, dock utan att det föran-
ledde någon åtgärd.73 

4.3.2.4 Faderskapet bekräftas av annan man

Genom 1976 års reform infördes möjlighet att häva faderskapspresum-
tionen genom att en annan man bekräftade faderskapet till barnet.
Bestämmelsen, som återfinns i FB 1:2 st. 2, är tänkt att tillämpas i de fall
det för såväl modern som hennes make står klart att en annan man är far
till barnet och den andra mannen är villig att bekräfta faderskapet. Förfa-
randet ansågs vara ett praktiskt sätt att häva faderskapspresumtionen när
den inte resulterat i överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt
faderskap.

För att faderskapspresumtionen skall kunna hävas på detta sätt krävs
förutom makens godkännande att den andra mannens bekräftelse godkänts
av modern och socialnämnden. Godkännandena måste ske skriftligen. Vid
remissbehandlingen av regeln fäste några remissinstanser uppmärksam-
heten på de risker som kunde föreligga med ett utomrättsligt förfarande
för hävande av faderskapspresumtionen. Det påpekades att kontrollen av
att faderskapet fastställdes på ett materiellt riktigt sätt minskade.74 Depar-
tementschefen menade dock att tillräckliga garantier för att faderskapet
blev ”riktigt” fastställt skapades genom kravet på att socialnämnden endast
får lämna sitt godkännande om det kan antas att den bekräftande mannen
är barnets far.75 Hävande av faderskapspresumtionen genom en annan
mans bekräftelse är möjlig också enligt norsk och finsk rätt.76 

Hävande av faderskap genom annan mans bekräftelse förutsätter inte
någon bevisning om biologisk släktskap. Det är därför möjligt att, om
parterna är överens, häva faderskapspresumtionen utan hänsyn till biolo-
gisk släktskap.77 Socialnämnden får godkänna bekräftelsen endast om det
kan antas att den bekräftande mannen är far till barnet. Om samtliga par-
ter lämnar samstämmiga uppgifter saknar dock socialnämnden i de allra
flesta fall anledning att känna någon tvekan.78 Beviskravet rörande biolo-
gisk släktskap vid hävande av faderskapspresumtionen genom annan
mans bekräftelse är som synes mycket lågt. Det kan jämföras med kravet

73 Prop. 1975/76:170 s. 303. 
74 Prop. 1975/76:170 s. 106–107.
75 Prop. 1975/76:170 s. 138. Se vidare nedan avsnitt 4.4 angående bekräftelse av faderskap.
76 I Norge barneloven § 7; i Finland 16 a § lagen om faderskap 1975 Ffs:700/1975, nedan
faderskapslagen.
77 Något formellt hinder finns inte mot att häva faderskapspresumtionen genom annan
mans bekräftelse i fall då en talan om presumtionens hävande ogillats av domstol, jfr prop.
1975/76:170 s. 314–315.
78 Saldeen, Å., Barnets rätt till sitt ursprung s. 264.
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på full bevisning om frånvaron av biologisk släktskap vid hävande av
faderskapspresumtionen i de fall inte det inte finns någon annan man som
erhåller rättslig status som far. I de fall där någon annan man kan erhålla
rättslig status som far har barnets intresse av visshet om det biologiska
faderskapet underordnats intresset av att ha en rättslig far.79 

4.3.3 Begränsningar i rätten att föra talan om hävande – 
preklusionstid

4.3.3.1 Inledning

Som framgått i föregående delavsnitt 4.3.2 har grunderna för hävande av
faderskapspresumtionen i viss utsträckning anpassats till de förbättrade
möjligheterna att förebringa bevisning om biologisk släktskap. Utveck-
lingen av reglerna kan i denna del sägas ha gått mot ett stärkande av bio-
logisk släktskap som grund för rättsligt faderskap, även om hänsynen till
barnets intresse av att ha en rättslig far – oavsett biologisk släktskap – har
beaktats på olika sätt. Förändringarna av talerättsfristerna (preklusions-
tider) för äkta mannen att väcka talan om faderskapets hävande har också
skett utifrån samma målsättning; rättsligt och biologiskt faderskap skall
om möjligt överensstämma.

Det finns emellertid skillnader. Ändringarna i hävningsgrunderna har
ofta uppfattats som knutna till utvecklingen av den medicinska faderskaps-
diagnostiken. Målsättningen har i stor utsträckning varit att reglerna så
långt möjligt skall spegla vad som vetenskapligt går att bevisa när det
gäller biologiskt faderskap. Reglerna rörande preklusionstiderna för tale-
rätten utformades länge efter en avvägning mellan olika intressen. Å ena
sidan mannens intresse av att inte vara bunden till ett rättsligt faderskap
för ett barn till vilket han inte var biologisk far, å andra sidan barnets
intresse av att vara bibehållet sin status som barn i äktenskap. Också
samhällets intresse av att barn inte förlorade sin familjerättsliga ställning
torde ha tillmäts betydelse. Genom 1976 års reform övergavs denna kom-
promissande hållning. Reglerna utformades i syfte att alltid möjliggöra
en omprövning av faderskapet när den man som erhållit rättslig status
som far på grund av faderskapspresumtionen kunde misstänkas inte vara
barnet biologiska far. Det antogs ligga i både mannens och barnets
intresse att klarhet erhölls om det biologiska faderskapet, även om det
rättsliga faderskapet hävdes.80 

79 Jfr också med beviskraven vid hävning enligt FB 1:2 p. 1, ovan under 4.3.2.2.
80 Angående barnets talerätt, se delavsnitt 4.3.5.
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I de flesta andra rättsordningar, också i Norden, finns fortfarande pre-
klusionstider för mannens talerätt. Det är därför intressant att studera hur
förändringen skett i svensk rätt och vilka skäl som åberopats för avskaf-
fandet av tidsfristerna för väckande av talan. Av lika stort intresse är de
skäl som anförs för bibehållandet av preklusionstider för makens talerätt
i andra länder.

4.3.3.2 Tidigare gällande tidsfrister

När faderskapspresumtionen infördes i svensk rätt år 1917 begränsades
den äkta mannens rätt att väcka talan om faderskapspresumtionens
hävande. Han var tvungen att väcka talan inom sex månader från det att
han fått kännedom om barnets födelse. Om han efter barnets födelse
erkänt barnet som sitt med vetskap om att modern under konceptions-
tiden haft samlag med annan man förlorade han talerätten. Erkännandet
av barnet kunde för att få denna verkan ske såväl uttryckligt som tyst så
länge det innefattade ett bestämt uttryck för mannens vilja att låta barnet
gälla som sitt.81 Skälet till begränsningarna i makens talerätt var hänsynen
till barnets intresse av att inte förlora sin ställning som barn i äktenskap,
dvs. den äkta börden, vilken hade betydelse bl.a. för barnets rätt till arv.82 

I takt med att utomäktenskapliga barns ställning förbättrades framstod
hänsynen till barnets börd som mindre tungt vägande. Preklusionstiden
uppfattades så småningom som alltför kort och förlängdes därför genom
1949 års FB till tre år från barnets födelse. I propositionen vägdes skälen
för och emot en förlängning av talefristen mot varandra.83 För en förläng-
ning talade det allmänna intresset av att barnets rättsliga ställning såvitt
möjligt bringades i överensstämmelse med det ”sanna” förhållandet. En
förlängd talefrist tillgodosåg även mannens intresse av att alla formella
hinder för talans väckande begränsades. Hänsynen till barnets intresse av
att den äkta börden gjordes oangriplig från mannens sida efter en viss tid
talade mot en förlängd talefrist. Med Ärvdabalkssakkunnigas ord var det,
å andra sidan, ”från barnets synpunkt … av vikt, att det tryggas mot att
efter längre tid skiljas från den miljö, i vilken det känt sig höra hemma”.84

Dessutom skulle det, om en längre tid tilläts förflyta, vara svårt att få
faderskapet för en annan man fastställt. Sammantaget ansågs en preklu-
sionstid vara nödvändig med hänsyn till barnets intresse av att inte efter
lång tid förlora sin äkta börd. Denna tid utsträcktes dock från sex måna-
der till tre år från barnets födelse. Hade mannen erkänt barnet som sitt

81 LB III s. 198.
82 Jfr ovan delavsnitt 4.1.2.
83 Prop. 1949:93 s. 75–77.
84 SOU 1946:49 s. 67–68.
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efter barnets födelse med kännedom om att modern haft samlag med
annan man under konceptionstiden var han, som tidigare, förhindrad att
väcka talan. Om mannen inte varaktigt sammanbott med barnet kunde
han väcka talan om faderskapets hävande inom ett år från det att en talan,
t.ex. om underhåll, som grundades på att barnet hade äktenskaplig börd
väckts mot honom.

4.3.3.3 Tidsfristen på tre år avskaffas

En allmän översyn av reglerna om fastställande av faderskap inleddes år
1974.85 I anslutning till den uppmärksammades i en motion år 1975 frågan
om tidsbegränsningarna i mannens rätt att väcka talan om faderskapets
hävande.86 I motionen hemställdes att begränsningen skulle tas bort. Skälet
var att det inträffat att mannen först efter preklusionstidens utgång, ofta i
samband med skilsmässa, fått misstanke om att han inte var far till det
barn som hans hustru fött. Mannen saknade enligt då gällande regler tale-
rätt med följd att han inte kunde undgå underhållsskyldighet trots att han
inte var biologisk far till barnet. Barnet förblev arvsberättigat efter man-
nen.87 I motionen framhölls att samma grundprincip som styrt reglerna
för fastställande av faderskap till barn utom äktenskap, nämligen det all-
männa intresset att ett faderskap blir ”rätt” fastställt, borde gälla även för
talan om äktenskaplig börd. Därför borde en man som genom blodprov
kunde visa att han inte var far till hustruns barn, på samma sätt som barnet,
ha möjlighet att få faderskapet hävt. Lagutskottet hänvisade till den redan
tillsatta utredningen.88 

De i motionen anförda skälen för ett slopande av tidsfristerna hade inte
mycket med barnets intresse att göra. Det var istället mannens intresse av
att kunna få det rättsliga faderskapet hävt i de fall han inte var biologisk
far som stod i centrum.

Utgångspunkten för det reformarbete som följde var att talefristerna
inte längre kunde grundas på tanken att barnet hade ett väsentligt intresse
av att inte få sin ställning som barn i äktenskap ifrågasatt och undanröjd.
Det antogs tvärtom ligga i såväl barnets som mannens intresse att det
rättsliga faderskapet upphävdes om det inte överensstämde med det
”verkliga”.89 Departementschefen menade att det ”måste vara bäst för
barnet att det blir utrett vem som verkligen är dess far”.90 Det var dock,

85 Bet. LU 1974:27, rskr. 1974:292.
86 Mot. 1975:455. 
87 Jfr prop. 1969:124 s. 81.
88 Bet. LU 1975:14.
89 Ds Ju 1975:17 s. 109.
90 Prop. 1975/76:170 s. 134.
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enligt departementschefen, uppenbart att det i vissa fall kunde skapa psy-
kiska störningar hos barnet, om det under en lång tid har haft den uppfatt-
ningen att en viss man är dess far och faderskapet därefter ifrågasätts.91

Han fortsatte:

Beaktas bör dock att även om man skär av makens formella möjligheter att
väcka talan om faderskapet, så hindrar det naturligtvis inte honom från att i
sitt umgänge med barnet och modern ge uttryck för sin uppfattning att han
inte är far till barnet. Barnet kan alltså i vilket fall som helst utsättas för stör-
ningar. Att talerätten är förlorad kan också helt allmänt skapa en bitterhet
hos mannen som går ut över barnet. Det får därför i allmänhet anses bäst för
samtliga inblandade parter, även barnet, att mannen har möjlighet att väcka
talan om faderskapet även om lång tid skulle ha gått efter barnets födelse.92 

Rätten att väcka talan skulle därför finnas utan begränsning i tid. En
utgångspunkt för övervägandena i denna fråga var att barnet inte längre
hade något väsentligt rättsligt intresse av att vara fött i äktenskap eller,
med äldre terminologi, ha äkta börd.93 Detta sammanhängde med att den
sista skillnaden mellan barn fött av gift respektive ogift mor vad gällde
föräldraskapets rättsverkningar hade avskaffats år 1969.94 Att denna
omständighet skulle tas som utgångspunkt för diskussionen om talerätts-
fristerna kan dock inte anses självklart. I den diskussion som fördes i
samband med FB:s tillkomst år 1949 hade barnets intresse av att inte för-
lora sin hemmiljö och ett socialt faderskap tillmätts avgörande betydelse
vid sidan av den eventuella förlusten av äkta börd som år 1949 var för-
enad med rättsföljder som inte följde av utomäktenskaplig börd.

Barnets intresse av att vara bibehållet en hemmiljö och ett socialt
faderskap uppmärksammades däremot inte som en självständig omstän-
dighet av betydelse i samband med 1976 års reform. Barnets intresse
definierades i sammanhanget i stället som ett intresse av att inte ha en far
som låter sitt, på grund av rättssystemets konstruktion framkallade, miss-
nöje gå ut över barnet. Barnets antagna intresse av att det biologiska
faderskapet klarläggs, kanske på bekostnad av undanröjandet av ett rätts-
ligt erkänt socialt faderskap, härleddes därmed ur en önskan att skydda
barnet mot den äkta mannens beteende. Någon analys av barnets intresse
av att ändå vara bibehållet ett rättsligt faderskap som inte överensstämde
med det biologiska faderskapet gjordes inte. Det är inte otänkbart att ett

91 Prop. 1975/76:170 s. 134–135. Jfr Ärvdabalkssakkunnigas ovan citerade uttalande i
SOU 1946:49 s. 67–68.
92 Prop. 1975/76:170 s. 135.
93 Prop. 1975/76:170 s. 134.
94 Jfr ovan delavsnitt 4.1.2.
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sådant intresse skulle kunna finnas om det rättsliga faderskapet också
motsvaras av ett socialt faderskap. Intressant att notera i sammanhanget
är att motsvarande resonemang i andra rättsordningar på ett lika själv-
klart sätt inkluderar just barnets intresse av att också i rättsligt avseende
vara bibehållet den far som under många år fungerat och uppfattats som
far, även om han inte är biologisk far till barnet.95 Det är svårt att undvika
slutsatsen att talerättsfristerna i svensk rätt avskaffades av hänsyn till
mannens intressen. Klarhet om det biologiska faderskapet lyftes i detta
sammanhang tydligt fram som ett intresse av betydelse för mannen, sna-
rare än för barnet. Intrycket förstärks av den diskussion som fördes om
avskaffande av talerättsfristen när mannen erkänt barnet som sitt.

4.3.3.4 Erkännande av barnet inte längre hinder för hävande

I de fall mannen hade erkänt barnet som sitt efter barnets födelse med
vetskap om att modern haft samlag med annan man under tid då barnet
kunde vara avlat var han, som ovan nämnts, fram till 1976 års reform
avskuren från talerätt. Frågan om vad som skulle utgöra ett erkännande i
denna mening var föremål för domstols bedömning i ett flertal fall. Ett
skall beröras här:

NJA 1974 s. 513. Makarna separerade sommaren 1969 men återupptog
samlevnaden i december samma år. Kvinnan var då gravid med en annan
mans barn. I samband med att paret åter flyttade ihop lovade mannen att ald-
rig ta upp frågan om faderskapet till barnet trots vetskap om att han inte var
biologisk far till barnet. Efter barnets födelse i juli 1970 uppträdde mannen
som om han var barnets far och berättade inte för släkt och vänner att han
inte var far till barnet. I april 1973 ansökte mannen om faderskapspresum-
tionens hävande. Domstolen fann att mannens uppträdande efter barnets
födelse fick anses innefatta en bekräftelse av hans tidigare gjorda utfästelse
att aldrig ta upp frågan om faderskapet till barnet, en utfästelse som fick
anses ha utgjort ett löfte att låta barnet gälla som hans. Härigenom förelåg
en sådant erkännande som avsågs i FB 2:1 st. 2.

I praxis synes dock tidigare ha ställts högre krav på erkännandet för att
det skulle anses hindra mannens egen talerätt.96 Frågan om avskaffandet
av begränsning i mannens talerätt när han erkänt barnet som sitt var vid
remissförfarandet mer kontroversiell än förslaget om avskaffandet av den
tidigare gällande treårsfristen. Det var främst frågan om betydelsen av
mannens viljeyttring som tilldrog sig uppmärksamhet. Ett flertal remiss-
instanser menade att hans erkännande av barnet, och hans därigenom

95 Se vidare nedan under 4.3.3.6.
96 Se t.ex. NJA 1957 s. 295 och NJA 1959 s. 516.
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uttryckta vilja att stå som far till barnet, måste tillmätas stor betydelse.
Barnets intresse av att inte få sin familjerättsliga status ifrågasatt ansågs
vara mer skyddsvärt genom att mannen en gång förklarat sig villig att stå
som far.97 Mot detta invände departementschefen följande:

För barnet kan det synas innebära en trygghet att mannen inte kan få till
stånd en omprövning av faderskapet sedan han en gång har erkänt barnet
som sitt och därmed gett uttryck för sin vilja till samhörighet med barnet.
Det bör emellertid beaktas att mannens intresse av att även i fortsättningen
gälla som far till barnet måste vara starkt beroende av att samhörigheten
mellan honom, å ena sidan, och barnet och dess mor å andra sidan, består.
Det är naturligt att mannen, om denna samhörighet brister, önskar få klar-
lagt om han verkligen är far till barnet eller ej. I en sådan situation kan det
även från barnets synpunkt vara värdefullt att frågan om mannens faderskap
blir utredd.98 

Även i lagutskottet framfördes tveksamhet angående det önskvärda i att
avskaffa denna begränsning för talerätt med hänvisning till de negativa
följder ett hävande kunde ha för barnets trygghet och psykiska hälsa.
Generellt sett, menade lagutskottet, torde det dock ändå vara bäst för bar-
net att mannen, trots ett tidigare erkännande av barnet, gavs möjlighet att
väcka talan när han har grundad misstanke om att han inte var barnets
far.99 

Sammantaget befanns skälen för ett avskaffande av talerättsbegräns-
ningen väga tyngst. Också i detta sammanhang framtonar ett tydligt hän-
synstagande till mannens intresse av att inte behöva vara bunden till ett
rättsligt faderskap för ett barn han inte är biologisk far till. Barnets
intresse av att mannen ges obegränsad talerätt definierades i samman-
hanget – återigen – på grundval av mannens antagna beteende om han
inte får väcka talan.

4.3.3.5 Slopade tidsfrister gäller inte alla – övergångsbestämmelserna

Enligt övergångsbestämmelserna till regeländringarna rörande talerätts-
fristerna får talan om hävande av faderskap inte väckas om talerätten
enligt äldre bestämmelser gått förlorad före den 1 januari 1977. Det bety-
der att om barnet fötts före den 1 januari 1974 och talan inte väckts inom
tre år från barnets födelse samt om mannen erkänt ett barn som fötts efter
den 1 januari 1974 som sitt så kan mannen inte väcka talan om fader-
skapets hävande även om det skulle vara möjligt enligt de nya reglerna.

97 Se bl.a. remissvar från Stockholms tingsrätt, prop. 1975/76:170 s. 104–105.
98 Prop. 1975/76:170 s. 135. 
99 Bet. LU 1975/76:33 s. 75–76.
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I propositionen föreslogs att de nya reglerna skulle gälla utan hinder av
att talerätten gått förlorad enligt tidigare gällande regler. Skälet angavs
vara att de nya reglerna annars skulle få alltför liten räckvidd.100 Lagrådet
fann inte skälet bärande och hänvisade till vad som anförts när FB inför-
des.101 Frågan om ett återupplivande av talerätten hade då diskuterats i
samband med att preklusionstiden för mannens talerätt utsträcktes från
sex månader till tre år.102 År 1949 ansågs de olägenheter som skulle bli
följden om statusfrågor som tidigare avgjorts enligt äldre lag åter kunde
bli föremål för rättsligt bedömande vara sådana att de talade emot ett
återupplivande av talerätten.103 Detta ägde enligt lagrådet fortfarande gil-
tighet år 1976. Lagrådets uppfattning kan diskuteras.

När FB antogs år 1949 var äktenskaplig börd förenad med rättsverk-
ningar som inte följde av faderskap till barn fött utom äktenskap. De
olägenheter som år 1949 talade mot ett återupplivande av en förlorad
talerätt hade att göra med skillnaderna i barnets rättsställning beroende
på om barnet var fött inom eller utom äktenskap. Det ansågs inte rimligt
att barnet skulle kunna förlora äktenskaplig börd som skyddats genom de
tidigare rådande talerättsinskränkningarna. Eftersom föräldraskapets rätts-
följder år 1976 var desamma för barn i, respektive utom, äktenskap med-
förde ett hävande av faderskapet inte någon förlust av rättigheter på
grund av barnet inte längre ansågs fött i äktenskap.

Ytterligare en aspekt av ett hävande av faderskap som uppmärksam-
mades år 1949, var barnets förlust av den miljö i vilken barnet känt sig
höra hemma. Eftersom denna aspekt hade lyfts fram som ett skäl för
bibehållandet av preklusionstiden år 1949 kan det antas att vad som då
betecknades som ”olägenheter” även innefattade faderskapets sociala
sida. De skäl som anfördes för ett avskaffande av talerättsfristerna år
1976 var dock i huvudsak hänförliga till att barnet i rättsligt hänseende
inte skulle komma i en sämre ställning än tidigare om faderskapspresum-
tionen hävdes. I övrigt betonades endast risken för att mannen skulle låta
sitt missnöje med att inte kunna föra talan gå ut över barnet. Hänvis-
ningen till förarbetena till 1949 års FB framstår mot denna bakgrund som
oklar. Inte något av de skäl som år 1949 anfördes till stöd för att de utvid-
gade talerättsfristerna inte skulle göras tillämpliga bakåt i tiden var
längre giltigt år 1976, dels genom att de rättsliga skillnaderna mellan äkta
och oäkta börd avskaffats, dels genom att de sociala omständigheterna
inte längre ansågs ha betydelse eller i vart fall inte berördes år 1976.

100 Prop. 1975/76:170 s. 162.
101 Prop. 1975/76:170 s. 315 ff.
102 Jfr ovan under 4.3.3.2.
103 Prop. 1949:93 s. 165.
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Genom lagrådets hänvisning till FB förs sådana argument in till stöd för
en begränsning av tillämpligheten av de nya reglerna som i samband med
1976 års reform bestämt avvisades. Övergångsbestämmelserna ger, inte
minst mot bakgrund av vad som tidigare anförts om betydelsen för indi-
viden av klarhet rörande ursprunget, uttryck åt en annan princip än den
som legat bakom lagens bestämmelser i övrigt.

4.3.3.6 Talerättsfrister i andra rättsordningar

Inskränkningar i mannens rätt att föra talan om hävande av faderskaps-
presumtionen finns i de flesta andra rättsordningar. Det är i detta samman-
hang intressant att jämföra med de talerättsfrister som gäller i övriga
nordiska länder. Utformningen av reglerna har under lång tid varit likartad
i svensk och övrig nordisk rätt: Mannen har inte kunnat väcka talan efter
en viss tid och inte heller om han erkänt barnet som sitt. 1976 års reform
av de svenska reglerna innebar dock att svensk rätt utvecklades i en
annan riktning än vad som är fallet i övriga nordiska länder.

I norsk rätt avskaffades den tidigare gällande treårsfristen år 1997 med
hänvisning till att det inte längre föreligger svårigheter att klarlägga det
biologiska ursprunget.104 Mannens talerätt är dock fortfarande inskränkt;
att faderskapet efter en viss tid görs bestående motiveras av hänsyn till
barnet.105 Enligt gällande rätt måste mannen väcka talan om faderskaps-
presumtionens hävande inom ett år från det att han fått kännedom om att
en annan man kan vara far.106 Fristen börjar inte löpa före barnets födelse.
Ettårsfristen kan utsträckas om det finns särskild grund för det.107 Att
mannen har erkänt barnet som sitt hindrar inte talan om hävande väcks
inom ettårsfristen. Den gällande talerättsfristen i norsk rätt är således för-

104 Odeltingsproposisjon nr 56 (1996–97) om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om
barn og foreldre (barnelova), i det följande Ot. prop. nr 56 (1996–97), s. 31.
105 Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 46–47.
106 Barneloven § 6 stk. 2; Ot. prop. nr 56 (1996/97) s. 31. Domstolen skall pröva om förut-
sättningarna för talerätt är för handen genom att värdera de upplysningar som lämnas och
om dessa tyder på att en annan man än maken är far. Vilka krav som skall ställas härvidlag
är inte klart. Enligt Smith och Lødrup bör kraven inte ställas så högt eftersom barneloven
bygger på grundsynen att biologisk och rättsligt faderskap skall överensstämma. Se vidare
Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 47 och 50 ff.
107 Före 1997 års ändringar i barneloven var hänsynen till att barnet skulle få den biolo-
giska fadern som rättslig far bara en av flera hänsyn som skulle tas vid denna bedömning,
jfr t.ex. målet Rt 1994 s. 1177 där det slogs fast att den omständigheten att maken troligen
inte var barnets biologiska far inte kunde anses som särskild grund för att göra undantag
från den då gällande treårsfristen. Efter 1997 års ändringar anses större vikt böra läggas
vid barnets intresse av att rättsligt och biologiskt faderskap överensstämmer. Se vidare
Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 48.
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hållandevis kort, men gäller alltid från det att mannen får kännedom om
att han kanske inte är biologisk far.

Regleringen i isländsk rätt liknar den norska. Mannen måste väcka
talan inom ett år från det att han fick kännedom om de omständigheter
som gör att hans faderskap framstår som osäkert. I den isländska rätten är
dock talerätten begränsad ytterligare på så sätt att en talan ytterst måste
väckas inom fem år från barnets födelse.108 

Också i dansk rätt finns en frist för mannens rätt att väcka talan. Före
år 1982 gällde en regel enligt vilken mannen kunde väcka talan inom ett
år från det att han fick kännedom om omständigheter som gjorde att hans
faderskap kunde sättas ifråga, dock senast inom fem år från barnets
födelse. Enligt den nu gällande regeln måste mannen väcka talan inom
tre år från barnets födelse.109 Dispens kan medges från treårsfristen om
det kan anföras särskilda skäl för att talan inte väckts tidigare och
omständigheterna talar för att faderskapsfrågan bör prövas samt att detta
inte medför väsentligt men (”ulemper”) för barnet.110 Har mannen erkänt
barnet som sitt anses han ha förlorat sin talerätt.

Det har i dansk rätt framförts förslag på ändring av den gällande
regeln.111 Enligt förslaget skall faderskapspresumtionens tillämpnings-
område begränsas.112 I de fall presumtionen är tillämplig måste mannen
väcka talan om presumtionens hävande inom sex månader från barnets
födelse. Förslaget innehåller också regler om en rätt för barnets moder
och den som anser sig vara biologisk far till barnet att väcka talan om
faderskapets fastställande. Syftet är att göra det möjligt att fastställa ett
barns biologiska ursprung så snart som möjligt efter barnets födelse.
Visar det sig senare att det inte är barnets biologiska far som erhållit rätts-
lig ställning som far är möjligheterna att få faderskapet hävt begränsade
med hänvisning till barnets intresse av stabila familjeförhållanden. Möjlig-
heter att få faderskapet hävt finns om parterna är eniga om detta. Av
betydelse för omprövningen är huruvida barnet kan få en annan rättslig
far.113 Även utan enighet mellan parterna kan faderskapet tas upp till
omprövning på talan av modern, fadern eller barnets förmyndare inom
tre år från barnets födelse, om det framkommit omständigheter som ger
anledning till antagande att faderskapsfrågan skulle bedömas på ett annat

108 Barnlagen nr 20 af 22. maj 1992, § 52 stk. 2, nedan barnlagen.
109 Lov om børns retsstilling, lovbekentgørelse nr 293 af 2 maj 1995, § 5 stk. 2, nedan børne-
loven.
110 Børneloven § 5 stk. 3.
111 Forslag til børnelov § 1 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 13 ff. och 29 ff.). Se även
betænkning nr 1350/1997 s. 48 ff.
112 Jfr ovan delavsnitt 4.2.1.
113 Forslag til børnelov § 22 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 48 ff.).

kapitel 4.fm  Sida 151  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



152

sätt än vad som skett. Av betydelse för avgörandet om frågan om fader-
skapet skall tas upp till omprövning är exempelvis hur lång tid som för-
flutit från barnets födelse, om mannen behandlat barnet som sitt och om
barnet kan förväntas få en annan rättslig far.114 

Intressant att notera är att faderskapet skall kunna hävas endast om bar-
net får en annan far. Liknande tankar kan, som ovan visats, skönjas också
bakom den svenska regleringen utan att detta klart utsagts. Barnets intresse
av stabila familjeförhållanden har i det danska lagförslaget fått ett betyd-
ligt starkare skydd än intresset av klarhet om den biologiska släktskapen.

Också i Finland är mannens talerätt begränsad. Talan måste väckas
inom fem år från barnets födelse.115 Fristen kan i undantagsfall förlängas
om mannen visar att han haft laga förfall eller annat vägande skäl som
hindrat att han väckt talan. Rätten att väcka talan upphör för mannens del
om han avgivit en skriftlig förklaring att barnet är hans.116 Genom att ge
mannen möjlighet att avge förklaring att barnet är hans har man sökt eli-
minera den osäkerhet som uppstår på grund av den förhållandevis långa
tiden som ges för väckande av talan om faderskapets hävande.117 Det främ-
sta syftet med en sådan bekräftelse kan antas vara att förhindra att mannens
arvingar väcker talan om faderskapets hävande efter mannens död.118 

Av den föregående framställningen framgår att tidsfristen ofta löper
från den tidpunkt då mannen fick kännedom om att han kanske inte är
barnets biologiska far. Huruvida det rättsliga faderskapet skall bestå eller
inte avgörs i dessa fall av mannens egen vilja att kvarstå som rättslig far.
Den aktuella tidsfristen är ofta ganska kort med hänvisning till barnets
intresse av att inte berövas sin familjerättsliga status efter lång tid. Ofta
finns också en absolut tidsfrist för väckande av talan som räknas från bar-
nets födelse. Barnet är, som framgår nedan,119 i allmänhet oförhindrat att
självt väcka talan om faderskapets hävande. Om barnet inte anser sig ha
intresse av att den rådande familjerättsliga ställningen kvarstår finns inte
heller någon anledning att skydda den. Den svenska regleringen framstår
i ett nordiskt perspektiv som unik. Hos oss går klarläggandet av den bio-
logiska släktskapen alltid före barnets intresse av få behålla ett rättsligt
faderskap som gäller. Det kan ifrågasättas om ett sådant intresse, att få
behålla sin familjerättsliga status, över huvud taget erkänns i svensk rätt i
samband med frågor om faderskapsfastställelse.

114 Forslag til børnelov § 24 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 49 ff.).
115 35 § faderskapslagen.
116 35 § faderskapslagen. 
117 Timonen, P., (red.) Inledning till Finlands rättsordning s. 408.
118 Se vidare nedan under 4.3.4.3.
119 Se nedan delavsnitt 4.3.5.
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4.3.4 Hävande av presumtionen när mannen avlidit

4.3.4.1 Allmänt

Avlider mannen utan att ha vidtagit åtgärder för att få det rättsliga fader-
skapet omprövat kan mannens arvingar, vid sidan av barnet, ha ett
intresse av att få faderskapet omprövat och hävt.120 Arvingarna har, under
vissa förutsättningar, talerätt i detta fall enligt FB 3:1 st. 2 och 3.

Taleberättigade arvingar är de som jämte eller näst efter barnet är
berättigade till arv efter mannen och efterlevande maka. Talerätten gäller
dock endast under förutsättning att mannen inte varaktigt sammanbott
med barnet och inte heller efter barnets födelse bekräftat att barnet är
hans.121 Därtill är talerätten förlorad om det vid mannens död förflutit mer
än ett år från det att talan väckts mot mannen som grundas på att han är
far till barnet.122 Detsamma gäller om mer än ett år förflutit sedan anspråk
på samma grund framställts mot mannens dödsbo.

Innebörden av talerättsbegränsningarna är att även om det skulle vara
klarlagt att mannen inte är biologisk far till ett barn som hans hustru fött,
kan mannens arvingar inte få faderskapet hävt om mannen varaktigt sam-
manbott med barnet eller bekräftat barnet som sitt. Båda dessa omstän-
digheter tolkas som uttryck för en vilja hos mannen att låta barnet gälla
som sitt, en vilja som anses böra respekteras trots att faderskapet inte
överensstämmer med det biologiska. Mannens vilja att stå som far väger
därmed tyngre än överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt
faderskap. Betydelsen av samboendet och bekräftelsen skall granskas
närmare i de följande avsnitten.

4.3.4.2 Mannens samboende med barnet utesluter talerätt

Om mannen har sammanbott varaktigt med barnet saknar mannens
arvingar rätt att föra talan om faderskapspresumtionens hävande. Vad
som krävs för att sammanboendet skall anses varaktigt är inte klart, däre-
mot uttrycktes syftet med bestämmelsen klart av lagrådet i förarbetena
till 1976 års reform av FB: ”Det vore inte tillfredsställande om en man,
som under många år bott tillsammans med ett barn utan att det kan anses

120 Avlider mannen under pågående rättegång träder hans arvingar i hans ställe och något
behov av egen talerätt för arvingarna finns inte i detta fall. 
121 Om mannens talerätt gått förlorad enligt tidigare gällande regler saknas också talerätt
för arvingarna, jfr ovan under 4.3.3.5. 
122 Talan som avses här kan t.ex. ha avsett underhållsskyldighet. Mannen måste vidare ha
fått del av talan. Mannen antas, för det fall han inte bor med hustrun, genom en sådan talan
bli medveten om att han på grund av presumtionsregeln är rättslig far till hustruns barn.
Han har därigenom haft möjlighet att vidta åtgärder för att få faderskapspresumtionen
hävd.
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att han har erkänt barnet som sitt, på talan av någon mannens arvinge
skulle kunna förklaras icke vara fader till barnet. Mannen själv kanske
aldrig skulle ha kommit på tanken att föra sådan talan.”123 Lagrådet över-
vägde krav på ett mer kvalificerat samboende, t.ex. att det skulle före-
skrivas att samboendet måste ha varat tre år för att förhindra arvingarnas
talan. Även kortare samboende skulle dock i vissa fall kunna ses som ett
uttryck för att mannen inte velat ifrågasätta faderskapet. Samboendet
måste emellertid, menade lagrådet, ha pågått under en inte alltför kort tid
för att förhindra arvingars talerätt. Därtill borde enligt lagrådet, beaktas hur
sammanlevnaden faktiskt gestaltat sig.124 Det har inte någon betydelse om
mannen känt till eller haft anledning misstänka att modern haft samlag
med annan man under konceptionstiden; samboendet i sig räcker för att
avskära arvingarnas talerätt. Gösta Walin125 har påpekat att om mannen
avlider kort tid efter barnets födelse så kan samboendet anses vara av
ganska kvalificerat slag men för kortvarigt för att kunna ses som bevis för
att mannen velat acceptera barnet.126 Trots detta kan samboendet ses som
hinder för arvingarnas rätt att väcka talan.

Begränsningarna i arvingarnas talerätt när mannen sammanbott med
barnet skulle kunna ses som ett uttryck för en önskan att skydda ett soci-
alt faderskap. Mannen har sammanbott med barnet och kan därmed antas
ha fungerat som far. Genom sammanboende kan mannen också antas
känna till att han möjligen inte är barnets biologiska far. Det är dock inte av
hänsyn till det sociala föräldraskapet som mannens arvingar saknar talerätt.
Istället är det formellt faktumet att mannen inte vidtagit några åtgärder
för att få faderskapet hävt som utgör grunden för begränsningen.127 Man-
nens underlåtenhet att väcka talan ses som ett tyst erkännande av barnet
och ett accepterande av rättslig status som far. Det är därmed mannens,
genom passiviteten manifesterade, vilja att vara rättslig far, som läggs till
grund för en bestående rättslig status. Biologisk släktskap saknar i detta
sammanhang självständig betydelse. Synsättet, att det är mannens vilja
som är avgörande för rättslig status, framträder än tydligare genom den

123 Prop. 1975/76:170 s. 307.
124 Prop. 1975/76:170 s. 307.
125 Jur. dr G. Walin var justitieråd 1947–1960 och ordförande i lagberedningen 1960–1974.
126 Walin, G., Föräldrabalken s. 112–113.
127 Jfr lagrådet ovan. Departementschefen gav i propositionen uttryck åt samma synsätt:
”Jag har dock ansett övervägande skäl tala för att mannens arvingar inte skall ha någon rätt
att väcka talan om hans faderskap till barnet när han själv inte har vidtagit några åtgärder
för att få detta upphävt.” Se prop. 1975/76:170 s. 169.
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betydelse mannens bekräftelse av barnet har som hinder för arvingarnas
talerätt.

4.3.4.3 Mannens bekräftelse av barnet utesluter talerätt

Arvingarnas talerätt bortfaller inte bara när mannen bott med barnet utan
även i de fall mannen bekräftat barnet som sitt. Bestämmelsen och
uttrycket (ursprungligen ”erkänna”) går tillbaka till 1917 års lag om
äktenskaplig börd. Bekräftelsen behöver inte, beteckningen till trots, vara
formenlig, utan kan ske formlöst och vara såväl uttrycklig som tyst.128 Den
måste dock innefatta ett bestämt uttryck för mannens vilja att låta barnet
gälla som sitt.129 Bekräftelsen gäller oberoende av om mannen kände till
eller haft anledning anta att modern haft samlag med annan man under
konceptionstiden.130 I praktiken torde det sällan inträffa att mannen i äkten-
skapet uttryckligen bekräftar sina barn på det sätt som här avses.131 Skäl att
bekräfta barnet finns endast i de fall mannen vill förhindra att hans andra
arvingar efter hans död ifrågasätter det rättsliga faderskapet, om det
skulle vara känt att mannen inte är biologisk far till barnet. Om han har
sammanbott med barnet hindrar samboendet i sig, enligt ovan, en talan.

I de fall mannen har bekräftat barnet som sitt kommer barnets arvsrätt
att grundas på en direkt eller indirekt viljeförklaring från mannen sida,
inte blodsbandet.132 Förhållandet kan i viss utsträckning liknas vid det
som föreligger vid adoption. Walin har uttryckt det på följande sätt: ”Att
mannen gör en sådan bekräftelse drabbar inte mannens arvingar på annat
sätt än om han adopterat barnet. Makarna kan vara mycket angelägna att
barnet skall tillhöra familjen, och det vore en besynnerlig omgång ifall

128 I lagtexten användes tidigare ordet erkänna. I samband med att termen faderskaps-
bekräftelse år 1990 infördes som beteckning på den rättshandling som grundar rättsligt
faderskap för barn fött av ogift mor, ändrades även uttrycket erkänna i FB 3:1. Något sam-
band mellan faderskapsbekräftelse enligt FB 1:4 och bekräftelse enligt FB 3:1 finns dock
inte varför användningen av uttrycket bekräftelse i det senare lagrummet inte framstår som
helt rättvisande. Bytet skedde utan närmare diskussion. Se vidare prop. 1990/91:8 s. 58.
129 LB III s. 198. Angående erkännandets betydelse för mannens egen talerätt, se ovan
under 4.3.3.2 och 4.3.3.4.
130 Enligt tidigare gällande regler förlorade mannen sin talerätt om han erkänt barnet som
sitt, jfr ovan under 4.3.3.2. För att erkännandet skulle ha denna verkan krävdes att det
avgivits med vetskap om de omständigheter som innebar att det biologiska faderskapet
kunde sättas ifråga.
131 Walin, G., Föräldrabalken s. 113. Jfr finsk rätt ovan under 4.3.3.6 enligt vilken mannen
kan bekräfta faderskapet för att förhindra att frågan om faderskapet tas upp till prövning
av honom eller hans arvingar.
132 Jfr NJA 1997 s. 645. HD fann i målet att en dotter för vilken faderskapet var fastställt
genom faderskapspresumtionen i FB 1:1 inte var skyldig att återbetala arvet när hon seder-
mera fått bifall till en av henne väckt talan om hävande av faderskapet. Fallet behandlas
utförligt nedan i delavsnitt 10.5.2.

kapitel 4.fm  Sida 155  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



156

mannen skulle för detta ändamål nödgas först föra talan om faderskapspre-
sumtionens hävande och därefter göra ansökan om adoption av barnet.”133 

Att mannens bekräftelse av, alternativt samboende med, barnet hindrar
mannens arvingar att föra talan om faderskapspresumtionens hävande är
intressant på flera sätt. Här framträder en syn på rättsligt faderskap och
den därmed sammanhängande arvsrätten som inte bara grundat på biolo-
gisk släktskap utan lika mycket på sociala omständigheter och viljan att
vara far. Barnets intresse av att vara bibehållen en bestående rättslig rela-
tion har också fått ett skydd genom att arvingarnas talerätt hindras oav-
sett om mannen känt till att han inte var far till barnet.

4.3.4.4 Olika synpunkter på talerättsbegränsningarna för arvingar

Hindren för arvingarnas, i synnerhet den efterlevande makens, talerätt
angående hävande av faderskapspresumtionen har under senare tid ifråga-
satts i riksdagen i ett antal motioner.134 Talerättsbegränsningarna innebär,
enligt motionärerna, att möjligheterna att slå fast det biologiska faderska-
pet försämras. Därtill medför de att arvsrätt föreligger trots frånvaron av
biologisk släktskap, något som kan vara negativt sett ur exempelvis den
efterlevande makens perspektiv. Reglerna anses inte ha följt samhälls-
utvecklingen. Metoderna för fastställande av faderskap är idag helt andra
än tidigare vilket, enligt motionärerna, motiverar en lagändring. Lagut-
skottet har dock vid behandlingen av dessa motioner funnit att de motiv
som ligger till grund för nu gällande talerättsbegränsningar fortfarande
har giltighet. Några vägande skäl för att utvidga talerätten föreligger
inte.135 Lagutskottet har också uttalat att det inte torde gå att motivera en
utvidgning av talerätten med hänvisning till barnets bästa.136 

Arvingars möjligheter att föra talan om hävande av faderskap framstår
i ett nordiskt perspektiv som generösa i sin nuvarande utformning i svensk
rätt. Inskränkningarna i arvingarnas talerätt i andra rättsordningar hänger
delvis samman med att också mannens egen talerätt är inskränkt. Arving-
arnas rätt att väcka talan om faderskapspresumtionens hävande avskaffa-
des i norsk rätt år 1997.137 Skälet angavs vara att eftersom faderskapen

133 Walin, G., Föräldrarätt s. 113–114. Adoption får dock enligt svensk rätt medges endast
om adoption befinns vara till fördel för barnet. En sådan prövning skulle i det enskilda fal-
let kunna visa att det inte kan anses vara till barnets bästa att det rättsligt sett knytas till
mannen. Hänsynen till barnets bästa skulle därför kunna motivera en sådan, med Walins
ord, ”besynnerlig omgång”. 
134 Se t.ex. i bet. 1997/98:LU10; bet. 1998/99:LU18; bet. 1999/2000:LU15 samt i dessa
betänkanden anförda motioner i frågan.
135 Bet. 1997/98:LU10 s. 17; bet. 1998/99:LU18 s. 25; bet. 1999/2000:LU15 s. 14–15.
136 Bet. 1997/98:LU10 s. 17.
137 Ot.prp. nr 56 (1996–97) s. 29 ff.

kapitel 4.fm  Sida 156  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



157

numera oftast kan antas vara rätt fastställda, har behovet av en talerätt för
arvingarna minskat. Därtill anfördes att det skulle vara orimligt sett ur
barnets perspektiv om arvingarna kan väcka talan om faderskapets
hävande när mannen avlidit. Om barnet självt vill ha klarhet i faderskaps-
frågan finns alltid möjlighet för barnet att väcka talan. Enligt finsk rätt
har mannens arvingar rätt att väcka talan om inte mannens egen talerätt
är försutten. Så är fallet om mannen skriftlig har bekräftat barnet som sitt
eller mer än fem år förflutit från barnets födelse. Talan måste väckas
inom ett år från mannens död. Om mannen inte sammanbott med barnet
har arvingarna talerätt ett år från den tidpunkt då sådana anspråk som
grundar sig på att mannen är far till barnet framställts mot rättsinneha-
varna.138 En liknande regel finns i isländsk rätt. Var mannens egen talerätt
inte försutten kan arvingarna väcka talan om faderskapets hävande inom
sex månader från det att arvingarna fick kännedom om barnets födelse
eller mannens död.139 Enligt dansk rätt saknar arvingarna självständig
talerätt.140 

Begränsningarna i arvingarnas talerätt enligt svensk rätt är få i jäm-
förelse med motsvarande reglering i de övriga nordiska länderna. Jämfört
med vad som gäller beträffande mannens egen talerätt så framstår de
däremot som stränga. Om reglerna ställs mot målsättningen att det rätts-
liga faderskapet i så många fall som möjligt skall överensstämma med
det biologiska, framstår begränsningarna därtill som mindre ändamåls-
enliga. Men reglerna kan också betraktas ur andra synvinklar. Reglerna
rörande hävande av faderskapspresumtionen har inte enbart utformats för
att överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap alltid
skall uppnås. Hävande av faderskapet är också beroende av mannens
egen vilja att vara respektive inte vara rättslig far. Om denna sist nämnda
omständighet beaktas framstår talerättsbegränsningarna som följdriktiga.
Har mannen inte velat ifrågasätta det rättsliga faderskapet, kan det inte
anses riktigt att andra skall kunna göra det efter hans död. Häri ligger
också hänsyn till ett socialt faderskap som för barnets skull bör skyddas
mot utomståendes inblandning. Anser däremot barnet att ett sådant fader-
skap inte skall bestå, har barnet obegränsad rätt att väcka talan. Diskus-
sionen om arvingars talerätt tar ofta sikte på den arvsrätt som följer av
rättsligt faderskap och bygger på uppfattningen att den som inte är biolo-
gisk släkting inte heller skall ärva. Frågan är dock om inte rättsligt fader-
skap i detta sammanhang betraktas, och bör betraktas, ur ett perspektiv

138 36 § faderskapslagen.
139 Barnlagen § 52 
140 Lund-Andersen, I., m.fl. Familieret s. 11.
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som även inkluderar respekt för ett socialt faderskap och barnets intresse
av att vara bibehållen sin rättsliga status som barn till en viss man.
Sådana hänsyn tas i övriga nordiska länder och är också märkbara i den
svenska regleringen, om än inte explicit uttalade.

4.3.5 Barnets talerätt i mål om hävande av 
faderskapspresumtionen

4.3.5.1 Allmänt

Barnets gavs redan i den första regleringen om faderskap rätt att jämte
mannen väcka talan om faderskapspresumtionens hävande. När fader-
skapspresumtionen lagfästes genom 1917 års lag om äktenskaplig börd
förutsågs situationer då det kunde ligga i barnets intresse att få fastställt
att det inte var barn till mannen i äktenskapet. Så kunde vara fallet då den
”verklige” fadern hade bättre förmåga att betala underhåll eller då han
efter barnets födelse ingått äktenskap med modern.141 Barnets rätt att
väcka talan om hävande av faderskapspresumtionen är inte, och har aldrig
varit, begränsad i tid. De mycket stränga beviskraven för att få faderskaps-
presumtionen hävd innebar dock i praktiken en begränsning. Även när
barnet väckte talan om faderskapspresumtionens hävande var bifall till
talan beroende av att det kunde visas att mannen i äktenskapet inte var far.

Barnets rätt att väcka talan om hävande av faderskapspresumtionen
påverkas inte av att mannen är avliden. Svarande i sådant mål är mannens
arvingar.142 Någon motsvarande möjlighet för barnets arvingar att, om
barnet har avlidit, väcka talan om att barnet skall förklaras sakna äkten-
skaplig börd ger lagen inte.143 Frågan är om en sådan talan därmed är ute-
sluten. I litteraturen har det antagits att så är fallet.144 Som ett skäl för
denna tolkning har anförts att barnets arvingar antas ha ett svagare
intresse i denna fråga, ett intresse som i huvudsak är av ekonomisk art.145

Det anses inte finnas något hinder för barnets arvingar att prejudiciellt få

141 LB III s. 195.
142 Angående rättsföljderna i arvsrättsligt hänseende av bifall till sådan talan, se nedan del-
avsnitt 10.5.2.
143 Ds Ju 1975:17 s. 75.
144 Se Walin, G., Föräldrabalken s. 119, särskilt not 24 och där angivna källor. Jfr finsk rätt,
37 § faderskapslagen, enligt vilket stadgande talan om hävande av faderskap inte kan föras
när barnet avlidit. Att ändra barnets familjeställning skulle i sådant fall inte komma barnet
till nytta, Timonen, P., (red.) Inledning till Finlands rättsordning s. 407. I övriga nordiska
länder saknas i likhet med svensk rätt uttrycklig reglering.
145 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 51. Det kan ifrågasättas om inte intresset hos mannens
arvingar att väcka talan om faderskapspresumtionens hävande i lika hög grad har sin
grund i ekonomiska överväganden.
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faderskapsfrågan prövad i mål om arv.146 I allmänhet kan dock antas att
en talan om hävande av faderskapspresumtionen saknar praktiskt intresse
när barnet avlidit. Däremot kan det tänkas att arvingarna vill få fastslaget
att en annan man är far till det avlidna barnet i samband med fråga om
arv.147 

4.3.5.2 Barnets talan om hävande förs av barnet eller förmyndare

Barn som har fyllt 15 år och som har tillräcklig mognad och omdöme
antas ha rätt att självt föra sin talan.148 Ett underårigt barns talan förs i
annat fall genom ställföreträdare. Barnets förmyndare är ställföreträdare
enligt FB 3:4. Både modern och fadern kan i sin egenskap av förmyndare
för barnet väcka talan för barnets räkning om hävande av faderskaps-
presumtionen. Eftersom mannen kan föra talan om faderskapets hävande
i eget namn, kan det antas att det oftast är modern som väcker talan för
barnets räkning. Oavsett om det är mannen eller barnet genom ställföre-
trädare som väcker talan måste god man förordnas för barnet i mål om
hävande av faderskap om fadern är förmyndare för barnet.149 Har fadern
del i det rättsliga vårdnadsansvaret för barnet är han också förmyndare.
Fadern kan som förmyndare på grund av jäv inte företräda både sig själv
och barnet. Modern skall enligt FB 3:4 höras i målet. Hon har däremot
inte i sin egenskap av moder egen talerätt.150 

Så länge barnet är omyndigt har barnet självt enligt svensk rätt inte
någon möjlighet att påverka faderskapstalan. Barnets uppfattning angå-
ende önskvärdheten av ett hävande efterfrågas inte hos oss. Andra synsätt
på barnets egen inställning i dessa mål finns i vissa andra rättsordningar.
Enligt norsk rätt får förmyndare inte föra talan om faderskapets hävande
utan barnets samtycke om barnet fyllt 15 år.151 Den norska regleringen
speglar en syn på rättsligt faderskap som inte enbart ett biologiskt faktum
som skall slås fast för barnets skull, utan något som också barnet kan
påverka. Den ger därtill uttryck åt ett synsätt som förefaller vara väl i
linje med bestämmelsen om barns rätt att komma till tals i artikel 12 i
FN:s konvention om barnets rättigheter.

I dansk rätt har barnet egen talerätt efter fyllda 18 år; dessförinnan förs
barnets talan av en särskilt förordnad förmyndare. Den särskilda förmyn-

146 Walin, G., Föräldrabalken s. 119. Prejudiciell prövning av faderskap behandlas nedan i
avsnitt 8.4. 
147 Se vidare nedan under 10.4.2.3.
148 Walin, G., Föräldrabalken s. 119.
149 FB 11:2 st. 2 jfr med FB 12:8. 
150 Se vidare nedan under 4.3.6.2.
151 Barneloven § 6 st. 1.
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darens talerätt är begränsad på samma sätt som mannens talerätt.152 Följ-
den av talerättsbegränsningarna är att faderskapspresumtionen inte kan
hävas under barnets uppväxt. Barnet har därefter möjlighet att för egen
del avgöra om faderskapet skall hävas. Børnelovsutvalget har föreslagit
att denna bestämmelse skall avskaffas, eftersom sådan talan inte före-
kommer i praxis. Därtill menar utvalget att ett rättsläge där ett barn fritt
kan ”kassera” en far som det haft i 18 år inte är önskvärt.153 Dansk rätt
speglar i likhet med norsk rätt en syn på rättsligt faderskap som något
mer än ett biologiskt faktum. Inte minst ger förslaget om avskaffandet av
barnets talerätt ett sådant intryck. Föräldraskap blir med denna konstruk-
tion i allra högsta grad en social företeelse som har bestående värde obe-
roende av biologisk släktskap. Intressant är att också faderns rätt att få stå
som far uttryckligen beaktats.

I finsk rätt är barnets rätt att väcka talan inte begränsad.154 

4.3.5.3 Talan om hävande av faderskap utan förmyndares medverkan

En särskild fråga av intresse när det gäller hävande av faderskapspresum-
tionen är huruvida det är möjligt att utan medverkan av barnets föräldrar
få god man förordnad i syfte att åstadkomma en prövning av faderskapet.
Frågan belyser vilken vikt som skall läggas vid betydelsen av barnets
kännedom om det biologiska ursprunget. Intresse av ett sådant godmans-
förordnande kan finnas när äkta mannen inte är biologisk far och han
eller barnets andra förmyndare, modern, inte har för avsikt att vidta
åtgärder för att få faderskapspresumtionen hävd. Den biologiska fadern,
som saknar egen talerätt i faderskapsfrågan, kan i en sådan situation ha
ett intresse av att faderskapspresumtionen hävs och att han fastställs vara
rättslig far till barnet. Det är också möjligt att anse barnets rätt till känne-
dom om det biologiska ursprunget i sig motiverar ett hävande av fader-
skapspresumtionen även om barnets förmyndare inte har en sådan öns-
kan.155 

152 Se ovan under 4.3.3.6.
153 Forslag til børnelov (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 27 ff.). Se även betænkning
nr 1350/1997 s. 63 ff.
154 Jfr 35 § faderskapslagen.
155 Situationen skulle kunna uppstå t.ex. om makarna ansökt om adoption och varit föremål
för adoptionsutredning varvid det framkommit att mannen är steril. Hustrun föder därefter
ett barn. Socialnämnden saknar i detta fall egen talerätt, i motsats till vad som gäller vid
fastställande av faderskap till barn fött av ogift mor, men skulle kunna anmäla behov av
god man. Avgörande är om det kan anses falla inom socialnämndens ansvarsområde enligt
12 § SoL att se till att barnets biologiska ursprung fastställs i ett sådant fall oavsett eventu-
ella följder i socialt hänseende. Jfr NJA 1965 s. 337.
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Förordnande av god man skulle i dessa fall ske enligt FB 11:2 st. 3.
Förutsättning för ett förordnande är att det kan antas att barnet har ett
intresse som strider mot förmyndarens intressen. I praxis har god man
förordnats enligt nämnda lagrum i ett fåtal fall när fadern enligt tidigare
gällande regler försuttit sin rätt att för egen del väcka talan. Han har i
dessa fall inte heller som förmyndare för barnet kunnat väcka talan i bar-
nets namn.

NJA 1952 s. 465. Målet rörde faderskapet till ett barn fött i äktenskap år
1942. I samband med skilsmässa år 1947 fick modern vårdnaden om barnet
och blev därmed ensam förmyndare. Mannen hade försuttit sin rätt att väcka
talan om faderskapets hävande enligt då gällande regler. Han vände sig till
barnavårdsnämnden som i sin tur ansökte om tingsrättens förordnande av
god man för barnet. Den gode mannen väckte vid domstol talan om fader-
skapets hävande. Modern, i egenskap av förmyndare och ensam ställföre-
trädare för barnet, yrkade i TR att den gode mannen skulle entledigas från
sitt uppdrag. Modern menade att grund för förordnandet saknades eftersom
hon och barnet inte hade motstridiga intressen. Varken hon eller barnet ville
att faderskapet skulle hävas eftersom barnet då skulle gå miste om underhåll
och arvsrätt. HD:s majoritet ansåg dock att motstridiga intressen i bördsfrågan
kunde föreligga mellan modern och barnet eftersom modern såsom förmyn-
dare för barnet inte ville väcka talan om faderskapets hävande trots att
anledning fanns till antagande om att f.d. äkta mannen inte var barnets far.
Förordnandet av god man skulle därför kvarstå.156 

I ovan refererade mål ansågs barnets intresse således kräva att god man
förordnades för att talan om faderskapspresumtionens hävande skulle
kunna väckas. Beslutet skall ses mot bakgrund av att reglerna i övrigt
rörande hävande av faderskap sammantaget angav att faderskapet inte
skulle kunna hävas. Fadern saknade enligt då gällande regler talerätt och
förmyndaren, som hade rätt att avgöra om barnet skulle väcka talan eller
inte, ansåg att talan för barnets räkning inte borde väckas. Bedömningen
att behov av god man förelåg grundade sig på antagandet att den rättsliga
fadern inte var barnets biologiska far och att det därför låg i barnets
intresse att han befriades från sin rättsliga status som far. Ett liknande
synsätt framkommer i följande fall där mannen hade egen talerätt:

RH 1987:53. Mannen hade fyra barn i äktenskapet med barnens moder. I
målet väckte han talan mot barnen med yrkande om att han skulle förklaras

156 Se även NJA 1936 s. 520; NJA 1965 s. 337; NJA 1967 s. 12; NJA 1967 s. 490; NJA
1971 s. 278. I samtliga dessa fall är det barnets intresse av det biologiska ursprunget som
lyfts fram som avgörande omständighet. Intresset av att vara bibehållen faderskapets rätts-
verkningar, t.ex. arvsrätt eller rätt till underhåll berörs men har inte ansetts vara av lika stor
betydelse. Se vidare Lech, H., Beckman, N., Från Sveriges Högsta domstol s. 499–500. 
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inte vara far till dem. Han begärde också att domstolen skulle förordna om
blodundersökning på honom, barnen och modern. Modern motsatte sig, i sin
egenskap av förmyndare och ställföreträdare för barnen, blodundersökning.
TR ogillade yrkandet om blodundersökning med hänvisning till att det
måste krävas en viss grad av sannolikhet föreligger för att annan man haft
samlag med modern under konceptionstiden. Mannen ansågs inte ha visat
skäl för blodundersökning. Mannen ansökte därefter om godmansförordnande
för barnen med hänvisning till att barnen och modern hade motstridiga
intressen. Modern hade, enligt mannen, ett intresse av att hennes eventuella
förhållande med andra män inte drogs upp. Därför motsatte hon sig blod-
undersökningen. Hovrätten beslöt att god man skulle förordnas för barnen
med hänvisning till att motstridiga intressen kunde finnas mellan förmyndaren
och barnen.

En grundläggande förutsättning för förordnande av god man enligt FB
11:2 st. 3 är att förmyndarna kan antas ha intressen som strider mot bar-
nets. Frågan är vad det var i ovan refererade fall som lades till grund för
bedömningen att motstridande intressen förelåg. En tolkning skulle
kunna vara att fastställandet av biologiskt ursprung ses som ett primärt
intresse för barnet. När förmyndaren inte vill få barnets ursprung klarlagt
uppstår en intressekonflikt. Med andra ord, misstanken att mannen inte
var biologisk far i kombination med moderns ovilja att få saken utredd
innebar att motstridiga intressen förelåg. Detta är dock inte någon given
tolkning; andra låter sig göras. I båda fallen hade barnens föräldrar olika
uppfattning om vad som var bäst för barnet. Å ena sida fanns barnets
ställföreträdare, modern, som inte ansåg att talan om faderskapets
hävande skulle väckas. Å andra sidan fanns barnets far som ansåg att så
borde ske. Var det föräldrarnas oenighet, oavsett grund, som lades till
grund för bedömningen att en intressemotsättningen fanns? Eller var det
faderns ovilja att kvarstå som far som gjorde att en intressemotsättning
kunde anses föreligga när modern inte vill få faderskapsfrågan prövad?
Man kan vidare fråga hur förutsättningarna för godmansförordnande bör
bedömas när inte någon av barnets föräldrar vill få faderskapet omprövat.
Frågorna kommer att diskuteras utförligare nedan. Först berörs hur för-
ordnande av god man över huvud taget kan aktualiseras. Detta är ett
spörsmål som kan få betydelse för hur intressemotsättningen kommer att
bedömas.

4.3.5.4 Behörighet att ansöka om god man enligt FB 11:2 st. 3

Överförmyndaren skall enligt FB 11:2 st. 3 förordna god man för barnet
om barnets vårdnadshavare eller förmyndare begär det. Överförmyndaren
skall också i andra fall, om det är lämpligt, förordna god man. Det finns
inte några begränsningar i rätten att anmäla behov av god man. Vem som
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helst som anser att sådant behov föreligger kan anmäla detta hos överför-
myndaren. Det innebär att den som anser sig vara biologisk far till ett
barn, men saknar rätt att föra talan om fastställande av faderskapet, kan
anmäla behov av god man för väckande av talan om fastställande av
faderskap. Socialnämnden skall enligt SoF 42 § anmäla till överförmyn-
daren om den finner att god man enligt FB bör förordnas för någon.157 

Frågan är om det kan anses att god man bör förordnas när det sker i
syfte att väcka talan om hävande av faderskapspresumtionen mot föräldrar-
nas vilja. Enligt FB 2:9 skall socialnämnd, i de fall faderskapspresumtio-
nen är tillämplig, utreda faderskapet om vårdnadshavare eller mannen
begär det och det är lämpligt. Socialnämnd kan därtill på eget initiativ
inleda en utredning om faderskapet om det är lämpligt.158 Det kan inte
anses lämpligt att inleda utredning om nedläggningsgrund enligt FB 2:7
föreligger. En utredning bör således inte inledas om den kan antas vara
till men för barnet eller barnets moder. Under förutsättning att sådana
omständigheter inte är för handen och det i övrigt är lämpligt, föreligger
inte hinder mot utredning. Tvärtom synes barns rätt till kännedom om sitt
biologiska ursprung tala för att en utredning bör ske; en sådan koppling
görs exempelvis i Socialstyrelsens allmänna råd om fastställande av
faderskap. Utgångspunkten i de allmänna råden är att det i princip alltid
är till fördel för barnet om rättsligt faderskap fastställs i överensstäm-
melse med det biologiska.159 I de situationer som berörs är det dock
någon av vårdnadshavarna eller mannen som vill att utredning skall ske.
Om inte barnets vårdnadshavare vill att frågan utreds torde risken för
men för barnet vara betydligt högre. Grund för nedläggning av utred-
ningen enligt FB 2:7 kan då föreligga. Visar socialnämndens utredning
att maken inte är far har nämnden inte egen talerätt angående hävande av
faderskapspresumtionen. Det är i denna situation som frågan om förord-
nande av god man uppkommer. Enligt FB 2:9 skall socialnämnden under
vissa förutsättningar utreda om någon annan man kan vara far till barnet.
Socialnämnden skall enligt SoL 12 § verka för att barn växer upp under
trygga och goda förhållanden. Det är möjligt, men ingalunda nödvändigt,
att härur dra slutsatsen att socialnämnden så långt möjligt är skall se till
att barnets biologiska ursprung fastställs. Socialnämnden skulle därför
kunna finna att god man bör förordnas för barnet.

157 Jfr RÅ 1951 ref. 4 enligt vilket avgörande barnavårdsnämnden inte ansågs ha befogen-
het att hos rätten göra anmälan för utseende av god man för talan om hävande av äkten-
skaplig börd. Jfr dock NJA 1952 s. 465 och NJA 1965 s. 337.
158 Prop. 1975/76:170 s. 305 och s. 321.
159 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 23. 
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NJA 1965 s. 337. I en till RR inkommen skrivelse anhöll barnavårdsnämnden
om att god man skulle förordnas för en 8-årig pojke född i äktenskap mellan
föräldrarna. Föräldrarna hade vid tiden för ansökan ännu ej erhållit dom på
äktenskapsskillnad. Förordnande om god man söktes för utförande av talan
om hävande av faderskap. Mannen motsatte sig inte godmansförordnandet.
Modern motsatte sig däremot att god man förordnades med hänvisning till
att det enligt henne var mycket sannolikt att mannen var far till barnet, att
mannen hade också erkänt barnet som sitt genom att förklara att han betrak-
tade barnet som sitt. Barnet hade enligt henne inte något intresse av att få
faderskapet omprövat och kanske hävt, vare sig av personliga eller ekono-
miska skäl. Hennes intressen i frågan stred inte mot barnets. RR fann att god
man skulle förordnas för att föra barnets talan om hävande av faderskapet.
Modern ansågs sakna rätt att föra talan mot beslutet, vilket var den fråga
som kom under HD:s bedömning.

Överförmyndaren skall beakta de uppgifter som lämnas rörande behovet
av god man för barnet oavsett om dessa kommer från en i faderskaps-
frågan taleberättigad person, socialnämnd eller från någon annan.160 

4.3.5.5 Förordnande av god man när det finns motstridiga intressen

Några riktlinjer för bedömningen av om en intressekonflikt föreligger
finns inte. I svensk rätt tycks det vara så att det alltid anses ligga i barnets
intresse att det rättsliga faderskapet överensstämmer med det biologiska.
Frågan har dock inte formulerats på det sättet i de fall som varit föremål
för prövning i praxis. I de här refererade rättsfallen, NJA 1952 s. 465 och
RH 1987:53, har omständigheterna varit sådana att frågan varit om barnet
kan anses ha ett intresse av att ett rättsligt faderskap skall upprätthållas
när den rättsliga fadern bestämt hävdat att han inte är biologisk far och där-
för inte heller velat vara rättslig far. Svaret har varit att barnet inte anses ha
ett sådant intresse. I båda fallen har det ansetts vara bättre att faderskapet
hävs om det inte överensstämmer med det biologiska. Men det framgår
inte om avgörande för utgången är att mannen inte är biologisk far eller
att mannen inte vill stå kvar som rättslig far.

Mannens vilja att kvarstå som rättslig far har, som framgår av diskus-
sionen ovan i delavsnitt 4.3.3, i andra sammanhang tillmätts stor bety-
delse vid hävande av faderskapspresumtionen. Det har inte ansetts vara
till fördel för barnet att ha kvar en rättslig far som inte vill vara far. Att
barnets förmyndare under sådana omständigheter motsätter sig en talan
om hävande kan därmed anses strida mot barnets intresse. Att det är

160 Walin menar att oavsett om rättsfallet RÅ 1951 ref. 4 numera står sig är det tydligt att
rätten (numera överförmyndaren) ex officio skall beakta vad socialnämnden anfört. Walin,
G., Föräldrabalken not 3 s. 107–108.
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mannens ovilja att kvarstå som far, får stöd av den ordning som råder
rörande talerätt för en man som anser sig vara biologisk far till barn fött
av gift mor. Mannen saknar enligt gällande rätt talerätt; till synes med
hänvisning till att barnet har ett intresse av att få behålla den rättsliga far
som barnet har.161 Eftersom mannens avsaknad av talerätt för hävande av
faderskapspresumtionen är resultatet av ett medvetet ställningstagande
från lagstiftarens sida, vore det anmärkningsvärt om mannen utan vidare
skulle kunna få till stånd ett förordnande av god man i samma syfte.162 

Att ta den rättsliga faderns vilja att kvarstå som rättslig far till utgångs-
punkt vid bedömningen av om en intressekonflikt föreligger kan vara en
praktisk lösning. Det kan antas vara endast i verkliga undantagsfall som
frågan om god man aktualiseras av någon annan än den rättsliga fadern.
Ansökan om god man kan dock göras även av andra än barnets förmyn-
dare. Frågan om förordnande av god man skulle därför kunna uppstå
även i fall där den rättslige fadern, trots avsaknad av biologisk släktskap,
vill kvarstå som rättslig far till barnet och inte heller barnet, genom den
andra förmyndaren vill väcka talan om faderskapets hävande. Skall barnet
och förmyndarna fortfarande anses ha motstridiga intressen i ett sådant
fall? I en sådan situation kommer olika intressen att stå mot varandra.
Barnets intresse av att det rättsliga faderskapet stämmer överens med det
biologiska, barnets intresse av kännedom om sitt biologiska ursprung,
barnets intresse av att ha en rättslig far, makens intresse av att få vara rätts-
lig far samt (eventuellt) den biologiska faderns intresse av att få sitt
faderskap rättsligt erkänt. Mot intresset av att ha kvar en rättslig far ställs
intresset av att denne också är biologisk far.

Ställd på sin spets kan frågan för många förefalla enkel att besvara; ett
bestående faderskap är bättre än kunskap om biologiskt ursprung och
kanske i praktiken inte någon far alls. Någon intressekonflikt uppstår då
inte. Motargument saknas dock inte. En intressekonflikt kan anses uppstå
om en annan man än den rättslige fadern kan förete bevis som gör att
hans faderskap framstår som sannolikt och förmyndarna motsätter sig en
omprövning av det rättsliga faderskapet. En intressekonflikt uppstår i
denna situation om man beaktar den betydelse som under senare år kom-
mit att fästas vid barnets intresse av att känna till sitt biologiska ursprung
och den därmed sammanhängande uppfattningen att det rättsliga fader-
skapet skall överensstämma med det biologiska. Att inte beakta mannens
uppgifter vore mot denna bakgrund inkonsekvent.

161 Frågan skall behandlas nedan under 4.3.6.3. Se också Singer, A., Mannens talerätt vid
fastställande av faderskap s. 576 ff. 
162 Tilläggas bör att ett förordnande av god man i och för sig inte innebär att en talan om
hävande av faderskapet kommer att väckas, se vidare nedan under 4.3.5.6.

kapitel 4.fm  Sida 165  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



166

Det faktum att barnet kan bli faderlöst i rättslig mening efter hävande
av faderskapet tillmättes inte någon avgörande betydelse i NJA 1952
s. 465 vid bedömningen av om en intressemotsättning förelåg, trots att
denna omständighet åberopades. I en situation där inte någon av barnets
rättsliga föräldrar vill föra talan om faderskapets hävande, synes dock en
sådan konsekvens böra tillmätas större betydelse. Om det saknas uppgift
om vem som är biologisk fader, exempelvis om någon anmäler sig veta
att maken inte är biologisk far utan att kunna utpeka den biologiska
fadern, kommer barnet vid bifall till en talan om hävande av faderskapet
att sakna rättslig far. Möjligheterna för den som tidigare varit rättslig far
att åter kunna erhålla status som far är beroende av möjligheterna att
adoptera. Är han gift med barnets moder finns goda möjligheter, annars
inte. Barnets intresse av att det rättsliga faderskapet överensstämmer med
det biologiska kan inte rimligen anses så starkt att det är bättre att vara
rättsligt faderlöst än att ha en intresserad, men icke biologisk, far som
rättslig far.163 Någon intressemotsättning mellan barnet och föräldrarna
skulle därmed inte kunna anses föreligga i de fall uppgift om den biolo-
giska fadern saknas. Att barn i vissa fall tillåts bli rättsligt faderlöst
hänger samman med den hänsyn som tas till den rättsliga faderns vilja att
inte vara far eller beror på att barnet självt tagit initiativ till faderskapets
hävande.

4.3.5.6 Förordnande av god man om det är lämpligt

Överförmyndaren skall enligt FB 11:2 st. 3, om det begärs, förordna god
man om barnet har ett intresse som strider mot förmyndarens intresse.
Överförmyndaren skall även utan sådan begäran förordna god man ”om
det annars är lämpligt”. Vid lämplighetsbedömningen synes det vara
möjligt att ta hänsyn till föräldraskapets sociala sidor. Som ovan anförts
skulle en intressemotsättning i den mening som avses i FB 11:2 st. 3
kunna anses föreligga mellan föräldrarna och barnet när den rättsliga
fadern inte är biologisk far och inte någon av föräldrarna vill väcka talan.
Trots detta finns möjlighet att underlåta att förordna god man med hän-
visning till att det inte är lämpligt. Skälet skulle kunna vara att barnet blir
rättsligt faderlöst vid ett bifall till talan om hävande av faderskapet. Men
också i de fall en annan man anser sig vara fader till barnet kan man
komma fram till att ett förordnande av god man inte vore lämpligt. Avgö-
rande för ställningstagandet blir hur det sociala faderskapet värderas. Det
finns inte något som hindrar att överförmyndaren kommer fram till att

163 I sammanhanget kan erinras om ett förslag i dansk rätt enligt vilket frågan om hävande
av faderskap endast kan ske endast om det görs sannolikt att en annan man kan bli barnets
rättsliga far, Forslag till børnelov § 21 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 27 ff.).
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barnets intresse av ett bestående socialt och rättsligt faderskap går före
andra intressen. Intresset av att få fastställt att den rättsliga fadern inte är
biologisk far, alternativt intresset av att den biologiska fadern ges status
som rättslig far, få då ge vika.

Avgörandet av om det ligger i barnets intresse att väcka talan om
faderskapspresumtionens hävande ligger till sist i den gode mannens
händer. Övervägandena torde bli desamma som överförmyndaren gjort i
samband med förordnandet, men den gode mannen kan och skall göra
sin egen bedömning. I NJA 1952 s. 465 ansåg den gode mannen det vara
bäst att väcka talan, i följande fall kom den gode mannen till motsatt slut-
sats:

NJA 1971 s. 278. Två makar hade tillsammans en son född år 1963. År 1969
dömdes till äktenskapsskillnad mellan makarna. På ansökan av mannen för-
ordnades god man för att företräda barnet i en talan om hävande av fader-
skap. Den förordnade gode mannen begärde en kort tid därefter att få bli
entledigad från sitt uppdrag som god man. Skälet var att det enligt hans
mening framkommit att en bördstalan mot fadern i vart fall inte ekonomiskt
skulle vara till barnets bästa. TR entledigade den gode mannen. Mannen
inkom därefter med en ny ansökan om god man för barnet, en ansökan som
bifölls. Barnet anförde besvär mot beslutet. HD fann att det fanns anledning
anta att mannen inte var far till barnet. Eftersom modern, i egenskap av för-
myndare, inte hade för avsikt att väcka talan om faderskapet kunde stridiga
intressen finnas mellan barnet och förmyndaren. Behov av god man ansågs
därför föreligga. Att god man tidigare varit förordnad utan att väcka talan
om faderskapets hävande ansågs inte ha någon betydelse för bedömningen
av om behov av god man förelåg. Två JustR pekade också på det faktum att
barn utom äktenskap, efter den tidigare förordnade gode mannens beslut att
inte väcka talan om faderskapets hävande, tillerkänts arvsrätt efter fadern.
Förhållandena hade därmed förändrats sedan det tidigare beslutet att inte
väcka talan fattats, varför en förnyad prövning av om faderskapstalan skulle
väckas ansågs befogad.

4.3.6 Talerätt för andra än den rättsliga fadern och barnet

4.3.6.1 Inledning

Ursprungligen torde vem som helst ha kunnat föra talan om hävande av
faderskap.164 Genom 1917 års lag om äktenskaplig börd begränsades
emellertid talerätten till mannen i äktenskapet och barnet. Begränsningen
i förhållande till tidigare gällande rätt motiverades med hänvisning till
barnets intresse av att inte få sin äktenskapliga börd ifrågasatt, kanske

164 LB III s. 191; Malmström, Å., Föräldrarätt s. 45.
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efter lång tid. Men en begränsning av kretsen taleberättigade ansågs
också motiverad av hänsyn till familjelivet, både barnets och föräldrar-
nas. Talerättens betydelse för klarläggandet av det biologiska ursprunget
berördes inte alls.

Kretsen av taleberättigade har inte förändrats sedan år 1917. Mot bak-
grund av den betydelse som en överensstämmelse mellan rättsligt och
biologiskt faderskap anses ha för barnet och de därmed sammanhängande
strävandena att åstadkomma sådan överensstämmelse i så många fall som
möjligt, kan det ifrågasättas varför talerättsreglerna inte setts över. Ju fler
som har talerätt desto större är möjligheterna att det rättsliga faderskapet
fastställs i överensstämmelse med det biologiska, kan det tyckas. I ett inter-
nationellt perspektiv framstår kretsen av taleberättigade i faderskapsmål
enligt svensk rätt som snäv.

4.3.6.2 Talerätt för barnets moder

Ett skäl att begränsa behörigheten att föra talan om hävande av faderskaps-
presumtionen till mannen i äktenskapet var enligt Lagberedningen föl-
jande: ”Enligt sakens natur är mannen närmast att bedöma, huruvida
anledning finnes därtill att ett av hans hustru framfött barn icke är avlat
av honom.”165 Uttalande borde redan när det fälldes år 1915 ha kunnat
ifrågasättas. Närmast till att göra denna bedömning måste vara barnets
moder. Hon tillerkändes dock inte egen talerätt, en sådan diskuterades
över huvud taget inte. Enligt då gällande regler var fadern ensam förmyn-
dare för barnet. Barnets talan om hävande av faderskapspresumtionen
fick i förekommande fall föras av en för ändamålet förordnad god man
eftersom fadern i det fallet inte kunde föra barnets talan. Inte heller i
egenskap av svarande kunde barnet företrädas av modern, utan god man
fick förordnas.

Enligt nu gällande regler förs barnets talan om faderskapspresumtionens
hävande av barnets förmyndare.166 Är modern förmyndare kan hon i
egenskap av ställföreträdare för barnet initiera en talan.167 Är hon inte för-
myndare måste hon, för att få faderskapspresumtionen omprövad, förmå
barnets rättsliga fader att väcka talan för egen del. I annat fall kan hon
anmäla behov av god man för väckande av talan för barnets räk-
ning.168 Behovet av en egen talerätt för modern är mot denna bakgrund
förmodligen begränsat, sett ur ett praktiskt perspektiv. Ur principiell syn-
vinkel är dock moderns avsaknad av talerätt intressant.

165 LB III s. 194.
166 Se ovan under 4.3.5.2. 
167 God man skall enligt FB 11:2 förordnas för barnet om också fadern är förmyndare.
168 Se ovan under 4.3.5.3.
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I övriga nordiska länder har barnets moder egen talerätt rörande fader-
skapspresumtionens hävande, dock med vissa begränsningar i tid.169

Möjlighet för modern att väcka talan om faderskapets hävande infördes i
norsk rätt genom barneloven år 1981. Skälet var att, även om modern
hade möjlighet att för barnets räkning föra talan, det ur en principiell
synvinkel var bättre att inte barnet skulle behöva ta ställning till en kon-
flikt mellan föräldrarna.170 Modern har egen talerätt även enligt tysk och
fransk rätt.171 

Svensk rätt skiljer sig således på denna punkt från många andra rätts-
ordningar. Motiven bakom den svenska regleringen är oklara; frågan har
över huvud taget inte uppmärksammats. Sett i ett historiskt perspektiv
kan möjligen den omständigheten att kvinnan år 1917 inte i alla avseen-
den betraktades som rättskapabel anges som en förklaring. När kvinnan
några år senare tillerkändes full rättshandlingsförmåga förlorade en
sådan förklaring sitt värde. I takt med att överensstämmelse mellan bio-
logiskt och rättsligt faderskap lyfts fram som en viktig målsättning med
reglerna om fastställande – men kanske främst vid hävande – av fader-
skap framstår moderns avsaknad av talerätt som allt mer anmärknings-
värd. Att modern skulle sakna talerätt av hänsyn till familjelivet framstår
inte heller som sannolikt,172 även om detta förhållande innebär att man-
nens sociala faderskap till barnet skyddas mot ”utomståendes” ifråga-
sättande. Så länge mannen vill vara far får han vara det. Modern kan
dock i egenskap av barnets ställföreträdare få faderskapet omprövat i bar-
nets namn.

Förklaringen torde snarast vara att regelsystemet nästan uteslutande
utformats med hänsyn till mannens intressen. Det är mannens intresse av
att inte behöva stå som rättslig far när han inte är biologisk far man har för-
sökt tillgodose. Barnets intresse har i detta sammanhang ansetts samman-
falla med mannens intresse, dvs. det har genomgående definierats utifrån
mannens intresse. Om det istället vore barnet som ansågs ha ett eget
självständigt intresse av att rättsligt och biologiskt faderskap överens-
stämmer framstår moderns avsaknad av talerätt som anmärkningsvärd.
Överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap anses all-
mänt ligga lika mycket, eller till och med mer, i barnets som i mannens
intresse. En talerätt för modern skulle innebära en markering av att fader-
skap som inte stämmer med det biologiska förhållandet, av hänsyn till

169 I Island enligt barnlagen § 53; i Danmark enligt børneloven § 5 stk. 1; i Norge enligt
barneloven § 6; i Finland enligt 35 § faderskapslagen. 
170 NOU 1977:35 s. 39.
171 I Tyskland enligt § 1600 I BGB; i Frankrike enligt 318 Code civil.
172 Jfr ovan under 4.3.6.1.
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barnets intressen skall omprövas och att båda föräldrarna har ett ansvar
för att barnets intresse tillgodoses. Den nuvarande talerättskonstruktionen
innebär att frågan om faderskapspresumtionens giltighet görs beroende
av barnets och mannens vilja. Överensstämmelse mellan rättsligt och bio-
logiskt faderskap blir därmed en fråga som underordnas parternas egen
vilja rörande det rättsliga förhållandet. Modern avsaknad av talerätt utgör
ett skydd för denna vilja. Om överensstämmelse mellan rättslig och bio-
logiskt faderskap också fortsättningsvis anses vara en primär målsättning
med regelsystemet borde man dock förklara varför den person som har
bäst förutsättningar att veta något om det biologiska faderskapet inte
skall ha talerätt om faderskapets hävande.

4.3.6.3 Talerätt för den biologiska fadern

En fråga som, i motsats till moderns talerätt, ägnats viss uppmärksamhet
är om en man som anser sig vara biologisk far till ett barn som fötts av en
gift kvinna skall ha rätt att på eget initiativ få faderskapet prövat. Enligt
gällande rätt har barnets biologiska fader inte någon möjlighet att få sitt
faderskap prövat i de fall modern var gift med en annan man vid barnets
födelse. Den biologiska fadern är dock oförhindrad att till socialnämnden
lämna upplysningar angående sin (förmodade) släktskap med barnet.
Socialnämnden har, som ovan nämnts, möjlighet att på eget initiativ
företa utredning om faderskapet till barn fött av gift mor, om en sådan
utredning bedöms som lämplig.173 Socialnämnden har emellertid inte
talerätt angående hävande av faderskapspresumtionen. Utredningen leder
inte i sig till att faderskapet omprövas, däremot kan det tänkas att någon
taleberättigad beslutar väcka talan om faderskapspresumtionens hävande
på grund av uppgifterna i utredningen.

Den svenska regleringen kan jämföras med vad som gäller i våra nord-
iska grannländer. Synsätten skiljer sig åt i flera avseenden. I Norge har en
man som anser sig vara biologisk far till ett barn som en kvinna föder,
och till vilket barn en annan man är rättslig far, efter 1997 års reform rätt
att väcka talan om faderskapets hävande.174 Mannen har talerätt oavsett
om faderskapet fastställts genom bekräftelse eller faderskapspresumtio-
nen. Han måste dock lägga fram upplysningar som tyder på att han är far
inom ett år från det att han fick kännedom om omständigheter som talar
för att han är far. Talan måste därtill väckas senast tre år från barnets
födelse. Den biologiske fadern har enligt nu gällande regler i Danmark
inte talerätt. Enligt ett framlagt förslag tillerkänns dock en man som har

173 Prop. 1975/76:170 s. 305 och 321. Se även ovan under 4.3.5.4.
174 Barnelova § 6 st. 3. Se vidare Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 49–50.
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haft samlag med modern under konceptionstiden rätt att väcka talan om
faderskapet inom sex månader från barnets födelse. Noteras kan att om
barnet tillkommit genom brottslig handling skall möjlighet finnas att, även
om mannen är biologisk far, underlåta att ge honom rättslig status som
far om avgörande hänsyn till barnet talar emot att han ges sådan status.175 

Avsaknaden av talerätt för den biologiska fadern i svensk rätt skulle
kunna förklaras av ett hänsynstagande till barnets existerande familjeliv.
I de fall mannen i äktenskapet vill vara rättslig far motiverar hänsynen till
barnets intressen att en ”utomstående” man inte skall ges rätt att störa
barnets rättsliga relationer och faktiska familjeliv.176 Sådana argument har
dock i andra sammanhang, som när den rättsliga fadern inte vill att det
rättsliga faderskapet består, inte vunnit gehör. Barnet anses då i allmänhet
vara mer betjänt av att den biologiska släktskapen klarläggs än av att det
rättsliga förhållandet består. Ett faktiskt familjeliv antas i det läget sakna
förutsättningar att existera.177 Av avgörande betydelse i dessa fall är, som
ovan nämnts, mannens ovilja att kvarstå som rättslig far. Vill han kvarstå
som rättslig far, får också det rättsliga förhållandet mellan barn och för-
älder bestå så länge inte barnet vidtar åtgärder för att få faderskapet hävt.
Ett existerande familjeliv på grundval av viljan att kvarstå som far kan
härigenom sägas få ett visst skydd. Men även enligt norsk rätt där den
biologiska fadern har talerätt och i det ovan nämnda danska förslaget är
ett skydd för ett bestående familjeliv tydligt. Målsättningen är att det rätts-
liga faderskapet skall överensstämma med det biologiska men av hänsyn
till barnet skall denna överensstämmelse uppnås så snart som möjligt
efter barnets födelse. Ju längre tid som går från barnets födelse, desto
starkare bindningar uppstår mellan barnet och den rättsliga fadern, oav-
sett om biologisk släktskap föreligger eller ej. När viss tid förflutit anses
det därför inte vara till barnets bästa att det rättsliga förhållandet upphävs
då ett upphävande kan medföra att barnets familjeliv störs.

4.3.7 Sammanfattning och diskussion

Reglerna om hävande av faderskapspresumtionen är på många sätt intres-
santa för frågan om den biologiska släktskapen som grund för rättslig
föräldrastatus. Eftersom faderskapspresumtionen utgår från äktenskapet
som presumerande faktum kan det antas att rättsligt fastställda faderskap
inte i varje enskilt fall överensstämmer med biologiskt faderskap.

175 Forslag til børnelov § 6 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 22 ff.). Se även betænkning
nr 1350/1997 s. 52 ff. 
176 Se vidare Singer, A., Mannens talerätt vid fastställande av faderskap s. 571 ff.
177 Jfr vad som ovan anförts angående talefristernas avskaffande, delavsnitt 4.3.3.
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Regleringen rörande vem som har talerätt är inte primärt utformad för
att främja en överensstämmelse mellan biologiskt och rättsligt faderskap.
Endast de som är direkt berörda, mannen och barnet, har talerätt. Begräns-
ningen i kretsen av taleberättigade kan ses som en markering av att också
den personliga relationen tillmäts betydelse som grund för rättsligt föräld-
raskap. Så länge far och barn vill behålla sin rättsliga relation skall inte
andra kunna tvinga fram en omprövning av denna för att åstadkomma
överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap. Talerättsbe-
gränsningarna för mannens arvingar illustrerar tydligt detta synsätt.

Om fadern eller barnet inte vill upprätthålla en rättslig relation får
däremot den biologiska grunden för rättsligt föräldraskap stor betydelse.
Kan mannen eller barnet visa att mannen inte är biologisk far till barnet,
skall det rättsliga faderskapet hävas. Den vikt som i denna situation lagts
vid en överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap har
föranlett att de tidigare gällande talerättsfristerna slopats. Att barnet
genom att faderskapet hävs kan förlora den som barnet under lång tid
uppfattat som far har ansetts mindre betydelsefullt än att det rättsliga för-
hållandet överensstämmer med biologisk släktskap. Denna bedömning
motiveras med att mannen eller barnet inte längre vill upprätthålla den
rättsliga relationen och därmed kan antas sakna intresse också av en
sådan social relation. Synsättet innebär att även vid hävande tillmäts den
sociala relationen mellan barn och förälder betydelse.

Samma hänsynstagande till den sociala relationen mellan barn och för-
älder kommer till uttryck i möjligheten att häva faderskapspresumtionen
genom en annan mans faderskapsbekräftelse. I detta fall är det i princip
möjligt att häva faderskapet även om bevis om frånvaron av biologisk
släktskap inte företes. Istället blir en annan mans vilja att axla det rätts-
liga faderskapet avgörande.

Sammanfattningsvis förefaller det möjligt att säga att reglerna om
hävande av faderskapspresumtionen på många sätt pekar på biologisk
släktskap som grund för rättsligt faderskap. Bilden är dock inte entydig. I
vissa fall skyddas ett socialt föräldraskap men endast som en ”bieffekt”
av att mannen och barnet (i praktiken ofta modern) vill upprätthålla en
sådan relation. Viljan att fortsätta en relation mellan barn och förälder är
den omständighet som ytterst avgör om faderskapspresumtionen kommer
att upprätthållas eller inte. Biologisk släktskap ges inte någon självstän-
dig betydelse som grund för fastställande och upprätthållande av rättsligt
faderskap när modern är gift. Frånvaron av biologisk släktskap utgör
däremot en grund för hävande av faderskap.

Till sist finns anledning att påpeka att frågan om hävande av faderskap
i svensk rätt på ett mycket konsekvent sätt diskuterats utifrån den rätts-
liga, icke-biologiska, faderns perspektiv. När barnets intresse anges som
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utgångspunkt för bedömningen av om faderskap skall tillåtas bli ifråga-
satt och eventuellt hävt, definieras barnets intresse utifrån mannens
intressen. De anses ofta sammanfalla eller så antar man att barnets intres-
sen inte kränks utan snarast främjas av att mannens intressen tillgodoses.
Inte i något sammanhang har barnets intressen i fråga om rättsligt fader-
skap underkastats en mer ingående analys och bedömning, fristående
från mannens intressen. I andra rättsordningar finns ofta barnets intressen
angivna på ett tydligare sätt. Där har barnets behov av ett socialt föräldra-
skap lyfts fram på olika sätt vilket medför att biologiskt släktskap inte
tillmäts samma avgörande betydelse som hos oss vid hävande. Talerätts-
fristernas utformning är ofta resultatet av ett sådant synsätt. Barnets
intressen antas tillgodosedda genom att man försöker fastställa faderska-
pet med biologisk släktskap som grund. Om en sådan fastställelse inte
sker ganska snart efter barnets födelse tillmäts barnets intresse av konti-
nuitet och fortsatt socialt föräldraskap större vikt.

4.4 Faderskap till barn fött av ogift mor – 
bekräftelse

4.4.1 Inledning – En frivillig uppgörelse

Att fastställa faderskapet till barn fött av gift mor har ansetts okomplicerat.
Faderskapspresumtionens, i rättsligt hänseende, enkla konstruktion före-
faller ha uppfattats som en spegling av lättheten att konstatera det biolo-
giska faderskapet till barn födda i äktenskapet. Fastställande av faderskap
till barn fött av ogift mor har däremot uppfattats som komplicerat då det i
allmänhet antagits föreligga ”ej ringa svårighet att erhålla kännedom om
vem fadern är”.178 Att fastställa biologiskt faderskap torde dock vara lika
svårt i båda fallen. Den relativa enkelheten i fastställande av faderskap till
barn fött av gift mor i jämförelse med faderskap till barn fött av ogift mor
följer av valet av kriterier för fastställandet.179 

Enligt FB 1:3 fastställs faderskap som inte följer av faderskaps pre-
sumtionen i FB 1:1, genom dom eller bekräftelse.180 I de fall faderskaps-

178 LB III s. 46.
179 Jfr prop. 1969:124 s. 63–64.
180 Termen ”faderskapserkännande” utmönstrades ur det familjerättsliga regelsystemet år
1990 och ersattes med ordet ”faderskapsbekräftelse” då det av många män uppfattades
som kränkande att de skulle erkänna faderskapet, se prop. 1990/91:8. Kritik har framförts
mot valet av termen bekräftelse, se t.ex. remissyttrande från Juridiska fakultetsstyrelsen
vid Uppsala universitet, prop. 1990/91:8 s. 181–182. I denna framställning används
termerna erkännande och bekräftelse som synonymer. 

kapitel 4.fm  Sida 173  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



174

presumtionen i FB 1:1 inte är tillämplig, åligger det enligt FB 2:1 social-
nämnden att se till att faderskapet fastställs. Om faderskapsfrågan kan
bedömas med tillräcklig säkerhet skall socialnämnden i första hand ge
den som antas vara far till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet, FB 2:5.
I annat fall måste faderskapet, om möjligt, fastställas av domstol. Social-
nämnden har tillerkänts rätt att föra barnets talan i mål om faderskapets
fastställelse, FB 3:5 st. 2.

Redan Lagberedningen ansåg år 1915 i sitt förslag till lag om barn
utom äktenskap att faderskap i första hand skulle fastställas genom
erkännande. En frivillig uppgörelse var att föredra framför en dom. Lag-
beredningen ansåg att en rättegång om fastställande av faderskapet förde
med sig flera olägenheter. En rättegång kostade både tid och pengar. Den
offentlighet som följde av en rättegång var obehaglig och ofördelaktig
både för modern och mannen. Dessutom kunde rättegången medföra att
mannen fick en negativ inställning till barnet och barnets moder. Om
mannen å andra sidan på ”frivillighetens väg” kunde förmås erkänna bar-
net var också utsikterna goda att han skulle uppfylla vad som ålåg honom
som far.181 Synsättet har befästs under årens lopp.182 I takt med att antalet
barn födda av ogift mor ökat har också proceduren för avgivande av
bekräftelse förenklats. Numera sänds en blankett för bekräftelsen inte
sällan per post till den med modern samboende mannen för underskrift, i
vart fall då kvinnan tidigare har barn med honom för vilket faderskapet
fastställts genom bekräftelse.183 

Utgångspunkten är att det är barnets biologiska far som genom att
bekräfta faderskapet skall erhålla status som rättslig far till barnet. Lagut-
skottet förklarade så sent som år 1993 att den ”nuvarande ordningen för
fastställande av faderskap erbjuder betryggande garantier för att det verk-
ligen är den biologiske fadern och inte någon annan som fastställs som
fader”.184 Men är det verkligen så? 

4.4.2 Formkraven

Före år 1917 var det vanligt att faderskapet erkändes genom avtal om
underhåll. Ett sådant avtal hade dock inte någon konstitutiv verkan för bar-
nets rättsliga status, dvs. barnet erhöll inte status som barn till den under-
hållsskyldige. Underhållsskyldighet ansågs följa av biologisk släktskap.

181 LB III s. 147–148.
182 Se t.ex. prop. 1969:124 s. 81: ”Det är givetvis angeläget att faderskapsfrågan i så många
fall som möjligt kan klaras ut genom erkännande och inte genom process.”
183 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 33. Se också Socialstyrelsen, Familjerätt i
besparingstider s. 11. 
184 Bet. 1992/93:LU22 s. 39.
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Avtal om underhållsskyldighet byggde därför på antagandet att den
undertecknande mannen var biologisk far. Det förekom att faderskap
erkändes endast som ett led i ett underhållsåtagande, åtagandet sågs inte
som ett erkännande av faderskapet i sig.185 

I 1917 års lag om barn utom äktenskap uppställdes vissa formkrav för
att erkännandet skulle bli konstituerande för barnets familjerättsliga sta-
tus. Erkännandet kunde avges muntligen inför präst eller i vittnes närvaro
inför kronofogde, länsman eller notarius publicus. Det kunde även avges
skriftligen genom avtal om underhållsbidrag. Avtalet skulle vara bevittnat
och godkänt av barnavårdsmannen eller barnavårdsnämnd samt av bar-
nets moder. Om modern var död eller av vissa skäl förhindrad att vitsorda
mannens erkännande, krävdes godkännande av barnets förmyndare eller
det myndiga barnet. Formkraven motiverades av den konstituerande ver-
kan erkännandet skulle ha och hade inte primärt till syfte att främja en
överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap. Erkännandet
kunde senare ogiltigförklaras om det visades att mannen inte var biolo-
gisk far till barnet. Eftersom möjligheterna att visa att mannen inte var
biologisk far var mycket begränsade, kvarstod mannen som rättslig far
även om hans biologiska faderskap var mycket osannolikt. Formkraven
hade mot denna bakgrund närmast syftet att förhindra förhastade åtagan-
den.

Formkraven för faderskapserkännande överfördes i stort sett oföränd-
rade till 1949 års föräldrabalk. En nyhet var dock att det blev möjligt att
avge skriftligt faderskapserkännande utan att underhållsskyldighet samti-
digt fastställdes. Erkännandet måste godkännas av barnavårdsman eller
nämnd eftersom dessa hade självständig talerätt rörande faderskapet.186

I samband med 1969 års reform av FB och de arvsrättsliga bestämmel-
serna i ÄB, avskaffades möjligheten att avge muntligt faderskapserkän-
nande. Formkraven har därefter behållits oförändrade och återfinns numera
i FB 1:4.187 

En målsättning är att så många faderskap som möjligt skall fastställas
genom bekräftelse och inte genom dom. En annan målsättning är,
åtminstone sedan år 1969, att det genom bekräftelse fastställda faderska-
pet skall överensstämma med det biologiska. Kravet på socialnämndens
godkännande har ansetts utgöra en garanti härför. Moderns godkännande
av mannens bekräftelse anses innebära ytterligare garantier för att

185 LB III s. 146.
186 SOU 1946:49 s. 88.
187 Genom 1969 års reform ersätter det myndiga barnets godkännande moderns godkän-
nande. Före 1969 års reform krävdes barnets godkännande endast när modern var förhindrad
att godkänna. Förändringen kommenteras inte i lagens förarbeten.
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bekräftelsen är riktig. Innebörden av dessa godkännanden skall granskas
närmare nedan

4.4.3 Socialnämndens utredning och godkännande

4.4.3.1 Bakgrund

En av målsättningarna med 1969 års reform av reglerna om fastställande
av faderskap var att rättsligt fastställda faderskap i större utsträckning än
tidigare skulle överensstämma med det biologiska faderskapet. En sådan
överensstämmelse ansågs, som framgår ovan i avsnitt 2.4, vara en förut-
sättning för att barn födda utom äktenskapet skulle kunna tillerkännas
arvsrätt. Reglerna om fastställelse av faderskap genom erkännande
ansågs därför böra reformeras så att endast den som sannolikt är biolo-
gisk far till barnet skall kunna förklaras vara rättslig far.

En viss prövning av att mannens erkännande överensstämde med det
verkliga förhållandet ansågs nödvändig.188 Prövningen ålades barnavårds-
mannen som redan tidigare ålagts skyldighet att se till att faderskap fast-
ställdes och att godkänna skriftliga erkännanden. Barnavårdsmannens
utredning av faderskapsfrågan reglerades i en särskild lag,189 vars bestäm-
melser rörande förfarandet inarbetades i FB kap. 2 i samband med 1976
års reform, utan att några större ändringar i sak företogs. Prövningen av
mannens faderskap åligger numera socialnämnden.190 

Socialnämndens befattning med mannens bekräftelse kan sägas ske på
tre sätt. Dels genom utredningen av faderskapet, dels genom att en man
ges tillfälle att bekräfta faderskapet, dels genom att socialnämnden skall
godkänna mannens bekräftelse. Därigenom utövar också socialnämnden
sin kontroll av att det genom bekräftelsen fastställda faderskapet ”över-
enstämmer med det verkliga förhållandet”.

4.4.3.2 Socialnämndens utredning

Socialnämnden är, som inledningsvis nämndes, skyldig att försöka
utreda, och få faderskapet fastställt till de barn för vilka faderskapet inte
fastställts genom faderskapspresumtionen. Utredningen avser att klar-
lägga vem som är barnets biologiska fader och baseras på uppgifter från
modern och andra som kan lämna uppgifter av betydelse, FB 2:4. Den
eller de män som kan komma ifråga som fader till barnet skall höras.

188 Prop. 1969:124 s. 83.
189 Lag (1969:618) om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap.
190 Uppgiften överfördes år 1974 till barnavårdsnämnd och därefter år 1981 till social-
nämnd.
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Socialnämnden är ofta helt beroende av moderns uppgifter för att kunna
bedöma faderskapsfrågan; en omständighet som får olika följder bero-
ende på vad det är för uppgifter hon lämnar.191 

Är modern och av henne utpekad fader överens om att lämna sam-
stämmiga uppgifter om att mannen är far, oavsett hur det förhåller sig
med den saken i biologiskt hänseende, har socialnämnden mycket
begränsat stöd för att ifrågasätta uppgifterna.192 Mot bakgrund av att social-
nämnden bör verka för att så många faderskap som möjligt fastställs
genom bekräftelse193 torde det i dessa fall inte heller finnas incitament att
undersöka frågan vidare. Den utredning som föregår socialnämndens
godkännande av en mans bekräftelse inskränker sig oftast till att parterna
uppger att de bor och har bott tillsammans under hela konceptionstiden
samt att de haft en stadigvarande förbindelse under denna tid. De får
också intyga att de är övertygade om att barnet är deras gemensamma.194

Någon ytterligare utredning görs inte i dessa fall.
Om modern inte lämnar några upplysningar alls, eller mycket knapp-

händiga uppgifter, rörande faderskapet har socialnämnden också begrän-
sade möjligheter att bedriva undersökningen. Det finns inte någon möj-
lighet att framtvinga uppgifter från modern. Den enda sanktion som finns
att tillgå är möjligheten att underlåta att betala ut underhållsstöd till barnet;
ett något missriktat vapen i sammanhanget, då understödet avser täcka bar-
nets behov.195 Socialnämnden är i denna situation nödsakad att använda
andra källor om sådana finns, också mot moderns vilja. För att komma
vidare krävs ”många gånger åtgärder som förutsätter kunskap, fantasi
och ett gott omdöme” för att citera Socialstyrelsens råd.196  Utgångspunk-
ten för socialnämndens utredning är att faderskapet fastställs i barnets

191 Angående moderns trovärdighet, se Jacobsson, U., Förtegade faderskapsmöjligheter,
Saldeen, Å., Fastställande av faderskap s. 93–113. 
192 Bandstigen, A-C., Socialnämndernas utredning för fastställande av faderskap s. 63 ff.
Se också Socialstyrelsens remissvar i prop. 1990/91:8 s. 180; Saldeen, Å., Barnets rätt till
sitt ursprung s. 264; Saldeen, Å., Något om faderns ställning i svensk rätt s. 562 ff.
193 Jfr prop. 1969:124 s. 81.
194 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 37, jfr blankett s. 184.
195 Lag (1996:1030) om underhållsstöd 4 §. En sådan koppling mellan faderskapsutredning
och sociala förmåner saknas i övriga nordiska länder. Angående möjligheterna att under-
låta att utbetala det tidigare förekommande bidragsförskottet, se Lavin, R., Bidrags-
förskottsinstitutet s. 43 ff. Vad gäller möjlighet till sanktioner mot modern i det fall hon
inte samarbetar skall erinras om att i de fall talan väckts vid domstol, finns det möjlighet
att begära förhör med modern under sanningsförsäkran. Ansvar kan då följa om hon läm-
nar oriktiga uppgifter. Angående ansvar för förvanskande av familjeställning, se vidare
nedan under 4.4.7.
196 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 35.
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intresse och att utredningen får läggas ner endast i verkliga undantags-
fall. Barnet anses ha en rätt att få veta vem som är far.

I Sverige anses således ett barn ha en rätt till en far men denna rätt kan
inte hävdas mot moderns rätt att inte lämna upplysningar. Synsättet kan
jämföras med det som kommit till uttryck i motsvarande danska regle-
ring. Enligt dansk rätt kan modern dömas till böter om hon inte lämnar
upplysningar om vem som kan vara barnets far.197 Men dansk rätt ger
också möjlighet att befria modern från upplysningsplikten i faderskaps-
ärendet om det inte strider mot barnets bästa. Vid bedömningen av bar-
nets bästa tas stor hänsyn till moderns egna förhållanden, såsom hennes
möjligheter att försörja barnet. I praxis har också moderns ålder tillmätts
betydelse, befrielse beviljas oftare om modern är över 25 år.198 Möjligheten
att befria modern från upplysningsplikt har dock föreslagits begränsad.
Modern skall enligt ett framlagt förslag ha en plikt att upplysa om vem
som kan vara barnets far men i vissa situationer bortfaller denna plikt,
exempelvis om faderskapet fastställs genom bekräftelse. Upplysnings-
plikten skall inte vara straffsanktionerad.199 Också i den finska regleringen
har modern givits rätt att förhindra faderskapsutredning. Om mannen vill
erkänna faderskapet får han dock göra det utan hinder av moderns inställ-
ning till faderskapsutredningen.200 Modern kan också dömas till böter
eller fängelse om hon i faderskapsutredningen lämnat oriktiga uppgifter
eller förtigit upplysningar som medfört att faderskapet fastställts orik-
tigt.201 I norsk rätt synes regleringen motsvara den svenska i denna del.

Ytterligare en fråga att uppmärksamma när det gäller socialnämndens
utredning om faderskap och möjligheterna att nå visshet om det biolo-
giska faderskapet, är socialnämndens möjligheter att införskaffa bevis-
ning. Enligt svensk rätt skall socialnämnden verka för blodundersökning
i de fall den man modern utpekat som far inte känner sig övertygad om
sitt faderskap, om han begär det eller i de fall modern haft samlag med
två eller flera män under konceptionstiden. Socialnämnden har dock inte
några möjligheter att framtvinga blodundersökning mot parternas vilja.
Om en part motsätter sig blodundersökning måste domstol meddela för-
ordnande inom ramen för ett mål om fastställande av faderskap. I Norge
har däremot den svenska socialnämndens motsvarighet i faderskapsfrågor,

197 Børneloven § 20.
198 Børneloven § 10 stk. 2. Se vidare Nielsen, L., m.fl., Familieretten s. 405 ff.
199 Forslag til børnelov (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 20 ff.); betænkning nr 1350/
1997 s. 46 ff.
200 7 och 8 §§ faderskapslagen. Se också Timonen, P., (red.) Inledning till Finlands rätts-
ordning s. 405.
201 44 § faderskapslagen.
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”fylkestrygdekontoret”, möjlighet att föreskriva att modern, den eller de
som kan vara far till barnet samt barnet skall underkasta sig blodprov och
DNA-test.202 Avsaknaden av möjlighet för de sociala myndigheterna i
Danmark och Finland att förelägga part att underkasta sig blodundersök-
ning framstår, mot bakgrund av att modern där har givits möjlighet att
förhindra faderskapsutredning, som mer begriplig än motsvarande ord-
ning enligt svensk rätt.203 

4.4.3.3 Godkännande av mannens bekräftelse

Enligt FB 2:5 skall socialnämnden bereda den som antas vara fader till
barnet tillfälle att bekräfta faderskapet, om nämnden på grundval av sin
utredning finner att faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säker-
het. Socialnämnden måste ha undanröjt eventuella tvivel om att mannen
inte är far. Finns det bara en man som är möjlig som far kan han erbjudas
att bekräfta faderskapet. Om modern däremot har haft samlag med ”mer
än en man”204 under konceptionstiden, skall socialnämnden verka för att
blodundersökning genomförs. Det är först när alla utom en man uteslutits
genom blodundersökning som det inte kan anses föreligga tveksamhet
rörande faderskapet. Vid tveksamhet skall socialnämnden hänskjuta frå-
gan om fastställande av faderskap till domstol. Mot bakgrund av att det
numera är möjligt att med hjälp av DNA-teknik i mycket stor utsträck-
ning utesluta felaktigt utpekade fäder torde det faktum att en man inte
uteslutits som far i sig utgöra tillräckligt bevis för hans faderskap.205 

Mannens förklaring att han anser sig vara far till barnet har i sig ett
betydande bevisvärde rörande faderskapet.206 I praktiken torde hans vilje-
förklaring tillmätas avgörande betydelse mot bakgrund av den i de flesta
fall summariska utredningen.

Om mannen bekräftar faderskapet måste socialnämnden godkänna
mannens bekräftelse för att denna skall få giltighet. Socialnämndens god-
kännande kan sägas utgöra ett intyg på att faderskapet har utretts, och är
därmed även bevis på att mannen är biologisk far till barnet. Bevisvärdet
av detta intyg blir förstås aldrig bättre än den utredning som föregått
bekräftelsen.207 

202 Barneloven § 11.
203 Medicinska faderskapsundersökningar behandlas nedan i avsnitt 4.8.
204 Prop. 1969:124 s. 84. 
205 Angående DNA-teknik, se vidare delavsnitt 4.8.2. Angående DNA-undersökningens
betydelse vid domstols fastställelse av faderskap, se vidare under 4.6.3.1.
206 Prop. 1969:124 s. 83.
207 Se också Bandstigen, A-C., Socialnämndernas utredning för fastställande av faderskap
s. 63 ff.
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4.4.4 Mannens bekräftelse

4.4.4.1 Formella krav

Socialnämnden får inte godkänna mannens bekräftelse om det inte kan
antas att mannen är far till barnet. Av detta skulle slutsatsen kunna dras
att mannen inte får bekräfta faderskapet om han inte är far till barnet.
Men hur förhåller det sig egentligen med detta? Vad är det mannen
bekräftar? Uttrycket ”bekräftelse” avser såväl mannens egen viljeyttring
som den rättshandling som läggs till grund för barnets familjerättsliga
status.

I formellt hänseende krävs enligt FB 1:4 att mannens bekräftelse av
faderskapet sker skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen är
en strikt personlig handling som inte kan avges genom ombud. Mannen
behöver inte vara myndig för att bekräfta sitt faderskap. Vad som krävs är
att han kan bedöma bekräftelsens innebörd och konsekvenser.208 Mannen
skall ha nått en sådan mognad att han kan ”avge en så betydelsefull för-
klaring som den varom här är fråga”.209 Det finns inte angivet huruvida
det enbart är en insikt om det biologiska förhållandet att han är far till
barnet som krävs, eller om insikten också skall omfatta faderskapets rätts-
verkningar.210 

Mannens bekräftelse, dvs. underskrift, skall bevittnas av två personer.
Vittneskravet har sitt ursprung i de avtal om underhåll som enligt lagen
om barn utom äktenskap kunde gälla som erkännande av faderskap.
Bevittningen av mannens underskrift hade då till syfte att förekomma
förhastade beslut samt tvist om huruvida avtalet kommit till stånd och
om dess innehåll.211 Kravet på bevittning hängde således samman med
det åtagande av underhållsskyldighet som mannen gjorde. Det kan ifråga-
sättas vilket syfte vittneskravet fyller idag.212 Om faderskapsbekräftelsen
ses som ett åtagande av faderskapets rättsverkningar kan ett bibehållande
av vittneskravet möjligen vara befogat. Om mannen däremot genom sin

208 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 68.
209 Walin, G., Föräldrabalken s. 45. Se också Malmström, Å., Föräldrarätt s. 74 samt SvJT
1963 ref. s. 54. 
210 Innebörden av mannens viljeyttring (bekräftelsen) utvecklas nedan under 4.4.4.2.
211 LB III s. 115.
212 Domstolsverket anser i sitt remissvar över Ds 1989:52 att vittneskravet kan avskaffas,
prop. 1990/91:8 s. 180–181. Jfr de resonemang som fördes när kravet på bevittning av
bodelningsavtal slopades i ÄktB, prop. 1986/87:1 s. 55. Vittneskravet avskaffades bl.a.
med hänvisning till att vittnespåskrifter tillkom ganska lättvindigt och därför inte kunde
anses säkra bevisning om avtalet och förhållandena vid dess tillkomst. Vittneskravet kunde
därmed inte heller längre motiveras av hänsyn till s.k. folkpsykologiska skäl och det inne-
bar en ökad risk för invändningar om formfel. 
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underskrift endast bekräftar att han är barnets biologiska far framstår
vittneskravet som obehövligt, i synnerhet som bekräftelsens giltighet
gjorts beroende av både moderns och socialnämndens godkännande.
Kontrollen av att det verkligen är mannen som skrivit under kan göras av
socialnämnden.

4.4.4.2 Bekräftelsens innebörd

Valet av term för att beskriva mannens viljeyttring, idag bekräftelse av
faderskapet, antyder i sig att mannen bekräftar ett biologiskt faktum, inte
att han åtar sig faderskapets rättsverkningar.213 Vad som talar emot syn-
sättet att bekräftelsen avser biologisk släktskap är det ganska självklara
faktum att mannen sällan med full säkerhet kan veta om han är biologisk
far eller inte. Det är endast i undantagsfall som en blodundersökning
föregår mannens bekräftelse. Bekräftelsen borde därför närmast vara att
betrakta som en förklaring från mannens sida att han åtar sig det rättsliga
ansvaret för barnet.214 Båda synsätten på bekräftelsens innebörd förekom-
mer i olika sammanhang vilket medför viss osäkerhet rörande innebör-
den.

Som jämförelse kan nämnas att enligt dansk rätt anses faderskapet fast-
ställt ”såfremt den opgivne fader i en skriftlig erklæring til statsamtet aner-
kender, at han er fader til barnet, og erklærer, at han inden anerkendelsen
har modtaget skriftlig vejledning om retsvirkningerne af anerkendelsen
og om, at han kan kræve sagen avgjort ved domstolene.”215 Mannens vilje-
yttring skall således enligt dansk rätt omfatta mer än bara en förklaring
om det biologiska förhållandet för att kunna läggas till grund för faststäl-
lande av rättsligt faderskap. Också finsk rätt föreskriver att mannen,
innan han erkänner faderskapet, skall erhålla en klargörande av erkän-
nandets innebörd och rättsverkningar.216 

I FB 1:4 anges inte uttryckligen att den man som bekräftar faderskapet
skall vara biologisk far. Det enda kravet härvidlag är att socialnämnden
inte får godkänna mannens bekräftelse om det inte kan antas att mannen
är far. Det förefaller således inte möjligt att hävda att biologisk släktskap
är en nödvändig förutsättning för fastställande av faderskap genom
bekräftelse. Däremot synes man kräva att mannen kan vara far, vilket som

213 I norsk rätt talas om att mannen vidgår (vedgå) faderskapet, barneloven § 4, medan man
i både dansk och finsk rätt använder uttrycket erkänna.
214 Jfr remissvaret från juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet i prop. 1990/91:8
s. 181: ”Vad det är fråga om är ju nämligen egentligen att en man förklarar sig vara far till
ett barn, oavsett hur det nu förhåller sig biologiskt härmed; en annan sak är givetvis att det
i de allra flesta fall förhåller sig så, att mannen är barnets biologiske far.”
215 Børneloven § 11.
216 15 § faderskapslagen.
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regel förutsätter att han har haft samlag med modern under konceptions-
tiden. Har han inte haft det men bekräftar faderskapet ändå uppstår frå-
gan om detta förfarande är straffbart. Frågan skall behandlas
nedan.217 Rättsligt sett blir dock bekräftelsen giltig till dess att den har
ogiltigförklarats. Att bekräftelsen enligt FB 1:4 st. 3 skall ogiltigförklaras
om det visas att mannen inte är far – dvs. biologisk far – innebär enbart
att det för ogiltigförklaring krävs bevis om frånvaro av biologisk släkt-
skap, men inte att biologisk släktskap krävs för att göra bekräftelsen.

I detta sammanhang kan uppmärksammas att det i Danmark framlagts
ett förslag rörande möjligheterna att avge faderskapsbekräftelse. Den
man som är biologisk far kan erkänna faderskapet. Enligt förslaget skall
det också vara möjligt för en man att erhålla rättslig status till barnet
genom att han tillsammans med barnets moder i samband med barnets
födelse avger en förklaring att de tillsammans skall handha omsorgen om
och ansvaret för barnet. Förslaget innebär att rättsligt faderskap på grund
av bekräftelsen kan stå på annan grund än biologisk släktskap.218 Också i
andra rättsordningar finns exempel på att faderskapsbekräftelse inte
behöver innebära ett bekräftande av biologiskt faderskap för att grunda
rättslig status som far till barnet.219 

4.4.5 Moderns godkännande
Alltsedan möjligheten att fastställa faderskap genom erkännande infördes
har moderns vitsordande av faderns erkännande föreskrivits som villkor
för giltighet. Att moderns vitsord krävdes motiverades inte på annat sätt
än att det ansågs ”nödigt” för att erkännandet skulle bli konstituerande
för barnets status.220 Kravet på moderns godkännande av mannens bekräf-
telse kan mot denna bakgrund möjligen tolkas som en form av kontroll
av det biologiska faderskapet. Enligt 1917 års lag om barn utom äkten-
skap krävdes moderns vitsordande av mannens erkännande oavsett vilken
ålder barnet hade vid tidpunkten för erkännandet. Genom 1969 års
reform försvann kravet på moderns godkännande när barnet nått myndig
ålder – istället krävs i sådant fall barnets godkännande – vilket motsäger
att godkännandet skulle innebära ett intygande av mannens biologiska
släktskap med barnet. För att faderskapspresumtionen skall hävas genom

217 Se vidare delavsnitt 4.4.7.
218 Forslag til børnelov § 14 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 16 ff. och s. 44 ff.);
betænkning nr 1350/1997 s. 56 ff. Intresset av kännedom om biologiskt ursprung tillgodo-
ses i detta fall genom att barnets biologiska far ges möjlighet att väcka talan inom sex
månader från barnets födelse. Se ovan under 4.3.6.3.
219 Se t.ex. holländsk rätt, Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L., Who are the parents of a child?
s. 344 ff.; Meulders-Klein, M-T., The status of the father in European legislation s. 502.
220 LB III s. 147.
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bekräftelse av en annan man, FB 1:2 st. 3, krävs alltid moderns godkän-
nande, oavsett barnets ålder. Inte heller för detta fall finns angivet vilken
funktion moderns godkännande har. Den svenska lagens krav på
moderns godkännande av mannens bekräftelse framstår i ett internatio-
nellt perspektiv som ovanligt. I de nordiska länderna är det endast i
Norge som motsvarande krav finns uppställt.

Modern behöver inte vara myndig för att med giltig verkan godkänna
mannens bekräftelse. Det förutsätts endast att hon förstår rättshandlingens
innebörd.221 Men vad har rättshandlingen för innebörd? I de fall modern
vet att den man som vill bekräfta faderskapet inte kan vara barnets far
kan hon, genom att vägra godkännande, förhindra att han erhåller ställ-
ning som rättslig far.222 Det praktiska behovet av en sådan möjlighet före-
faller dock vara begränsat. Moderns godkännande kan få betydelse som
stöd för en icke biologisk fars bekräftelse. I de flesta fall framstår emeller-
tid innebörden av moderns godkännande av en mans bekräftelse av fader-
skapet som oklar. Hon intygar inte att mannen är far. I de fall hon har haft
samlag med flera män under konceptionstiden vet hon därtill sällan något
om faderskapet.223 Godkännandet innefattar inte heller någon försäkran om
att den bekräftande mannen är den ende hon haft samlag med. Om det
skulle vara klarlagt, genom DNA-analys, att mannen är far till barnet, ger
kravet på godkännande blott modern möjlighet att förhala fastställandet
av faderskapet.

Moderns godkännande av mannens bekräftelse framstår därför när-
mast som en slags ”accept” av mannens faderskap, dvs. att hon godtar
honom som far till barnet.224 

4.4.6 Barnets godkännande av faderskapsbekräftelse

Faderskap kan fastställas genom bekräftelse också i de fall barnet nått
myndig ålder. I sådana fall är det barnet självt och inte modern som skall
godkänna mannens bekräftelse. Samma gäller när barnet enligt FB 6:2

221 Walin, G., Föräldrabalken s. 45–46.
222 Enligt norsk rätt kan den man som modern uppgivit som far bekräfta faderskapet utan
hennes godkännande, barneloven § 4. Bekräftelse av annan man måste skriftligen godkän-
nas av modern. 
223 I sammanhanget kan nämnas att Rättsgenetiska Institutet varje år utreder 1500 fader-
skapsärenden i vilka modern uppgivit en man som möjlig far. I 20 % av fallen kan mannen
uteslutas som far. Rättsmedicinalverket, Faderskapsundersökning med DNA-teknik s. 6.
224 Jfr NJA 1940 s. 379. En man hade genom en skriftlig, av två personer bevittnad hand-
ling, erkänt sig vara far till ett barn och med modern slutit avtal om underhåll för barnet.
Underhållsavtalet förklarades ej giltigt på grund av formfel men handlingen befanns giltigt
som faderskapserkännande trots att modern endast indirekt, genom underhållsavtalet, vits-
ordat mannens faderskapserkännande. 
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inte står under någons vårdnad, dvs. när barnet ingått äktenskap före 18
års ålder.

Kravet på barnets godkännande av mannens bekräftelse av faderskapet
kan inte anses påkallat som kontroll av att den man som bekräftar fader-
skapet också är den biologiska fadern. Barnets godkännandet måste ha
ett annat syfte. Närmast till hands att anta ligger att det är fråga om ett
uttryck för en respekt för individen; åtgärder av avgörande betydelse för
ens familjerättsliga ställning skall inte vidtas utan att den som närmast
berörs får kännedom om detta. Kravet på barnets godkännande innebär
att barnet kan förhindra att faderskapet fastställs när barnet fyllt 18 år.
Den man som anser sig vara far har inte någon egen talerätt angående
faderskapets fastställande. Socialnämndens talerätt för barnets räkning
upphör när barnet fyller 18 år eller inte längre står under någons vårdnad,
FB 2:1.

Så länge barnet står under någons vårdnad, dvs. i allmänhet så länge
barnet ännu inte fyllt 18 år, har barnet enligt svensk rätt inte något med
faderskapsbekräftelsen att göra. I finsk rätt gäller att om ett barn som fyllt
15 år motsätter sig att faderskapet fastställs kan domstol inte godkänna
mannens erkännande. Rätten till föräldraskap viker i detta fallet för bar-
nets självbestämmanderätt och skyddet för barnets personlighet.225 

4.4.7 ”Oriktig” bekräftelse – förvanskande av familjeställning?

4.4.7.1 Allmänt

Till stöd för uppfattningen att bekräftelsen avser fastställa det biologiska
faderskapet har under senare år framförts att den man som bekräftar
faderskapet trots vetskap om att han inte är biologisk far till ett barn kan
fällas till ansvar för brottet förvanskande av familjeställning.226 Tillämp-
ligt lagrum är BrB 7:3 som har följande lydelse:

Den som understicker eller förbyter barn eller eljest genom att avgiva orik-
tig anmälan till myndighet eller underlåta anmälan tillvällar sig eller annan
falsk familjeställning eller berövar annan hans rätta familjeställning, dömes
för förvanskande av familjeställning till böter eller fängelse i högst två år.

Refererad praxis angående brottet finns inte.227 Svea hovrätt ogillade i ett

225 16 § faderskapslagen, Timonen, P., (red.) Inledning till Finlands rättsordning s. 404.
Domstols fastställande av mannens erkännande krävs alltid enligt finsk rätt.
226 Saldeen, Å., Barnets rätt till sitt ursprung s. 264; Saldeen, Å., Rätt släkt s. 110 not 23
och s. 114 not 26. 
227 Att mannen bekräftat faderskapet i vetskap om att han inte varit barnets biologiska far
har i praxis inte ansett utgöra hinder för en talan om ogiltigförklaring av bekräftelsen. Frågan
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mål från 1995 åtalet mot en man för förvanskade av familjeställning.
Stockholms TR hade tidigare fällt mannen till ansvar.228 

Svea hovrätt 1995-02-17, mål nr B 3100/94. När den åtalade mannen hade
träffat sin blivande hustru hade hon en dotter sedan tidigare. I samband med
att de väntade ett gemensamt barn bad kvinnan att mannen skulle påta sig
faderskapet till hennes dotter. Mannen förklarade sig villig att göra detta
eftersom han kände sig som en far för barnet. Vid ett sammanträffande med
företrädare för socialnämnden år 1990 uppgav han och barnets moder att
han var far till flickan och de undertecknade båda en handling i vilken man-
nen erkände sig vara far till barnet. I samband med att kvinnan avled 1993
blev det allmänt känt att mannen inte var biologisk far till flickan. Åtal
väcktes mot mannen för förvanskande av familjeställning.229 Grunden för
åtalet var att mannen oriktigt hade erkänt sig vara far till flickan. Därigenom
ansågs mannen ha berövat flickan hennes familjerättsliga ställning. TR
ansåg att mannens faderskapsbekräftelse var en osann uppgift i faderskaps-
ärendet inför socialnämnden och därför att anse som en sådan anmälan som
avses i BrB 7:3. Med hänsyn till betydelsen av hans uppgift, vilken mannen
måste ha insett, fick han anses i så hög grad ha medverkat till att flickan
berövats sin rätta familjeställning att han inte kunde undgå ansvar för brot-
tet. Hovrätten instämde i bedömningen att den osanna uppgiften i fader-
skapsärendet var att anse som sådan anmälan som avses i BrB 7:3. Vid tid-
punkten för mannens faderskapserkännande hade dock den andra mannen
inte framträtt varför barnet inte kunde berövas egenskapen att vara dotter till
honom. Hovrätten ogillade därför åtalet.

Omständigheterna i målet tas som utgångspunkt för det följande resone-
manget rörande brottet förvanskande av familjeställning och innebörden
av en faderskapsbekräftelse.

En persons familjerättsliga ställning anses kunna förvanskas genom två
typer av förfaranden.230 För det första kan det ske genom att någon utan att
vidta eller åstadkomma ändringar i kyrkböcker eller andra officiella regis-
ter som ligger till grund för folkbokföringen, falskeligen intar den familje-
ställning som tillkommer en annan. För det andra kan det ske genom att
sådana register ges ett oriktigt innehåll, vare sig detta åstadkoms genom
förfalskning eller undertryckande av urkund eller genom att oriktiga eller
ofullständiga uppgifter lämnas till myndighet som ombesörjer folkbok-

228 Stockholms tingsrätt 1994-11-01, mål nr B 13-5987-93, DB 1425.
229 Mannen åtalades samtidigt även för flera andra brott.
230 Holmberg, C., m.fl. Kommentar till brottsbalken s. 314.

om ansvar för förvanskande av familjeställning har såvitt framgår av referaten inte upp-
märksammats, se t.ex. NJA 1961 C 172 som kommenterats i Beckman, N. & Höglund, O.,
Svensk familjerättspraxis s. B II a 6.
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föringen.231 En ”felaktig” bekräftelse i den mening som förelåg i ovan
refererade fall ansågs falla in under den andra kategorin av förfaranden.
Förfaranden enligt den första kategorin är t.ex. de som involverar unders-
tickande av barn, dvs. att på ett svikligt sätt låta ett barn träda istället för
ett annat.

För att en man som bekräftar ett faderskap i vetskap om att han inte
kan vara biologisk far skall kunna fällas till ansvar,232 krävs att han
genom avgivandet av en oriktig anmälan till myndighet (bekräftelsen)
kan anses ha ”tillvällat” sig eller barnet falsk familjeställning eller berövat
barnet dess rätta familjeställning. TR fann i ovan refererade fall att barnets
familjerättsliga ställning hade fastställts på grundval av mannens bekräf-
telse. Eftersom mannen inte var barnets biologiska far kom barnet därige-
nom att berövas sin rätta familjeställning, något som mannen också måste
ha insett. Mannens bekräftelse var därför, enligt tingsrätten, att anse som
en sådan oriktig anmälan till myndighet som avses i BrB 7:3. Svea hovrätt
fann däremot att mannen genom sin anmälan inte berövat barnet dess
rätta familjeställning eftersom den biologiska fadern inte var känd vid
tidpunkten för erkännandet. Gärningsbeskrivningens utformning hindrade,
enligt hovrätten, en prövning av om mannens handlande kunde ha inne-
burit att han tillvällat barnet falsk familjeställning.

Båda domstolarna synes eniga om att mannens erkännande av fader-
skapet var en sådan anmälan till myndighet som avses i BrB 7:3. Oenig-
het synes däremot råda om vad som orsakats därav: TR menade att barnet
genom anmälan berövats sin riktiga familjerättsliga ställning, medan
hovrätten fann att så inte kunde anses vara fallet och ansåg sig inte kunna
pröva om barnet genom anmälan tillvällats en falsk familjeställning.
Innebörden av mannens handlande skall granskas i det följande.233 

4.4.7.2 Felaktig bekräftelse och brottslig gärning – en översikt

Brottet förvanskande av familjeställning har funnits längre än möjligheten
att erkänna faderskap. I strafflagens kapitel om bedrägeri fanns straffbe-
stämmelser mot vissa former av bedrägligt tillvällande av familjerättighe-
ter samt mot understickande och förbytande av barn. Dessa bestämmelser
berördes dock inte när möjligheten att erkänna faderskap med konstitue-
rande verkan för barnets familjerättslig ställning infördes år 1917, trots

231 Det torde dock rent formellt vara det rättsliga faderskapet, inte det biologiska, som skall
registreras.
232 Finns möjligheten att han är biologisk far kan han inte fällas till ansvar då uppsåt sak-
nas.
233 En bekräftelse av en icke biologisk far är inte straffbar enligt tysk eller fransk rätt,
Frank, R., Compulsory Physical Examinations for Establishing Parentage s. 213. 
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att det då fanns en medvetenhet om att det rättsliga faderskapet i inte så
få fall skulle komma att sakna överensstämmelse med det biologiska
faderskapet. Däremot uppmärksammades att följden av den stränga pre-
sumtionsregeln för fastställande av faderskap genom dom skulle kunna
bli att faderskap i en del fall fastställas för män som inte var biologiska
fäder. En bristande överensstämmelse ansågs dock vara en olägenhet
som inte kunde undgås eftersom hänsynen till barnets intressen krävde
att faderskapet skulle fastställas.234 

Syftet med erkännande som ett sätt att fastställa faderskap var, som
tidigare berörts, att i så många fall som möjligt ge barnet en rättslig far.
Att rättsligt faderskap inte alltid överensstämde med det biologiska
ansågs inte utgöra något hinder. Den brottsliga gärningen förvanskande
av familjerättslig ställning kan under sådana omständigheter knappast ha
varit avsedd att omfatta de fall där fadern frivilligt tog på sig det rättsliga
faderskapet och ansvaret för barnet, trots vetskap om att han inte var bio-
logisk far.

I samband med att brottsbalken antogs år 1962 menade departements-
chefen att det inte fanns något praktiskt behov av ett särskilt stadgande
om förvanskande av familjeställning. I de fall förvanskande av familje-
ställning skedde genom att osanna uppgifter lämnades i faderskapsmål
eller för att bereda gärningsmannen arv eller underhåll inträdde ansvar
regelmässigt för mened, osann partsutsaga, bedrägeri, förfalskning etc.
Något praktiskt behov att därutöver kriminalisera förvanskande av familje-
ställning kunde enligt departementschefen inte uppvisas.235 Frågan om
bedömningen av osanna uppgifter i fall där faderskap fastställdes genom
bekräftelse, dvs. utan domstols medverkan, uppmärksammades inte.
Med tanke på att drygt 12 % av alla barn år 1962 föddes av ogift mor kan
det tyckas anmärkningsvärt.236 Om en bekräftelse av faderskapet gjord av
en man som inte var biologisk far till barnet hade ansetts utgöra förvan-
skande av familjeställning borde det ha funnits ett praktiskt behov av att
förfarandet även fortsättningsvis skulle vara kriminaliserat, om inte annat
för att markera att bekräftelse skulle avges endast av den som var biolo-
gisk far. Bestämmelsen om brottet förvanskande av familjeställning upp-
togs i BrB trots uttalandet om att praktiskt behov saknades. Så skedde
efter lagrådets hemställan, i huvudsak med hänvisning till att motsva-
rande brott fanns i övriga nordiska länder.237 

234 LB III s. 162. Se vidare nedan under 4.6.1.2.
235 Prop. 1962:10 s. B 52 och 441 ff.
236 Statistisk årsbok för Sverige 1964, tabell 45 s. 52.
237 Prop. 1962:10 s. C 154 och s. C 195 ff.
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I och med att arvsrätt för barn utom äktenskap infördes år 1969 för-
ändrades innebörden av bekräftelsen något i förhållande till vad som tidi-
gare gällt. Faderskapsbekräftelser avgivna efter den 1 januari 1970 med-
förde att ömsesidig arvsrätt förelåg mellan barn och fader samt dennes
släkt. Arvsrätten angavs vara grundad på biologisk släktskap. Det ansågs
därför nödvändigt att föreskriva en viss kontroll av att den man som
bekräftade faderskapet också var biologisk far. Det faktum att kontrollen
ansågs böra göras mer ingående antyder att det fanns en misstanke om att
faderskap inte alltid fastställdes i överensstämmelse med den biologiska
släktskapen. Inte heller i detta sammanhang berördes frågan om ansvar
för förvanskande av familjeställning för den man som i vetskap om att
han inte är biologisk far bekräftar faderskapet. Att kraven på kontroll av
att den bekräftande mannen också är barnets biologiska far skärptes,
innebar att det för första gången sattes upp kriterier för avgörandet om
bekräftelsen kan anses vara en sådan oriktigt uppgift som omfattas av det
straffbara området för förvanskande av familjeställning. Innan dess inne-
bar en bekräftelse närmast ett åtagande av det rättsliga ansvaret för bar-
net, en uppgift som knappas kan sägas vara oriktigt eller ett förvan-
skande. En sådan förändrad syn på bekräftelsens innebörd borde dock ha
uttryckts klart, antingen i lagen eller genom att en bekräftande man i
samband med att han skriver på bekräftelsen erinras om att detta sker
under straffansvar. Så sker emellertid inte idag.

4.4.7.3 ”Rätt” familjeställning avser rättslig familjeställning

En gemensam omständighet i de exempel på förfaranden som är klart
straffbara som förvanskande av familjeställning som anförts är att det
rättsliga föräldraskapet finns fastställt innan den straffbara åtgärden vid-
tas. Den straffbara åtgärden får till följd att en persons familjerättsliga
status uppfattas på ett annat sätt än den gjorde innan åtgärden vidtogs.
Som exempel på en straffbar åtgärd anges att en annan kvinna än den
som fött barnet anmäls till folkbokföringen som barnets moder.238 Moder-
skap fastställs, förutom vid adoption, enligt svensk rätt genom att den
kvinna som föder ett barn direkt på grund av denna omständighet anses
vara barnets rättsliga mor.239 Om en anmälan därefter lämnas till folkbok-
föringsmyndigheten som anger att en annan kvinna än den som födde

238 Jfr anmälningsplikten som föreligger vid ett barns födelse enligt 24 § folkbokförings-
lagen. Holmberg, C., m.fl., Kommentar till brottsbalken s. 315. Jfr dock RH 1996:91 i vilket
mål Svea hovrätt slog fast att ”anteckningar i folkbokföringen, grundade på sanningslösa
uppgifter från en person vid dennes inflyttning till Sverige, inte konstituerar något rättsför-
hållande”. Hovrättens tolkning innebär att felaktig uppgift om moderskap knappast kan
utgöra förvanskande av familjeställning.
239 Se vidare nedan delavsnitt 6.9.2.
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barnet är mor, förändras barnets familjerättsliga ställning i förhållande
till hur den redan fastställts enligt grundregeln.240 Motsatsen – att en
åtgärd inte förändrar den familjerättsliga statusen i förhållande till hur
den tidigare angivits – ges som exempel på förfaranden som inte anses
straffbara. En uppgift om att maken är far till en gift kvinnas barn trots att
han inte är biologisk far, anses inte straffbar enligt BrB 7:3 eftersom
faderskapet i detta fall följer av lag, FB 1:1.241 Mannen är rättsligt sett far
och förvanskar därmed inte barnets familjeställning genom att falskeli-
gen uppge att han är biologisk far. Inte heller är det straffbart om mannen
underlåter att väcka talan om faderskapets hävande trots att han känner
till att han inte är biologisk far. Straffriheten hänger samman med att
underlåtenhet måste vara av mer kvalificerat slag för att vara straffbar; en
skyldighet att anmäla måste finnas.242 Därtill medför underlåtenheten inte
att barnets familjerättsliga ställning förändras. Av samma skäl torde en
moders underlåtenhet att uppge vem som är far till hennes barn inte
kunna anses straffbart som förvanskande av familjeställning.243 Över
huvud taget är det svårt att se någon situation där en underlåtenhet skulle
kunna medföra ansvar enligt nu diskuterat lagrum.

För att någon skall kunna dömas till ansvar för förvanskande av familje-
ställning krävs, enligt den här gjorda tolkningen av lagrummet, att bar-
nets familjerättsliga ställning förändras genom någon åtgärd. Med ett
sådant synsätt kan en bekräftelse, även om den skulle vara gjord av en
man som inte är biologisk far, inte innebära ett förvanskande av familje-
ställning då det är först genom bekräftelsen som barnet över huvud taget
får en familjerättslig ställning. Ett sådant synsätt låter sig förenas med de
två olika rekvisit som enligt straffbestämmelsen kan leda till straffansvar,
att man berövar någon rätt familjeställning eller tillvällar sig själv eller
annan falsk familjeställning. I båda situationerna krävs att en ”rätt familje-
ställning” finns fastslagen.

4.4.7.4 ”Rätt” familjeställning avser biologiskt föräldraskap

Det i föregående avsnitt förda resonemanget innebär att, för att brott skall
kunna begås, barnet först måste ha erhållit en familjerättslig ställning,
dvs. i här diskuterat fall skall faderskapet vara fastställt på något sätt. En
sådan tolkning av förutsättningarna för brottet förvanskande av familje-
ställning är dock inte given; andra synsätt kan anläggas. Tingsrätten kom
i ovan refererat fall fram till att barnet genom den ”oriktiga” bekräftelsen

240 Här bortses ifrån moderskap möjliggjort genom äggdonation, se vidare nedan avsnitt 6.8.
241 Holmberg, C., m.fl. Kommentar till brottsbalken s. 315.
242 Jareborg, N., Straffrättens gärningslära s. 118 ff.
243 Jfr ovan under 4.4.3.2.
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berövats sin rätta familjeställning. Familjeställning syftar enligt tings-
rättens synsätt inte på den rättsliga familjeställningen utan på biologisk
släktskap. Uppfattningen innebär att ett barn redan vid födelsen har en
”rätt” familjeställning, grundad på biologisk släktskap. BrB 7:3 avser
med ett sådant synsätt att tillförsäkra barnet att den rättsliga föräldern
också är biologisk. Det straffbara i en handling skall avgöras med beak-
tande av den biologiska släktskapen, inte den rättsliga familjeställningen.
Hovrätten synes ha varit inne på samma tankegångar om än inte klart
uttalat, när det i domskälen anges att gärningsbeskrivningen inte tillåter
en prövning av om mannen tillvällat flickan falsk familjeställning. Hov-
rättens resonemang är inte helt lättbegripligt. Domstolen ansåg att flickan
inte berövats sin rätta familjeställning, eftersom den biologiska fadern
vid tiden för bekräftelsens avgivande inte var känd och flickan därför inte
kunde ”berövas egenskapen att vara dotter till denne”. Här måste den
bakomliggande tanken vara att det är den rättsliga familjeställningen
enligt det i det föregående avsnittet förda resonemanget som utgör refe-
renspunkt. När man sen talar om tillvällande av falsk familjeställning
måste det vara det biologiska faderskapet som utgör grunden för bedöm-
ningen av vad som är falskt. Hovrätten undviker dock att göra denna
bedömning med hänvisning till att gärningsbeskrivningen inte täcker
rekvisitet ”tillvälla”.

Om utgångspunkten vid bedömningen av vad som är rätt familjeställ-
ning är den biologiska släktskapen borde en slutsats vara att barnet berö-
vas sin rätta, alternativt tillvällas en falsk, familjeställning varje gång
någon som inte är biologisk förälder erhåller rättslig status som förälder i
vetskap om det rätta förhållandet. Enligt uttalandena i förarbetena är
dock detta inte fallet. Regelsystemet rörande fastställande av faderskap
ger inte heller i övrigt uttryck åt en syn på rättslig familjeställning som
direkt knuten till biologisk släktskap. Reglerna om fastställande av fader-
skap är utformade så att barnets familjerättsliga ställning fastställs obero-
ende av den biologiska släktskapen vare sig det sker genom bekräftelse
eller faderskapspresumtionen. Anledningen till att det förhåller sig på det
viset kan vara att klarhet om biologiskt faderskap tidigare inte kunnat
erhållas men kan även, som också visats ovan vad gäller faderskapspre-
sumtionen, bero på hänsyn till barnets behov av en social far. Det fram-
står mot ovan tecknade bakgrund inte som logiskt riktigt att bristande
överensstämmelse mellan biologiskt och rättsligt faderskap i ett fall är
kriminaliserad medan alla andra fall är straffria. Om det är barnets rätt till
en biologisk förälder som skall skyddas genom straffbestämmelsen,
borde skyddet rimligen gälla alla barn. En motinvändning är att skyddet
bara gäller mot aktiva åtgärder, eller vad som skulle kunna beskrivas som
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uppsåtliga gärningar, som får till följd att rättsligt faderskap inte överens-
stämmer med det biologiska. Invändningen skall granskas i det följande.

4.4.7.5 Olika bedömning beroende på moderns civilstånd

Om en bekräftelse av faderskapet av en man som inte är barnets biolo-
giska far utgör förvanskande av familjeställning inställer sig frågan var-
för det endast är barn födda av ogift mor som har detta skydd mot berö-
vande av ”rätt” familjeställning. Fadern till ett barn fött av gift mor, dvs.
hennes make, anses inte kunna åläggas ansvar för förvanskande av familje-
ställning då han med automatik betraktas som rättslig far till barnet. Men
också det barnet berövas sin ”rätta” familjeställning i de fall maken inte
är biologisk far.

Skillnaden i bedömning skulle rent lagtekniskt förklaras av att straff-
ansvar åläggs den bekräftande mannen på grund av den aktiva handling
han vidtar när han avger bekräftelsen i vetskap om att han inte är biolo-
gisk far. Med ett sådant synsätt borde den man som i ett faderskapsmål
felaktigt uppger sig ha haft samlag med modern under konceptionstiden
och därför befinns vara far fällas till ansvar. Samma borde gälla den man
som gifter sig med en gravid kvinna trots att han inte är far till det vän-
tade barnet. Mannen som ljuger i domstol skall dock dömas till ansvar
för osann försäkran också i de fall han av domstol förklaras vara far. Den
man som gifter sig med en kvinna som är gravid med en annan mans
barn skulle inte åläggas straffrättsligt ansvar. I båda fallen förvanskas
dock barnets ”rätta” familjerättsliga ställning. Att kriminalisera enbart
det fall då faderskapet fastställs genom en bekräftelse av en man som inte
är barnets biologiska far, innebär en markering av att rättslig status som
far genom bekräftelse skall överensstämma med biologisk släktskap.
Mot bakgrund av att regelsystemet i många andra situationer tolererar,
och i vissa fall skyddar, ett rättsligt faderskap som inte motsvarar det bio-
logiska faderskapet framstår kriminaliseringen av enbart detta fall som
inkonsekvent. Är det sanningen om ursprunget som är det värde reglerna
om fastställande av faderskap skall skydda bör detta skydd omfatta alla
barn. Är det den oriktiga uppgiften som är klandervärd borde en sådan i
samband med en faderskapsbekräftelse bestraffas på samma sätt som
andra oriktiga uppgifter i samband med fastställande av faderskap. Det
rimliga vore att den man som bekräftar ett faderskap trots vetskap om att
han inte är biologisk far döms till ansvar för osann försäkran enligt BrB
15:10 alternativt osant intygande enligt BrB 15:11.244 

244 I den ovan refererade domen konstaterade TR att den på grund av gärningsbeskrivningens
utformning var förhindrad att pröva om mannens uppgifter i bekräftelsen kunde innefatta
ansvar för osant intygande.
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Det kan därtill ifrågasättas om klarläggandet av det biologiska
ursprunget skall vara det primära syftet med reglerna om fastställande av
faderskap. Föräldraskap har också andra aspekter som kan tillmätas, och
tillmäts betydelse, i synnerhet om utgångspunkten för betraktelsen är till-
godoseendet av barnets intressen. Denna frågeställning behandlas
nedan.245 

4.4.8 En faderskapspresumtion i samboförhållanden

Det har under senare år vid ett flertal tillfällen diskuterats om det inte
vore möjligt att ersätta bekräftelse som grund för fastställande av fader-
skap i samboförhållanden med en presumtionsregel liknande pater est-
regeln.246 En faderskapspresumtion skulle innebära att den man som sam-
manbor med barnets moder under äktenskapsliknande förhållanden anses
vara far till det barn hon föder. Ett skäl för att införa en faderskapspre-
sumtion i samboförhållanden har varit att det nuvarande förfarandet med
bekräftelse av många upplevs som diskriminerande i förhållande till hur
gifta män erhåller ställning som rättsliga fäder. Förslag om en fader-
skapspresumtion i samboförhållanden har dock hittills avvisats i lagstift-
ningssammanhang, i huvudsak med hänvisning till svårigheterna att fast-
ställa när ett samboförhållande föreligger. Uppgifterna i folkbokföring-
ens register har inte ansetts tillräckliga för att fastslå detta,247 inte heller
anses sambolagens kriterier på ett tillräckligt precist sätt ange när ett
samboförhållande föreligger som kan läggas till grund för rättsligt fader-
skap.248 

En presumtionsregel för faderskapsfastställelse i samboförhållanden
har diskuterats i flera andra länder. I Island finns det sedan år 1992 en
regel som anger att om den man som modern uppger vara far till barnet
bor tillsammans med henne enligt registrering i folkeregistret eller enligt
annat otvetydigt bevismaterial så skall han anses vara barnets far.249 Det-
samma gäller om modern flyttar samman med den man hon uppgivit vara
far, om faderskapet ännu inte fastställts. I Norge diskuterades införandet
av en faderskapspresumtion i samboförhållanden utförligt i samband

245 Se vidare kap. 7.
246 Se t.ex. bet. LU 1985/86:28 s. 8 ff.; bet. LU 1988/89:33 s. 33 ff.; bet. 1990/91:LU13
s. 29 ff.; bet. 1992/93:LU22 s. 38 ff.
247 Saldeen, Å., Något om faderns ställning i svensk rätt s. 561–562.
248 En näraliggande fråga är den om gemensamt vårdnadsansvar för ogifta föräldrar från
barnets födelse. I den diskussionen berörs i viss utsträckning också frågan om en presum-
tionsregel för faderskapsfastställelse i samboförhållanden, se t.ex. SOU 1995:79 s. 76 ff.
och Ds 1999:57 s. 39–40.
249 Barnlagen § 2 stk. 3.
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med den senaste reformen av barneloven.250 Det förslag som lades fram
innebar att mannen skulle anses vara far till sambons barn om de båda
skriftligen intygade att de var samboende. Förslaget godtogs emellertid
inte som lag. Faderskapet till barn fött av ogift mor kan emellertid fast-
ställas genom mannens erkännande på födelseanmälan (fødselmeldinga)
om modern godkänner mannens erkännande.251 Detta förfarande är oftast
aktuellt när föräldrarna är samboende.252 I dansk rätt finns ett förslag om
att föräldrarna skall kunna anmäla att de önskar få faderskapet fastställt i
samband med att födelsehandlingarna för barnet utfärdas. Föräldrarna
skall kunna avge en förklaring om att de lever tillsammans och att det är
deras gemensamma barn samt att de tillsammans vill ta omsorg om bar-
net.253 

Utvecklingen i övriga nordiska länder mot ett förenklat förfarande för
bekräftelse av faderskap är intressant på flera sätt. Samtidigt som det
genomgående betonas att överensstämmelse mellan biologiskt och rätts-
ligt faderskap så långt som möjligt skall föreligga, förefaller denna mål-
sättning inte helt styra reglernas utformning. Regelsystemet har i denna
del inte anpassats till de allt bättre möjligheterna att faktiskt fastställa
biologisk släktskap. Istället betonas föräldrarnas samboende som en vik-
tig omständighet vid fastställande av faderskap på samma sätt som är fal-
let vid äktenskap. Därigenom framträder en social, snarare än en biolo-
gisk, grund för rättsligt faderskap. I sammanhanget betonas ofta barnets
rätt att utan dröjsmål efter födelsen få en rättslig far. Det är signifikant att
det är införandet av en faderskapspresumtion i samboförhållanden som
diskuteras framför avskaffandet av faderskapspresumtionen för make.
Att man skulle avskaffa faderskapspresumtionen för att fastställa alla
faderskap efter kontroll av den biologiska släktskapen har inte framförts
som ett alternativ.254 

En faderskapspresumtion i samboförhållanden innebär ett erkännande
av faktiskt familjeliv som grund för rättsligt faderskap. Situationen skulle
med en sådan regel likna den som föreligger vad gäller barn fött av gift
mor. Den biologiska släktskapen kommer in som grund för hävande av
faderskap snarare än som grund för fastställelse.

250 Ot. Prp. nr 56 avsnitt 4.2.2 Fastsettelse av farskap for samboere.
251 Barneloven § 4. I annat fall får faderskapet fastställas inför myndighetsperson eller
genom undertecknande av farskapsførelegg.
252 Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 34.
253 Forslag til børnelov § 2 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 15 ff. och 38 ff.); betænk-
ning nr 1350/1997 s. 33 ff. Någon utredning om parternas sexuella förhållanden skall inte
förekomma. 
254 Ett undantag är möjligtvis Å. Saldeen som föreslagit att modern under straffansvar skall
uppge vem som är barnets far, se hans ovan i delavsnitt 4.2.4 anförda arbeten.
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4.5 Ogiltigförklaring av bekräftelse

4.5.1 Bakgrund

När reglerna om fastställande av faderskap infördes år 1917 motiverades
de ytterst av en önskan att tillförsäkra varje barn underhåll och (i viss
mån) vårdnadshavare och därmed en bättre social ställning. Det biolo-
giska faderskapet kunde vid den tiden inte fastställas i det enskilda fallet.
Biologisk släktskap gavs därför begränsad betydelse och avsikten var
främst att fastställa rättsligt faderskap för varje barn.

Den biologiska grunden för det rättsliga faderskapet kunde ges ökad
betydelse i takt med att tekniken för medicinsk faderskapsdiagnostik
utvecklades. I synnerhet gällde detta vid hävande av fastställt faderskap.
Från att ursprungligen ha varit i det närmaste omöjligt ökade möjligheten
att få fastställt faderskap hävt med hänvisning till frånvaron av biologisk
släktskap. Historiskt sett har det varit svårare att häva faderskap till barn
fött av ogift mor än av gift mor. Bevis om uteslutet biologiskt faderskap
har alltid krävts för hävande av faderskap fastställt genom bekräftelse,
medan faderskap på grund av faderskapspresumtionen i vissa fall kan
hävas på grund av andra omständigheter. Skillnaden har förmodligen sin
grund i olika syn på barn inom respektive utom äktenskap. Numera har
skillnaden inte någon större praktisk betydelse, eftersom det oavsett sätt
för fastställande är enklast att åstadkomma ett hävande av faderskapet
genom att förete bevis om att biologiskt faderskap är uteslutet. Fortfa-
rande kan dock sättet för fastställande av faderskapet ha betydelse för
möjligheterna att senare få till stånd blodundersökning.255 

I det följande skall förutsättningarna för hävande av faderskap fast-
ställt genom bekräftelse granskas. Vilken betydelse har biologisk släkt-
skap i detta sammanhang? Frågor som berörs är bland andra: Vad krävs
för att en bekräftelse skall ogiltigförklaras och vem har möjlighet att få
faderskapet omprövat? Avslutningsvis berörs också faderskapsbekräftelser
gjorda i annat land. Är det inte barnets biologiska far som lämnat bekräftel-
sen är det inte säkert att den gäller i Sverige.

4.5.2 Förutsättningar för ogiltigförklaring av 
faderskapsbekräftelse

Enligt 1917 års lag om barn utom äktenskap kunde ett erkännande av
faderskapet ogiltigförklaras om det visades att mannen inte var far, eller

255 Se t.ex. blodundersökningslagen 1 § och 1a §, nedan under 4.8.4.2 och under 4.8.4.3.
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om erkännandet avgivits före barnets födelse och varit betingat av vill-
farelse angående den sannolika tiden för födelsen.256 

Det antogs att mannen endast i mycket speciella undantagsfall skulle
kunna visa att han inte var far. Som exempel på sådana fall gavs att man-
nen visade att han på grund av bortovaro eller annan dylik omständighet
inte hade kunnat ha samlag med modern under konceptionstiden eller att
han inte kunnat avla barnet på grund av impotens (dvs. sterilitet) eller på
grund av redan inträtt havandeskap hos modern vid tiden för samaget.257

Om mannen erkänt barnet som sitt före barnets födelse kunde han också
få erkännandet ogiltigförklarat, om han visade att han erkänt barnet på
grund av ett felaktigt antagande om tiden för barnets födelse. Samtliga
dessa fall, således också de som ansågs utgöra situationer där mannen
visade att han inte kunde vara far, kan i en mening sägas bygga på vill-
farelse om den beräknade födelsetiden. Om mannen hade varit bortrest
under hela konceptionstiden måste han ha förstått att han inte var far till
barnet om han inte givits felaktig information om tiden för barnets
födelse. Något hinder mot att han erkände faderskapet fanns dock inte
även om han kände till att han inte kunde vara biologisk far. Däremot var
han oförhindrad att senare frånträda sitt erkännande med hänvisning till
att han varit bortrest under konceptionstiden.

Ärvdabalkssakkunniga berörde i sitt förslag till föräldrabalk år 1946
ogiltigförklaring av faderskapserkännande.258 Frågan var om den före-
slagna ordalydelsen i regeln om fastställande av faderskap genom dom –
att mannens faderskap skulle fastställas om det inte framstod som uppen-
bart osannolikt259 – borde få tillämpning även vid ogiltigförklaring av
faderskapserkännande. Departementschefen fann emellertid att starka
praktiska skäl talade för ett bibehållande av då gällande regel enligt vilken
mannen måste visa att han inte var far för att erkännandet skulle ogiltig-
förklaras.260 Att hans faderskap framstod som uppenbart osannolikt
räckte därför inte för att faderskapet skulle hävas.

Regeln om ogiltigförklaring av faderskapserkännande finns kvar oför-
ändrad och återfinns numera i FB 1:4. Även om regeln inte ändrats – det
måste fortfarande visas att mannen inte är biologisk far för att bekräftelsen
skall förklaras sakna verkan – har möjligheterna att visa detta radikalt för-
bättrats genom utvecklingen av den medicinska faderskapsdiagnostiken.

256 Lagen om barn utom äktenskap 20 §.
257 LB III s. 148.
258 SOU 1946:49 s. 88.
259 Tidigare stadgades att mannen skulle fastställas vara far om det inte var uppenbart att
han inte var det, se vidare nedan under 4.6.1.2.
260 Prop. 1949:93 s. 93.

kapitel 4.fm  Sida 195  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



196

Reglerna om blodundersökning begränsar dock i praktiken i vissa fall
möjligheterna att häva faderskap. För förordnande om blodundersökning
när faderskapet fastställts genom bekräftelse krävs att det efter bekräftel-
sen framkommit omständigheter som tyder på att modern haft samlag
med annan man under konceptionstiden. En omständighet som var känd
vid tiden för bekräftelsen kan inte läggas till grund för ett förordnande
om blodundersökning, även om det skulle vara mycket sannolikt att den
bekräftande mannen inte är biologisk far.261 

En faderskapsbekräftelse kan även vara ogiltig på grund av allmänna
civilrättsliga regler om rättshandlingars ogiltighet, såsom formfel, man-
nens sinnesbeskaffenhet, tvång, svek eller dylikt.262 Är mannen inte bio-
logisk far torde det numera vara enklare att bevisa frånvaron av biologisk
släktskap än förekomsten av omständigheter som gör att bekräftelsen kan
ogiltigförklaras på nämnda vis. Är mannen biologisk far och har han
bekräftat faderskapet under omständigheter som skulle kunna anses
utgöra grund för avtalets ogiltighet synes praktisk anledning saknas att
undanröja bekräftelsen. Faderskapet måste därefter åter fastställas,
genom en ny bekräftelse eller av domstol.

4.5.3 Talerätt angående ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse

Det har aldrig funnits regler för hur talan om ogiltigförklaring av en
faderskapsbekräftelse skall föras, i motsats till vad som gällt för hävande
av faderskap fastställt genom tillämpning av faderskapspresumtionen.263

I FB 1:4 sägs endast att om det visas att den som lämnat bekräftelsen inte
är far till barnet så skall rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot
honom.

Talerätten är inte reglerad genom uttryckliga bestämmelser. Talan
anses kunna föras av mannen som lämnat bekräftelsen samt av barnet.264

I analogi med de regler som finns om hävande av faderskapspresumtionen

261 Se vidare under 4.8.4.3.
262 Prop. 1949:93 s. 92. Se även Undén, Ö., Föräldrar och barn enligt gällande svensk rätt
s. 27 ff. I NJA 1965 s. 333 ogiltigförklarades erkännandet på grund av att mannen blivit
vilseledd genom att modern inte upplyst om att hon haft samlag också med en annan man
under konceptionstiden. Inte någon av männen hade genom blodundersökning kunnat ute-
slutas som möjlig far.
263 Rätten att föra talan om hävande av faderskapspresumtionen har, som ovan berörts i del-
avsnitt 4.3.3, varit begränsad inte bara i tid utan också i de fall mannen erkänt barnets som
sitt. Viljeförklaringen var som huvudregel bindande. I analogi härmed kan möjlighet att
häva en faderskap genom bekräftelse ha ansetts praktiskt sett obehövliga, endast i verkliga
undantagsfall skulle en sådan talan komma att föras.
264 Walin, G., Föräldrabalken s. 48–49. I RH 1997:21 ansågs barnet ha talerätt.
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torde de vara de enda taleberättigade. Modern har inte rätt att väcka talan.
Frågan om moderns talerätt prövades i följande fall:

NJA 1984 s. 319. Faderskapet till ett barn fött år 1978 i Sverige hade fast-
ställts genom faderskapserkännande. Modern var vid barnets födelse gift
med en annan man som var brittisk medborgare. Sedan barnet och modern
hade lämnat Sverige väckte modern för egen del talan mot den man som
lämnat faderskapserkännandet och yrkade att detta skulle förklaras ogiltigt
bl.a. med hänvisning till att hennes make inte godkänt erkännandet. Mannen
bestred yrkandet. HD avvisade moderns talan med hänvisning till att talan
om ogiltigförklaring av faderskapserkännande på grund av att mannen inte är
biologisk far har ansetts kunna föras endast av fadern och barnet, inte
modern. Det fanns enligt domstolen inte skäl att göra en annan bedömning av
talerätten när talan om ogiltigförklaring fördes på annan grund. HD menade
vidare att en självständig talerätt för modern skulle kunna föranleda svårbe-
mästrade problem, i fall barnet genom behörig ställföreträdare skulle hävda
annan mening än modern och anse att faderskaperkännandet borde gälla.

I målet gjordes alltså inte gällande att mannen inte var biologisk far till
barnet. Enligt HD hade dock detta inte medfört en annan bedömning av
talerättsfrågan.

Om mannen avlidit efter det att han väckt talan kan hans arvingar full-
följa hans talan.265 Frågan om mannens arvingar ägde rätt att föra talan
om bekräftelsen ogiltighet var föremål för prövning i följande fall:

NJA 1988 s. 525. Mannen hade genom faderskapserkännande avgivet år
1950 påtagit sig faderskapet till ett barn fött samma år. Mannen avled år
1982. Mannens hustru väckte år 1986 talan om ogiltigförklaring av fader-
skapserkännandet. En fråga var om mannens arvingar ägde rätt att föra talan
om ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse enligt FB 1:4 st. 3, en annan
fråga om talerätt förelåg i aktuellt fall. HD fann att det framstod som natur-
ligt att en talan om ogiltigförklaring av faderskapserkännande när mannen
är död skall få väckas av var och en som, frånsett barnet, är berättigad att ta
arv efter mannen. HD ansåg dock de skäl som anförts mot en begränsning
av arvingars talerätt i mål angående faderskapspresumtionens hävande
enligt FB 3:1 st. 2 motiverade motsvarande begränsning i arvingarnas möjlig-
heter att väcka talan ogiltigförklaring av faderskapserkännande. Eftersom
faderskapserkännandet lämnats efter barnets födelse ansågs mannens hustru
sakna rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av detsamma.266 

Av särskilt betydelse vid bedömningen av arvingarnas möjlighet att väcka
talan om ogiltighetsförklaring av faderskapsbekräftelse blir stadgandet i

265 Walin, G., Föräldrabalken s. 48.
266 Innebörden av dessa begränsningar har behandlats ovan i delavsnitt 4.3.4. 
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FB 3:1 att mannens arvingar saknar talerätt i de fall mannen efter barnets
födelse bekräftat barnet som sitt. Det innebär att när faderskapet fast-
ställts genom bekräftelse efter barnets födelse så saknar mannens
arvingar talerätt. Ordningen har i ett antal motioner kritiserats med hän-
visning till rättssäkerheten för den avlidnes änka och barn. I motionerna
har också anförts att HD i NJA 1988 s. 525 tillskapat en möjlighet att
föra talan om ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse som saknar stöd
i lag, med följd att rättsläget är oklart.267 Lagutskottet förklarade dock
med anledning av motionerna att några skäl för att utvidga talerätten inte
framkommit.268 Om mannen avlider innan barnet föds men efter det att
han avgivit bekräftelse, föreligger däremot talerätt.269 

Talerätten är inte begränsad i tid. I praktiken har begränsningen i möjlig-
heterna att få faderskapet omprövat istället följt av vad som kunnat visas
genom en blodundersökning och möjligheterna att framtvinga en sådan.

Den man som anser sig vara far till barnet har inte talerätt i mål om
faderskap enligt svensk rätt.270 Därmed saknas rätt att föra talan om ogiltig-
förklaring av annan mans faderskapsbekräftelse. Enligt norsk rätt har
mannen en sådan talerätt i och med att han alltid kan föra talan om fader-
skapets fastställande, oavsett om detta redan finns fastställt.271 Talan
måste dock väckas senast inom tre år från barnets födelse. En liknande
regel har föreslagit i dansk rätt, talan skall dock väckas inom sex måna-
der från barnets födelse.272 

4.5.4 Giltigheten av utländska faderskapsbekräftelser
En särskild fråga av intresse när det gäller möjligheterna att underkänna
faderskapsbekräftelser är hur man i svensk rätt ser på bekräftelser gjorda
i andra länder. Som huvudregel är en sådan faderskapsfastställelse, enligt
lagen om internationella faderskapsfrågor, giltig i Sverige om den är gil-
tig enligt lagen i den stat där barnet eller den som lämnat bekräftelsen
hade hemvist alternativt var medborgare.273 Enligt samma lag gäller dock
inte den utländska fastställelsen i Sverige om den är uppenbart oriktig,

267 Se t.ex. mot. 1997/98:L405; mot. 1996/97:L403.
268 Bet. 1997/98:LU10 s. 17 ff. Se också vad som ovan under 4.3.4.3 anförts angående tale-
rätt när faderskapet fastställts genom faderskapspresumtionen.
269 Något hinder förefaller inte finnas för socialnämnden att godkänna mannens bekräftelse
efter hans död.
270 Jfr ovan under 4.3.6.3 samt nedan delavsnitt 4.6.2. Se vidare Singer, A., Mannens tale-
rätt vid fastställande av faderskap s. 553 ff. 
271 Barneloven § 6 st. 3.
272 Forslag til børnelov § 6 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 22 ff.); betænkning nr 1350/
1997 s. 47 ff. Jfr vad som ovan anförts under 4.3.6.3. 
273 Lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL) 8 §. 
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med vilket enligt förarbetena avses när mannen inte är biologisk
far.274 Bakgrunden är att faderskap i vissa andra länder fastställs genom
faderskapserkännanden utan kontroll av om den som bekräftar faderskapet
också är barnets biologiska far. Faderskapserkännandet kan i vissa rätts-
ordningar fylla mer begränsade syften än vad som är fallet i svensk rätt,
exempelvis avse endast underhållsskyldighet. Det anses att godkännande
av utländska faderskapsavgöranden utan kontroll skulle kunna ge möjlig-
heter att kringgå reglerna för adoption. Ytterst motiveras dock bestäm-
melsen med hänvisning till ”den vikt som i svensk rätt läggs vid att det
rättsligt fastställda faderskapet stämmer med det biologiska”.275 

Bestämmelsen innebär att det biologiska faderskapet ges stor betydelse
också i internationella sammanhang. Bestämmelsen skall dock tillämpas
endast när det är ostridigt mellan parterna att bekräftelsen är oriktig eller
det annars är helt klart att den är oriktig.276 Granskningen av om någon
omständighet angiven i IFL 8 § st. 2 är för handen synes dock böra ske
även om det inte begärs av part. Det torde inte ha någon betydelse om
parterna anser att mannen skall vara far trots att han inte är biologisk far.
Inte heller har den omständigheten att mannen varit barnets sociala far
någon betydelse för om fastställelsen skall godkännas.277 Avgörande är
endast om det är uppenbart att mannen inte är biologisk far. Vitsordas
detta av parterna skall bekräftelsen inte erkännas i Sverige. Det innebär att
faderskapsbekräftelser gjorda i länder där annan grund för rättslig status
som faderskap än biologisk släktskap förekommer, t.ex. varaktig samlev-
nad eller styvföräldraskap av olika slag, inte skall erkännas i Sverige.278 

Faderskapsbekräftelser som skett i annat nordiskt land erkänns i
Sverige enligt bestämmelserna i lagen om erkännande av nordiska fader-
skapsavgörande.279 I lagen finns inte någon bestämmelse om att fader-
skapsbekräftelser som inte grundas på biologisk släktskap inte skall gälla
i Sverige. Däremot stadgas att en bekräftelse inte skall gälla om det
skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rätts-
ordningen att erkänna bekräftelsen (ordre public).280 Bestämmelsen är

274 IFL 8 § st. 3 p. 5. 
275 Prop. 1984/85:124 s. 35.
276 Walin, G., Föräldrabalken s. 598.
277 Se vidare Kronborg, A., Faderskab s. 111 ff. 
278 Erkännanden som inte för sin giltighet förutsätter att mannen är biologisk far förekom-
mer t.ex. enligt holländsk rätt, se Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L., Who are the parents of
a child? s. 344 ff.; Meulders-Klein, M-T., The Status of the Father in European Legislation
s. 502. Jfr också ovan under 4.4.4.2.
279 Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden, (NFL).
280 NFL 3 § p. 4. Jfr nedan i avsnitt 4.7 vad som där sägs om innebörden av ordre public i
samband med erkännande av utländska faderskapsdomar.

kapitel 4.fm  Sida 199  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



200

intressant mot bakgrund av den i Danmark föreslagna regeln att en man
kan erhålla status som rättslig förälder om han och barnets moder förkla-
rar att de tillsammans skall tillvarata omsorgen och ansvaret för barnet. I
dessa fall krävs inte biologisk släktskap för erhållande av rättslig sta-
tus.281 Mot bakgrund av den betydelse som i svensk rätt anses böra tillmä-
tas biologisk släktskap är det mycket som talar för att en sådan bekräf-
telse inte skall ges giltighet i Sverige. Frågan synes inte ha uppmärksam-
mats i samband med utarbetandet av det danska lagförslaget.

4.6 Faderskap till barn fött av ogift mor – genom dom

4.6.1 Beviskrav för faderskapsfastställelse genom dom

4.6.1.1 Inledning

Mannens egen vilja att vara far får i praktiken ofta anses vara av större
betydelse än hans biologiska släktskap med barnet vid fastställande och
upprätthållande av faderskap genom faderskapspresumtionen och genom
bekräftelse. För hävande av rättsligt faderskap har däremot den biolo-
giska släktskapen stor betydelse. Väcks frågan om hävande av faderska-
pet när mannen inte är biologisk far skall det rättsliga faderskapet hävas.

När det gäller fastställande av faderskap genom dom har däremot bio-
logisk släktskap stor betydelse redan vid faderskapets fastställande. Om
det inte finns någon man som frivilligt vill bekräfta faderskapet, eller när
det finns flera män vars faderskap inte kan uteslutas måste faderskapet
om möjligt fastställas av domstol. Målsättningen är att barnets biologiska
far skall ges rättslig status som far. Regelsystemet har därför kontinuer-
ligt anpassats till tekniken för medicinsk faderskapsdiagnostik. Men hur
är det egentligen med den biologiska grunden för faderskapet i dessa
fall? Är regelsystemet så utformat att det alltid är barnets biologiska
fader som får rättslig status som far? Avsnittet inleds med en redogörelse
för utvecklingen av beviskravet för fastställande av faderskap genom
dom i svensk rätt. Därefter berörs frågan om talerätten i dessa samman-
hang. Avslutningsvis analyseras grunden för fastställande av faderskap
genom dom.

281 Forslag til børnelov § 14 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 16 ff.); betænkning
nr 1350/1997 s. 56 ff. Jfr ovan under 4.4.4.2.
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4.6.1.2 Beviskravet enligt 1917 års lag om barn utom äktenskap – utrett 
samlag och ej uppenbart att mannen inte är far

Den första regeln för fastställande av faderskap i svensk rätt, 26 § i 1917
års lag om barn utom äktenskap, var en presumtionsregel. Regeln innebar
att instämd man skulle anses vara far till barnet om det visades att han
hade haft samlag med modern under konceptionstiden och det inte visa-
des att han uppenbarligen inte hade avlat barnet. Möjligheterna var då
mycket små för mannen att bevisa att han uppenbarligen inte var far.
Invändningen att modern haft samlag med annan man under koncep-
tionstiden tillmättes inte någon betydelse, därmed visades ju inte att
instämd man inte var far. Den mycket stränga presumtionsregeln infördes,
med Lagberedningens ord, av hänsyn till ”barnets och moderns ömmande
behov samt det allmännas intresse att icke onödigt belastas med under-
håll av faderlösa barn”. Dessa hänsyn vägde tyngre än mannens anspråk
på att befrias från förpliktelserna eftersom han ändå ”fullbordat vad som
enligt naturens ordning kan hava givit upphov åt barnet”. Dessutom,
menade Lagberedningen, inskränkte sig rättsföljderna av faderskapet
väsentligen till att han blev underhållsskyldig, något som tydligen inte då
uppfattades som alltför betungande. Lagberedningen avvisade samtidigt
den i Danmark och Norge valda lösningen att ålägga samtliga män som
kunde komma ifråga som fäder gemensam underhållsskyldighet med
hänvisning till barnets känsloliv och sociala anseende.282 Utgångspunkten
var att barnet endast kunde ha en far.

4.6.1.3 Beviskravet enligt 1949 års FB – utrett samlag och ej osannolikt 
att mannen är far

I takt med utvecklingen inom den medicinska faderskapsdiagnostiken för-
bättrades möjligheterna att utesluta en mans faderskap. Detta beaktades i
den presumtionsregel som togs med i 1949 års FB. Faderskapet skulle
enligt denna regel inte fastställas, om det framstod som osannolikt att bar-
net avlats genom mannens samlag med modern. Ordvalet innebar en
anpassning till vad som kunde visas genom blodundersökning.283  En sänk-
ning av beviskravet framstod som fördelaktig även av andra skäl. En mer
allsidig bedömning av faderskapsfrågan ansågs önskvärd då det uppfatta-
des vara ”ett allmänt intresse att söka utröna sanningen i faderskaps-
mål”.284 Regeln innebar att det krävdes att den instämda mannens fader-

282 LB III s. 161.
283 De sakkunniga hade föreslagit uttrycket ”uppenbart osannolikt”. I propositionen före-
slogs ”osannolikt”, ett förslag som lagutskottet tillstyrkte då det ”knappast synes lämpligt
att söka i lagtext införa en närmare gradering av det osannolika”, NJA II 1950 s. 52.
284 NJA II 1950 s. 43.

kapitel 4.fm  Sida 201  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



202

skap framstod som osannolikt för att han inte skulle bindas vid det rätts-
liga faderskapet. Att en annan man framstod lika eller mer sannolik som
far förhindrade inte att den instämde mannen förklarades vara far. ”Med
hänsyn till barnets framtid bör faderskapet fastställas, även om viss risk för
misstag föreligger, och någon mera ingående motivering för detta ställ-
ningstagande torde icke vara erforderlig.”, menade Ärvdabalkssakkun-
niga.285 Hänsynen till barnets intresse av att ha en rättslig far förefaller
här ha vägt tyngre än intresset av att denne också är biologisk far.

Eftersom frågan om de utomäktenskapliga barnens arvsrätt hade kom-
mit att sammankopplas med frågan om faderskapsavgörandenas överens-
stämmelse med det biologiska faderskapet fortsatte arbetet med nya regler
för faderskapsfastställelse efter tillkomsten av FB år 1949.286 Redan år
1954 lades ett nytt förslag fram.287 Enligt förslaget skulle olika regler till-
lämpas beroende på om det fanns en eller flera män inblandade i fader-
skapsmålet. Den dåvarande presumtionen föreslogs kvarstå som huvud-
regel, dvs. den man som hade haft samlag med barnets moder under kon-
ceptionstiden skulle anses vara fader om hans faderskap inte var
osannolikt. Därtill föreslogs en tilläggsregel med innebörd att om det
blev utrett att modern under konceptionstiden hade haft samlag med två
eller flera män, skulle inte någon av dem anses som fader, med mindre
det vore en påtagligt större sannolikhet att barnet avlats av en av dem.
Lagrådet var i sitt utlåtande över förslaget starkt kritiskt, såväl till den
principiella frågan som till de rent praktiska bestämmelserna. Med anled-
ning av lagrådets uttalanden kom den föreslagna lagändringen inte att
antas som lag.288 

4.6.1.4 Beviskravet enligt 1969 års lag – utrett samlag och sannolikt att 
mannen är far

Det var först år 1969 som reglerna om fastställande av faderskap genom
dom reformerades i grunden. En av målsättningarna med 1969 års reform
var, som tidigare nämnts, att skapa ett regelsystem som gjorde det möjligt
att fastställa det biologiska faderskapet för barn födda utom äktenskap
med sådan säkerhet att det skulle vara möjligt att också tillerkänna dessa
barn full arvsrätt.289 Departementschefen ansåg därtill att en ändring av

285 SOU 1946:49 s. 79–80.
286 Se ovan avsnitt 2.4.
287 SOU 1954:6.
288 Jfr ovan delavsnitt 2.4.2.
289 I detta sammanhang skall noteras att arvsrätt efter fadern och hans släkt genom 1969 års
arvsrättsreform också tillerkändes barn för vilka faderskapet fastställts före år 1969, såle-
des i fall då den biologiska släktskapen inte med samma grad av säkerhet kunde sägas vara
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reglerna om fastställande av faderskap i sig var en reform av självständigt
intresse.290 

Den realitet som låg bakom den tidigare gällande reglering, dvs. de
utomäktenskapliga barnens svåra sociala situation och svårigheten att
erhålla medicinsk och biologisk bevisning rörande faderskapet, gjorde
sig inte längre gällande på samma sätt som tidigare. Det borde därför,
enligt departementschefen, vara möjligt att införa nya regler som tillgo-
dosåg såväl de utomäktenskapliga barnens intresse av underhåll och av
att få en rättslig far, som det allmänna intresset av rättssäkerhet i domsto-
larnas avgöranden, dvs. att ”rätt” man fastställs som rättslig far. Eftersom
det år 1969 fortfarande saknades möjlighet att med visshet utreda fader-
skapet ansågs det emellertid nödvändigt att behålla en presumtionsregel
för att rättsligt faderskap i tillräckligt många fall skulle kunna fastställas.
Den medicinska faderskapsdiagnostiken hade dock kommit så långt att
det ansågs möjligt att övergå från en negativ till en positiv bedömning av
faderskapssannolikheten. Att, såsom tidigare föreslagits, tillämpa en
negativ sannolikhetsbedömning i de s.k. enmansfallen och en positiv
sådan i flermansfallen ansåg departementschefen logiskt inte fullt för-
svarligt och inte heller praktiskt behövligt.291 Regeln, som idag återfinns i
FB 1:5, anger att om det utreds att instämd man har haft samlag med
modern under konceptionstiden så skall han anses vara far om det med
hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av
honom. Regeln skiljer sig från vanliga presumtionsregler på så sätt att det
inte är ett visst faktum som grundar en presumtion. Presumtionsregelns
verkan är istället att om samlag bevisas så sänks kravet på bevisning om
faderskapet från visat till sannolikt.292 

Man förmodade när regeln antogs att det skulle bli något vanligare än
tidigare att faderskapet inte kunde fastställas. I dessa fall var det dock rik-
tigare, ansåg departementschefen, ”att samhället tar på sig en extra kost-
nad för barnets försörjning genom att utge bidragsförskott än att under-
hållsskyldigheten läggs på en man som med ganska stor sannolikhet inte
har släktskap med barnet”.293 Inte heller från sociala eller psykologiska
synpunkter såg departementschefen några större problem294 med en eventu-
ell minskning av antalet fastställda faderskap. Värdet för barnet att ha en
rättslig far måste rimligen vara beroende av om mannen också uppfattar

290 Prop. 1969:124 s. 80.
291 Prop. 1969:124 s. 82.
292 Se vidare Walin, G., Föräldrabalken s. 50 ff. 
293 Prop. 1969:124 s. 81.
294 Detta uttrycktes med orden ’inte någon olycka’, prop. 1969:124 s. 81–82.

utredd, se vidare prop. 1969:124 s. 90 ff. Jfr också ovan delavsnitt 2.4.3.
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sig som far och visar intresse för barnet. Departementschefen var av upp-
fattningen att de nya reglerna, som gav större säkerhet för riktiga avgö-
randen, var ägnade att förbättra förhållandena därvidlag.295 

4.6.2 Talerätt i mål om fastställande av faderskap
Talan om fastställande av faderskap väcks enligt FB 3:5 av barnet. Bar-
nets moder kan alltid föra barnets talan, även om hon inte har vårdnaden,
liksom särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden har både rätt
och skyldighet att föra barnets talan. Det är dock endast barnet som har
talerätt angående fastställande av faderskap. Varken barnets moder eller
den som anser sig vara far till barnet har denna rätt.

NJA 1970 s. 347. I målet yrkade en man att bli förklarad far till ett barn fött
utom äktenskap. I målet ansågs 1969 års faderskapslag vara tillämp-
lig.296 HD konstaterade att lagen inte innehöll någon bestämmelse som
angav att talan om fastställande av faderskap endast kunde föras mot man-
nen. Domstolen fann att det i lagens motiv inte i något sammanhang givits
tillkänna att – till skillnad från äldre lag – talerätt skulle medges för påstådd
fader. Mot denna bakgrund fick lagens rättegångsbestämmelser sedda som
helhet anses ge uttryck åt grundsatsen att talan om fastställande av fader-
skap kunde föras endast för barnets räkning. Mannens talan avvisades där-
för. JustR Mannerfelt utvecklade sin mening och konstaterade bl.a. att den
talerättsinskränkning som fick anses föreligga enligt faderskapslagen omfat-
tade endast fall där lagen var tillämplig, dvs. i fall där barnavårdsman var
förordnad. I övriga fall menade Mannerfelt, gällde, enligt ett motivutta-
lande, de allmänna reglerna för fastställelsetalan enligt RB.

Bestämmelsen i FB 3:5 om att talan om fastställande av faderskap väcks
av barnet, infördes för att markera att en man som anser sig vara barnets
far inte har rätt att väcka talan om faderskapsfastställelse.297 Den möjlig-
het som hänvisats mannen i denna situation är att anmäla till socialnämnd
att han anser sig vara far. Socialnämnden har att utreda frågan om fader-
skapet till barn födda av ogift mor och kan därför undersöka mannens
uppgifter. I fall modern inte godkänner mannens faderskapsbekräftelse,
kan socialnämnden som ställföreträdare för barnet enligt FB 3:5 väcka
talan mot denne för fastställande av faderskap.

Även om mannens möjlighet att anmäla till socialnämnden att han
anser sig vara far har stor praktisk betydelse, innebär hans avsaknad av
talerätt ett hinder mot att det biologiska faderskapet utreds i så många fall

295 Prop. 1969:124 s. 82.
296 Lag (1969:618) om fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap. Lagens
bestämmelser finns numera inarbetade i FB.
297 Prop. 1975/76:170 s. 307–308.
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som möjligt. Mot bakgrund av den betydelse som klarhet angående det
biologiska faderskapet i andra sammanhang ansetts ha, inte minst av hän-
syn till barnets intresse av sitt ursprung, framstår talerättsbegränsningen
som svårförklarad. Några skäl för att den som anser sig vara biologisk far
till ett barn skall sakna talerätt har inte redovisats.298 Ovan under 4.3.6.3
diskuterades om den biologiske faderns avsaknad av talerätt kan förkla-
ras med hänvisning till skyddet för barnets familjeliv. En utomstående
mans avsaknad av talerätt angående faderskapets hävande i de fall det
fastställts genom faderskapspresumtionen eller bekräftelse skulle kunna
ses som ett skydd för barnets faktiska familjeliv, således ett skydd för ett
tänkt socialt faderskap. Sådana argument borde dock sakna betydelse i de
fall något faderskap för barnet inte finns fastställt. Trots detta saknar den
biologiska fadern talerätt på grund av FB 3:5 även i de fall faderskapet
inte finns fastställt.

Frågan om avsaknaden av talerätt för en man som anser sig vara far till
ett barn kan också ses mot bakgrund av den europeiska konventionen om
de mänskliga rättigheterna och dess artikel 8 som stadgar skydd åt envar
för sitt familjeliv.299 Frågeställningen berördes i RH 1995:85.300 En man
hade väckt talan om fastställande av faderskap. Hovrätten fann bland annat
med hänvisning till ordalydelsen i FB 3:5 att mannen inte hade talerätt.
Mannens avsaknad av talerätt i faderskapsfrågan kunde enligt hovrätten
också prövas mot bakgrund av vad som föreskrivits i Europakonventionen.
Hovrätten ansåg emellertid att det i avsaknad av auktoritativa uttalanden
från domstolen inte fanns grund för slutsatsen att talerättsreglerna i FB
uppenbart skulle stå i konflikt med konventionens artikel 8.

I konventionens artikel 8 stadgas att ”envar har rätt till skydd för sitt
för sitt privat- och familjeliv”. Innebörden av detta stadgande har varit
föremål för Europadomstolens bedömning i olika sammanhang, också
vad gäller frågan om mannens avsaknad av talerätt rörande fastställande
av faderskap.301  Domstolens praxis anger att den ogifte faderns förhål-
lande till sitt barn kan utgöra familjeliv i konventionens mening, och att
en avsaknad av talerätt därmed kan ses som en kränkning av mannens,

298 Se vidare Singer, A., Mannens talerätt vid fastställande av faderskap s. 553 ff.
299 Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Innebörden av skyddet för familjelivet i
artikel 8 berörs nedan i delavsnitt 7.2.1.
300 Fallet behandlas utförligare nedan i delavsnitten 8.6.2 och 8.6.3.
301 Se t.ex. Marckx v. Belgium som gällde moderskap, E.C.H.R. Series A no. 31 (1979).
Målet berörs nedan under 6.9.4.1; Berrehab v. Netherlands som gällde frågan om familje-
livets betydelse vid utvisning, E.C.H.R. Series A no. 138 (1988); Abdulaziz, Cabas and
Balkani som gällde skyddet för framtida familjeliv, E.C.H.R. Series A no. 94 (1985); Ras-
mussen v. Denmark E.H.C.R. series A no. 87 (1984).
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dvs. den biologiske fadern, rätt till skydd för sitt familjeliv. Praxis är
dock inte entydig. Skyddet för ett existerande socialt faderskap synes i
vissa fall gå före skyddet för ett familjeliv grundat enbart på biologisk
släktskap.302 

I detta sammanhang kan erinras om att enligt norsk rätt har en man
som anser sig vara biologisk far till ett barn rätt att väcka talan om fast-
ställande av faderskap, oavsett om faderskapet finns fastställt eller inte.
Talerätten är dock begränsad i tid.303 Också enligt ett danskt förslag skall
den som anser sig vara biologisk far till ett barn kunna få faderskapet
prövat.304 I finsk och isländsk rätt saknar däremot mannen egen talerätt, i
likhet med vad som gäller i svensk rätt.

4.6.3 Biologisk släktskap som grund för rättsligt faderskap – 
diskussion

4.6.3.1 Presumtionsregeln i FB 1:5 ersätter bevisning om biologisk 
släktskap

Regeln i FB 1:5 är en presumtionsregel med syfte att ge käranden en lätt-
nad i beviskravet rörande det biologiska faderskapet i de fall samlag har
visats.305 Faderskapet behöver, om samlag visas, inte styrkas utan endast
göras sannolikt. Regelns konstruktion skall ses mot den allmänna pro-
cessrättsliga regeln att käranden för bifall till sin talan har att styrka käro-
målet. Presumtionsregeln antas vila på en generell eller primär faderskaps-
regel, som innebär att om faderskap bevisas så skall kärandens talan om
faderskapsfastställelse bifallas, dvs. oavsett hur det förhåller sig med
bevisningen i samlagsfrågan.306 Anledningen till att den primära fader-
skapsregel inte finns lagfäst är att det tidigare inte har varit möjligt att
bevisa biologiskt faderskap. Om full bevisning om biologiskt faderskap
krävts hade faderskap tidigare inte kunnat fastställas, något som kommit

302 Jfr Europakommissionen. X v. Federal Republic of Germany mål 3100/67. Kommis-
sionen gjorde i samband med att målet avskrevs vissa uttalanden som antydde att en total
avsaknad av möjligheter för fadern att få sitt faderskap rättsligt erkänt hade inneburit en
kränkning enligt artikel 8. Liknande synsätt framkommer i Europadomstolens avgörande
Keegan v. Ireland, series A no. 290 (1994). I Nylund v. Finland Application no. 27110/95
fann dock domstolen att det inte förelåg skäl att ta upp till prövning en mans klagomål
över att han saknade möjlighet att få sitt faderskap till ett barn fött i moderns äktenskap
med annan man rättsligt prövat. Se också Bull, T., Diskriminering och dekonstruktion: om
positiv faderskapstalan.
303 Jfr ovan under 4.3.6.3. 
304 Jfr ovan under 4.3.6.3.
305 Se också ovan under 4.6.1.4.
306 För en diskussion av den primära faderskapsregeln, se vidare Ekelöf, P-O., Rättegång IV,
5:e uppl. s. 94; Saldeen, Å., Fastställande av faderskap s. 51 ff. Se även Saldeen, Å., DNA-
teknik och fastställande av faderskap s. 174 ff.
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i konflikt med den sedan länge rådande målsättningen att barn skall ges
en rättslig far. För att göra det möjligt att fastställa faderskap finns pre-
sumtionsregeln i FB 1:5. Utgångspunkten är att samlag i sig, i vart fall
tidigare, kunnat ses som en förutsättning för biologisk faderskap. Efter-
som fullt bevis om samlag – i motsats till biologiskt faderskap – ansetts
möjligt att förebringa, har bevisning om samlag inneburit att kravet på
bevisning om det biologiska faderskapet kunnat sänkas.

Den primära faderskapsregeln har i praxis tillämpats i några fall där
full bevisning om samlag inte kunnat läggas fram.307 I de aktuella fallen
var sannolikheten för de i respektive mål instämda männens faderskap
mycket hög. Den primära faderskapsregeln har också tillämpats i ett
senare mål, i vilket DNA-teknik använts i den rättsgenetiska utredningen.

NJA 1998 s. 184. Målet gällde fastställande av faderskap till ett barn fött
1985. Företagen rättsgenetisk undersökning visade att sannolikheten för den
instämde mannens faderskap kunde beräknas till över 99,999 %. Mannen
förnekade att han haft samlag med modern under konceptionstiden och
bestred därför barnets talan om fastställande av faderskap. HD fann att den
muntliga bevisningen inte räckt till för att styrka att samlag har ägt rum mel-
lan barnets mor och den instämde mannen under konceptionstiden. Den
rättsgenetiska utredningen hade emellertid enligt HD resulterat i sådana vär-
den att det i det närmaste var uteslutet att någon annan än den instämde
mannen skulle kunna vara biologisk far till barnet. Någon särskild omstän-
dighet som ändå skulle kunna dra faderskapet i tvivelsmål hade inte påvisats
varför det ansågs utrett att mannen är far till barnet.

HD gjorde avslutningsvis några jämförelser med tidigare rättspraxis. ”I de
tidigare nämnda rättsfallen från 1984 och 1985 gjordes en utförlig analys av
frågan om och på vad sätt ett avgörande kunde grundas direkt på resultatet
av den rättsgenetiska utredning som förts in i målet. Sedan dess har bilden
förskjutits i avsevärd mån genom övergången till undersökning med DNA-
teknik. Jämfört med vad som var fallet tidigare är de värden som nu kan
erhållas i fråga om uteslutningskapacitet mycket höga. Med fyra DNA-
system kan i genomsnitt nås en uteslutningskapacitet på 99,97 %. I dag kan
man sålunda utesluta praktiskt taget alla felaktigt utpekade män i ett fader-
skapsärende. DNA-metoden ger också betydligt säkrare statistisk värdering
(på grund av faderskapsindex) av en icke utesluten mans faderskapssanno-
likhet än tidigare undersökningsmetoder.”

Rättsfallet markerar sambandet mellan rättsligt och biologiskt faderskap
och innebär en anpassning till den teknik som idag finns att tillgå för
fastställande av biologiskt faderskap.308 

307 NJA 1984 s. 49; NJA 1985 s. 236 I; NJA 1998 s. 184; NJA 1999 s. 598.
308 För en kommentar till rättsfallet, se Saldeen, Å., DNA-teknik och fastställande av fader-
skap.
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I norsk rätt gäller sedan 1 januari 1998 en regel som slår fast att fader-
skap kan bevisas genom DNA-teknik. ”Dersom ein mann blir utpeikt
som far etter DNA-analyse, skal dom seiast for at han er faren.”309 För det
fall DNA-analys inte företagits fastställs faderskapet genom en regel lik-
nande den i FB 1:5. I Danmark har framförts förslag om en liknande
regel, enligt vilken den man som enligt resultatet av rättgenetisk under-
sökning otvivelaktigt är far skall också fastställas vara rättslig far.310 

4.6.3.2 Rättsligt faderskap – en funktion av biologisk släktskap?

1969 års reform innebar ett steg mot en närmare koppling i svensk rätt
mellan rättsligt och biologiskt faderskap. Utvecklingen av tekniken för
medicinsk faderskapsdiagnostik hade gjort det möjligt att med relativ
stor säkerhet identifiera den biologiska fadern till ett barn. Det ansågs av
flera skäl vara viktigt att knyta rättslig status till biologisk släktskap. Ur
barnets synvinkel ansågs det av psykologiska skäl vara viktigt att det rätts-
liga faderskapet verkligen överensstämde med det biologiska faderska-
pet. Barnets behov av en social far antogs tillgodosett på ett bättre sätt
eftersom klarlagd biologisk släktskap antogs vara en förutsättning för att
mannen skulle uppfatta sig själv som far. Ett klarläggande av det biolo-
giska faderskapet antogs också vara en förutsättning för en del av de rätts-
verkningar som följer med rättsligt faderskap knutna till barnets intres-
sen, såsom underhåll och arv.311 Sammantaget har strävan efter överens-
stämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap i de flesta fall
motiverats med hänvisning till barnets intressen.

Frågan om önskvärdheten av överensstämmelse mellan rättsligt och
biologiskt faderskap ställs idag på sin spets när det har blivit möjligt att
med DNA-teknik i det närmaste positivt fastställa en individs biologiska
ursprung.312 Utvecklingen av tekniken för faderskapsdiagnostik innebär
att det förmodligen är enklare att bevisa biologiskt faderskap än att sam-
lag förekommit mellan modern och mannen. Den gällande regeln i
FB 1:5, som föreskriver att samlag skall visas för att faderskapet skall
kunna fastställas, har mot denna bakgrund i vissa fall kommit att bli ett
hinder för fastställande av biologiskt faderskap. Problemet har tydlig-
gjorts genom svårigheterna att fastställa faderskap i de fall barnet till-

309 Barneloven § 9 st. 1.
310 Forslag til børnelov § 20 stk. 1 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 26 ff.); betænkning
nr 1350/1997 s. 58 ff. och s. 247 ff.
311 Grunden för detta antagande kan dock ifrågasättas. Så länge dessa rättsverkningar anses
följa av biologisk släktskap har den man som inte är biologisk far till ett barn ett intresse
av att få faderskapet hävt. Jfr ovan under 4.3.3.3.
312 Angående blodundersökningars resultat, se vidare nedan delavsnitt 4.8.2.
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kommit genom insemination till vilken det inte finns en make eller sambo
som samtyckt. Eftersom samlag inte förekommit har regeln i FB 1:5 inte
ansetts tillämplig och faderskapet har inte kunna fastställas.313  Rättsläget
ger upphov till frågan om bevis om biologisk släktskap borde vara till-
räcklig förutsättning för rättslig status som far eller krävs något mer?

4.6.3.3 Rättsligt faderskap – mer än biologisk släktskap?

Eftersom det numera går att fastställa det biologiska faderskapet till ett
barn med mycket stor sannolikhet vore det möjligt att anpassa regelsyste-
met till denna verklighet. En sådan anpassning skulle innebära en marke-
ring att rättsligt faderskap alltid skall överensstämma med det biologiska,
en ofta uttryckt målsättning med regleringen rörande faderskapsfaststäl-
lelse. Frågan kan tyckas okomplicerad men det kan finnas anledning till
eftertanke.

Mot bakgrund av det ovan refererade rättsfallet NJA 1998 s. 184 skall
här kort beröras ett annat rättsfall, som rörde fastställande av faderskap till
ett barn som tillkommit genom insemination och inte genom samlag.314 

RH 1998:103. Målet rörde fastställande av faderskap till ett barn som tillkom-
mit genom en givarinsemination utförd i Danmark. Modern hade genom den
dansk spermadonationsförmedling kommit i kontakt med den i målet
instämde mannen. Modern hade vid två tillfällen träffat mannen på ett hotell
i Köpenhamn och hade då inseminerat sig med av mannen framejakulerad
sperma, vilket resulterat i en graviditet. Mannen bestred bifall till käromålet
men vitsordade att han donerat sperma till barnets moder. Hovrätten fann att
det inte fanns någon man som samtyckt till inseminationen på det sätt som
krävs för att faderskapet skall kunna fastställas enligt FB 1:6. Hovrätten
fann vidare, i likhet med den bedömning som gjorts av tingsrätten, att
FB 1:5 inte kunde tillämpas när barnet tillkommit genom givarinsemination.
Hovrätten motiverade sitt beslut på följande sätt: ”Det är således, för att en
man med stöd direkt av denna bestämmelse skall kunna förklaras vara fader
till ett barn, en ovillkorlig förutsättning att denne haft samlag med modern
under konceptionstiden. Enligt hovrättens bedömning kan vid en tillämp-
ning av detta lagrum insemination inte jämställas med samlag.” Hovrätten
tillade att när det gällde inseminationsbarn till ogift ensamstående kvinna så
har lagstiftaren intagit den ståndpunkten att faderskapstalan inte skall kunna
föras mot en spermagivare som är ovillig att erkänna faderskapet.315 

313 Se vidare nedan under 6.5.4.1.
314 Samma frågeställning behandlades av Svea hovrätt 1992-04-13, mål nr T 1437/91
DT 18. Jfr nedan under 6.5.4.1.
315 Vad som avses är ett uttalande i propositionen till inseminationslagen, prop. 1984/85:2
s. 14. Departementschefen uttalade där apropå möjligheten att föra talan mot en givare vid
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Slutsatsen att faderskap inte kan fastställas enligt FB 1:5 efter insemina-
tion framstår inte som helt given när inseminationen skett på privat väg
och inte på ett sätt som regleras av inseminationslagen.316 HD beviljade
dock inte prövningstillstånd.317 Oavsett vilken betydelse uttalanden i för-
arbetena till inseminationslagen ges i detta sammanhang innebär hovrät-
tens resonemang att FB 1:5 för sin tillämpning kräver att det åtminstone
kan antas att befruktningen skett vid ett samlag. Vetskap om insemina-
tion förhindrar ett sådant antagande. Det skulle därmed inte vara enbart
den biologiska släktskapen som skall läggas till grund för status som far
utan ytterligare något krävs; enligt hovrätten själva samlaget.

Hovrättens bedömning grundar sig på en bokstavstrogen tolkning av
lagtext och förarbeten. Möjlighet torde dock ha funnits att tillämpa den
ovan omnämnda allmänna faderskapsregeln eller regeln i FB 1:5 ana-
logt.318 Hovrättens val av tolkning skulle kunna ses som uttryck för en
tvekan att fastställa faderskapet enbart på grund av den biologiska släkt-
skapen, en tveksamhet som är förståelig. Anpassningen av reglerna om
fastställande av faderskap till de tekniska möjligheterna att slå fast det
biologiska faderskapet innebär onekligen att rättsligt faderskap som sta-
tus kommer i ett nytt läge. Tanken att fastställande av rättsligt faderskap
till barn födda av ogift mor, som Saldeen förutspår,319 i framtiden kan
komma att bli en angelägenhet för Rättsgenetiska institutet och folkbok-
föringsmyndigheten borde ge anledning till reflektion över vad rättsligt
faderskap har för funktion sett ur barnets synvinkel. Är rättsligt faderskap
enbart en funktion av biologisk släktskap eller bör rättslig status som far
fastställas efter beaktande av även andra faktorer? Till denna fråga åter-
kommer jag i kapitel 7.

4.7 Hävande av faderskap fastställt genom dom
I jämförelse med vad som gäller faderskap fastställda genom faderskaps-
presumtionen respektive faderskapsbekräftelse, är möjligheterna begrän-
sade att häva ett faderskap fastställt genom dom. En omprövning av
faderskap fastställt genom dom kan ske efter resning som enligt RB 58:1

316 Se vidare Singer, A., Faderskap efter ”privat” insemination s. 1063 ff.
317 Beslutet meddelades endast några veckor efter domen i den ovan refererade fallet NJA
1998 s. 184 där faderskap fastställdes utan att samlag bevisats. 
318 Se vidare Singer, A., Faderskap efter ”privat” insemination s. 1068 ff.
319 Saldeen, Å., DNA-teknik och fastställande av faderskap s. 184 not 18.

insemination utförd i enlighet med lagens bestämmelser följande: ”För egen del anser jag
att det knappast kan vara någon fördel för barnet att en givare, som över huvud taget inte
har avsett att bli dess far, kan påtvingas ett sådant faderskap.” 
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beviljas av Högsta domstolen.320 Förutsättning för att resning skall bevil-
jas är att sådana nya omständigheter eller bevis åberopas som sannolikt
skulle ha lett till en annan utgång i målet. Behöriga att ansöka om resning
är i första hand mannen och barnet. Även modern förefaller ha rätt att
begära resning.321 Socialnämnd har ansetts behörig att ansöka om resning
i mål där mannen i äktenskapet förklarats inte vara far.322 Talerätten när
det gäller hävande av faderskap fastställt genom dom förefaller därmed
vara vidare än vad som gäller vid hävande av faderskap fastställt på annat
sätt. Utgångspunkten i den följande framställningen är, om inte annat
sägs, att det är mannen som väcker talan.

För att resning skall beviljas krävs att mannen, efter det att domstol
fastställt hans faderskap, företer bevis som styrker att faderskapet är ute-
slutet.323 Det krävs dessutom att mannen gör sannolikt att han inte hade
möjlighet att åberopa beviset, eller omständigheten, när faderskapet fast-
ställdes. I annat fall måste han visa att han haft giltig ursäkt att inte åbe-
ropa beviset; att mannen hade kunna åberopa beviset redan vid rätte-
gången utesluter således inte att resning kan beviljas.324 Enbart det fak-
tum att tekniken för medicinsk faderskapsdiagnostik gått framåt har i
praxis inte ansetts utgöra tillräckligt skäl för resning.325 

Mannen måste enligt RB 58:1, 3 p. och RB 58:4 begära resning inom
ett år från det att han fick kännedom om den omständighet eller det bevis
som läggs till grund för resningsansökan. I rättsfallet NJA 1985 s. 358
sökte barnet genom sin mor resning i faderskapsmålet. Ansökan avvisa-
des med hänvisning till att modern som ställföreträdare för barnet erhållit
kännedom om det undersökningsresultat som lades till grund för ansökan
mer än ett år dessförinnan.326 Begränsningen av tiden för ansökan om res-

320 Domen om fastställande av faderskap kan också undanröjas efter domvilla, RB 59 kap.
321 Jfr NJA 1957 C 539. Ansökan avslogs på grund av bristande bevisning, inte på grund av
bristande behörighet. Mot bakgrund av att modern inte har talerätt i andra mål om fader-
skap framstår dock en rätt att ansöka om resning inte som helt följdriktig.
322 NJA 1989 s. 19. Faderskapet synes inte ha varit fastställt varför socialnämnd hade skyl-
dighet att tillse att så skedde.
323 Se t.ex. NJA 1954 C 763; NJA 1970 C 352; NJA 1971 C 58 och 59; NJA 1979 C 360;
NJA 1980 C 179, 247, 410, 452, 460. I samtliga fall har mannens faderskap uteslutits
genom rättsgenetisk undersökning.
324 Se t.ex. NJA 1944 s. 568. Mannen hade när faderskapet fastställts upplysts om att
modern hade haft samlag också med annan man. Han hade givits tillfälle att föranstalta om
blodundersökning, Mannen hade dock avstått från att göra en sådan. Liknande omständig-
heter i NJA 1965 s. 417. Se vidare Beckman, N. & Höglund, O., Svensk familjerättspraxis
s. B II h 3 samt där anförda rättsfall. Se också Cars, T., Om resning i rättegångsmål s. 180 ff.
325 Walin, G., Föräldrabalken s. 140. Jfr NJA 1960 C 1207 där det av ett i det tidigare målet
taget blodprov senare kunde dras andra slutsatser än de som lagts till grund för domen. Se
också Cars, T., Om resning i rättegångsmål s. 164 samt där anförda rättsfall.
326 Jfr även NJA 1988 C 55 i vilket mål barnet istället själv förde talan. Inte heller barnets
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ning kan jämföras med den obegränsade tid för väckande av talan om
hävande av faderskapet som finns för män vars faderskap fastställts
genom faderskapspresumtionen eller bekräftelse. Begränsningen kunde
tidigare ses som ett skydd för ett socialt faderskap. Sådana skyddshänsyn
kan dock sägas ha fått vika i och med att begränsningarna av mannens
rätt att föra talan mot faderskapspresumtionens hävande togs bort i
svensk rätt. Intresset av överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt
faderskap har anförts till stöd för de i tid obegränsade möjligheterna att
häva faderskap fastställt på annat sätt än genom dom. Mot denna bak-
grund kan man fråga sig om det finns anledning att i de fall faderskapet
fastställts genom dom fortsatt upprätthålla begränsningarna till ompröv-
ning. Att skillnad i bedömning föreligger skulle kunna förklaras av att
resningsbestämmelsen gäller alla typer av mål, någon principiell skillnad
mellan faderskap fastställda genom dom jämfört med andra sätt att fast-
ställa faderskap kan knappast finnas.

Möjligheterna till framgång i ett resningsärende är i praktiken ofta
beroende av bevis om frånvaro av biologiskt faderskap. När parterna fri-
villigt underkastat sig en blodundersökning kan resultatet av undersök-
ningen, om den visar att mannen är utesluten som biologisk far till bar-
net, läggas till grund för en resningsansökan.327 Om någon av parterna
inte frivilligt medverkar till ny blodundersökning uppstår svårigheter att
frambringa bevis som kan läggas till grund för resning. Möjligheterna att
få resning i ett faderskapsmål begränsas därför ofta av förutsättningarna för
förordnande om blodundersökning enligt lagen om blodundersökning.328 

Förordnande om ny blodundersökning kan meddelas i resningsmålet.329

Fråga om förordnande om blodundersökning kan också behandlas som
ett särskilt ärende innan ansökan om resning görs. Oavsett i vilken ord-
ning förordnandet meddelas måste dock förutsättningarna enligt lagen
om blodundersökning vara uppfyllda.330 

327 Se t.ex. NJA 1987 s. 453. 
328 Se vidare nedan i avsnitt 4.8.
329 Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning om faderskap (blodundersök-
ningslagen) 1 a §. Jfr dock NJA 1986 s. 95 i vilket mål det framkommit att modern lämnat
felaktiga uppgifter i faderskapsmålet. På grund av en antagen svårighet att frambringa
bevisning 60 år efter barnets födelse avslogs ansökan om resning. 
330 Det innebär att resning kan beviljas om mannen vid tiden för domen visste att han inte
var far men hade godtagbara skäl för att inte åberopa bevis om detta. Möjligheterna att för-
ordna om blodundersökning är dock i ett sådant fall begränsade på grund av ordalydelsen i
blodundersökningslagens § 1 a som anger att de omständigheter som läggs till grund för
ansökan måste ha framkommit efter det att domen vunnit laga kraft.

ansökan beviljades med hänvisning till att moderns vetskap.
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Som ovan berörts, i delavsnitt 4.5.4, finns enligt de svenska internatio-
nellt privaträttsliga reglerna på familjerättens område möjligheter att inte
tillerkänna faderskapsbekräftelser gjorda i andra länder giltighet i
Sverige, när mannen som bekräftat faderskapet inte är biologisk far till
barnet. När det gäller utländska domar om faderskap finns inte någon
motsvarande uttrycklig möjlighet att underkänna avgörandet på den
grunden att det fastställda faderskapet inte överensstämmer med det bio-
logiska. Enligt IFL 7 § st. 2 är det omständigheter av formell karaktär
som medför att ett avgörande inte skall erkännas i Sverige.331 Ytterligare
ett hinder mot erkännande bör föreligga om det skulle strida mot svensk
rättskänsla att godta domen, s.k. ordre public-förbehåll. Så anses kunna
vara fallet om det ”står i det närmaste klart att den utländska domen inte
överensstämmer med de biologiska förhållandena”.332 

4.8 Medicinska faderskapsundersökningar

4.8.1 Inledning

Bakom utvecklingen av regelsystemet rörande fastställande av faderskap
finns en uttalad strävan efter att göra det möjligt att i så många fall som
möjligt åstadkomma överensstämmelse mellan biologiskt och rättsligt
faderskap. Ett viktig led i denna strävan har varit att avskaffa begräns-
ningarna i mannens rätt att väcka talan om faderskaps hävande i de fall
han inte är biologisk far. För att fastställt faderskap skall hävas krävs
ofta, dock inte alltid, bevis om att det rättsliga faderskapet inte överens-
stämmer med det biologiska faderskapet. Sådan bevisning har sedan lång
tid kunnat åstadkommas genom medicinska faderskapsundersökningar
och tidigare genom s.k. rättsantropologiska underökningar. Tidigare
utgjordes de medicinska faderskapsundersökningarna av utredningar
knutna till blodgruppssystem på de röda och vita blodkropparna och i
blodserum. Numera är dessa system ersatta av DNA-analyser som visar
variationer direkt i arvsmassan. Genom DNA-analyser är det möjligt att i
det närmaste nå full visshet om en individs biologiska ursprung.

Möjligheten att nå överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt
faderskap (eller, mer korrekt uttryckt, att förhindra att rättsligt faderskap
inte överensstämmer med det biologiska) är i praktiken ofta beroende av
möjligheterna att få till stånd blodundersökning eller annan rättsgenetisk
undersökning. Möjligheterna, som från början var mycket begränsade,

331 Jfr ovan delavsnitt 4.5.4. Se också Kronborg, A., Faderskab s. 113 ff.
332 Prop. 1984/85:124 s. 31–32.
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har utökats i takt med att blodundersökningens resultat blivit entydigare
och säkrare. Eftersom faderskapsundersökningarna är förhållandevis
enkla att göra, och då de numera ger förhållandevis entydiga resultat,
skulle det kunna tyckas följdriktigt att förordnande skulle kunna medde-
las så snart någon part så önskar. Möjligheterna att förordna om blodun-
dersökning eller liknande är dock fortfarande begränsade, i synnerhet när
det gäller hävande av redan fastställt faderskap. Det innebär att det biolo-
giska faderskapet till ett barn inte alltid kan klarläggas om inte den rätts-
liga fadern respektive den biologiska fadern, barnet samt barnets moder
är överens om att frivilligt genomgå en undersökning.

I det följande avsnittet skall skälen till begränsningarna granskas. En
aspekt som särskilt uppmärksammas är vilka skäl som kan anföras för en
begränsning av rätten till faderskapsundersökningar när betydelsen av att
den biologiska fadern identifieras genomgående understryks i andra sam-
manhang.

4.8.2 Blodundersökningens resultat

Sedan slutet av 1920-talet har biologiskt faderskap kunnat uteslutas eller
göras sannolikt genom olika former av rättsgenetiska faderskapsunder-
sökningar.333 Under lång tid gjordes dessa undersökningar oftast genom
s.k. blodundersökning vilken gjordes genom en jämförelse av blod-
gruppsegenskaper hos barnet, modern och den utpekade fader. Numera kan
man med hjälp av DNA-teknik analysera variationer direkt i arvsmassan.
Det är inte nödvändigt att använda sig av blodprov för undersökningen
även om så oftast är fallet.334 

Det är inte möjligt att genom blodundersökning positivt påvisa en
mans faderskap. Däremot går det att utesluta felaktigt utpekade män från
faderskapet. Den teoretiska uteslutningsfrekvensen, dvs. sannolikheten
för att en felaktigt utpekad man utesluts från faderskapet genom blodun-
dersökning, har ökat i takt med att nya genetiska markörsystem har iden-
tifierats och använts. När blodundersökningarna började användas i
faderskapsärenden i slutet av 1920-talet var den teoretiska uteslutnings-
frekvensen ca 15 %. År 1945 hade den stigit till 36 % och år 1955 uppgick
den till 50 %.335 Genom användningen av DNA-teknik är uteslutnings-

333 Resultatet av en blodundersökning lades första gången till grund för att utesluta ett
faderskap i NJA 1930 s. 218.
334 Saldeen, Å., Fastställande av – och ändring av fastställda – faderskap i ljuset av DNA-
tekniken s. 10.
335 Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag s. 1255.
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frekvensen idag så hög som 99,99 %.336 I praktiken kan alla icke-fäder
uteslutas med hjälp av den nya tekniken.337 Sannolikheten för att den man
som inte utesluts vid en faderskapsundersökning är far till barnet är så
stor att det i praktiken går att tala om ett positivt identifierande.

Sedan slutet av 1930-talet har resultaten av blodundersökningarna
använts för att beräkna faderskapssannolikhet på grundval av ett s.k.
faderskapsindex. Detta innebär att den utpekade mannens likhet med bar-
net i blodgruppshänseende relateras till hur mycket en slumpmässigt utpe-
kad man kan förväntas likna barnet i samma hänseende. En utesluten
man får ett faderskapsindex på 0. Ett index på 1 innebär att den utpekade
mannen är varken mer eller mindre lik barnet än en slumpmässigt utpekad
man. Någon övre gräns för faderskapsindex finns inte. Lagreglerna för
fastställande och hävande av rättsligt faderskap har genom åren anpassats
till de sannolikhetsbedömningar som användandet av faderskapsindex
möjliggjort. Att det med hjälp av DNA-teknik är möjligt att näst intill
positivt fastställa ett barns biologiska fader har dock, som berörts ovan,
ännu inte fått genomslag i lagregleringen.

4.8.3 Blodundersökningen som bevismedel i domstol – bakgrund

4.8.3.1 Allmänt

När 1917 års lagar om faderskap antogs hade den blodgruppsserologiska
forskningen inte nått så långt att det var möjligt att använda resultatet av
blodgruppsanalyser som bevisning i faderskapsmål. Utvecklingen gick
därefter snabbt framåt och redan i slutet av 1920-talet användes resultat
från blodundersökning för att utesluta en instämd man från faderskapet.338

1933 antogs den första lagen om blodundersökning.339 Resultatet av blod-
undersökning har därefter i allt större utsträckning tillåtits som bevis i
faderskapsmål; till att börja med endast vid fastställande av faderskap till
barn utom äktenskap, därefter successivt i andra typer av mål. Hänvis-
ningar till barnets intressen har ofta anförts som skäl för en begränsning
av användningen av blodundersökningar i faderskapsmål. I motsatt rikt-
ning har mannens intresse av att inte fastställas vara rättslig far till ett barn
som han inte varit biologisk far verkat. På samma sätt som reglerna om
hävande av faderskapspresumtionen har förändrats i takt med möjlighe-
terna att förebringa bevisning om det biologiska faderskapet har reglerna

336 För en förklaring av blodundersökningarnas närmare utformning hänvisas till Saldeen, Å.,
Fastställande av faderskap, särskilt kap. 6. 
337 Rättsmedicinalverket, Faderskapsundersökning med DNA-teknik s. 6.
338 Se t.ex. NJA 1930 s. 218.
339 Lagen den 26 maj 1933 om blodundersökning i mål om barn utom äktenskap.
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om användningen av blodundersökning förändrats.340 Möjligheterna att få
tillgång till denna bevisning har utvidgats och hänvisningar till barnets
intressen som begränsande faktor har minskat i samma takt.

4.8.3.2 Blodundersökning i mål om fastställande av faderskap

1933 års lag om blodundersökning var tillämplig i mål om fastställande
av faderskap till barn födda utom äktenskap. Enligt lagen kunde instämd
man yrka att blodundersökning skulle företas och rätten hade möjlighet
att vid vite förelägga modern att förete bevis om att blodprov tagits på
henne och barnet.341 Det ansågs inte nödvändigt med en möjlighet att
tvinga mannen att underkasta sig blodprov eftersom han själv antogs ha
ett intresse av att blodundersökning gjordes. Blodundersökningen kunde
i vissa fall utesluta mannen från faderskapet och var i praktiken den enda
möjligheten för mannen att visa att han uppenbarligen inte avlat barnet.
Om mannen inte uteslöts men väl framstod som osannolik som far hade
detta inte någon självständig betydelse. Faderskapet fastställdes enligt en
presumtionsregel som stadgade att instämd man som hade haft samlag
med modern under konceptionstiden, var att anse som far om det inte var
uppenbart att han inte var det.

4.8.3.3 Blodundersökning i mål om hävande av faderskapspresumtionen

Blodundersökning tilläts enligt 1933 års lag inte i mål om äktenskaplig
börd. Anledningen till detta var att talan i ett sådant mål gick ut på att ett
barn skulle förklaras inte ha äktenskaplig börd. En sådan förklaring
ansågs inte representera ett allmänt intresse av sådan styrka att det ansågs
motiverat med en möjlighet att tvångsvis ålägga någon att underkasta sig
blodundersökning.342 Dessutom var den teoretiska uteslutningsfrekvensen
– dvs. sannolikheten för en felaktigt utpekad man att uteslutas från fader-
skapet – genom en blodundersökning i slutet av 1920-talet inte särskilt
hög.343 Det sist nämnda är en omständighet som kan ha bidragit till

340 Jfr ovan under 4.3.3.1.
341 I propositionen utvecklades skälen på följande sätt: ”Redan i förarbetena till gällande
lag har framhållits hurusom den möjlighet, kvinnan med gällande lagstiftning har att bland
flera konkumbenter välja den som underhållsskyldigheten skall drabba, kan av henne
missbrukas, och det torde vara en ganska utbredd åsikt att sådant missbruk ej sällan före-
kommer. Då nu genom vetenskapens framsteg vunnits ett fullt tillförlitligt bevismedel,
som bereder en med orätt såsom fader utpekad man en, låt vara begränsad, möjlighet att
fritaga sig från det honom påbördade faderskapet, synes det därför angeläget att någon
åtgärd vidtages i syfte att motverka, att detta bevismedels användning utan giltiga skäl för-
hindras.” Prop. 1933:45 s. 15.
342 Prop. 1933:45 s. 15–16.
343 I prop. 1933:45 s. 9 anges att man i 8 % av paternitetsärendena kunde utesluta mannens
faderskap.
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bedömningen att blodundersökningar inte skulle tillåtas i mål om äkta
börd. Blodundersökningen skulle ge tillförlitligt resultat endast i ett fåtal
fall, men kunna åstadkomma negativa känslor i betydligt fler fall.

I samband med att föräldrabalken antogs år 1949 utvidgades tillämp-
ningsområdet för lagen om blodundersökning till att omfatta också mål om
äkta börd.344 Den teoretiska uteslutningsfrekvensen genom blodundersök-
ning hade som ovan nämnts stigit, varför undersökningen gav ett entydigt
resultat i fler fall. Barnets intresse av att vara bibehållet sin äktenskapliga
status ansågs inte längre sådan vikt att det fanns anledning att avstå från att
använda tillgängliga bevismedel för att utreda det biologiska faderskapet.
Det infördes möjlighet att – efter yrkande av part – ålägga modern, barnet
och mannen i äktenskapet – eller i mål om fastställande av faderskap,
instämd man – skyldighet att genomgå blodundersökning eller annan form
av antropologisk undersökning. Förutom maken eller instämd man kunde
även annan man åläggas sådan skyldighet, om det kunde hållas för visst
att han haft samlag med modern under konceptionstiden.345 

Genom 1958 års lag om blodundersökning blev det möjligt att ålägga
utomstående man skyldighet att genomgå blodundersökning om det före-
kom anledning anta att samlag hade ägt rum mellan honom och barnets
moder. Undersökning kan ske på domstolens eget initiativ eller efter
yrkande av part.346 

4.8.3.4 Blodundersökning i mål om ogiltigförklaring av 
faderskapsbekräftelse

Det dröjde ända till år 1982 innan möjlighet att förordna om blodunder-
sökning i mål om ogiltigförklaring infördes.347 I takt med att tekniken för

344 Lagen den 10 juni 1949 angående blodundersökningar m.m. i mål om äktenskaplig börd
eller faderskap till barn utom äktenskap
345 Förslag hade också framförts att syskon till den som avsågs med förordnandet skulle
kunna föreläggas att medverka i blodundersökning med hänvisning till det allmännas
intresse av att materiellt riktig resultat nåddes i faderskapsfrågan. Förslaget utgick ur lagen
på grund av lagutskottets hemställan. Se vidare NJA II 1950 s. 176 ff.
346 Prop. 1958:144 s. 265 ff. 
347 Enligt blodundersökninglagen i den lydelse den fick år 1958 fanns till synes en möjlig-
het att förordna om blodundersökningar i mål om ogiltigförklaring av faderskapserkän-
nande. Denna möjlighet, som tydligen inte användes i någon större omfattning, försvann
genom den ändring i lagen som företogs 1976 då 1 § ändrades på så sätt att hänvisning
gjordes till talan enligt 3 kap. FB och inte som tidigare till mål om fastställande av fader-
skap utom äktenskap, ett uttryck som förefaller ha inkluderat även talan om ogiltigförkla-
ring av faderskapserkännande. Mellan åren 1977 och 1983 var det således inte möjligt att
förordna om blodundersökning i mål om ogiltigförklaring av erkännande. Jfr NJA 1977
s. 545. Se vidare Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag
s. 1287 not 83 samt prop. 1982/83:8 s. 44. Tilläggas kan att det inte funnits något hinder
mot att parterna på eget initiativ föranstaltat om blodundersökning. 
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blodundersökningen hade förbättrats framstod det som en brist att möjlig-
heten att förordna om sådan saknades i mål om ogiltigförklaring av
bekräftelse. Behovet blev tydligt eftersom någon ingående prövning av
faderskapet i allmänhet inte hade skett när faderskapet fastställdes. I den
departementspromemoria som lades till grund för 1982 års ändringar i
lagen om blodundersökning framhölls också som skäl för reformen att det
var ”angeläget att den som rättsligt sett är att anse som far till ett barn
också är dess riktige far”.348 Möjligheten att genom blodundersökning få
kontrollera faderskap som fastställts genom bekräftelse eller dom
begränsades dock genom att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda
för att förordnande skall kunna meddelas. Dessa begränsningarna skall
granskas i det följande.

4.8.4 Förutsättningar för förordnande om blodundersökning m.m.

4.8.4.1 Blodundersökning på frivillig väg

Den som önskar få en faderskapsundersökning gjord kan vända sig till
Rättsgenetiska Institutet i Linköping. Beställaren måste själv betala kost-
naderna för analysen och samtliga personer som ingår i undersökningen
måste delta frivilligt. Faderskapsfrågan kan bedömas även om en av par-
terna inte kan ingå i undersökningen. Om prov från modern saknas kan
faderskapet bedömas genom analys av prov från mannen och barnet.
Saknas prov från fadern kan faderskapet bedömas genom att prov tas från
föräldrar eller syskon till mannen.349 

Socialnämnden skall, vid utredning av faderskap till barn fött av ogift
mor, enligt FB 2:6 verka för att blodundersökning sker om det finns
anledning anta att modern haft samlag med två eller fler män under kon-
ceptionstiden. Skyldigheten att verka för att blodundersökning genom-
förs motiverades i samband med att arvsrätt infördes för barn utom
äktenskap år 1969 med hänvisning till att ”lagstiftningen bygger på att
det rättsligt fastställda faderskapet i största möjliga utsträckning skall
överensstämma med det biologiska”.350 Även i de fall endast en man är
aktuell och han begär blodundersökning bör socialnämnden verka för
blodprovstagning, eftersom det ”måste anses vara ett rimligt krav från
mannens sida att en sådan undersökning för säkerhets skull genom-
förs”.351 I ärenden där endast en man utpekats som möjlig far bör mannen

348 Ds Ju 1981:10 s. 11.
349 Rättsmedicinalverket, Faderskapsundersökning med DNA-teknik s. 5.
350 Prop. 1969: 124 s. 104.
351 Prop. 1969: 124 s. 105.
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alltid upplysas om rätten att begära blodundersökning.352 Socialnämnden
saknar möjlighet att förordna om blodundersökning varför sådan måste
ske på frivillighetens väg. Socialnämnden bör upplysa den som vägrar
genomgå blodundersökning att vägran utan något rimligt skäl av domstol
kan ses som föranledande av onödig rättegång. Den som vägrar kan då
bli skyldig att utge ersättning för rättegångskostnader.353 Om någon väg-
rar medverka till blodundersökning skall frågan i allmänhet hänskjutas
till domstol som kan meddela förordnande om blodundersökning mot
parts vilja.

4.8.4.2 Förordnande om blodundersökning i mål om fastställande av 
faderskap samt i mål om hävande av faderskapspresumtionen

Förutsättningarna för förordnande om blodundersökning i fall när fader-
skapet inte fastställts eller när fråga är om hävande av faderskap fastställt
genom tillämpning av faderskapspresumtionen regleras i blodundersök-
ningslagens 1 §. Förordnande kan i de båda fallen meddelas när ett mål
pågår. Någon möjlighet att få frågan om förordnande behandlad som ett
särskilt domstolsärende finns inte.354 Regeln går tillbaka till de första reg-
lerna om förordnande om blodundersökning.355 Syftet med regeln är att
göra det möjligt att klarlägga det biologiska faderskapet, och den är till-
lämplig oavsett om rättsligt faderskap finns fastställt eller inte; avgörande
är om ett mål av ovan angivet slag aktualiserats i domstol.

Förordnande kan avse modern och barnet samt i mål om fastställande
av faderskap instämd man och i mål om hävande av faderskapspresum-
tionen mannen i äktenskapet. Finns det anledning att anta att någon
annan man haft samlag med modern under konceptionstiden skall förord-
nande om blodundersökning omfatta även denne.356 Vid flera tillfällen
har förslag framförts om att det skall vara möjligt att ålägga anhöriga till
modern, barnet, mannen i äktenskapet eller annan man som haft samlag
med modern under konceptionstiden skyldighet att genomgå blodunder-
sökning.357 Förslaget har avvisats med hänvisning till grundsatsen om
kroppslig okränkbarhet.

352 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 51.
353 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 56.
354 Jfr NJA 1975 s. 16. 
355 Se ovan under 4.8.3.2 och 4.8.3.3.
356 Se NJA 1974 s. 460 för vad krävs för att anledning att anta detta skall föreligga. I målet
hade man som förelagts att inkomma med intyg om att blodprov för blodundersökning för-
klarat sig inte ha ”något med barnets tillkomst att göra”. Den förebringade utredningen
gav enligt HD trots detta anledning till antagande att mannen haft samlag med modern
under tid barnet kunde vara avlat.
357 Prop. 1949:93 s. 169 ff.; SOU 1954:6 s. 198.
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Den enda förutsättningen för att förordnande skall kunna meddelas är att
talan är väckt. Denna okomplicerade ordning kan jämföras med vad som
gäller när faderskapet redan finns fastställt genom bekräftelse eller dom.

4.8.4.3 Förordnande om blodundersökning när faderskapet fastställts 
genom bekräftelse eller dom

För att förordnande om blodundersökning skall meddelas när faderskapet
redan har blivit fastställt genom bekräftelse eller dom krävs, enligt blod-
undersökningslagens 1 a §, att det efter bekräftelsen eller domen fram-
kommit omständigheter som ger anledning till antagande att någon
annan man än den som fastställts vara rättslig far haft samlag med
modern under konceptionstiden. I motsats till vad som gäller vid resning
– där de omständigheter som läggs till grund för resningsansökan kan ha
varit kända för mannen vid tiden för domen358 – krävs för förordnande om
blodundersökning att kännedom om åberopade omständigheter erhålls
först efter det att faderskapet fastställts.

Det finns inte angivet vems vetskap om de åberopade omständigheterna
som förhindrar ett förordnande om blodundersökning. Inte heller finns
angivet i lag vem det är som kan ansöka om förordnande av blodundersök-
ning. Den rättsliga fadern och barnet torde dock alltid vara taleberättigade.
Vetskap hos barnets ställföreträdare, modern och socialnämnden torde
tillräknas barnet.359 När barnet blivit myndigt anses dock inte sådan vetskap
hindra barnet från att ansöka om blodundersökning.360 

Enligt blodundersökningslagens 1 a § är det endast den omständig-
heten att modern haft samlag med en annan man som utgör grund för för-
ordnande. Frågan är om även omständigheter som ger anledning till anta-
gande om insemination utan samtycke från make eller sambo skulle
kunna föranleda förordnande om blodundersökning. Lagens ordalydelse
kan tyckas utesluta detta.361 Eftersom syftet med bestämmelsen är att
åstadkomma visshet om det biologiska faderskapet, borde inte ordalydel-
sen tillåtas hindra ett förordnande om en blodundersökning i nu nämnda
fall. I förarbetena till lagen om insemination understryks att den man som
samtyckt till inseminationen, och därmed kommer att fastställas som rätts-
lig far, är oförhindrad att väcka talan om faderskapets hävande om det

358 Jfr ovan avsnitt 4.7.
359 Jfr med vad som gäller för resning, se ovan avsnitt 4.7. 
360 Prop. 1982/83:8 s. 19–20.
361 I mål om fastställande av faderskap efter insemination som skett på annat sätt än enligt
inseminationslagen har domstol inte likställt insemination med samlag enligt FB 1:5, se
ovan under 4.6.3.3 berört hovrättsfall. Det förefaller därför sannolikt att en liknande
bedömning skulle göras i här diskuterad situation. 
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visar sig att barnet avlats vid en annan insemination än den till vilken han
samtyckt. En sådan talan skulle i praktiken omintetgöras om möjlighet
att få till stånd en blodundersökning saknades.

Kravet att endast sådana omständigheter som framkommer efter det att
faderskapet fastställts genom dom eller bekräftelse får åberopas innebär en
betydelsefull begränsning av möjligheterna att få till stånd en blodunder-
sökning. Begränsningen innebär t.ex. att förordnande om blodundersök-
ning inte kan meddelas när faderskapet fastställts genom dom efter år
1917 fram till år 1949, då instämd man trots kännedom om att en annan
man haft samlag med modern under konceptionstiden – och som kanske
t.o.m. var sannolik som far – inte tilläts åberopa denna omständighet.
Liknande situationer torde i praktiken ha förelegat även efter år 1949.
Enligt reglerna om faderskapsfastställelse i FB tilläts instämd man göra
invändning om att annan man haft samlag med modern. Den stränga
bevisregeln, att instämd man skulle anses vara far om hans faderskap inte
framstod som osannolikt, medförde dock att invändningen sällan fick
betydelse.362 Också faderskapserkännanden kunde fram till år 1970 avges
utan prövning av om det fanns andra män som kunde komma ifråga som
far till barnet. Det kan därför antas att män undertecknat erkännandet
trots vetskap om omständigheter som medförde att deras faderskap
kunde ifrågasättas. Inte i något av dessa fall finns möjlighet att fram-
tvinga en blodundersökning.

Anledningen till begränsningen i möjligheterna att framtvinga blod-
undersökning var enligt departementschefen önskan att inte i onödan
störa relationerna mellan barnet och den rättsliga fadern samt att förhin-
dra att ett barn blev rättsligt faderlöst lång tid efter födelsen.363 På ett sätt
som saknar motsvarighet på andra områden har hänsynen till ett socialt
faderskap här fått väga tyngre än klarhet om det biologiska ursprunget.
Särskilt anmärkningsvärt är att förordnande om blodundersökning inte
kan meddelas i de fall mannen vid tidpunkten för faderskapsbekräftelsen
känt till att han inte var biologisk far. Hänsynen till barnets intresse av att
inte bli rättsligt faderlöst anges vara skälet till denna ordning. Men i de
fall mannen, kanske lång tid, efter bekräftelsen får kännedom om att han
eventuellt inte är biologiskt far kan förordnande meddelas.364 Hänsynen
till barnets intresse av att inte bli rättsligt faderlöst saknar av någon

362 Se Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag s. 1286–1287.
363 Prop. 1982/83:8 s. 7.
364 I Ds Ju 1981:10 s. 11–12 sägs att det i denna situation syntes mest otillfredsställande att
det inte gick att förordna om ny blodundersökning. Några närmare skäl till detta omdöme
gavs inte, men det ligger nära till hands att anta att bedömningen görs ur den rättsliga
faderns synvinkel.
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anledning helt betydelse i den situationen! Skillnaden mellan de båda fal-
len är att mannen i det ena fallet kände till att han kanske inte var far, i
det andra att han svävade i okunnighet om detta. Frågan är om denna
omständighet förklarar skillnaden i bedömning av när blodundersökning
kan framtvingas. En näraliggande jämförelse med den ovan beskrivna
ordningen är hävande av faderskap fastställt genom tillämpning av fader-
skapspresumtionen. I det senare fallet är möjligheterna obegränsade att
begära förordnande om blodundersökning. Även om den äkta mannen
vid barnets födelse kände till att en annan man är barnets far, är han oför-
hindrad att lång tid efter barnets födelse väcka talan om faderskapets
hävande och yrka förordnande om blodundersökning. Skillnaden i
behandling av faderskap fastställda genom faderskapspresumtionen res-
pektive bekräftelse framstår som svår att förklara; situationerna framstår
i många avseenden som lika. I de båda fallen kan man med samma grad
av säkerhet anta att det finns ett socialt faderskap, om det är ett sådant
som avses skyddat genom begränsningarna i möjligheten att få förord-
nande om blodundersökning i bekräftelsefallet. I båda fallen kan det vara
mannen eller barnet som väcker talan, vilket innebär att mannen eller
barnet har önskat att det rättsliga faderskapet inte längre upprätthålls,
något som när det gäller hävande av faderskap framhållits som en viktig
omständighet – åtminstone vad beträffar mannens vilja.365 I de båda fallen
borde slutligen intresset av att klarlägga det biologiska faderskapet vara
lika stort. Vissa olikheter mellan fallen finns dock. Allmänt sett är det
lättare att häva ett faderskap fastställt genom faderskapspresumtionen,
eftersom det enligt FB 1:2 inte alltid krävs bevis om avsaknad av biolo-
gisk släktskap. En bekräftelse däremot kan ogiltigförklaras endast om det
visas att mannen inte är far. Idag är detta med DNA-teknik inte längre ett
problem, men bara för några år sedan kunde svårigheter föreligga. En
tanke bakom begränsningen av tillgången till blodundersökning kan ha
varit antagandet att en sådan skulle kunna åstadkomma mer skada än
nytta genom att resultatet inte kunde läggas till grund för ett hävande. De
många likheterna mellan de olika fallen synes dock tala för att den nuva-
rande begränsningen i möjligheterna att få till stånd ett förordnande om
blodundersökning i de fall faderskapet fastställts genom bekräftelse borde
avskaffas. Anses det finnas skäl att behålla begränsningen för det fallet
borde samma gälla för faderskap fastställt genom faderskapspresumtionen,
åtminstone om det är ur barnets perspektiv som spörsmålet skall bedömas.

365 Se ovan delavsnitt 4.3.3.

kapitel 4.fm  Sida 222  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



223

4.8.5 Tvångsmedel

4.8.5.1 Inledning

De tvångsmedel som finns att tillgå för att framtvinga fullgörandet av ett
förordnande om blodundersökning understryker betydelsen av det biolo-
giska faderskapet. Den som inte frivilligt medverkar till undersökningen
kan föreläggas vite och om detta inte iakttas, hämtning av polis.366 Polis-
hämtning förefaller dock användas endast i verkliga undantagsfall. Inte
heller vitesförelägganden är vanligt förekommande. Ur en principiell
synvinkel är det emellertid intressant att närmare granska möjligheterna att
mot någons vilja och utan hänsyn till individens rätt till kroppslig integritet
tvinga fram, om nödvändigt med polishjälp, lämnande av prov till under-
lag för en faderskapsundersökning. Inte minst i ett internationellt perspek-
tiv framstår den svenska regleringen som särartad. Det är i ytterst få euro-
peiska rättsordningar som motsvarande tvångsmedel finns att tillgå för
detta ändamål. En jämförelse visar tydligt den betydelse som i det svenska
regelsystemet läggs vid klarhet om en individs biologiska ursprung.

4.8.5.2 Vite

Möjligheten att vid vite förelägga någon att visa intyg på att blodprov för
faderskapsundersökning lämnats gavs redan i 1933 års lag om blodunder-
sökning.367 Modern till barn i mål om fastställande av faderskap kunde då
föreläggas att vid vite underkasta sig och barnet blodundersökning i de
fall hon inte gjorde detta frivilligt. Mannen antogs, som ovan nämnts, ha
ett eget intresse av att få blodundersökningen genomförd varför tvång
inte ansågs nödvändigt.

Familjelagssakkunniga ansåg i samband med utarbetandet av förslag
till föräldrabalken år 1949 det var önskvärt att det infördes en möjlighet
att också i mål om äktenskaplig börd framtvinga en blodundersökning;
inte minst ansågs det från allmän synpunkt vara av intresse att barnets
börd överensstämde med det verkliga förhållandet.368 Det ansågs mot
denna bakgrund inte tillfredsställande att bevisning om släktskapsförhål-
landena kunde undanhållas genom en vägran att underkasta sig blodun-
dersökning. Även barnets moder, trots att hon inte var part i målet, ansågs
böra kunna föreläggas att genomgå blodundersökning. Familjelagssakkun-
niga konstaterade att blodundersökningen förutsatte ett synnerligen obe-
tydligt operativt ingrepp som var ofarligt och förenat med ringa obehag.

366 Blodundersökningslagens 2 och 2 a §§.
367 Se ovan under 4.8.3.2.
368 SOU 1946:49 s. 133.
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Därför borde den kunna framtvingas också i mål om äktenskaplig
börd.369 I mål om fastställande av faderskap ansågs det böra införas en
möjlighet att förelägga den eller de män som haft samlag med modern
under konceptionstiden att vid vite lämna prov för blodundersök-
ning.370 Genom 1949 års lag om blodundersökning utvidgades också möj-
ligheten att förelägga vite till nämnda fall.

Möjligheterna att meddela vitesföreläggande har därefter varit oför-
ändrade. Vite som medel för framtvingande av blodundersökning har inte
i sig varit föremål för någon diskussion.

4.8.5.3 Biträde av polis

År 1982 infördes i svensk rätt en möjlighet att, i de fall ett föreläggande
om blodundersökning förenat med vite inte iakttagits, förordna om
biträde av polis för att blodundersökningen skall komma till stånd. Bak-
grunden till lagändringen var följande.

I en motion till 1980/81 års riksmöte ställdes frågan om det inte borde
införas en möjlighet att hämta en person till blodundersökning i de fall
utsatt vite inte hade önskad effekt. En dylik lagändring skulle enligt
motionären innebära att samma möjlighet till blodundersökning tillskapa-
des i faderskapsmål som fanns i fråga om trafikonykterhet.371 Vite var den
enda möjlighet som stod domstol till buds för att förmå någon att lämna
blodprov. Även om vitet sattes ganska högt hade det inte alltid önskad
effekt, med följd att många faderskapsmål hade mycket långa handlägg-
ningstider.372 En del av förklaringen till vitets dåliga effekt var, enligt
departementschefen, ”att de ekonomiska förhållandena beträffande den
som har förelagts vite är sådana att vitet aldrig kan drivas in. Den
avlägsna möjligheten att förvandla det utdömda vitet till fängelse har
knappast någon betydelse i sammanhanget”.373 En möjlighet för domstol
att förordna att den som trots ett tidigare vitesföreläggande inte inställt
sig till en blodundersökning skulle kunna hämtas till undersökningen
genom polisens försorg ansågs därför önskvärd.

I den promemoria som låg till grund för reformen diskuterades om det
skulle vara möjligt att genomföra själva provtagningen med tvång. En
sådan möjlighet avvisades dock i promemorian med hänvisning till den
enskildes rätt till kroppslig integritet.374 

369 SOU 1946:49 s. 133.
370 SOU 1946:49 s. 135.
371 Mot. 1980/81:199.
372 Ds Ju 1981:10 s. 13.
373 Prop. 1982/83:8 s. 9. Det framgår inte på vad denna bedömning av den ekonomiska
ställningen hos de som förelagts att underkasta sig provtagning grundade sig.
374 Ds Ju 1981:10 s. 13.

kapitel 4.fm  Sida 224  sˆndag 15 oktober 2000  10:23



225

Departementschefen fann att det förmodligen skulle bli sällsynt att den
som hämtats till en provtagning skulle framhärda i sin vägran att med-
verka till själva provtagningen. Skulle en sådan situation uppstå borde
det dock, enligt departementschefen, vara möjligt att få biträde av polis
för att få själva blodprovstagningen utförd. Skälet till ställningstagandet
var att ”intresset av att faderskapet till ett barn utreds [bör] tillmätas
större vikt än kravet på kroppslig integritet för den berörde”.375 Departe-
mentschefen konstaterade vidare att polisen för att provtagningen skall
komma till stånd borde kunna få använda det våld som med hänsyn till
omständigheterna kan anses försvarligt.376 

Om föreläggandet om blodundersökning gäller barn under 18 år får
förordnande om biträde av polismyndighet meddelas endast om det finns
särskilda skäl.377 Biträde av polis får inte lämnas om det finns risk, som ej
är ringa, för att barnet skall ta skada av detta. I första hand bör de sociala
myndigheterna söka åstadkomma att barnet frivilligt inställs till provtag-
ningen. Först när detta inte ger resultat bör polis kopplas in. Domstol
sägs i en sådan situationen få göra en avvägning mellan intresset av att
blodundersökningen genomförs och önskemålet att barnet inte far illa av
att hämtas genom polis till en undersökning eller av att blodprov tas
under tvång.378 

4.8.5.4 Klarhet om biologisk släktskap i förhållande till kroppslig 
integritet

De tvångsmedel svensk rätt tillhandahåller för framtvingande av blodun-
dersökning anger den betydelse som lagts vid klarläggandet av det biolo-
giska ursprunget när frågan om faderskap väl aktualiserats vid domstol.

I många europeiska rättsordningar finns fastslaget att faderskap kan
fastställas genom DNA-test eller andra typer av vetenskapliga tester. Dom-
stol har också i flera länder möjlighet att beordra parterna i ett faderskaps-
mål att underkasta sig sådan test. Däremot finns mellan olika europeiska
rättsordningar en stor variation i möjligheterna att framtvinga en sådan
undersökning. I Sverige, Norge379 och Tyskland380 kan ett föreläggande om
blodundersökning kombineras med tvångsåtgärder som också inkluderar

375 Prop. 1982/83:8 s. 10.
376 Prop. 1982/83:8 s. 16.
377 Med uttalandet avses det barn som faderskapet gäller. Motsvarande borde dock vara till-
lämpligt även när mannen eller modern är under 18 år.
378 Prop. 1982/83:8 s. 10. Om hämtning av barn till blodprovstagning har skett torde det ha
varit i verkliga undantagsfall. Behovet av hämtning torde snart saknas då det för DNA-
analys räcker med t.ex. salivprov.
379 Barneloven §§ 11 och 24 st. 3.
380 § 372a ZPO.
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ett fysiskt tvång, något som är otänkbart i andra länder. I de flesta euro-
peiska rättsordningar sätts rätten till kroppslig integritet före rätten till
kännedom om biologiskt ursprung.381 I Danmark kan domstol förelägga
part att medverka till nödvändiga arvsbiologiska undersökningar. Den
som vägrar kan i analogi med de vanliga vittnespliktsreglerna åläggas
tvångsböter.382 

Enligt finsk rätt krävs parternas samtycke till blodundersökning i
faderskapsmål.383 Någon möjlighet att framtvinga en undersökning mot
parts vilja finns därmed inte. I England, Frankrike och Spanien kan dom-
stol besluta om föreläggade om faderskapsundersökning men har inte
några möjligheter att kombinera föreläggandet med någon tvångsåtgärd.384

En engelsk domstol är fri att dra de slutsatser den vill från det faktum att
part inte vill genomgå undersökningen.385 I Frankrike, såväl som Spanien
och Italien, får domstolen endast dra sådana slutsatser som materialet i
målet ger grund för.386 

Frågan om avvägningen mellan rätten till kroppslig integritet och
intresset av att klarlägga en individs biologiska ursprung diskuterades i
svensk rätt i samband med att 1933 års blodundersökningslag infördes. I
lagen föreskrevs möjlighet att, på instämd mans yrkande, vid vite före-
lägga modern och barnet att underkasta sig blodundersökning. I proposi-
tionen anfördes följande: ”Mot en lagstiftning i nu angiven riktning
kunde invändas, att tagandet av den för blodgruppsbestämning erforder-
liga blodmängden innebär ett kroppsligt ingrepp, som den enskilde icke
bör tvingas att underkasta sig. Den avvisande ståndpunkt, man flerstädes
i utlandet intagit gent emot tanken att tillämpa tvångsmedel på ifråga-
varande område, synes ock i allmänhet vara motiverad därav att utövan-
det av sådant tvång ansetts strida mot grundsatsen om medborgarens
kroppsliga integritet. Denna grundsats kan emellertid icke strängt upp-
rätthållas.”387 Vidare konstaterades att det i flera fall, exempelvis för
genomförande av smittkoppsvaccinering och vid åtgärder till skydd för
spridning av könssjukdomar, gjorts inskränkningar i individens rätt till

381 Frank, R., Compulsory Physical Examinations for Establishing Parentage s. 210.
382 Nielsen, L., m.fl., Familieretten s. 407.
383 § 11 faderskapslagen. 
384 T.ex. engelsk och fransk rätt. Se vidare Frank, R., Compulsory Physical Examinations
for Establishing Parentage s. 205–208.
385 Section 23 i Family Law Reform Act 1969.
386 Italiensk rätt ger möjlighet att döma ut en symbolisk bötessumma när den som inte är
part i målet underlåter att följa föreläggandet. Part däremot riskerar att domstolen drar
slutsatser från materialet i målet som går parten emot, Frank, R., Compulsory Physical
Examinations for Establishing Parentage s. 207.
387 Prop. 1933:45 s. 15.
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kroppslig integritet. Intresset av klarhet om biologiskt ursprung jämställ-
des med de intressen som motiverat dessa andra undantag. Departe-
mentschefen menade att ”med hänsyn till det starka intresse det allmänna
har i att en så fullständig utredning som möjligt erhålles angående fader-
skapet, synas därför de nyss berörda betänkligheter böra vika”.388 Ytterli-
gare ett argument var att det operativa ingrepp blodundersökningen inne-
bar var ofarligt och förenat med ringa obehag.

När skyldigheten att underkasta sig blodundersökning år 1949 utvid-
gades till att omfatta även instämd man och eventuell annan man diskute-
rades inte vilken betydelse hänsyn till individens kroppsliga integritet
borde ha när det gällde dessa personer. Däremot kom sådana hänsyn att
motivera att nära anförvanter till parterna inte kunde åläggas skyldighet
att underkasta sig undersökning. Lagrådet förklarade det på följande sätt:
”De ingrepp i den personliga integriteten, varom här är fråga, kunna visser-
ligen synas ringa – de skulle ju icke få företagas med mindre än att det
kunde ske utan nämnvärt men – men såsom undantag från grundsatsen
om medborgarens kroppsliga okränkbarhet böra de anses tillåtliga endast
om det påkallas av ett mera betydande allmänt intresse.”389 Inte heller i
samband med 1958 års lag om blodundersökning uppmärksammades
skyddet för individens kroppsliga integritet, trots att det då blev något
lättare att förelägga annan än den instämde mannen skyldighet att under-
kasta sig blodundersökning. Tidigare krävdes att det kunde hållas för
visst att han haft samlag med modern under konceptionstiden; genom
1958 års lag blev det tillräckligt för förordnande att detta förhållande
kunde antas. Det måste anses anmärkningsvärt att frågan om individens
rätt till respekt för sin kroppsliga integritet inte diskuterades i samband
med att möjlighet till polishämtning för framtvingande av blodundersök-
ning införs. Detta skedde i svensk rätt så sent som år 1982.

Det är genomgående det allmänna intresset av att faderskapet fastställs
i överensstämmelse med det ”rätta” förhållandet som i svensk rätt fram-
hålls som skäl för de i ett internationellt perspektiv långtgående möjlig-
heterna till tvång för framtvingande av blodundersökning. Någon när-
mare analys av huruvida tillgodoseendet av detta intresse är så betydelse-
fullt att rätten till kroppslig integritet bör vika har inte presenterats utan
det antas utan diskussion att så är fallet. Ett exempel är införandet
år 1982 av möjlighet till polishämtning för blodundersökning. I den pro-
memoria som föregick reformen hade gränsen för tvånget dragits vid
själva provtagningen. Trots detta infördes en möjlighet att tvinga fram
också provtagningen. Förfarandet motiverades inte i förhållande till den

388 Prop. 1933:45 s. 15.
389 NJA II 1950 s. 175.
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kränkning det innebär.390 Mot denna bakgrund är det av intresse att när-
mare granska innebörden av det åberopade allmänna intresset.

Samhällets intresse när det gäller att utröna en individs biologiska
ursprung kan tänkas ha gestaltat sig på olika sätt beroende på hur lagreg-
leringen rörande rättsligt faderskap var utformad. Som regelsystemet såg
ut före 1969 års reform av reglerna om fastställande av faderskap skulle
instämd man anses vara far om han inte visade att han var osannolik som
far till barnet. Det ansågs i första hand vara mannen som hade något att
vinna av att blodundersökning genomfördes, inte minst sett i ett ekono-
miskt perspektiv. Om han inte lyckades visa att han var osannolik som
far, något som endast lät sig göras genom en blodundersökning, kunde
han inte undgå att erhålla rättslig status som far. Sett ur barnets synvinkel
innebar blodundersökningens resultat att faderskapet i vissa fall inte
skulle kunna fastställas, med uteblivet underhåll som följd och kanske
även negativa sociala följder. Samhällets intressen torde i sammanhanget
ha sammanfallit med barnets, inte heller samhället var betjänt av att
faderskapet inte kunde fastställas rättsligt.

Det allmänna intresse som åberopas måste därför ha avsett klarläggan-
det av individers ursprung. Att ett sådant klarläggande är betydelsefullt
för samhället framhålls ofta med hänvisning till vikten av att förhindra
risken för incestuösa förhållanden.391 Önskan att förhindra att barn föds
som resultat av sådana förbindelser är det primära. Det måste dock ifråga-
sättas om risken för att barn föds som resultat av incestuösa förbindelser
verkligen är så stor som antyds. Samhället har därtill små möjligheter att
faktiskt förhindra sådana förbindelser, trots vetskap om individers biolo-
giska ursprung. Hindersprövningen inför äktenskap synes i samman-
hanget inte vara ett effektivt sätt. Vore det ett sådant samhälleligt intresse
som skulle skyddas vore det dessutom av betydelse att klarlägga alla
individers biologiska ursprung, inte endast för de individer vars utpekade
far vägrar att frivilligt påta sig rättslig status som far.392 Det allmänna
intresse som åberopas synes därför närmast avse ”sanningen” om en
individs ursprung, en kunskap vars stora värde inte förklaras av de förar-
beten som föregår lagens tillkomst.

Genom 1969 års reform av faderskapsreglerna enligt vilken faderskap
skall fastställas om mannen framstår som sannolik som far kom intresse-

390 Jfr ovan under 4.8.5.3.
391 Se t.ex. Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag
s. 1250. Ett annat skäl är att inte komplicera ärftlighets- och personhistorisk forskning.
392 Frågan om betydelsen av kännedom om det biologiska ursprunget för individen behand-
las nedan i avsnitt 8.2. Samhällets intresse av att familjerättslig status fastställs berörs
nedan i delavsnitt 7.4.2.
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bilden att se annorlunda ut. Mannen fick genom reformen närmast mins-
kat intresse av att blodundersökning genomfördes. Före reformen hade
blodundersökning varit en möjlighet för mannen att undgå rättsligt fader-
skap. Efter reformen var situationen en annan. Eftersom sannolikheten
för mannens faderskap enklast styrktes genom blodundersökning ökade i
princip barnets men också samhällets intresse av att en sådan företogs.
Om inte sannolikheten för mannens faderskap kunde styrkas minskade
möjligheterna att fastställa faderskap. Följden av detta var uteblivet
underhåll och arv för barnet och en därmed sammanhängande ökning av
underhållsbördan för samhället.

Det vore möjligt att se den år 1982 införda möjligheten till polishämt-
ning i detta ljus. Samhället måste av ekonomiska skäl se till att faderska-
pet fastställs i så många fall som möjligt. Ändå är ett sådant synsätt inte
övertygande. Möjlighet till polishämtning införs samtidigt som möjlighet
införs att förordna om blodundersökning i mål om hävande av bekräf-
telse. Polishämtning för blodundersökning kan därmed användas i mål
om såväl fastställande av faderskap som hävande av rättsligt faderskap,
de sistnämnda är en typ av mål där samhällsintresset är mindre tydligt.
När det gäller hävande av rättsligt faderskap är det möjligt att se att den,
på fel grund, utpekade rättslige fadern har ett intresse av att det biolo-
giska faderskapet klarläggs. En man skall inte, mot sin vilja, behöva ta
ansvar för andra barn än de till vilka han är biologisk far. Ett sådant syn-
sätt är märkbart bakom många av de regler som finns och skulle kanske
kunnat uppfattas som ett samhälleligt intresse. Argumentet kan inte helt
avfärdas men kan inte heller helt förklara innehållet i samhällets intresse.

Det allmänna intresset av att det biologiska ursprunget klarläggs synes i
detta sammanhang fortsatt vara att förstå som en strävan efter ”sanningen”.
I de fall det är möjligt att förordna om blodundersökning får denna strävan
efter sanningen gå före andra hänsyn. Det skulle kunna förklaras av att
mannen eller barnet antagligen inte längre vill att det rättsliga förhållandet
skall bestå om det inte motsvaras av en biologisk släktskap eller att den
man som utpekas om möjlig far inte vill kännas vid en sådan ställning.
Frågan kvarstår dock om denna strävan efter ”sanningen” är så betydel-
sefull att den motiverar att individers rätt till kroppslig integritet får stå
tillbaka. Om frågan besvaras jakande måste också frågan besvaras varför
detta kan ske endast under vissa förutsättningar, olika beroende av på vilket
sätt faderskapet fastställts. Om sanningen är det etiska värde som skall
skyddas på bekostnad av individens rätt att bestämma över sin kropp,
borde sanningen alltid få detta skydd. Det måste också ifrågasättas om
den styrka kravet på sanning om biologisk ursprung har givits när det
gäller blodundersökningar kan anses motiverat. Regelsystemet i övrigt
när det gäller rättsligt faderskap ger inte stöd för en syn på faderskap
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såsom knutet uteslutande till biologisk släktskap. Det är svårt att komma
ifrån intrycket att strävan efter ”sanningen” just i detta sammanhang
synes motiverad av hänsyn som förblir oklara och som inte tydligt analy-
serats.393 Ytterst innebär också kravet på klarläggande av den biologiska
släktskapen i samband med fastställande av rättsligt faderskap att rättsligt
faderskap riskerar reduceras till en direkt följd av biologiskt faderskap.

4.9 En verklig far – avslutande synpunkter

4.9.1 Sambandet mellan rättslig status och biologisk släktskap

Den i olika sammanhang, inte minst i lagarnas förarbeten, framförda
uppfattningen om den biologiska fadern som barnets ”verkliga” far har
inte fullt ut fått en motsvarighet i reglernas tillämpning. Det kan också
sättas ifråga om regelsystemets utformning som sådan ger uttryck åt en
sådan uppfattning. Den inledningsvis ställda frågan om sambandet mel-
lan biologisk släktskap och status som rättslig far låter sig inte så lätt
besvaras, inte ens om perspektivet begränsas till reglernas konstruktion.
Sambandet varierar beroende på vilken del av regelsystemet som är före-
mål för uppmärksamhet. Skillnader finns redan vid fastställande av
faderskap och vid hävande av detsamma. Därtill framträder med varie-
rande styrka andra omständigheter som förefaller ha betydelse för hur
status som far fastställs, respektive hävs. Ett socialt faderskap finns med i
vissa situationer, vid sidan av biologisk släktskap. Men också mannens
egen vilja att ha rättslig status som far får en icke ringa betydelse i ett
flertal situationer.

4.9.2 Grunden för fastställande av faderskap

Om uppmärksamheten riktas mot reglerna om fastställande av faderskap
framträder följande bild. Vid fastställande av faderskap har biologisk
släktskap minst betydelse när modern är gift. Hennes man anses vara bar-
nets far, utan prövning av hur det biologiskt sett förhåller sig. Han har

393 Se vidare Frank, R., Compulsory Physical Examinations for Establishing Parentage
s. 212 ff. för en kritik av tysk rätt i detta avseende. Frank menar att den tyska regeln, som
möjliggör blodprovstagning med tvång, har sitt ursprung i det i nazitidens Tyskland
utbredda intresset för individers ursprung och arv. Regleringen tillkom år 1938 och har
sedan dess inte varit föremål för översyn. Frank avslutar med följande varning: ”Legal sys-
tems in which both parties and non-parties can be compelled to undergo physical examina-
tion run the risk of attaching little value to bodily integrity and, thus, also the right to
personality whenever issues of partentage are involved.”
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inte någon möjlighet att ”värja sig” mot detta faderskap på annat sätt än
genom att skilja sig från hustrun innan barnet föds eller senare väcka
talan om faderskapets hävande. Gör han inte det är han rättslig far så
länge han själv och barnet önskar det.

Fastställs faderskapet genom bekräftelse kan sambandet mellan rättslig
status som far och biologiskt släktskap sägas vara något närmare. Man-
nen måste i det fallet försäkra dels att han haft samlag med modern under
konceptionstiden, något som skulle kunna ses som en förutsättning för
biologiskt faderskap, dels att han anser sig vara far. Inte heller i dessa fall
sker dock någon egentlig kontroll av att mannen är biologisk far så länge
han frivilligt bekräftar faderskapet. Hans bekräftelse avser enligt orda-
lydelsen i det formulär som används inte uttryckligen det biologiska
faderskapet.

Ett direkt samband mellan rättslig status som far och biologiskt fader-
skap finns däremot i de fall faderskapet fastställs genom dom. Med de
metoder som idag finns att tillgå för faderskapsundersökning är det möj-
ligt att tala om ett, i det närmaste, positivt identifierande av den biolo-
giska fadern. Det förefaller dock möjligen vara så att biologisk släktskap
inte i sig är tillräckligt för erhållandet av rättslig status som far, utan det
krävs också att det i vart fall kan antas att mannen haft samlag med
modern.

Biologisk släktskap framträder således inte som den omedelbara grun-
den för rättslig status som far, också andra omständigheter läggs de facto
till grund för faderskapsfastställelse. I de fall modern är gift blir äkten-
skapet avgörande för vem som erhåller status som far. Äktenskapet ersät-
ter i dessa fall helt bevisning om biologiskt faderskap. Äktenskapet
skulle kunna ses som ett uttryck för ett faktiskt familjeliv, dvs. ett antaget
socialt faderskap. Att det faktiska familjelivet och ett därmed samman-
hängande socialt faderskap skulle kunna ha betydelse vid fastställande av
faderskap illustreras också av den diskussion som förts angående infö-
randet av en faderskapspresumtion i samboförhållanden. Redan idag
innefattar socialnämndens utredning av faderskap uppgifter om paret bor
tillsammans och har bott tillsammans under konceptionstiden. Att man-
nen sambor med modern är en omständighet som anses tala för ett god-
kännande av mannens bekräftelse. Som regelsystemet ser ut ställs det
mindre krav på utredning om det biologiska faderskapet i de fall det före-
kommer, eller kan antas förekomma, ett faktiskt familjeliv mellan man-
nen och barnet.

Sett ur en annan synvinkel är sambandet mellan rättslig status som för-
älder och biologiskt släktskap också beroende av mannens egen vilja att
erhålla status som rättslig far. Ju starkare vilja desto mindre betydelse får
biologisk släktskap. Tydligast är detta vid bekräftelse av faderskap. Men
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också faderskapspresumtionen är konstruerad utifrån tanken att mannen
genom att ingå äktenskap med kvinnan ”tar på sig” faderskapet till de
barn hon föder oavsett hur det biologiskt förhåller sig med detta. Också
vid fastställande av faderskap genom dom förefaller mannens antagna
eller underförstådda vilja till faderskap att ha betydelse. Vid tillkomsten
av presumtionsregeln i 1917 års lag konstaterade Lagberedningen att om
det kunde slås fast att instämd man hade haft samlag med barnets moder
under konceptionstiden skulle han anses vara barnets fader. Samlaget är
den handling som läggs till grund för sättslig status som far. Synsättet
återkommer i det under senare år förda resonemanget om att en sperma-
givare inte rättsligt kan fastställas som far då han inte haft samlag med
modern. Den bakomliggande tanken är att han inte avsett att bli barnets
far, något som i detta sammanhang tydligen anses vara en nödvändig för-
utsättning för erhållandet av rättslig status som fader.

4.9.3 Grunden för hävande av faderskap

När det gäller reglerna om hävande av faderskap är sambandet mellan
rättsligt faderskap och biologisk släktskap ett annat. Sambandet är här
mycket starkare än vid fastställelse av faderskap. Kan det visas att den
rättsliga fadern inte är biologisk far, skall det rättsliga faderskapet på
yrkande av barnet eller mannen hävas. Några uttryckliga undantag från
denna princip finns inte. Förutsättningarna för erhållande av resning i
faderskapsmål samt begränsningarna i möjligheterna att framtvinga blod-
undersökning i vissa fall innebär dock de facto att en icke-biologisk far i
vissa fall inte kan få faderskapet hävt.

Biologisk släktskap är en tydligare utgångspunkt vid hävande av
faderskap än vid fastställande av faderskap. Men också vid hävande av
faderskap beaktas ibland såväl ett socialt faderskap som mannens respek-
tive barnets vilja att låta det rättsliga förhållandet bestå.

Det tydligaste exemplet på när socialt faderskap får betydelse vid
hävande av faderskap är när den rättslige fadern har avlidit. Barnet är
fortfarande oförhindrad att väcka talan om faderskapets hävande men
mannens arvingar saknar sådan rätt om mannen sammanbott med barnet
eller om han givit uttryck åt en vilja att låta barnet gälla som hans trots
frånvaro av biologisk släktskap. Hänsynstagande till ett socialt faderskap
är möjligt att spåra också i andra fall. Det rättsliga faderskapet skall, som
ovan nämnts, hävas i de fall där det visas att mannen inte är biologisk far
till barnet. Faderskapet kan dock, när det fastställts genom tillämpning av
pater est-regeln, hävas med mycket svaga bevis om frånvaro av biologisk
släktskap. Så sker t.ex. när det finns en annan man som i samband med
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hävandet av den äkta mannens faderskap kan axla det rättsliga ansvaret
för barnet. Den enda kontroll av biologisk släktskap är socialnämndens
antagande att den bekräftande mannen också är biologisk far.

4.9.4 Barnets intresse vid bedömning av rättsligt faderskap

Barnets intresse i förhållande till rättsligt faderskap har inte varit föremål
för någon systematisk analys i svensk rätt, fastän det ofta görs referenser
till barnets intressen eller barnet bästa. Den innebörd barnets intressen
ges har varierat med tiden och med vad det är som uppmärksammas. Bar-
nets intresse vid fastställande av faderskap till barn fött av gift mor är inte
alltid detsamma som vid fastställande av faderskap till barn fött av ogift
mor. Detsamma gäller vid hävande av faderskap.

Barnets intresse antogs under lång tid sammanfalla med att ha en rätts-
lig far. Att den rättsliga fadern också var biologisk far ansågs, när reg-
lerna om fastställande av faderskap infördes, önskvärt men inte nödvän-
digt. Vid valet mellan att ha en rättslig far respektive att erhålla säkerhet
om det biologiska faderskapet gavs det förstnämnda alternativet före-
träde. När synen på barnets intresse så småningom förändrats anses det
inte längre lika viktigt för barnet att ha en rättslig far utan det blir också
viktigt att ha ”rätt” far. Det nya synsättet hade sin grund i de förbättrade
möjligheterna att faktiskt fastställa biologiskt faderskap, men kan också
förklaras av att samhällets möjligheter att ta ansvar för faderlösa barns
försörjning hade förbättrats. Diskussionen där denna förändrade syn på
barnets intressen kommer till uttryck har dock inte har sin upprinnelse i
barnets situation utan emanerar ur mannens intresse av att inte behöva ha
rättsligt ansvar för ett barn som inte är hans biologiska barn. Att ha ”rätt”
far är följden av att ha ”rätt” barn. Förhållandet mellan det rättsliga fader-
skapets rättsverkningar, dvs. följderna av att en man får status som far,
och biologisk släktskap, som stod i fokus när de första reglerna om fader-
skapsfastställelse infördes, minskar i betydelse när fokus hamnar på
betydelsen av ”rätt” far. Att barnet har ett primärt intresse av att det inte
är en icke-biologisk fader som har rättslig status som far anses givet i de
fall den rättslige fadern inte själv vill vara far. Frågor om t.ex. vårdnads-
ansvar uppmärksammas inte.

Med dagens teknik för fastställandet av biologisk släktskap ställs frå-
gan på sin spets om vad som skall anses vara barnets bästa, en biologisk
far eller en intresserad far. Det är idag möjligt att fastställa vilken man
som är som är ett barns genetiska fader. Men därmed är kanske inte något
sagt om vem som är ett barns verkliga fader.
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Kapitel 5 Föräldraskap genom 
adoption

Adoption (lat. ado’ptio, av ado’pto ’utvälja’, ’uppta
i barns ställe’) innebär att man upptar en person
som sitt eget barn.

Nationalencyklopedin

5.1 Inledning
Vid adoption får viljan och åtagandet att vara rättslig förälder självständig
betydelse för erhållandet av rättslig status som förälder. Rättslig status
som förälder genom adoption grundas på adoptantens1 uttalade vilja att
åta sig ett socialt föräldraskap för barnet eller önskan att få ett redan existe-
rande socialt föräldraskap rättsligt bekräftat. Grunderna för erhållande av
rättslig status som förälder genom adoption skiljer sig därmed från vad
som gäller vid erhållande av rättslig status som far enligt reglerna i FB
1 kap. Även om fastställande av faderskap genom faderskapspresumtionen
i FB 1:1 eller genom bekräftelse i praktiken också sker på grundval av
mannens viljeförklaring är avsikten i dessa fall att faderskapet skall fast-
ställas på grundval av biologisk släktskap.2 

Utvecklingen av reglerna om adoption, från det att de infördes år 1917,
har medvetet förts mot ett likställande av det socialt grundade föräldra-
skap som adoption innebär med föräldraskap grundat på biologisk släkt-
skap. Målsättningen har varit att det förhållande som uppstår mellan
adoptant och adoptivbarn i rättsligt hänseende skall bedömas på samma

1 Den som adopterar ett barn, föräldern, benämns adoptant. Den som adopteras, barnet,
kallas adoptivbarn eller helt enkelt adopterad. Barn till adoptanten som inte är adopterade
benämns omväxlande för adoptantens biologiska, egna eller naturliga barn i förarbeten
och doktrin. I det följande används, i avsaknad av en bättre benämning, uttrycket ”biolo-
giska barn” trots att detta inte är en särskilt upplysande beskrivning.
2 I sammanhanget erinras om den föreslagna danska regeln i børneloven § 14 enligt vilken
en man kan erhålla rättslig status som far genom att tillsammans med modern avge en för-
klaring att de tillsammans skall ta omsorg och ansvar för barnet, forslag till børnelov (lov-
forslag nr L 197/1999–2000 s. 16 ff.). Se vidare ovan under 4.4.4.2.

kapitel 5.fm  Sida 234  sˆndag 15 oktober 2000  11:18



235

sätt som det mellan föräldrar och deras biologiska barn. Den regel som
infördes år 1971 och numera återfinns i FB 4:8 kan ses som en slutpunkt
för denna utveckling. ”Vid tillämpning av bestämmelse i lag eller annan
författning som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse skall
adoptivbarn anses som adoptantens barn och icke som barn till sina bio-
logiska föräldrar.” Trots att syftet är att jämställa adoptivföräldrar med
biologiska föräldrar kan stadgandet ses som en indirekt markering av att
barnet är barn till sina biologiska föräldrar. Lagrummets st. 2 understryker
detta: ”Första stycket gäller ej, om annat är särskilt föreskrivet eller följer
av rättsförhållandets natur.” Adoptivbarnet skall således inte ses som barn
till adoptivföräldrarna om den biologiska släktskapen har betydelse. I vissa
situationer betraktas adoptivbarnet som barn till både adoptivföräldrarna
och sina biologiska föräldrar, i vissa fall som barn enbart till de biolo-
giska föräldrarna.3 Den biologiska släktskapen förlorar aldrig fullständigt
i betydelse efter adoption trots att det sociala föräldraskapet ställs i cen-
trum. Under senare år har det biologiska föräldraskapets betydelse för det
enskilda barnet fått ökad uppmärksamhet genom att barnets rätt till känne-
dom om sitt ursprung allt oftare betonas. Men också på andra sätt är det
biologiska föräldraskapet märkbart i den adoptionsrättsliga regleringen.
Biologiskt föräldraskap står i många avseenden som utgångspunkt för de
krav som uppställts för att adoption skall tillåtas.4 Därtill kan förlusten av
kontakt med en biologisk förälder få betydelse vid bedömningen av om
adoption är till fördel för barnet.

Adoptionsinstitutet ger, genom att biologisk släktskap inte är relevant,
möjlighet betrakta rättsligt föräldraskap ur en annan synvinkel än den
som blir aktuell vid fastställande av faderskap enligt FB 1 kap. I detta
kapitel skall bland andra följande frågor uppmärksammas: Är åtagandet
av ett social föräldraskap likvärdigt med biologisk släktskap som grund
för rättsligt föräldraskap? Ersätts de biologiska föräldrarna fullt ut av
adoptivföräldrar i rättsligt hänseende? Hur definieras barnets intressen i
förhållande till rättsligt föräldraskap genom adoption? Hur påverkar bar-
nets bästa som rättslig målsättning adoptionsreglernas utformning? Vad
är det för syn på rättsligt föräldraskap som kommer till uttryck genom
reglerna om adoption?

3 Se vidare nedan avsnitt 5.4.
4 Edgar Page har beskrivit förhållandet på följande sätt: ”Adoptive parenthood is modelled
on natural parenthood and the commitment of adoptive parents to the child is parasitic on
the special bond characteristic of natural parents. Without this model there would be a
question as to the intelligibility of a commitment by adoptive parents’ to young babies,
particular in conditions which severely test them, and indeed as to the intelligibility of
their desire for parenthood.” Se vidare Page, E., Parental Rights s. 201. 
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Det är i första hand de svenska adoptionsreglerna som uppmärksam-
mas i det förevarande kapitlet. Reglerna om adoption är till stor del över-
ensstämmande i de olika nordiska länderna. Internationella konventioner
rörande adoption bidrar till att likhet råder i många avseenden.5 Trots en
utbredd samsyn på adoption finns ändå olikheter både vad gäller förut-
sättningar för adoptions medgivande och adoptionens rättsverkningar,
också mellan regleringarna i de nordiska länderna. En jämförelse med
adoptionsregler i andra rättsordningar möjliggör intressanta iakttagelser
rörande utformningen av de svenska reglerna om adoption.

Vid sidan av ett rättsjämförande perspektiv bidrar ett historiskt per-
spektiv till förståelsen av adoption enligt svensk rätt och ger en god bild
av hur synen på föräldraskap har förändrats under årens lopp.

Slutligen skall påpekas att den svenska regleringen rörande adoption
består av flera olika lagar vars tillämplighet är beroende av från vilket
land barnet kommer. I FB 4 kap., som står i centrum för uppmärksamhe-
ten i denna studie, finns de allmänna adoptionsreglerna som skall tilläm-
pas när adoption medges av svensk domstol. FB 4 kap. tillämpas oavsett
från vilket land barnet kommer. För adoption med utländsk anknytning
finns särskilda bestämmelser rörande bland annat svensk domsrätt och
lagval.6 Därtill har 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och sam-
arbetet vid internationella adoptioner inkorporerats i svensk rätt. Konven-
tionen reglerar fall då barn med hemvist i en konventionsstat efter adop-
tion överflyttas till en annan konventionsstat.7 För internordiska adoptio-
ner finns särskilda regler.8 

Kapitlet är disponerat på följande sätt. I avsnitten 5.2 och 5.3 tecknas
en bild av adoptionsinstitutets syfte och utveckling i ett historiskt per-
spektiv. Därefter följer en redogörelse för adoptionens rättsverkningar
och hur dessa förhåller sig till rättsverkningar av rättsligt föräldraskap
fastställt på annat sätt i avsnitt 5.4. I avsnitt 5.5 behandlas de krav som
ställs på de blivande adoptanterna. Förutom kraven på de blivande adoptiv-
föräldrarna finns i lagen uppställt vissa andra förutsättningar som måste
vara uppfyllda för att adoption skall medges, såsom samtycke från den
som skall adopteras och dennes föräldrar. Dessa förutsättningar behand-
las i avsnitt 5.6. Slutligen måste adoptionen bedömas vara till fördel för

5 Se t.ex. 1967 års Europeiska konvention om adoption av barn.
6 Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Till lagen hör för-
ordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.
7 Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner, nedan benämnd 1993 års Haagkonven-
tion.
8 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adop-
tion och förmynderskap.
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barnet. Utgångspunkterna för denna bedömning granskas i avsnitt 5.7. I det
avslutande avsnittet 5.8 diskuteras kraven för adoptions medgivande.

5.2 Adoptionens syfte och barnets bästa

5.2.1 Bakgrund

Genom 1917 års adoptionslag introducerades för första gången adop-
tionsinstitutet i svensk rätt.9 

I de allra äldsta landskapslagarna fanns ett med adoption besläktat
institut, s.k. ättledning. I praktiken förefaller ättledningen ha använts som
ett sätt att legitimera barn födda utom äktenskap.10 Ättledningen försvann
tidigt ur de svenska lagarna.11 Under 1800-talet infördes bestämmelser
om fosterföräldraskap. Bestämmelserna tillskapade, i huvudsak vad
gällde vårdnadsansvaret, ett rättsförhållande mellan fosterföräldrarna och
de underåriga barn som vistades i deras hem som delvis motsvarande det
mellan föräldrar och deras biologiska barn.12 Rättsförhållandet stod dock
på ”tjänstehjonsförhållandets” grund och uppfattades inte som ett alter-
nativ till adoption.13 

Lagutskottet förklarade i ett utlåtande år 1908 att anledning kunde fin-
nas att också i svensk rätt införa det i andra länder förekommande adop-
tionsinstitutet. Genom en lag om adoption skulle möjlighet ges att reglera
förhållandet mellan fosterföräldrarna och barnet de tagit emot i sitt hem
med avsikt att ge barnet samma rättigheter som om vore det deras eget
barn.14 Att sådan reglering saknades betecknades som en kännbar brist i
lagstiftningen, inte minst mot bakgrund av att det var relativt vanligt
förekommande att barn togs om hand i familjer av vuxna som inte var
deras biologiska föräldrar.15 I det kontinentala Europas rättsordningar
fanns sedan tidigare regler rörande adoption vilka i stor utsträckning var
utformade med det romersk-rättsliga institutet som förebild. Enligt

9 Lag (1917:378) om adoption. Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken
och vissa delar av ärvdabalken. II. Förslag till lag om adoption m.m. (cit. LB II); prop.
1917:33.
10 Jfr ovan delavsnitt 2.2.2. Ättledningen innebar dock inte att den som upptogs i ätten fick
samma ställning som ättledarens barn; bl.a. var arvsrätten förmodligen mer begränsad för
den ättledde.
11 LB II s. 30.
12 1833 års legohjonsstadga och senare 1864 års näringsfrihetsförordning. LB II s. 31 ff.
13 LB II s. 31.
14 Bet. LU 1908:19 s. 7 ff.
15 Bet. LU 1908:19 s. 1–2. 
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romersk rätt hade adoption till syfte att ge barnlösa makar en arvinge och
därigenom skydda egendomen åt släkten. Adoption var därför omgärdad
av restriktioner för att skydda eventuella biologiska barns arvsrätt.16 Det
svenska adoptionsinstitutet fick en annan inriktning genom att barnets
behov av en trygg familjemiljö sattes främst.

Tillgodoseendet av barnets intressen har alltsedan de första svenska
adoptionsbestämmelserna infördes år 1917 angivits som regleringens
främsta mål. Definitionen av barnets intressen i samband med adoption
har dock varierat på samma sätt som i andra sammanhang där barnets
bästa är målsättning.17 Syftet med den adoptionsrättsliga regleringen har
därmed förändrats. Därtill kommer att såväl reglerna i sig som den verklig-
het som lagreglerna fungerar i förändrats sedan lagens tillkomst år 1917.
Adoption har alltid haft till syfte att ge barnet föräldrar och genom deras
försorg vård, fostran och ett hem. Att ge barn föräldrar och familjer innebär
dock idag något annat än det gjorde år 1917. Bedömningen av när det är
bäst för barnet att få adoptivföräldrar sker också på ett annat sätt nu än då.

5.2.2 Förr: Att förbättra levnadsvillkoren för barn

Syftet med införandet av adoptionsinstitutet i svensk rätt var enligt lag-
utskottet år 1908 att det skulle bidra till att ”afhjälpa sociala missförhål-
landen och utgöra ett led i sträfvandena att förbättra lefnadsvillkoren för
fattiga och i olyckliga omständigheter uppväxande barn, företrädesvis för
sådana, som äro födda utom äktenskapet”.18 Många barn ”med god naturlig
begåfning” skulle därigenom erbjudas tillfälle till en bättre utveckling.
Därtill skulle adoptionsinstitutet ge adoptivföräldrarna tillfälle till ett
innehållsrikare liv. Deras äktenskapliga lycka kunde genom adoption av
ett barn yttermera befästas ansåg lagutskottet.19 Många som ville ta emot
ett barn i sitt hem antogs avstå från det eftersom osäkerhet rådde om vilket
förhållande fosterföräldrarna fick till fosterbarnet. Fosterföräldrarna kunde
aldrig vara säkra på att få behålla ett barn som de fäst sig vid. Regler som
på ett mer permanent sätt knöt föräldrar och barn samman skulle, förmo-
dade man, göra fler benägna att ta emot barn i sitt hem. En lagreglering
skulle också göra det möjligt att på ett bättre sätt tillvarata och skydda
barnets intressen. På grund av avsaknaden av reglering var barnet bero-
ende av fosterföräldrarnas egna dispositioner, exempelvis genom testa-
mente, för att få sina intressen tillgodosedda.

16 Boman, M., De svenska adoptivbarnen s. 308.
17 Jfr ovan kap. 2.
18 Bet. LU 1908:19 s. 7. 
19 Bet. LU 1908:19 s. 7.
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Adoptionen skulle grundlägga ett rättsförhållande mellan adoptant och
adoptivbarn med väsentligen samma innehåll som förhållandet mellan
föräldrar och biologiska barn. Adoptivförhållandet antogs dock aldrig
helt kunna ersätta det på biologisk släktskap grundade förhållandet mel-
lan barn och föräldrar, något som också speglades i de antagna reg-
lerna.20 Adoptivföräldrarna axlade det sociala ansvaret för barnet och
kom i vissa avseenden i ett rättsligt förhållande till barnet, företrädesvis
vad gällde vårdnads- och underhållsansvar. Barnet stod dock även fort-
sättningsvis i ett rättsligt förhållande till de biologiska föräldrarna och
släkt.21 Genom att förena adoptivförhållandet med begränsade rättsverk-
ningar ansågs barnet kunna garanteras en god uppväxt utan att berövas
sin biologiska familjetillhörighet.22 

Det var barnets intresse av vård och fostran som på ett konkret och
tydligt sätt lyftes fram som motiv för lagstiftningen vid seklets början.
Men tillskapandet av ett rättsligt förhållande mellan adoptivföräldrar och
barn förklaras inte enbart med hänvisning till barnets och adoptivföräld-
rarnas intressen. Andra omständigheter bidrog till att adoptionsinstitutet
upptogs i svensk rätt. Lagen om adoption kom till, som närmare utveck-
lats ovan i kap. 2, i samband med ett omfattande lagstiftningsarbete vid
1900-talets början som ytterst motiverades av de utomäktenskapliga bar-
nens mycket svåra sociala situation. 1917 års lag om barn utom äkten-
skap gjorde det möjligt att rättsligt fastställa faderskap till en del av dessa
barn. Adoption blev ett annat sätt att lösa barnens sociala problem som, i
förlängningen, också bidrog till en lösning på samhällets svårigheter att
försörja barnen. Genom adoptionen kunde barnen få en passande upp-
fostran och försörjning och skulle därmed inte ligga samhället till last.
Med andra ord är det möjligt att säga att adoptionsinstitutets upptagande i
svensk rätt hade sin rot i Fattig-Sveriges överflöd av föräldralösa och över-
givna barn.23 Familjens ställning som institution hade vid denna tid också
kommit att uppvärderas. Ett barn ansågs böra fostras av föräldrar i en
familj och inte av samhället på institution. Den rådande samhällssynen
betonade kärnfamiljen som en av samhällets hörnstenar.24 Adoptions-

20 LB II passim. Lindgren, C., In the Best Interest of the Child What Does That Mean?
s. 3 ff. och 12 ff. 
21 Se vidare nedan delavsnitt 5.3.2.
22 De rättsliga banden till de biologiska föräldrarna skulle kunna ses som en slags säkerhet
för barnet, se vidare Lindgren, C., In the Best Interest of the Child – What Does That
Mean? s. 5.
23 Boman, M., De svenska adoptivbarnen s. 309.
24 Se ovan delavsnitt 2.3.2. Jfr Pylkkänen, A., Substitute Children and Adoption in Finnish
Legal History s. 139. 
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institutet gav tidigare barnlösa möjlighet att uppfylla denna idealbild av
familjen.

5.2.3 Idag: Endast om den är till fördel för barnet

En syn på adoption som något mycket positivt för det enskilda barnet
präglade inledningsvis lagstiftningen rörande adoption och adoptionslag-
ens tillämpning. Därefter har synen på adoption förändrats. Både lagstift-
ning och lagens tillämpning speglar numera en mer återhållsam syn på
adoptions beviljande. Adoption framstår, åtminstone när det gäller barn
födda i Sverige, som ett sista alternativ; när inget annat återstår. Statisti-
ken för adoptioner ger en bild av detta. Från det att adoption gjordes möj-
ligt ökade antalet adopterade barn stadigt fram till 1940-talet. År 1947
adopterades 3681 barn, av vilka de flesta var födda i Sverige. Därefter
har antalet adopterade barn födda i Sverige sjunkit. Andelen utlands-
adopterade barn har dock ökat varför det totala antalet adoptioner inte
minskat i motsvarande omfattning. I Sverige adopterades 1034 barn år
1995.25 En jämförelse med antalet adoptioner i andra nordiska länder för-
stärker intrycket att adoption i Sverige betraktas som en sista möjlighet,
åtminstone vad gäller barn födda i Sverige. I Danmark adopterades år
1995 totalt 1294 barn, varav 644 var barn födda i Danmark och 650 barn
från andra länder.26 I Finland fastställs varje år 200–300 adoptioner av
barn födda i Finland, 5–50 adoptioner av barn från andra länder.27 

Många faktorer kan antas ligga bakom den förändrade inställningen
till önskvärdheten av adoption. Den framväxande uppfattningen om bar-
net som en unik individ med egna behov har medfört att barnets behov av
föräldrar och föräldrars omvårdnad uppfattas på ett annat sätt än tidigare.

Den verklighet regelsystemet fungerar i har dessutom förändrats.
Antalet barn i Sverige i behov av att tas om hand under en längre tid har
minskat i jämförelse med vad som var fallet i början av 1900-talet. Barn i
dagens Sverige kan oftast tas om hand och få vård och omsorg utan att
barnet i rättslig mening knyts till den som tar hand om det. Majoriteten
av de adoptioner som under senare år genomförts i Sverige avser barn
från andra länder.

Antalet presumtiva adoptivföräldrar har under lång tid varit större än
antalet barn tillgängliga för adoption. Förutsättningarna för att adoption
skall medges tycks därmed ha skärpts, inte minst vad gäller kraven på
adoptanternas förmåga att vara föräldrar. Syftet med adoption är numera

25 Socialstyrelsen, Faderskap och underhåll under 1997 s. 4. Se vidare ovan avsnitt 3.4.
26 Nielsen, L., m.fl., Familieretten s. 416.
27 Timonen, P., (red.) Inledning till Finlands rättsordning s. 412.

kapitel 5.fm  Sida 240  sˆndag 15 oktober 2000  11:18



241

inte bara att ge barn föräldrar och familj, utan att ge barnet bästa tänkbara
föräldrar och familj, ett synsätt som hänger samman med den förändrade
synen på barnet. Adoption förefaller innebära mer än att ge barnet föräld-
rar och familj i en social mening. Barnets behov av omsorg kan tillgodo-
ses på annat sätt än genom adoption. Det måste därför visas att adoptio-
nen också på annat sätt är till fördel för barnet.

Men också det faktum att adoptionens rättsverkningar numera är andra
än när adoptionsinstitutet infördes i svensk rätt kan ha bidragit till en för-
ändrad syn på adoption. Adoption enligt 1917 års lag medförde endast ett
begränsat rättsförhållande mellan adoptivbarn och adoptant.28 Adoptionens
begränsade rättsverkningar motiverades av att adoption år 1917 var en
nyhet i svensk rätt. En avvaktande hållning ansågs påkallad till dess man
sett hur institutet fungerade i praktiken. Reglerna har därefter genomgått
förändringar vad gäller adoptionens rättsverkningar, förändringar ägnade
att fullfölja målsättningen att i rättsligt hänseende likställa adopterade
barn med biologiska barn till adoptanten.29 

5.3 Adoptionsinstitutets utveckling

5.3.1 En strävan mot ett jämställande av adoption med biologiskt 
föräldraskap

Utvecklingen av reglerna rörande adoption och adoptionens rättsverk-
ningar har, från det att adoptionsinstitutet infördes år 1917, gått mot ett
jämställande av rättsligt föräldraskap grundat på adoption och föräldra-
skap grundat på biologisk släktskap. Det ansågs vid lagens antagande år
1917 inte vare sig möjligt eller önskvärt att i rättsligt hänseende fullt ut
jämställa adoptivbarn med egna biologiska barn. Följderna av en sådan
regel antogs svåra att överblicka, därtill fanns det situationer då ett jäm-
ställande inte framstod som önskvärt.30 

Adoptionsinstitutet fick snart efter införandet stor social betydelse.
Uppskattningsvis genomfördes ca 50000 adoptioner mellan åren 1918–
1950.31 De flesta adoptioner som genomfördes hade i praktiken till syfte
att på ett permanent sätt införliva barnet i adoptivfamiljen. Mot denna
bakgrund ansågs det i början av 1950-talet angeläget att reformera adop-
tionens rättsverkningar för att åstadkomma en anpassning till verklighe-
ten. En reform framstod också som påkallad eftersom adoption enligt

28 Rättsverkningar av adoption enligt 1917 års lag behandlas nedan i delavsnitt 5.3.2.
29 Några undantag finns, se vidare nedan avsnitt 5.4
30 LB II s. 50 ff.
31 SOU 1954:6 s. 165.
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1917 års lag medvetet givits begränsade rättsverkningar. Erfarenheterna
av adoption hade visat sig vara positiva och den ansågs inte längre finnas
någon anledning att ställa sig avvaktande.32 Reformerna skall behandlas i
de följande avsnitten.

5.3.2 Adoptivbarns rättsliga ställning enligt 1917 års lag – svaga 
adoptioner

Adoptivbarns arvsrätt var en fråga som redan vid adoptionslagens infö-
rande 1917 tilldrog sig uppmärksamhet. Adoption ansågs inte böra med-
ges om adoptanten redan hade bröstarvingar, med vilket alltid avsågs
biologiska barn. Undantagsvis kunde adoption ändå beviljas om synner-
liga skäl förelåg, exempelvis adoption av en nära släkting eller av makes
barn. Begränsningen av adoptionsrätten för den som hade bröstarvingar
motiverades inte i lagens förarbeten. Där hänvisas endast till utländsk rätt
enligt vilken adoption var utesluten i sådant fall.33 Ett primärt syfte med
bestämmelsen torde dock ha varit att skydda bröstarvingars arvsrätt.

Adoptivbarn tillerkändes arvsrätt efter adoptanten på samma sätt som
barn i äktenskap. Avlidet adoptivbarns bröstarvinge trädde i barnets rätt
till arv. Adoptantens bröstarvinge hade dock alltid rätt till laglott som om
adoptivbarnet inte fanns, vilket fick betydelse i de fall adoptivbarnen var
fler än adoptantens biologiska barn. Adoptivbarnet å sin sida tillerkändes
ett visst laglottsliknande skydd på så sätt att adoptanten inte genom testa-
mente kunde förfoga över mer än hälften av den egendom som skulle till-
falla adoptivbarnet som arv (efter det att eventuell bröstarvinge fått ut
laglott) om testamente inte fanns. Adoptivbarnet hade arvsrätt endast
efter adoptanten, inte adoptantens släktingar. Inte heller ärvde adoptiv-
syskon varandra. Adoptivbarnet hade i förekommande fall arvsrätt i för-
hållande till de biologiska föräldrarna oberoende av adoptionen.

För att inte adoption skulle genomföras av ekonomiska skäl hade
adoptanten endast i undantagsfall arvsrätt efter barnet, exempelvis om
barnet avled utan att efterlämna arvingar. Adoptant hade också arvsrätt om
adoptivbarnet, som adopterats av makar gemensamt, vid sitt frånfälle sak-
nade bröstarvinge och på grund av arv eller testamente erhållit egendom
efter den ena adoptivföräldern. Den efterlevande adoptivföräldern hade då
rätt att ärva så mycket av barnets kvarlåtenskap som motsvarade vad adop-
tivbarnet erhållit i arv efter den först avlidna adoptivföräldern.34 Adoptioner
enligt 1917 års lag brukar kallas för svaga adoptioner eftersom barnet
trots adoptionen fortsatt stod i ett begränsat rättsligt förhållande till de

32 Prop. 1958 A:144 s. 109.
33 LB II s. 38.
34 Bet. LU 1917:29 s. 36–39. 
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biologiska föräldrarna. Förutom vad gällde arvsrätt förelåg viss under-
hållsskyldighet mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Barnet hade
fortsatt underhållsskyldighet gentemot föräldrarna som i sin tur var
underhållsskyldiga mot barnet om adoptanten blev ur stånd att fullgöra
sin underhållsskyldighet. Adoptantens död medförde att adoptivförhål-
landet upphörde. Vissa av adoptionens rättsverkningar kvarstod dock.35 

Begränsningen i rätten att adoptera för den som hade biologiska barn
avskaffades genom en lagändring år 1944.36 Skälet var att begränsningen i
vissa fall hindrade en adoption som med hänsyn till barnets intressen
kunde vara påkallad och önskvärd, exempelvis om ett fosterbarn inlem-
mats som medlem i fosterfamiljen. Det betonades att hänsynen till adop-
tantens biologiska barn egentligen talade för, inte emot, en adoption av
fosterbarnet. Av flera skäl kunde det vara en fördel för ett barn att få växa
upp i en syskonskara. Hänsynen till de biologiska barnens ekonomiska
intressen motiverade inte heller ett bibehållande av begränsningen i möj-
ligheterna att adoptera.37 

5.3.3 Utvidgad arvsrätt för adoptivbarn – starka adoptioner

År 1954 lade Ärvdabalkssakkunniga fram ett förslag som rörde också
adoptivbarns rätt till arv.38 Adoption hade, som ovan nämnts, kommit att
användas när avsikten var att permanent överflytta barnet från den biolo-
giska släkten till adoptanten och dennes släkt. Adoptivbarnet uppfattades
i praktiken ofta som en medlem av adoptantens släkt. Det framstod därför
som följdriktigt att arvsrätten mellan adoptivbarnet och dess biologiska
släkt upphörde och att barnet istället gavs full arvsrätt efter adoptanten
och dennes släkt. För en sådan lösning talade också det faktum att blods-
bandet inte längre ansågs vara den enda grunden för arvsrätt; social och
ekonomisk samhörighet tillmättes också betydelse.39 Ytterligare ett skäl
för avskaffandet av arvsrätten efter de biologiska föräldrarna var att even-
tuella syskon kunde uppfatta det som orättvist att adoptivbarnet hade
arvsrätt jämväl efter sin biologiska släkt.40 Både ekonomiska och person-
liga hänsyn ansågs tala för att det också ur adoptivbarnets synvinkel

35 LB II s. 66 ff.
36 Prop. 1944:100, lag (1944:180) om ändrad lydelse av 8, 21 och 22 §§ lagen den 14 juni
1917 (nr 378) om adoption.
37 Prop. 1944:100 s. 14–15.
38 Jfr ovan delavsnitt 2.4.2.
39 Jfr ovan avsnitt 2.4 och diskussionen rörande utomäktenskapliga barns arvsrätt efter
fadern och faderns släkt.
40 Det adoptivbarn erhåller efter biologiska föräldrar genom testamente beskattas fortfarande
som egendom ärvd efter föräldrar, jfr nedan delavsnitt 5.4.4.
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borde uppfattas som önskvärt att den på blodsbandet grundade arvsrätten
upphörde. Ärvdabalkssakkunniga formulerade detta på följande sätt: ”För
att adoptionen skall kunna bli till verkligt gagn bör adoptivbarnet få växa
upp under samma förhållanden som ett adoptantens eget barn och icke
oroas genom närmanden från den naturliga släktens sida.”41 

Nya adoptionsbestämmelser i FB antogs år 1958.42 Enligt bestämmel-
serna jämställdes adoptivbarnet med adoptantens biologiska barn i arvs-
rättsligt hänseende om adoptionen genomförts efter den 1 juli 1959.
Adoptivbarnets arvsrätt efter den biologiska släkten upphörde därmed.
Sådan adoption kallades för stark adoption. Genom 1958 års lag avskaf-
fades också den subsidiära underhållsskyldigheten mellan barnet och de
biologiska föräldrarna samt bestämmelsen att adoptionens rättsverk-
ningar upphörde i och med adoptantens död.43 

Adoptioner genomförda före den 1 juli 1959, s.k. svaga adoptioner,
kunde omvandlas till starka adoptioner genom ansökan vid domstol. Om
ansökan inte gjordes före den 1 juli 1964 förblev adoptionen svag. Frå-
gan om omprövning av adoptivbarnets rättsliga status ansågs inte böra
hållas öppen en längre tid, därav tidsgränsen om 5 år för en sådan ansö-
kan. Vid omvandling från svag till stark adoption tillämpades de nya
bestämmelserna i FB om antagande av adoptivbarn. Barnets biologiska
föräldrar skulle om möjligt höras i ärendet, men domstolarna gavs gan-
ska vidsträckta befogenheter att underlåta detta.44 Hade de biologiska för-
äldrarna inte haft kontakt med barnet och adoptivhemmet efter adoptio-
nen kunde man anta att det vid den ursprungliga adoptionen inte var
tänkt att barnets biologiska föräldrar skulle veta vem som adopterade
barnet. De biologiska föräldrarna behövde i ett sådant fall inte höras. Det
framhölls i detta sammanhang att domstolarnas tillämpning av över-
gångsbestämmelserna inte skulle motverka adoptantens intresse.45 

Departementschefen förklarade i samband med 1958 års reform att det
vore önskvärt med en regel enligt vilken adoptivbarn även i övrigt, i prin-
cip, fick samma rättsställning som ett adoptantens inom äktenskap födda
barn.46 Det ansågs emellertid vara svårt att överblicka regelns konsekven-
ser, även om regeln begränsades till det civilrättsliga området. Departe-
mentschefen underströk att man dessutom skulle gå miste om möjligheten

41 SOU 1954:6 s. 99.
42 Lag (1958:640) om ändring i föräldrabalken.
43 Prop. 1958 A:144 s. 212 ff.
44 Prop. 1958 A:144 s. 348.
45 Bet. LU 1958 B:14 s. 81. 
46 Prop. 1958 A:144 s. 112.
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att i praktiskt viktiga sammanhang ge ur upplysningssynpunkt önskvärda
specialregler.47 

5.3.4 Hävning av adoption

5.3.4.1 Bakgrund

År 1967 väcktes åter frågan om hur de rättsliga banden mellan adoptant
och adoptivbarn skulle kunna stärkas ytterligare. Ett förslag var att av-
skaffa möjligheten att häva adoption.48 

Redan från det att adoptionsinstitutet infördes har möjligheten att häva
adoption varit ifrågasatt. Lagberedningen menade i sitt förslag till lag om
adoption år 1913 att ”[b]äst överensstämmande med adoptionens ända-
mål vore, om det därigenom uppkomna rättsförhållandet ovillkorligen
bleve för framtiden bestående, liksom fallet är med det naturliga familje-
förhållande, för vilket adoptionen skall bereda en ersättning”.49 Lagbered-
ningen konstaterade att erfarenheterna dock visade att parterna kunde ha
sådana intressen att hävning i vissa fall framstod som befogad. Hävning
tilläts därför, om än med vissa reservationer. Utgångspunkten synes
redan när möjligheten att adoptera infördes ha varit att om adoptionen
fullt ut skulle likna det ”naturliga” familjeförhållandet borde det inte vara
möjligt att häva en adoption, lika lite som den biologiska släktskapen kan
hävas. Trots att denna ståndpunkt gjordes klar redan år 1917, dröjde det
till år 1970 innan hävningsmöjligheten försvann ut ur lagregleringen.

5.3.4.2 Förutsättningar för hävning av adoption

1917 års lag om adoption föreskrev att adoptionen kunde hävas om par-
terna var överens om detta. Domstol kunde också på ansökan av adoptiv-
barnet häva adoptivförhållandet om adoptanten grovt förgått sig mot bar-
net eller i märklig mån försummat sina plikter mot barnet eller fört ett
lastbart liv. Att adoptanten grovt förgått sig mot barnet var dock inte i sig
tillräckligt för hävande; därtill krävdes att adoptivförhållandets upphö-
rande kunde anses påkallat av hänsyn till barnets bästa eller av annan
orsak var av väsentlig betydelse för barnet.

47 Prop. 1958 A:144 s. 112, t.ex. information om att adoptivbarn i arvsrättsligt hänseende
skulle vara jämställt med ett adoptantens äkta barn. Det förekommer f.ö. fortfarande att det
särskilt påpekas att adoptivbarn ärver som biologiska barn.
48 Se vidare bet. 1LU 1967:48. Lagutskottet tillstyrkte motionsyrkanden om en utredning
av frågan.
49 LB II s. 67.
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Adoptanten hade möjlighet att få adoptivförhållandet hävt dels om
adoptivbarnet grovt förgått sig mot adoptanten eller någon adoptanten
närstående, dels om adoptivbarnet förde ett lastbart eller brottsligt liv.
Adoptivförhållandet kunde i dessa fall hävas utan någon lämplighets-
prövning liknande den som föreskrevs vid hävning på grund av ansökan
från barnet. År 1944 infördes ytterligare en grund för adoptanten att få
adoptionen hävd.50 Om adoptivbarnet visade sig lida av sinnesslöhet,
annat svårt själsligt eller kroppsligt lyte eller svårartad sjukdom kunde
adoptionen hävas om ansökan om hävande gjordes inom fem år från
adoptionen. I de fall barnet hade någon av dessa egenskaper ansågs
grundläggande förutsättningar saknas för att adoptionen skulle kunna
fylla sitt syfte. Att vara bunden vid ett, som det beskrevs, abnormt barn
skulle bli en alltför tung börda för adoptanten, därtill kunde det vara
skadligt för adoptantens biologiska barn att växa upp med ett sådant
barn. Risken för avvikelser hos barnet kunde dessutom verka hämmande
på lusten att adoptera. Eftersom sinnesslöhet och andra medfödda defek-
ter ofta visade sig först efter några år gavs möjlighet till hävning inom
fem år från adoptionen. Därefter stod adoptionen fast.51 

Rätten att häva adoption begränsades genom en lagändring år 1958.
Möjligheten för adoptanten att häva adoptionen på grund av att adoptiv-
barnet grovt förgått sig mot adoptanten eller förde ett lastbart liv begrän-
sades till de fall det inte kunde fordras att adoptivförhållandet skulle
bestå. Den bakomliggande tanken var att adoptanten i vissa fall kunde ses
som ansvarig för barnets beteende och att det i dessa fall skulle vara obil-
ligt att låta adoptivförhållandet upphöra. En lämplighetsprövning lik-
nande den som skulle ske vid hävande på begäran av adoptivbarnet före-
skrevs därför.52 

5.3.4.3 Hävningsmöjligheten avskaffas

I samband med den år 1967 inledda översynen av adoptionsreglerna i
syfte att stärka banden mellan adoptant och adoptivbarn uppmärksamma-
des åter frågan om avskaffande av möjligheten att häva adoption. Bak-
grunden till att frågan om hävning framstod som angelägen att utreda var
delvis det ökande antalet adoptioner av utländska barn.53 Vid ett hävande
av adoptionen i dessa fall, men även i andra, riskerade barnet att hamna i
en mycket utsatt position genom att barnet kunde ställas utan rättsliga

50 Prop. 1944:100. 
51 Prop. 1944:100 s. 31. Resonemangen som föregick lagändringen speglar en i nutida
ögon obehaglig syn på de svaga i samhället. 
52 Prop. 1958 A:144 s. 219 ff. 
53 Bet. 1LU 1967:48 s. 4 ff. 
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föräldrar.54 Hävningsmöjligheten stod dessutom i strid med ambitionen
att genom adoption åstadkomma samma rättsliga förhållande mellan
adoptivbarn och adoptant som mellan biologiska barn och deras föräld-
rar.55 Det framstod därför som följdriktigt att adoptivförhållandet gjordes
oupplösligt på samma sätt som biologisk släktskap.56 Mot detta synsätt
ställdes barnets intresse av att i vissa fall kunna få adoptivförhållandet
hävt, exempelvis om adoptanten uppträtt olämpligt mot barnet eller av
annan anledning inte längre borde ha hand om det. För dessa fall fanns
dock andra möjligheter att ingripa till barnets skydd.57 Den undersökning
som barnavårdande myndigheter hade att företa innan adoption bevilja-
des ansågs också utgöra ett skydd för barnets intressen.58 Resultatet av
utredningen blev att alla möjligheter till hävande av adoption togs bort.59 

Ett avskaffande av möjligheten till hävning av adoption har utan när-
mare motivering antagits innebära att adoptivförhållandet jämställs med
det på biologisk släktskap grundade föräldraskapet. Ett jämställande mel-
lan dessa två grunder för föräldraskap har också utan närmare diskussion
antagits ligga i barnets intresse. Det är dock inte givet att så är fallet. I
enskilda fall kan det finnas till synes godtagbara skäl för att adoptionen
skall hävas.60 Det kan inte heller uteslutas att adoptionens definitiva
karaktär bidrar till att adoption inte framstår som ett alternativ för att till-
godose barns behov av tillhörighet i en familj.61 

5.3.4.4 Hävning av adoption i andra rättsordningar

Hävning av adoption är fortfarande möjligt enligt dansk rätt. Civilrets-
direktoratet kan upphäva adoptionen om adoptanterna och barnet är
eniga om detta. Är barnet minderårigt kan adoptionen hävas om enighet
föreligger mellan adoptanterna och barnets biologiska föräldrar och häv-
ning framstår som påkallad av hänsyn till barnets behov. Om barnet fyllt
12 år skall även barnet samtycka. Har adoptanterna avlidit kan adoptionen

54 Ds Ju 1970:5 s. 44. Under 1960-talet hävdes mellan 25–30 adoptivförhållanden per år,
a.a. s. 24 ff.
55 Ds Ju 1970:5 s. 44. Se även prop. 1970:186 s. 46.
56 I sammanhanget kan noteras att adoptivförhållandet fortfarande kan ”upplösas” genom
äktenskap.
57 Prop. 1970:186 s. 46.
58 Ds Ju 1970:5 s. 45 ff.
59 Prop. 1970:186 s. 45 ff.
60 Jfr nedan under 5.5.2.5. Hävning skulle kunna vara ett alternativ till adoption av eget
barn som adopterats av annan.
61 Jfr Socialstyrelsen, Ovisshetens barn s. 77. Barn förblir istället långvarigt placerade i
familjehem trots att utsikterna för ett återförenande med de biologiska föräldrarna redan
på ett tidigt stadium är mycket små eller obefintliga.
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hävas på ansökan av de biologiska föräldrarna. En ansökan skall bifallas
om ett hävande anses vara bäst för barnet och barnet givit sitt samtycke.
Hävning är också möjlig om adoptanten grovt förgått sig mot barnet eller
försummat sina plikter som förälder eller om ett hävande av annan orsak
framstår vara av väsentlig betydelse för barnet.62 Adoptionens rättsverk-
ningar upphör genom hävandet. I de fall de biologiska föräldrarna ansökt
om hävande återuppstår de rättsliga banden mellan dem och barnet vid
hävandet. Om hävning sker på grund av adoptantens beteende kan dom-
stolen besluta att det rättsliga förhållandet till de biologiska föräldrarna
skall återuppstå.63 Avgörande är vad som är bäst för barnet.

I de nordiska länderna är det endast den danska adoptionslagen som
ger möjlighet att häva adoption. Hävningsmöjligheten på grund av adop-
tantens beteende mot barnet kan ses mot bakgrund av att det i Danmark
är möjligt att genomföra tvångsadoption i vissa fall, om hänsynen till
barnets bästa anses kräva det.64 Av större intresse i detta sammanhang är
dock möjligheten för de biologiska föräldrarna att i samråd med adoptiv-
föräldrarna och barnet, ansöka om ett hävande. Adoption enligt dansk
rätt är därmed inte samma oåterkalleliga handling den är enligt svensk
rätt.

5.3.5 Alla adoptioner blir starka

Omvandling av svaga till starka adoptioner genomfördes i förhållandevis
få fall.65 Av de 70000 adoptioner som hade beviljats i Sverige under åren
1918–1959 omvandlades endast mellan 3000–4000 till starka adoptio-
ner.66 Det låga antalet berodde inte på att det fanns en negativ inställning
till starka adoptioner utan kunde förklaras av andra omständigheter. Reg-
lerna rörande omvandling var inte allmänt kända. Många adoptivföräld-
rar såg förmodligen inte någon anledning att initiera ett rättsligt förfa-
rande som inte på något märkbart sätt skulle förändra det faktiska förhål-
landet mellan dem och adoptivbarnet. Många adoptivföräldrar ville inte
heller att barnets biologiska föräldrar på nytt skulle dras in i adoptions-
frågan.67 

Det låga antalet omvandlade adoptioner innebar att för ett betydande
antal adopterade barn gällde i slutet av 1960-talet regler som speglade en

62 Adoptionsloven §§ 18–19. Se vidare t.ex. Lund-Andersen, I., m.fl. Familieret s. 48 ff.
63 Adoptionsloven § 23.
64 Med tvångsadoption avses adoption utan samtycke från barnets vårdnadshavare, se
vidare nedan under 5.6.2.4.
65 Ds Ju 1970:5. Jfr ovan delavsnitt 5.3.3.
66 Ds Ju 1970:5 s. 13. 
67 Ds Ju 1970:5 s. 38–39.
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föråldrad syn på adoptionsinstitutet. De flesta adoptivföräldrar och adop-
tivbarn var av uppfattningen att adoptivbarnet hade samma rättsliga ställ-
ning som adoptantens egna barn.68 Skäl ansågs därför finnas att göra reg-
lerna om stark adoption allmänt tillämpliga på alla adoptioner, oavsett
vad som gällt när de genomfördes. Detta genomfördes år 1970.69 

Alla adoptioner enligt svensk lag är därmed starka adoptioner, dvs. det
adopterade barnet betraktas i rättsligt hänseende som barn endast till
adoptanten och inte till de biologiska föräldrarna.70 Samma gäller i övriga
nordiska länder.71 Har barnet adopterats enligt lagen i ett annat land före-
kommer det att adoptionen inte har samma rättsverkan som om den
gjorts enligt svensk lag. Adoptionen kan i vissa fall ha samma rättsver-
kan som en svag adoption hade tidigare enligt svensk rätt. Fram till 1982
erkändes sådan adoption som giltig i Sverige och barnet betraktades här
som adopterat enligt svensk rätt.72 År 1982 beslutade NIA att inte längre
godkänna utländska adoptioner som var att betrakta som svaga adoptio-
ner. Adoptanterna anmodades i dessa fall att ansöka om adoption enligt
svensk lag för att åstadkomma en stark adoption av barnet.73 Enligt 1993
års Haagkonvention kan en svag adoption från ett annat konventionsland
omvandlas till en stark adoption i Sverige. En förutsättning är att de sam-
tycken som krävs för en stark adoption finns.74 Saknas sådana samtycken
kommer den svaga adoptionens rättsverkningar att bestå i förhållande till
de biologiska föräldrarna eller den biologiska släkten.75 Enligt svensk rätt
skall dock barnet fortfarande betraktas som barn till adoptivföräldrarna
om detta är mer gynnsamt för barnet.76 

5.3.6 Likställighetsregeln i FB 4:8
Genom 1970 års reform av adoptionsreglerna jämställdes alla adoptiv-
barn med adoptantens biologiska barn ifråga om rätten till arv. Behovet av
att särreglera adoptivbarns rättsställning blev därmed mindre än tidigare;
en allmän regel som likställde adoptivbarn med andra barn i rättsligt

68 Prop. 1970:186 s. 42. 
69 Lag (1970:841) om ändring i lagen (1958:640) om ändring i föräldrabalken.
70 Med vissa undantag, se vidare nedan avsnitt 5.4.
71 Jänterä-Jareborg, M., Convention on Protection of Children and Co-Operation in
Respect of Intercountry Adoption s. 198.
72 Hellberg, O., Erkännande av internationella adoptionsbeslut s. 119–120.
73 Jänterä-Jareborg, M., The Recognition and Legal Effects of Foreign Adoptions in Sweden
s. 105.
74 1993 års Haagkonvention artikel 27 respektive artikel 4. Se vidare prop. 1996/97:91.
75 Se Jänterä-Jareborg, M., Convention on Protection of Children and Co-Operation in
Respect of Intercountry Adoption s. 198–199. Prop. 1996/97:91 s. 69–70.
76 1993 års Haagkonvention artikel 26 p. 3.

kapitel 5.fm  Sida 249  sˆndag 15 oktober 2000  11:18



250

hänseende framstod som fördelaktig. En sådan princip antogs också ha
en stark förankring i det allmänna rättsmedvetandet.77 Ett skäl som tidi-
gare anförts mot att införa en generell likställighetsregel var svårigheten
att överblicka regelns konsekvenser. En kartläggning av de olika rättsregler
som fanns som rörde släktskap och som kunde vara av betydelse för
adoptivbarns rättsställning visade att det inte förelåg några hinder att
införa en regel som likställde adopterade barn med biologiska barn i för-
hållande till adoptanten. Möjligheten att i specialregler särskilt ange att
adoptivbarn skall vara likställda med biologiska barn kunde även fort-
sättningsvis utnyttjas om så skulle anses önskvärt. Undantag från likstäl-
landet kunde också särskilt stadgas i de fall detta skulle anses nödvändigt
eller önskvärt, exempelvis vad gällde namn och medborgarskap.

Resultatet av övervägandena blev den regel som återfinns i FB 4:8.78

Regeln föreskriver i sin nuvarande lydelse att adoptivbarn skall ses som
adoptantens barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar vid till-
lämpning av bestämmelse i lag eller annan författning som tillägger
släktskap eller svågerlag rättslig betydelse. Adoption innebär därmed att
alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna eller förutvarande adop-
tivföräldrar upphör, med vissa undantag. Regeln är inte tillämplig om
annat särskilt föreskrivits eller om det följer av rättsförhållandets natur.
Undantagsbestämmelsen tilldrog sig vid remissbehandlingen en viss
uppmärksamhet. Farhågor fanns att bestämmelsen skulle ge utrymme för
skönsmässiga bedömningar. Departementschefen menade dock att
sådana farhågor inte var berättigade eftersom bestämmelsen innebär ett
undantag från huvudregeln om full likställighet och redan av den anled-
ningen inte får tolkas extensivt. Undantag får, menade departements-
chefen, endast göras i de fall där de rent biologiska banden är avgörande,
under det att den sociala samhörigheten inte skall tillmätas betydelse.
Som exempel gavs reglerna om fastställande av faderskap i FB, om
äktenskapshinder på grund av släktskap i GB och om straff för otukt med
avkomling eller syskon i BrB.79 Resultatet av undantagsregeln blir ett i
vissa avseenden kluvet förhållningssätt till adoption; adoption ersätter
biologisk släktskap som grund för rättslig status som förälder men inte
fullt ut. Trots ett uttryckligt lagstadgande om att adoptanten – och inte
den biologiska föräldern – är förälder, förblir den biologiska föräldern i
vissa situationer ändå förälder!

77 Ds Ju 1971:12 s. 56; prop. 1971:143 s. 76–77.
78 Prop. 1971:143, lag (1971:870) om ändring i föräldrabalken. 
79 Prop. 1971:143 s. 77–78.
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I det följande avsnittet skall några av de situationer då biologisk släkt-
skap trots adoption har fortsatt betydelse granskas närmare. Av särskilt
intresse är det undantag från likställighetsprincipen som äktenskapsmöj-
ligheten mellan adoptant och adoptivbarn innebär.

5.4 Gränserna för adoptionens rättsverkningar

5.4.1 Äktenskap mellan adoptant och adopterad

5.4.1.1 Äktenskapshindren i ÄktB omfattar inte adoption

I FB 4:7 p. 2 stadgas att adoptionens rättsverkningar upphör om adoptan-
ten ingår äktenskap med adoptivbarnet. Något hinder för äktenskap mel-
lan adoptant och adoptivbarn finns inte enligt ÄktB 2 kap.80 Möjligheten
för adoptant och adopterad att ingå äktenskap (eller registrerat partner-
skap) kan tyckas märklig mot bakgrund av den grundläggande synen att
adoptivbarn skall vara likställt med ett biologiskt barn.81 En bakgrund till
bestämmelsen är nödvändig för förståelsen.

Adoptants och adoptivbarns rätt att ingå äktenskap med varandra dis-
kuterades i samband med tillkomsten av 1917 års lag om adoption. Lag-
beredningen konstaterade att ett förbud mot äktenskap mellan adoptiv-
barn och adoptant lätt skulle kunna kringgås genom att adoptionen häv-
des.82 Lagberedningen föreslog en bestämmelse enligt vilken samtycke
till giftermål mellan adoptivbarn och adoptant skulle avges av särskilt
förordnad förmyndare om sådan fanns förordnad eller en för ändamålet
förordnad giftoman. Lämpligheten av äktenskap mellan adoptivbarn och
adoptant ifrågasattes inte ur principiell synvinkel, däremot det lämpliga i
att äktenskap ingicks under bestående adoptivförhållande. Lagutskottet
var dock av uppfattningen att det skulle vara ”för känslan sårande och
med god ordning mindre överensstämmande” att ett adoptivförhållande
utan vidare skulle kunna övergå till äktenskap. Lagutskottet ansåg att det
var av vikt att på lagstiftningens väg inskärpa att könskärleken inte borde

80 Äktenskapshinder föreligger däremot om en av parterna genom adoption inlemmats i en
annan släkt, prop. 1971:143 s. 62. Adoptionens rättsverkningar får antas upphöra även i de
fall adoptant och adoptivbarn registreras som partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat
partnerskap (i det följande partnerskapslagen), Walin, G., Föräldrabalken s. 166. Hinders-
prövning för partnerskap sker enligt äktenskapsbalkens regler. Se vidare SOU 1993:98
s. 102 och bet. 1993/94:LU28 s. 14–15. 
81 Den har beskrivits som innebärande ”Lagstöd för sex med eget barn”, Schiratzki, J., DN
Debatt 17 mars 1997.
82 LB II s. 55. En regel om adoptivförhållandets hävande innan äktenskap ingick ansågs
medföra ”onödig omgång”.
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få vinna insteg i adoptionsförhållandet.83 På lagutskottets anmodan kom
därför en bestämmelse att införas i lagen om äktenskaps ingående och
upplösning enligt vilken adoptant och adoptivbarn inte kunde ingå äkten-
skap så länge adoptivförhållandet bestod.84 Lagutskottets förslag innebar
att adoptionen först måste hävas på ett av tre möjliga sätt innan äktenskap
kunde ingås. Hävning av adoption kunde, som ovan berörts,85 ske på
grundval av en överenskommelse mellan parterna. Giltig överenskom-
melse om adoptionens hävande förutsatte emellertid att adoptivbarnet var
myndigt, dvs. hade fyllt 21 år, vilket medförde att äktenskap inte kunde
ingås dessförinnan.

I debatten kring 1917 års lag framkom en viss tveksamhet till det
önskvärda i en möjlighet för adoptant att ingå äktenskap med adoptiv-
barn.86 Något uttryckligt krav på förbud mot dessa äktenskap framfördes
dock inte.87 En förklaring till denna tolerans kan ha varit det faktum att
adoptivförhållandet kunde hävas, med följd att alla rättsliga band mellan
adoptivbarn och adoptant upphörde. De som tidigare stått i ett adoptiv-
förhållande med varandra var därmed oförhindrade att ingå äktenskap,
oavsett orsak till hävningen. Ytterligare en förklaring till att några princi-
piella invändningar inte restes mot äktenskapsmöjligheten kan ha varit
synen på föräldraskap i rättsliga sammanhang. Föräldraskap på grund av
adoption hade ännu inte kommit att ses som jämställt med föräldraskap
på grundval av biologisk släktskap. Dessutom ansågs äktenskapshindren
motiverade uteslutande av arvsbiologiska skäl.

Att äktenskap mellan adopterad och adoptant inte förbjöds i 1917 års
adoptionslag är, mot ovan angiven bakgrund, kanske inte ägnat att för-
våna. Att äktenskap fortfarande är möjligt är däremot mer anmärknings-
värt med tanke på hur adoptionsinstitutet numera tillämpas och uppfattas.

5.4.1.2 Reformförsök

I samband med att möjligheterna att häva adoption avskaffades år 1970
uppmärksammades frågan om rätten för adoptant och adoptivbarn att

83 Bet. LU 1917:29 s. 36. Med adoptionsförhållande avsågs dock enbart det rättsliga för-
hållandet.
84 Lagen om adoption 2 kap. 12 §.
85 Se ovan delavsnitt 5.3.4.
86 Vad som diskuterades var adoptivfaders möjlighet att ingå äktenskap med adoptivdotter.
Adoptivmoders eventuella önskan att ingå äktenskap med adoptivson berördes inte.
87 AK protokoll 1917 nr 49 s. 4–6, där herrar Kaijser och Persson framför synpunkter i
denna riktning. Herr Kaijser påpekade att om man nu ansåg att äktenskap mellan adoptiv-
barn och adoptant över huvud taget skulle vara tillåtet, borde det vara tillåtet redan från det
att barnet fyllt 18 år eftersom en man som hade sexuellt umgänge med dotter före hennes
21-årsdag skulle komma att dömas för otukt.
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ingå äktenskap. En följd av att adoption inte längre kunde hävas var att
adoptant och adoptivbarn inte kunde ingå äktenskap med varandra.
Bestående adoption utgjorde enligt då gällande giftermålsbalk hinder
mot äktenskap. Att låta detta tillstånd bestå ansågs i den promemoria
som föregick reformen naturligt eftersom inte heller äktenskap mellan
föräldrar och deras biologiska barn är tillåtet. Förbudet mot äktenskap
mellan barn och föräldrar var dock väsentligen betingat av arvsbiolo-
giska skäl. Några sådana kunde inte anläggas på förhållandet mellan
adoptant och adoptivbarn.88 Några andra invändningar mot äktenskap
mellan adoptant och adoptivbarn anfördes inte. Äktenskapshindren i GB
var vid denna tidpunkt föremål för översyn. För att inte föregripa de
eventuella synpunkter på äktenskapshindrens natur som kunde komma
fram vid denna översyn gjordes minsta möjliga förändring i den rådande
ordningen. Regeln i GB 12:2 rörande adoption som äktenskapshinder
togs bort och en ny regel i FB 4:7 infördes enligt vilken rättsverkningarna
av adoption upphörde om adoptant och adoptivbarn ingick äktenskap.89

I sak förändrades inte den tidigare gällande ordningen. När man påföljande
år 1971 beslutade om införandet av den allmänna likställighetsregel
enligt vilken föräldraskap grundat på adoption i rättsligt hänseende likställ-
des med biologiskt föräldraskap berördes inte uttryckligen äktenskaps-
möjligheten. 90 

Familjelagssakkunniga, som hade uppdraget att se över äktenskaps-
hindren, fann i sitt betänkande år 1972 inte anledning skärpa den gäl-
lande regleringen så att äktenskap mellan adoptant och adoptivbarn inte
skulle få ingås. Den rådande ordningen ansågs vara ändamålsenlig.91 

Förmynderskapsutredningen uppmärksammade frågan i sitt slutbetän-
kande från år 1989.92 Utredningen menade att det inte minst med hänsyn
till ”den utveckling som har skett på adoptionsområdet under senare år
och som innebär att adoptivbarn i allt högre grad jämställs med biolo-
giska barn” kunde ifrågasättas om man borde behålla möjligheten att
ingå äktenskap. Utredningen tillade att med ”det synsätt som nu är all-
mänt utbrett framstår den angivna äktenskapsmöjligheten som närmast

88 Ds Ju 1970:5 s. 50.
89 Prop. 1970:186 s. 47. Där förs inte någon diskussion på det mer principiella planet om
det önskvärda i denna typ av relation. 
90 Prop. 1971:143 s. 76 ff.
91 SOU 1972:41 s. 139. Svea hovrätt anmärkte i sitt remissvar över betänkandet att det inte
torde vara alldeles självklart för allmänheten om släktskap genom adoption utgör äkten-
skapshinder. Det borde därför, ansåg hovrätten, i GB klart utsägas att hinder för äktenskap
mellan adoptant och adoptivbarn inte förelåg. Se vidare prop. 1973:32 s. 227.
92 SOU 1989:100. 
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stötande”.93 Möjligheten borde därför avskaffas enligt Förmynderskaps-
utredningen. Förslaget har dock, som nämnts, ännu inte resulterat i lag-
stiftning.94 

5.4.1.3 En stötande äktenskapsmöjlighet?

Förmynderskapsutredningens beskrivning av äktenskapsmöjligheten mel-
lan adoptant och adopterad såsom ”närmast stötande” måste betecknas
som försiktig. Med tanke på den tveksamhet rörande önskvärdheten av
äktenskap mellan adoptant och adoptivbarn som fanns redan i samband
med tillkomsten av 1917 års lag är det anmärkningsvärt att äktenskap i
dessa fall fortfarande är tillåtet. Så länge adoption kunde hävas genom
överenskommelse mellan adoptant och adopterad var ett förbud mot
äktenskap möjligen svårare, om än inte omöjligt, att motivera.

De skäl som år 1970 talade för att hävande av adoption inte längre
skulle vara möjligt kan tyckas ha talat för att också möjligheten för adop-
tivbarn och adoptant att ingå äktenskap borde ha avskaffats. Anledningen
till att hävningsmöjligheten togs bort var att förhållandet mellan adoptant
och adopterad ansågs böra bedömas på samma sätt som förhållandet mel-
lan föräldrar och biologiska barn. Införandet av 1971 års allmänna lik-
ställighetsregel borde också ha givit anledning till en omprövning av
äktenskapsmöjligheten. Trots att dessa reformer hade till syfte att jäm-
ställa föräldraskap på social grund med föräldraskap vilande på biologisk
släktskap undveks den principiellt viktiga frågan om det önskvärda i
äktenskap mellan adoptivbarn och adoptant.

Frågan är om dröjsmålet att avskaffa äktenskapsmöjligheten är att till-
skriva en långsam lagstiftningsprocess eller om det finns andra skäl
bakom den till synes tveksamma inställningen. Mot bakgrund av att fråga
om ett avskaffande av äktenskapsmöjligheten på allvar restes redan 20 år
innan Förmynderskapsutredningen åter fäste uppmärksamhet på frågan
och det därefter förflutit drygt 10 år utan att åtgärd vidtagits, kan dröjs-
målet med lagstiftning inte gärna förklaras enbart med hänvisning till
behovet av utredning. Andra skäl synes ha inverkat.

Ett skäl att inte avskaffa äktenskapsmöjligheten skulle kunna vara det
faktum att äktenskap mellan adoptant och adopterad i praktiken inte före-
kommer. En sparsam användning av en rättslig möjlighet torde dock inte
i sig tala emot ett avskaffande av möjligheten som sådan. Inte heller häv-
ning av adoption var vanligt förekommande före 1970 års reform. Mot

93 SOU 1989:100 s. 169–170.
94 Se också svar på fråga 1996/97:433 från riksdagsledamoten S. Eberstein huruvida denna
regel skall ses över. Justitieministern hänvisar till pågående lagstiftningsprojekt i Justitie-
departementet. Riksdagens protokoll 1996/97 A 12 s. 513–514.
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bakgrund av att möjligheten att ingå äktenskap i dessa fall kan antas upp-
fattas som stötande ligger det ett värde i sig att den avskaffas, oavsett om
det får några praktiska följder.

Anledningen till att möjligheten för adoptant och adopterad att ingå
äktenskap inte avskaffas är, såvitt man kan förstå det, att äktenskaps-
hindren avser endast biologisk släktskap.95 Som skäl framstår emellertid
detta inte som helt övertygande. Dessutom förefaller det vara så att
äktenskapshindren inte enbart är motiverade av arvsbiologiska skäl.
Halvsyskon kan nämligen erhålla dispens från äktenskapshindren under
förutsättning att de inte vuxit upp i samma hem. Möjligheten till dispens
finns i detta fall med hänvisning till att hindren är motiverade mer av
psyko-sociala hänsyn än av arvsbiologiska skäl. Just sådana psyko-sociala
hänsyn borde göra sig gällande som skäl för att äktenskapshinder skall
föreligga i relationen adoptivbarn och adoptant.

Syftet med avskaffandet av möjligheten att häva adoption och med den
efterföljande likställighetsregeln i FB 4:8 var att jämställa föräldraskap
genom adoption med föräldraskap grundat på biologisk släktskap. Trots
detta försågs likställighetsregeln med ett undantag som innebär att biolo-
gisk släktskap får betydelse i vissa frågor. Mer konsekvent hade varit att
slå fast att socialt föräldraskap genom adoption alltid har samma rättsliga
betydelse som biologisk släktskap. Därmed vore äktenskap mellan adop-
tant och adoptivbarn inte tillåtet. En förälder är förälder oavsett på vilken
grund föräldraskapet uppkommit. Agell har uttryckt det på följande sätt:
”Ett mycket strikt fasthållande vid principen, att adoptionen måste grunda
ett föräldraförhållande, och en full frihet för adoptant och adoptivbarn att
gifta sig går knappast riktigt bra ihop.”96 Möjligheten för adoptant och
adoptivbarn att ingå äktenskap ger uttryck för en syn på föräldraskap i
rättsliga sammanhang som till syvende och sist grundat på biologisk släkt-
skap; den psyko-sociala aspekt som skulle lyftas fram genom likställandet
försvinner härmed. Att äktenskap fortfarande är tillåtet följer till synes av
en bokstavstrogen tolkning av lagreglerna rörande äktenskapshinder. För-
hållningssättet skulle kunna ses som tecken på en ovilja eller oförmåga
att på djupet analysera rättsligt föräldraskap och på vilken grund det står.

En utvidgning av äktenskapshindren till att även omfatta adoptivför-
hållanden skulle å andra sidan kunna aktualisera andra, inte lätt besva-
rade, frågor. En sådan är om även andra sociala förhållanden av barn- och
föräldrakaraktär, såsom styvbarnsförhållanden, borde vara hinder för
äktenskap. En annan fråga är om en förutvarande adoptivförälder skall

95 Se t.ex. prop. 1970:186 s. 47; prop. 1971:143 s. 78; SOU 1972:41 s. 139; prop. 1973:32
s. 94 ff.
96 Agell, A., Styvbarnsförhållandet. En treföräldrarsrelation s. 114.
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kunna gifta sig med ett tidigare adoptivbarn som adopterats av annan,
något som är möjligt enligt nu gällande regler. Exemplen illustrerar några
övergripande frågor av grundläggande karaktär, som på vilken grund rätts-
ligt föräldraskap skall vila och hur en förälder egentligen skall definieras.

5.4.2 Olika rätt till kännedom om ursprung

Det påpekades särskilt vid likställighetsregelns tillkomst att adoptivbarns
rätt att få det biologiska faderskapet fastställt enligt reglerna i FB inte
skulle påverkas. Skälet till att en faderskapstalan även i framtiden ansåg
böra vara möjlig att föra var främst att den biologiska släktskapen allt-
jämt har betydelse i vissa avseenden, inte minst som äktenskapshinder.
Men adoptivbarnet ansågs också ha ett berättigat intresse av att vinna klar-
het om sin härstamning, oberoende av den rättsliga betydelsen. I samband
med att alla adoptioner gjordes till starka adoptioner slogs därför fast att
de nya bestämmelserna inte skulle innebära någon inskränkning i barnets
rätt att föra talan om fastställande av faderskap.97 Barn som adopterats
anses således kunna föra talan om fastställande av biologiskt faderskap,
utan att det fastställda faderskapet får några rättsföljder och utan att
familjerättslig status påverkas, en möjlighet som andra barn i allmänhet
inte har. Barnets rätt till kännedom om sitt ursprung skall granskas ingå-
ende nedan i kapitel 8. 

5.4.3 Sexualbrott bedöms olika

En viss skillnad mellan adopterade barn och andra barn görs vid bedöm-
ningen av sexualbrott.

I BrB 6:4 st. 1 stadgas ansvar enligt följande: ”Har någon sexuellt
umgänge med den som är under arton år och som är hans avkomling
eller står under hans fostran eller för vars vård eller tillsyn han har att
svara på grund av myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av
underårig till fängelse …”. Med avkomling avses i lagrummet den som
är biologiskt besläktad med gärningsmannen. Förbudet mot sexuellt
umgänge gäller således även andra biologiska släktingar än far eller mor.
Uttrycket avkomling omfattar inte adoptivbarn. Däremot kan förbudet
mot sexuellt umgänge med någon som ”står under hans fostran” omfatta
även adoptivbarn. Avgörande synes vara om gärningsmannen faktiskt
intar en vårdnadsposition gentemot den underårige. Adoptivförälder med
rättsligt vårdnadsansvar omfattas, liksom varje person som faktiskt intar
en vårdnadsposition gentemot barnet, såsom en styvförälder som bor

97 Ds Ju 1971:12 s. 67; prop. 1971:143 s. 81.
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med barnet.98 Mer oklart är om redan det rättsliga adoptivförhållandet kan
sägas innebära att barnet står under adoptantens fostran.

Om ”barnet” är myndigt stadgas fortfarande straffansvar för den som
har samlag med eget barn eller barnets avkomling enligt BrB 6:6 om
straff för brottet sexuellt umgänge med avkomling. Straffbart enligt
samma lagrum är också att ha samlag med helsyskon. Med uttrycket
”eget barn” respektive ”helsyskon” avses inte adoptivbarn eller adoptiv-
syskon. Stadgandet tar sikte enbart på den biologiska släktskapen. Det är
inte straffbart att ha samlag med eget adoptivbarn över 18 år, något som
framstår som följdriktigt mot bakgrund av att adoptant och adoptivbarn
fortfarande kan ingå äktenskap.

Brottsbalkens bestämmelser rörande sexualbrott är inriktade på att
skydda det biologiska förhållandet. Ett existerande socialt förhållande
mellan barn och förälder innebär dock, så länge barnet är underårigt, att
adoptivförhållandet jämställs med biologisk släktskap.

5.4.4 Olikheter i beskattning av arv, gåva och testamente
Biologisk släktskap har trots adoption fortsatt betydelse när fråga är om
arvs- och gåvoskatt. Den år 1971 införda likställighetsregeln i FB 4:8
innebar att beskattning av förvärv genom arv, gåva och testamente från
biologiska släktingar till den som adopterats framdeles skulle komma att
beskattas i en mindre förmånlig klass. En sådan följd av regeln ansågs
inte tillfredsställande. I lagen föreskrivs därför att adopterat barn i skatte-
hänseende skall betraktas som biologiskt barn i fråga om förvärv genom
gåva eller testamente från de biologiska föräldrarna.99 Samma gäller vid
beskattning av gåva eller testamente från biologiska mor- och farföräldrar.
Skattelättnaden gäller även gåva och testamente till bortadopterat barns
avkomlingar. Anledningen till att adopterade barn i detta sammanhang
fortsatt skall jämställas med biologiska barn i förhållandet till arvlåtaren
m.fl. är inte klart angiven. Ärvdabalkssakkunniga förklarade i förslaget till
ärvdabalk år 1954 att det faktum att adoptivbarns arv efter adoptant fort-
sättningsvis skulle beskattas som arv från biologiska föräldrar inte inne-
bar att det naturliga släktskapsförhållandets betydelse ur beskattnings-
synpunkt skulle upphävas. En högre beskattning av arv från biologiska
släktingar framstod inte som önskvärd.100 Hög beskattning har dock i

98 Holmberg, C., m.fl. Brottsbalken s. 290. Se t.ex. NJA 1993 s. 68. I målet befanns en
man, som varit gift med den underåriga flickans mor, ha intagit en sådan ställning i förhål-
lande till flickan att hon fick anses stå under hans fostran. Han dömdes för grovt sexuellt
utnyttjande av underårig. 
99 Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 28 § st. 1, prop. 1971:143 s. 78.
100 SOU 1954:6 s. 212–213. Jfr också prop. 1958 A:144 s. 278; prop. 1970:186 s. 45; prop.
1971:143 s. 78.
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andra sammanhang inte uppfattats som i sig negativt varför detta skäl inte
kan förklara särlösningen. Att gåvor och testamentariska dispositioner
från de biologiska föräldrarna anses särskilt ”skyddsvärda” i skattehänse-
ende kan bara förklaras med hänvisning till blodsbandet och indikerar en
syn på de biologiska föräldrarna som särskilt betydelsefulla för barnet.

5.5 Adoptivföräldrarna

5.5.1 Biologiska föräldrar förebild

Målsättningen med adoptionslagen när den infördes var, som ovan
berörts, att skapa ett rättsligt förhållande mellan barn och adoptivföräld-
rar som liknade det förhållande som förelåg mellan föräldrar och deras
biologiska barn, födda i äktenskap.101 För att uppnå detta uppställdes i
1917 års lag vissa krav på de blivande adoptanterna, krav som till stor del
kvarstår oförändrade. Kraven ansågs vid lagens tillkomst spegla några
grundläggande förutsättningar vars uppfyllande ansågs nödvändigt för att
adoptionens syfte skulle kunna uppnås. Mot bakgrund av att ett förhål-
lande liknande det mellan föräldrar och deras biologiska barn eftersträva-
des, är det inte förvånande att kraven på adoptivföräldrarna i stor
utsträckning utformades med biologiska föräldrar som förebild.

Det är av intresse för de i detta arbete diskuterade frågorna att närmare
granska vad det är som avses tillgodosett med de uppställda kraven på
blivande adoptivföräldrar. Anger kraven egenskaper som kan anses nöd-
vändiga hos en förälder sett ur barnets perspektiv eller finns det andra
hänsyn som ligger bakom? Frågeställningarna får aktualitet mot bak-
grund av att kraven som ställs på blivande adoptivföräldrar under senare år
i viss utsträckning kommit att ifrågasättas, till exempel genom anspråk från
homosexuella par att få adoptera på samma villkor som heterosexuella
par. De uppställda kraven har även betydelse vid bedömningen av om
samboende par, i likhet med makar, borde kunna få adoptera gemensamt.

5.5.2 En eller två adoptivföräldrar

5.5.2.1 En ”familj” åt barnet är målsättning

En till synes given utgångspunkt i Lagberedningens betänkande år 1913
var att de blivande adoptivföräldrarna skulle vara makar som ville adop-
tera ett barn gemensamt och därigenom inlemma barnet i en familj.
Regelsystemet utformades med målsättningen att barnet genom adoptio-

101 Se t.ex. ovan delavsnitt 5.3.1.
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nen skulle tillförsäkras en familj bestående av två föräldrar; en uppfatt-
ning som därefter inte förlorat sin aktualitet. Redan från början gavs dock
en person möjlighet att adoptera barn ensam. Även i de fallen är det
emellertid ofta fråga om att ge barnet en familj bestående av två föräld-
rar, eftersom det många gånger rör sig om adoption av makes barn, s.k.
styvbarnsadoption.

Det är det heterosexuella parförhållandet som ligger till grund för
synen på barns familjer i detta sammanhang. Kraven från homosexuella
par att få adoptera på samma villkor som heterosexuella par innebär ett
ifrågasättande av denna utgångspunkt. En ogift homosexuell person som
inte döljer sin sexuella läggning, har enligt ett avgörande från regerings-
rätten år 1993 inte möjlighet att adoptera. Det främsta skälet till domsto-
lens ställningstagande var den sökandes familjebildning:

RÅ 1993 ref. 102. En man som levde i ett homosexuellt parförhållande väg-
rades av sociala distriktsnämnden medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen
att i sitt hem ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera barnet. Mannen
överklagade distriktsnämndens beslut till länsrätten. Mannen uppfyllde de
krav som kan ställas på en blivande adoptant vad gäller ålder, hälsa, boende,
ekonomi, social situation etc. Länsrätten, vars dom fastställdes av högre
instanser, slog inledningsvis fast att en förutsättning för medgivande att ta
emot ett utländskt barn för adoption är att förhållandena i det enskilda hem-
met är sådana att barnet kan ges en god vård och fostran och i övrigt gynn-
samma uppväxtförhållanden. I kravet på gynnsamma uppväxtförhållande
ansågs omgivningens attityder till familjebildningen böra ingripas. Länsrätten
fann att eftersom det existerar ett socialt förbud mot homosexualitet i sam-
hället, kommer ett barn som växer upp i ett hem med ett homosexuellt för-
äldrapar att dagligen konfronteras med dessa attityder. Barnet utsätts däri-
genom för en avsevärd psykisk påfrestning. Detta i kombination med att
utländska adoptivbarn i psykologiskt hänseende har en svårare situation än
andra barn medförde att mannen inte ansågs lämplig att ta emot ett utländskt
barn för adoption.

Det var således inte familjen som sådan som inte uppfyllde kravet på en
god uppväxtmiljö utan snarare omgivningens attityder till denna familje-
form.102 

102 Det faktum att en person är homosexuell är inte i sig formellt diskvalificerande för möj-
lighet att adoptera. En gift och homosexuell person torde inte med hänvisning till den sex-
uella läggningen kunna nekas rätt att adoptera tillsammans med make. Angående
lämplighetsprövningen se vidare nedan under 5.7.3.2.
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5.5.2.2 Endast makar får adoptera gemensamt

Den bästa familj som kunde ges adoptivbarnet var år 1913 en familj
grundad på äktenskapet. Lagberedningen fann därför att starka skäl
talade för att kräva att makar skulle adoptera gemensamt. Eftersom
avsikten var att inlemma barnet i en familj ansågs det inte lämpligt att
tillåta att endast den ena maken ensam adopterade barnet. Synsättet finns
fortfarande kvar i lagen. Den som är gift måste som huvudregel adoptera
tillsammans med den andra maken, FB 4:3. Enligt FB 4:4 är det endast
makar som kan adoptera gemensamt. Samma regel finns i övriga nordiska
länder.103 

Samboende par kan därmed inte adoptera gemensamt. Eftersom det
svenska regelsystemet i andra sammanhang i huvudsak förhåller sig neu-
tralt till huruvida familjer grundas på äktenskap eller faktiskt samboende,
kan begränsningen sägas spegla en för det svenska rättssystemet ganska
främmande syn på – åtminstone heterosexuellt – samboende.104 En ändring
av bestämmelsen har diskuterats,105 men hittills avvisats med hänvisning
till internationella åtaganden. Sverige har nämligen anslutit sig till flera
internationella konventioner enligt vilka andra än makar inte tillåts adop-
tera gemensamt.106 Förbudet för andra än makar att adoptera gemensamt
gäller dock även när adoptionen avser barn som har hemvist i Sverige, s.k.
inhemsk adoption. Samboende par måste därför ingå äktenskap för att få
adoptera gemensamt.

Av partnerskapslagen 3:2 framgår att registrerade partner vare sig
gemensamt eller var för sig får anta adoptivbarn enligt FB 4 kap. Skälet
bakom förbudet var att det inte rådde någorlunda enighet bland forskare
om vilka konsekvenser det kan ha för ett barn att växa upp i en homosexu-
ell familj.107 Därtill antogs att en lagstiftning som möjliggör ett gemen-
samt föräldraskap för homosexuella par skulle strida mot värderingarna i
samhället.108 Frågan om homosexuellas rätt att adoptera är för närvarande
föremål för utredning. Regeringen tillsatte i februari år 1999 en parlamen-
tarisk utredning om barn i homosexuella familjer. En av utredningens

103 I vissa länder ställs vid prövningen av adoptanternas lämplighet krav på viss tids äkten-
skap eller samboende.
104 Jfr diskussionen ovan i delavsnitten 4.2.3 och 4.4.8 om faderskapspresumtionen i äkten-
skap och samboförhållanden. Se även Walin, G., Föräldrabalken s. 159.
105 Ds Ju 1970:5 s. 54.
106 I SOU 1989:100 s. 159–160 hänvisas till 1967 års Europarådskonvention om adoption,
1965 års Haagkonvention och 1984 års OAS-konvention. Artikel 2 i 1993 års Haagkonven-
tion förutsätter att barnet adopteras av makar eller av en person, se vidare prop. 1996/97:91
s. 66. 
107 SOU 1993:98 s. 106; bet. 1993/94:LU28 s. 23 ff. 
108 SOU 1993:98 s. 106.
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uppgifter är att överväga om det bör införas en ”allmän möjlighet för
barn att bli adopterade av registrerade partner gemensamt”.109 Frågan om
en möjlighet för samboende – heterosexuella eller homosexuella – att
adoptera gemensamt är uttryckligen undantagen utredningens bedöm-
ning.110 

Den rådande situationen, när sambor inte får adoptera gemensamt
medan en sådan möjlighet för registrerade partner är föremål för utred-
ning, kan tyckas anmärkningsvärd; åtminstone om syftet med adoption är
att ge barnet föräldrar och en familj. Förbudet för ogifta sambor att adop-
tera gemensamt skulle kunna förklaras med hänvisning till att äktenska-
pet kan ses som en garanti för att barnet tillförsäkras en bestående familj.
Begränsningen av gemensam adoptionsrätt till makar tillkom i ett sam-
hälle där samboende utan äktenskap inte förekom, eller i vart fall inte
erkändes, som samlevnadsform. Möjligheterna att erhålla äktenskaps-
skillnad år 1917 var mer begränsade än de är idag. Äktenskap som garant
för bestående familjeliv har därför numera begränsat värde enligt skils-
mässostatistiken.111 Registrerat partnerskap kan upplösas på samma sätt
som äktenskap varför barnet inte heller i dessa fall torde kunna antas till-
försäkrad en bestående familj.112 Förbudet för ogifta sambor att adoptera
gemensamt får därför antas vara motiverat av hänsyn till att samboende
inte accepteras som samlevnadsform i andra länder på samma sätt som i
Sverige. En utredning av rätten för registrerade partner att adoptera
gemensamt får mot denna bakgrund antas utmynna i ett avvisande ställ-
ningstagande, åtminstone vad gäller barn från andra länder. Om man i
andra länder inte accepterar ogifta samboende heterosexuella par som
föräldrar, framstår det som osannolikt att homosexuella par – även om de
registrerat sitt partnerskap – skulle anses godtagbara som adoptivföräld-
rar.113 För övrigt kan det ifrågasättas om andra länders krav för förmed-
ling av barn för adoption verkligen skall läggas till grund för principiella
ställningstaganden rörande föräldraskap i svensk rätt på det sätt som
skett. Avgörande för vilka krav på de blivande adoptivföräldrarna som
skall ställas i den svenska regleringen borde vara att kraven medför att
barnet får en bättre uppväxt än utan kraven. Tillgången på barn att för-
medla för adoption är ett problem på en annan nivå, som inte lämpligen
bör lösas genom förändringar i kraven på de blivande adoptanterna.

109 Dir. 1999:5 s. 13. Se också bet. 1997/98:LU28.
110 Dir. 1999:5 s. 14.
111 Se ovan delavsnitt 3.5.3. 
112 Någon statistik angående separationsfrekvensen för registrerade partner finns ännu inte. 
113 Angående samboendes rätt att adoptera, se vidare nedan under 5.5.2.3 och 5.5.2.6.
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5.5.2.3 Adoption av styvbarn

Regeln att makar skall adoptera gemensamt är inte utan undantag. En gift
person kan, med makens tillstånd, enligt FB 4:3 adoptera den makens
barn.114 Barnet betraktas därefter som makarnas gemensamma barn. FB 4:3
utgör ett undantag till regeln i FB 4:8 som anger att barnet efter adoption
står i rättsligt förhållande endast till adoptanten. När make adopterar den
andra makens barn kvarstår det rättsliga förhållandet mellan barnet och
den make och förälder som inte deltar i adoptionen.

Möjligheten för make att adoptera den andra makens barn innebar, när
den infördes, att barnet kunde få den faktiska familjesituationen rättsligt
bekräftad. De flesta sammanboende par var år 1917 gifta och därför kan
det antas att om barnet bodde med två vuxna så var dessa gifta med var-
andra. Att idag, drygt 80 år senare, upprätthålla begränsningen av möjlig-
heterna att adoptera styvbarn till makar framstår inte som given om det är
hänsynen till barnets bästa som skall vara avgörande. Många barn växer
idag upp i familjer med två samboende vuxna där endast den ena av de
vuxna är rättslig förälder till barnet och den andre således är styvförälder,
dvs. social förälder. Begränsningen av gemensam adoptionsrätt till makar
innebär att barnet inte kan få sin faktiska familjesituation rättsligt bekräf-
tad om inte föräldern gifter sig med styvföräldern. Om den biologiska
föräldern avlider har en efterlevande styvförälder begränsade möjligheter
att få ett rättsligt ansvar för barnet.115 För barnet kan detta i vissa situatio-
ner innebära osäkerhet. Problematiken har uppmärksammats när det gäl-
ler barn som växer upp i familjer med två vuxna av samma kön.116 Utred-
ningen om barn i homosexuella familjer har i uppdrag att bedöma om
skillnaden mellan registrerade partner och äkta makars möjligheter till
styvbarnsadoption har tillräckliga skäl för sig.117 Enligt den i Island år
1996 antagna partnerskapslagen är det möjligt för partner att få gemen-
samt vårdnadsansvar för den andra partnerns barn.118 I Danmark ges
numera möjlighet för den som ingått partnerskap att adoptera partners
barn, utom när barnet är adopterat från utlandet.119 

Barnets möjligheter att få ett socialt föräldraskap rättsligt bekräftat är
beroende av om föräldern och styvföräldern ingått formenligt äkten-

114 År 1997 adopterades i Sverige 99 styvbarn (under 18 år), Socialstyrelsen, Faderskap
och underhåll under 1997 s. 4.
115 Se Agell, A., Styvbarnsförhållandet s. 117 ff. Se vidare nedan avsnitt 9.5 om vårdnad
för annan än förälder.
116 Bet. 1997/98:LU28 samt där anförda motioner. 
117 Dir. 1999:5 s. 13. 
118 Partnerskapslag 27 juni 1996. Detta har i den svenska debatten felaktigt beskrivits som
ett tillåtande av styvbarnsadoption, se t.ex. motion till riksdagen 1996/97:L414.
119 Lov om ændring af lov om registreret partnerskab 2 juni 1999.
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skap.120 Att en existerande barn- och föräldrarelation rättsligt skall kunna
bekräftas endast i dessa fall har inte motiverats. Om det är barnets intressen
som skall tillgodoses med möjligheten för make att adoptera den andra
makens barn, kräver frånvaron av sådan möjlighet för sambo en tydlig
motivering.

5.5.2.4 Adoption när ena maken har förhinder

Om den ena maken vistas på okänd ort eller på grund av sin sinnesbe-
skaffenhet är förhindrad att delta i adoptionen får den andra maken ges
tillstånd adoptera ett barn ensam. Barnet kommer då inte i något rättsför-
hållande till den make som inte deltagit i adoptionen. Barnet betraktas
efter adoptionen enbart som barn till den make som har adopterat barnet.

Några farhågor rörande lämpligheten för barn att växa upp i ett hem
där den ena makens sinnesbeskaffenhet förhindrar dennes deltagande i
adoptionen har inte framförts.

5.5.2.5 Adoption av eget barn

Ytterligare en möjlighet finns för en gift person att adoptera ensam.
Enligt FB 4:3 kan make ensam, med den andra makens samtycke, adop-
tera eget barn. Med uttrycket eget barn avses i detta sammanhang biolo-
giskt barn. Regeln går tillbaka till 1917 års lag om adoption. Avsikten när
regeln infördes var att ge män möjlighet att adoptera sina barn födda
utom äktenskap. Bakgrunden till stadgandet var att äktenskap med bar-
nets moder då var den enda möjligheten att legitimera barnet och därmed
ge barnet en bättre ställning rättsligt och i samhället. I de fall äktenskap
inte var en praktiskt möjlig utväg förelåg behov av att istället kunna
adoptera.121 Också för en moder var adoption en utväg när hon inte ville
avslöja att barnet var hennes biologiska barn. Någon skillnad vad gällde
föräldraskapets rättsverkningar inträdde dock inte på grund av moderns
adoption av sitt eget utom äktenskap födda barn, i motsats till vad som
blev fallet när fadern adopterade ett sådant barn. Eftersom det kunde tän-
kas att adoptantens make inte ville delta i en adoption på grund av en
önskan att dennes egendom inte skulle övergå till barnet, gavs den som
var gift möjlighet att ensam adoptera eget barn.122 

120 Möjligheten för partner att adoptera partners barn är, som nämnts, föremål för utred-
ning.
121 Som exempel på situationer då äktenskap inte var ett sätt att legitimera barnet gavs, för-
utom det redan berörda att mannen var gift, fallet då modern avlidit eller förlorat förstån-
dets bruk eller då äktenskap på grund av att kvinnan vore förfallen till sedeslöshet eller
dryckenskap inte var tillrådligt, LB II s. 39. Lagberedningen berörde inte fall då modern
inte ville gifta sig med mannen.
122 Bet. LU 1917:29 s. 35. Lagutskottet utgick från att det endast var fråga om att det var
mannen som ville adoptera eget barn.
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Vid flera tillfällen har framförts förslag att avskaffa möjligheten för
make att ensam adoptera eget barn. Ärvdabalkssakkunniga ansåg i sitt
betänkande år 1954 att möjligheten borde tas bort eftersom syftet med en
sådan adoption var att dölja förhållandet att barnet var adoptantens biolo-
giska barn. Ett sådant syfte ansågs inte stå i samklang med strävandena
att höja de utomäktenskapliga barnens ställning i socialt hänseende.123

Departementschefen fann att även om detta möjligen kunde anses vara ett
principiellt riktigt ställningstagande kunde förslaget få olyckliga konse-
kvenser. Det fanns, menade han, psykologiska realiteter som inte kunde
elimineras lagstiftningsvägen.124 Regeln fick därför vara kvar. Förmyn-
derskapsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande rörande adoptionslag-
stiftningen år 1989 att regeln utmönstras ur FB.125 De biologiska föräld-
rarnas intressen tillgodoses, enligt utredningen, i tillräcklig mån genom
att de kan adoptera barnet enligt de allmänna adoptionsreglerna.126 

Det kan dock ifrågasättas om de allmänna adoptionsreglerna är till-
räckliga. Det kan inte heller anses givet att det är de biologiska föräldrar-
nas intressen som skall tas som utgångspunkt för en bedömning av
regelns vara eller icke vara; barnets intressen skulle lika gärna kunna
tjäna som måttstock. Förmynderskapsutredningens ställningstagande
skall därför granskas närmare.

Av FB 4:8 framgår att barnet efter adoption står i rättsligt förhållande
endast till adoptanten och inte till de biologiska föräldrarna.127 En ensam
adoptant ersätter i rättslig mening två biologiska föräldrar. Huvudregeln
att gift adoptant skall adoptera tillsammans med make är tillkommen just
av hänsyn till detta. Genom att makarna adopterar gemensamt är barnet
fortsatt tillförsäkrad två rättsliga föräldrar. Ett undantag till regeln i FB 4:8,
dvs. att adoptionen bryter det rättsliga förhållandet till de biologiska för-
äldrarna, görs för det fall den ena maken adopterar den andra makens
barn. De rättsliga banden till den make och förälder som inte deltar i
adoptionen består, trots adoptionen; barnet har efter adoptionen fort-
farande två rättsliga föräldrar. Om en make adopterar eget barn enligt de
vanliga adoptionsreglerna innebär det att barnet efter adoptionen rättsligt
sett endast har en (adoptiv)förälder, som också är biologisk förälder. Den
andra biologiska förälder försvinner rättslig sett ut ur barnets liv.

123 SOU 1954:6 s. 169.
124 Prop. 1958 A:144 s. 216.
125 SOU 1989:100. Förmynderskaputredningen övertog år 1987 uppgiften att utreda vissa
frågor om adoption från Utredningen om barnets rätt, jfr ovan delavsnitt 2.5.2. Förmynder-
skapsutredningens förslag har inte lett till lagstiftning.
126 SOU 1989:100 s. 162–163. 
127 I förekommande fall till de förutvarande adoptivföräldrarna. En senare adoption upphäver
rättsverkningarna av en tidigare adoption.
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Förmynderskapsutredningens ovan angivna uppfattning att de vanliga
adoptionsreglerna är tillfyllest vid adoption av eget barn kan därför ifrå-
gasättas. Mot detta kan anföras att en tillämpning av de vanliga adop-
tionsreglerna kanske inte medför någon skillnad jämfört med vad som är
fallet vid tillämpning av den existerande regeln i FB 4:3 om adoption av
eget barn. Är det kanske redan enligt gällande rätt så att adoption av eget
barn innebär att det rättsliga förhållandet till den andra biologiska föräld-
ern upphör? Frågan berördes i följande fall:

NJA 1976 s. 702. Ett barn hade år 1959 fötts i moderns äktenskap. Hennes
make ansågs på grund av faderskapspresumtionen vara far till barnet.
Maken avled år 1970. En man ansökte därefter om tillstånd att adoptera bar-
net som var hans biologiska barn. Mannen och kvinnan betraktade också
barnet som sitt gemensamma barn. Avsikten med adoptionen var att ge bar-
net en tryggare tillvaro och framtid genom att åstadkomma en rättslig
anknytning mellan mannen och barnet som motsvarade den samhörighet
som rådde mellan dem. HD fann att adoptionen i vissa hänseenden skulle
kunna vara till fördel för barnet men att det faktum att det rättsliga bandet
mellan barnet och modern ”skärs av” genom adoptionen ansågs vara ett
starkt skäl mot adoption. Mannens ansökan avslogs därför. Domstolen note-
rade också att mannen genom de vanliga reglerna om faderskapsfastställelse
borde ha möjlighet att åstadkomma den eftersökta lösningen.

Avgörandet synes innebära att en adoption av eget barn enligt den nuva-
rande regeln i FB 4:3 får samma rättsliga verkan som en adoption enligt
de vanliga adoptionsreglerna. Slutsatsen kan ifrågasättas. När möjlighe-
ten att adoptera eget barn infördes innebar adoption inte att det rättsliga
förhållandet till de biologiska föräldrarna helt upphörde. Adoption fick
denna verkan först genom 1958 års reform. Det är anmärkningsvärt att
frågan om rättsverkan av adoption av eget barn inte berördes i samband
med reformen, i synnerhet som förslaget att avskaffa möjligheten till
adoption av eget barn avvisades med hänvisning till att den kunde ha
praktisk betydelse. Den enda praktiska betydelse som är möjlig att se är
just den att det rättsliga banden till den andra biologiska föräldern skulle
kvarstå. I annat fall innebär möjligheten att adoptera eget barn endast att
man i dessa fall ger möjlighet att ”beröva” barnet två föräldrar. I andra
fall kan, enligt huvudregeln, en gift person inte adoptera ensam av hän-
syn till det faktum att barnet då bara får en förälder.

Möjligheten att adoptera eget barn, utan att barnets rättsliga band till
den andra föräldern påverkas, skulle fortfarande kunna ha praktisk bety-
delse i de fall barnet har adopterats och en av de biologiska föräldrarna,
eller båda, vill ”ta tillbaka” barnet.128 Ett tänkbart fall är när den ena

128 Prop. 1970:186 s. 47. 
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biologiska förälderns make har adopterat barnet, en s.k. styvbarnsadop-
tion.129 Som exempel kan tas fallet att barnets moder har gift om sig med
en man som blir barnets styvfar. Styvfadern adopterar efter några år bar-
net. Om han dör är modern fortsatt barnets enda rättsliga förälder efter-
som de rättsliga banden till den biologiska fadern upphörde genom adop-
tionen. I den situationen skulle det kunna tänkas att den biologiska fadern
vill återta rättslig status som far, i den avlidne adoptantens (styvfaderns)
ställe. De allmänna adoptionsreglerna tillåter dock inte detta. Om den
biologiska fadern i denna situation adopterar (det egna) barnet innebär
adoptionen att de rättsliga banden till biologiska modern upphör. Enda
sättet att förhindra detta är att de båda biologiska föräldrarna gifter sig
med varandra, något som inte alltid är praktiskt möjligt. Någon möjlighet
att häva adoptionen i förhållande till adoptivfadern finns inte.130 

När rättsligt föräldraskap diskuteras betonas betydelsen för barnet av
överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt föräldraskap. Samtidigt
beaktas i olika sammanhang barnets intresse av att den faktiska situatio-
nen vad gäller föräldraskap kan ges rättsligt erkännande. Ett sätt att till-
godose intresset av att den faktiska familjesituationen ges rättslig erkän-
nande vore att tillåta styvbarnsadoption i fler fall än idag. I praxis synes
dock det faktum att adoptionen medför att de rättsliga banden till de bio-
logiska föräldrarna oåterkalleligen upphör, tala mot adoption. Därmed
förhindras ett rättsligt erkännande av barnets faktiska familjesituation.
En möjlighet för en biologisk förälder att ”återadoptera” barnet, utan att
de rättsliga banden till den andra biologiska föräldern upphör, skulle
kunna innebära att adoption inte blir den slutgiltiga rättshandling den är
idag. Bedömningen av adoptionens lämplighet skulle därmed kunna ske
på ett annat sätt.131 Adoption av eget barn skulle i vissa situationer kunna
vara ett alternativ till hävande av adoptionen. Dansk rätt innehåller ett
uttryckligt förbud mot adoption av eget barn.132 Där finns å andra sida
möjlighet att häva adoption på grund av en överenskommelse mellan de
biologiska föräldrarna och adoptanterna om beslutande myndighet finner
att ett hävande är till barnets bästa. Dansk rätt ger också möjlighet att
återuppliva de rättsliga banden till de biologiska föräldrarna efter adop-
tions hävande om detta skulle anses vara till barnets bästa.133 

129 Se ovan under 5.5.2.3.
130 Se ovan delavsnitt 5.3.4.
131 Se vidare delavsnitt 5.7.3. 
132 Adoptionsloven § 3. Förbudet motiveras av att barnet genom adoption inte får en bättre
rättsställning i förhållande till föräldrarna, se vidare Lund-Andersen, I., m.fl. Familieret
s. 41.
133 Hävning av adoption är möjlig också i andra situationer. Se ovan delavsnitt 5.3.4.
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5.5.2.6 Ogift persons rätt att adoptera ensam

Den vid adoptionslagens införande tydligt formulerade målsättningen
med adoptionsinstitutet i svensk rätt – att barnet skulle adopteras in i en
familj – aktualiserade frågan om möjlighet att adoptera skulle erbjudas
endast makar. Lagberedningen menade i sitt förslag till lag om adoption
år 1913 att erfarenheten visade att ogift man eller kvinna kunde ha goda
skäl för att få adoptera. Ogift person134 tilläts därför att adoptera ensam
och någon skillnad i detta avseende mellan man och kvinna ansågs
”naturligtvis icke ifrågakomma”.135 

Att också en ogift person kan adoptera ensam talar i viss mån emot att
adoptionens syfte är att ge barnet en (kärn)familj. Det faktum att en per-
son ansöker om tillstånd föranleder en särskild prövning av adoptantens
förutsättningar att ta hand om barnet.136 I förarbeten och praxis kan emel-
lertid inte utläsas någon skepsis mot lämpligheten av att en ogift person
adopterar, det är i allmänhet andra omständigheter, exempelvis adoptan-
tens ålder, som tilldrar sig uppmärksamhet.137 Ensamståendes rätt att
adoptera har efter tillkomsten av 1917 års lag om adoption inte varit före-
mål för någon principiell diskussion. Anledningen till detta är kanske
fortfarande desamma som lagberedningen angav i sitt betänkande år
1913, nämligen att det ibland finns goda skäl för en ensamstående att
adoptera. Samtidigt kan ett flertal situationer tänkas då möjligheten för
en person att adoptera inte på bästa sätt tillgodoser barnets intressen. Ett
sådan fall är när möjligheten för person att adoptera ensam används för
att kringgå bestämmelsen om att endast makar får adoptera gemensamt.
Om avsikten är att genom adoptionen ge barnet en familj vore det för-
modligen bättre att tillåta sambor att adoptera gemensamt än att låta en
av dem adoptera ensam. Två föräldrar anses i allmänhet, enligt svensk
rätt i övrigt, vara bättre än endast en. Föreligger det redan ett sådant för-
hållande mellan barnet och adoptanten som liknar det mellan barn och

134 Synonymt med denna beteckning används ofta uttrycket ensamstående adoptant. De två
uttrycken avser dock inte alltid samma sak eftersom en ogift person numera inte nödvän-
digtvis är ensamstående. Vad som alltid avses i detta sammanhang är att en person, i mot-
sats till två, ansöker om adoption.
135 LB II s. 37. I vad dessa goda skäl hade sin grund och vad som motiverade likställigheten
mellan man och kvinna utvecklades inte.
136 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor ger i sin handbok för socialnämnder
uttryck för detta. Där betonas att en ensamstående adoptant måste ha ett väl fungerande
socialt kontaktnät. Det upplyses också om att endast ett litet antal utlandskontakter är
beredda att placera ett barn hos ensamstående. NIA, Internationella adoptioner s. 34.
137 Se t.ex. RÅ 1967 ref. 43 och 44 (adoptantens ålder); ovan under 5.5.2.1 refererade
RÅ 1993 ref. 102 (adoptanten homosexuell); RÅ 1995 ref. 67 (ålder), refererat nedan
under 5.5.3.2. 
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biologisk förälder torde det dock ofta vara till barnets fördel att adoption
beviljas, även om barnet därmed får endast en adoptivförälder.

5.5.3 Krav på viss ålder

5.5.3.1 Minimiålder för att få adoptera

För att få adoptera enligt svensk rätt krävs enligt FB 4:1 som huvudregel
att adoptanten fyllt 25 år. Undantag från denna regel kan göras när det är
fråga om adoption av eget eller makes barn eller om synnerliga skäl i
övrigt föreligger. Samma åldersgränser gäller i övriga nordiska länder.
1993 års Haagkonvention anger inte någon åldersgräns för adoptant.
1967 års Europarådskonvention om adoption av barn, som ratificerats av
Sverige, föreskriver däremot en minimiålder om 21 år.138 

Åldersgränsen 25 år, som infördes genom 1917 års lag om adoption,
hade sin förebild i utländsk lagstiftning där den motiverats med hänvis-
ning till adoptantens biologiska barn och deras ekonomiska intressen. I
många länder föreskrevs vid denna tid en än högre åldersgräns för adop-
tanten, upp till 40 eller 50 år, för att det skulle vara ställt utom allt tvivel
att adoptanten inte kunde få egna barn. En så hög ålder ansågs emellertid
inte vara lämplig i svensk rätt. Lagberedningen framhöll att det särskilt
för en kvinna torde stå klart långt tidigare att hon inte kan bära och föda
barn. Biologiska barn var vid denna tidpunkt, som ovan berörts,139 ett hin-
der för adoption. En hög åldersgräns skulle dessutom försvåra adoption
av egna barn, en form av adoption som ansågs böra uppmuntras. En
lämpligare gräns ansågs därför vara 25 år.140 Genom 1949 års föräldra-
balk blev det möjligt för ett barns moder att tillsammans med make adop-
tera hennes barn utom äktenskap från det att hon blivit myndig. Det kräv-
des dock fortfarande att mannen fyllt 25 år.141 

Åldersgränsen för adoption diskuterades i samband med 1970 års
reform av adoptionsreglerna. Förslag fanns att sänka åldersgränsen för
adoptant från 25 år till 20 år för att åstadkomma likhet mellan adoptions-
och myndighetsålder.142 Departementschefen konstaterade i propositio-

138 Artikel 7 i Europeisk konvention om adoption av barn. Se vidare prop. 1968:114 s. 8
och 27. 
139 Se ovan delavsnitt 5.3.2.
140 LB II s. 38.
141 Var det hennes eller hans barn i tidigare äktenskap kunde den andre maken ensam adop-
tera med följd att barnet blev makarnas gemensamma. Detta var dock inte möjligt om bar-
net fötts utom äktenskap. I dessa fall måste båda makarna adoptera gemensamt för att
barnet skulle anses som deras gemensamma barn. Bet. 1LU 1949:34 s. 12. 
142 Ds Ju 1970:5 s. 60 ff. 
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nen att frågan om adoption endast sällan blev aktuell innan adoptanten
fyllt 25 år. I vissa fall kunde dock en åldersgräns lägga hinder i vägen för
en annars önskvärd adoption. Åldersgränsen kunde inte heller anses
utgöra någon garanti för att adoptanten uppfyllde de krav på mognad och
skötsamhet som av hänsyn till barnets bästa måste uppställas. Utredning
av adoptantens person och förhållanden inför en adoption utgjorde i detta
avseende ett bättre skydd. Det fanns således skäl som talade för en sänk-
ning av åldersgränsen. Bestämmelserna i Europarådskonventionen om
adoptioner lade emellertid hinder i vägen för en överensstämmelse med
myndighetsåldern som var 20 år, eftersom konventionen föreskrev att
adoptanten skall ha fyllt 21 år.143 Den allmänna gränsen på 25 år behölls,
med möjlighet för den som fyllt 20 år, numera 18 år, att adoptera eget
barn eller makes barn. Adoption kan också i andra fall medges innan
adoptanten fyllt 25 år om synnerliga skäl för tillåtande av adoption före-
ligger. Förmynderskapsutredningen berörde i sitt betänkande år 1989 frå-
gan om åldersgränsen men föreslog inte någon ändring eftersom några
skäl som motiverade en sänkning inte hade framkommit.144 

Det antyds i de diskussioner som förts kring åldersgränsen att valet av
25 år som minimiålder för rätten att adoptera motiveras av hänsynstagan-
den till barnet. Gränsen sattes dock främst med hänsyn till adoptantens
eventuella biologiska barns ekonomiska intressen. Det var först vid 25 år
som det med viss grad av säkerhet kunde antas att kvinnan inte kunde få
egna barn. Att adoption sedan lång tid tillbaka tillåts även om adoptanten
har biologiska barn, har inte föranlett någon omprövning av åldersgrän-
sen. Sett ur adoptivbarnets synvinkel torde det vara önskvärt med föräld-
rar som har en sådan livserfarenhet och mognad att de kan vara goda för-
äldrar. Frågan är dock om den valda gränsen på 25 år garanterar detta, en
fråga som också ställdes i samband med 1970 års reform. I andra sam-
manhang, med vissa undantag, anses myndighetsåldern utgöra den tid-
punkt då individen anses mogen nog att ta ansvar för sig själv. Rätt att
ingå äktenskap och bilda familj tillkommer därför den som fyllt 18 år.
Mot denna bakgrund framstår 25 års gränsen som hög. Anses man inte
tillräckligt mogen att ta ansvar för ett barn vid 18 års ålder borde rimli-
gen inte heller rätt att ingå äktenskap föreligga vid den åldern. De undan-
tag från 25-års kravet som givits i lagen, dvs. vid adoption av makes
barn, eget barn eller om andra synnerliga skäl föreligger, anger att före-
komsten av ett redan existerande familjeliv kan kompensera för låg ålder
hos adoptanten. Den bakomliggande tanken kan i dessa fall vara att ge

143 Prop. 1970:186 s. 50 ff.
144 SOU 1989:100 s. 160–161.
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möjlighet att rättsligt bekräfta barnets faktiska familjesituation oavsett
adoptantens ålder.

5.5.3.2 Övre åldersgräns för att få adoptera

Någon övre åldersgräns för adoption har inte införts i svensk rätt. En all-
män förutsättning för adoption är att adoptanten avser uppfostra eller har
uppfostrat barnet. Adoption kan medges också när barnet nått vuxen
ålder och adoptanten mer än så.145 

I takt med att barnafödandet i vårt samhälle skjuts upp i åldrarna får
frågan om en övre åldersgräns en större praktisk betydelse än tidigare.146

I lagen ställs inte något krav på att adoptanten inte får vara över en viss
ålder. Adoptantens ålder får dock ofta betydelse vid bedömningen av om
medgivande enligt SoL 25 § att ta emot barnet.147 Majoriteten av de barn
som idag adopteras är yngre barn från andra länder. I flera länder före-
kommer att en övre åldersgräns föreskrivs vid internationella adoptioner
av spädbarn. Det förekommer också att de organisationer som förmedlar
barn för adoption från andra länder föreskriver en viss högsta ålder för
adoptant. Skälet till ett särskilt beaktande av adoptantens ålder är att det
anses önskvärt att familjesituationen för utländska adoptivbarn inte avviker
från de flesta andra barns situation i Sverige. Adoptivföräldrar bör därför
vara i den ålder då svenska familjer vanligtvis får sina barn.

Adoptantens ålder tillmäts också betydelse vid domstols bedömning
av adoptionens lämplighet. Den torde få mindre betydelse när det är
fråga om adoption av styv- eller fosterbarn eftersom sådana barn oftast
har funnits i adoptantens vård under flera år innan ansökan om adoption
görs. Vilken betydelse adoptantens ålder skall tillmätas får avgöras i det
enskilda fallet. NIA har i sina riktlinjer angivit hur en blivande adoptants
ålder skall värderas inför adoption. Om adoptanterna är i 40-års åldern
”bör deras situation bli föremål för en noggrann prövning med tanke på
deras ålder”.148 Frågan om adoptantens ålder var föremål för bedömning i
följande fall:

RÅ 1995 ref. 67. En 45-årig ensamstående kvinna hade ansökt om med-
givande att ta emot ett utländskt barn för adoption. RegR fann att det faktum
att kvinna var ensamstående inte i sig utgjorde något hinder för att det sökta
medgivandet skulle lämnas. Hennes personliga förhållanden och sociala kon-
taktnät talade inte heller för att hon skulle anses olämplig som ensamförälder

145 Ansökan om adoption har dock lämnats utan åtgärd när sökanden avlidit innan rätten
tagit ställning till ansökan, NJA 1998 s. 581.
146 Se ovan avsnitt 3.3.
147 Se nedan under 5.7.3.2.
148 NIA, Internationella adoptioner s. 19.
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till ett adopterat barn. Hennes i sammanhanget höga ålder föranledde dock
särskilt beaktande. RegR förklarade sig dela NIA:s bedömning att ett generellt
medgivande att ta emot ett barn för adoption inte bör ges till personer över
45 år. Frågan var om kvinnan kunde anses ha en personlig lämplighet och en
social situation som kunde kompensera för hennes höga ålder. Kvinnan var
välutbildad barnpsykolog och barnterapeut med lång erfarenhet. Denna
omständighet, i kombination med hennes övriga personliga egenskaper,
ansågs uppväga hennes höga ålder. Ansökan bifölls därför. Det faktum att
hon rent faktiskt, i strid med 25 § SoL, hade haft vård om den pojke som
hon önskade adoptera ansågs också, av hänsyn till barnet, böra vägas in.

För att få adoptera trots en i dessa sammanhang hög ålder anses särskilda
kvalifikationer krävas för att kompensera åldern. Betydande erfarenhet
av barn, leklynne, fantasi och stabilitet och en förmåga att i framtiden
klara av de krav som ställs på en förälder till en tonåring anses vara
exempel på särskilda kvalifikationer.149 Utbildning och yrkeserfarenhet av
barn innebär också enligt RegR:s bedömning att adoption kan tillåtas
trots en hög ålder. En syn på föräldraskap som en ”professionell” syssla
framtonar i dessa resonemang.

5.5.3.3 Åldersskillnad mellan adoptant och adopterad

Syftet med adoption är att skapa sådana förhållanden mellan adoptivbarn
och adoptant som liknar det mellan barn och deras biologiska föräldrar.
För att uppnå detta krävs en viss åldersskillnad mellan adopterad och
adoptant. Uppställandet av ett sådant krav diskuterades när adoptions-
lagen infördes men ansågs obehövligt.150 Domstolen skall vid sin bedöm-
ning av om adoptionen kan anses lämplig beakta åldersskillnaden. Efter-
som avsikten är att skapa barn- och föräldraförhållanden så lika de natur-
liga som möjligt antogs adoption sällan kunna tillåtas om inte en viss
åldersskillnad mellan de berörda förelåg. I praxis har adoption tillåtits
trots en förhållandevis liten åldersskillnad.

NJA 1985 s. 651. Två makar ansökte om tillstånd att adoptera ett barn från
mannens förutvarande hemland. Mannen hade tidigare haft hand om barnet
där. HD konstaterade att adoption normalt skall medföra att det skapas ett
förhållande mellan sökanden och barnet av väsentligen samma innehåll som
föreligger mellan föräldrar och barn. Åldersskillnaden mellan sökanden och
barnet bör därför inte vara alltför liten. Åldersskillnaden mellan mannen och
barnet ansågs vara tillräcklig. Mellan hustruns och barnets ålder skilde däre-
mot endast 9 år vilket ansågs vara en för liten åldersskillnad. HD fann dock
att när det gäller adoption som söks av makar tillsammans får det accepteras

149 NIA, Internationella adoptioner s. 19 ff. 
150 LB II s. 38.
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att åldersskillnaden mellan adoptivbarnet och en av makarna inte är så stor.
Förutsättningar för att ett sådant förhållande som avses i FB 4:6 st. 1 ansågs
därför finnas. Adoption medgavs.

Frågan om åldersskillnad mellan sökande och barn har varit föremål för
prövning i praxis.151 Flera fall har rört adoption av barn från adoptantens
förutvarande hemland. Stor hänsyn förefaller ha tagits till ett tidigare för-
hållande eller släktskap mellan sökande och barn vilket medfört att ansö-
kan medgivits. Det rör sig också om adoption av barn om inte är helt
unga, en omständighet som kan tänkas ha betydelse vid bedömningen av
åldersskillnadens betydelse.

I dansk praxis har ställts upp ett krav på en viss minsta åldersskillnad
mellan adoptant och adoptivbarn. Tanken är att åldersskillnaden dem
emellan inte får vara så liten att det biologiskt sett skulle vara uteslutet att
adoptanten är mor eller far till barnet.152 

5.6 Allmänna förutsättningar för adoption

5.6.1 Samtycke från den som skall adopteras

För att adoption skall medges krävs enligt huvudregeln i FB 4:5 sam-
tycke från den som skall adopteras.

Redan år 1917 ansågs ett sådant samtycke vara ett oeftergivligt krav
för att adoption skulle kunna medges, eftersom adoption hade en ingri-
pande verkan i barnets personliga förhållanden. Billighetsskäl talade
enligt Lagberedningen för att adoption inte borde kunna genomföras mot
barnets vilja om barnet hade nått en sådan mognad att avseende borde
fästas vid barnets vilja.153 Det ansågs dock vara svårt att bedöma både när
en sådan mognad inträtt och vilken betydelse som skulle tillmätas bar-
nets vilja. Ett sätt att undvika denna problematik hade varit att endast till-
låta adoption av myndiga.154 En sådan regel skulle dock omintetgöra
adoptionsinstitutets syfte att bereda underåriga vård och fostran i en

151 Se t.ex. NJA 1991 s. 21, 10 år; RH 1997:102, 12 år. I RH 1987:22 vägrades dock två
makar, 26 resp. 28 år tillstånd att adoptera hustruns 22-åriga syster. Se även RÅ 1991
ref. 70 i vilket mål tillstånd att ta emot ett barn för adoption medgavs trots en åldersskill-
nad om endast 13 år. Flera ansökningar torde ha bifallits och därför inte kommit under
högre rätts prövning. Se vidare Beckman, N. & Höglund, O., Svensk familjerättspraxis.
B III a 4.
152 Lund-Andersen, I., m.fl. Familieret s. 41. 
153 LB II s. 43.
154 Ett villkor som på den tiden fanns i flera länders lagreglering. Enligt fransk rätt krävdes
därtill att adoptanten tagit hand om barnet under 6 år innan barnet blev myndigt. LB II s. 43.
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familj. Adoptionsinstitutet infördes för att främst tillgodose underåriga
barns intressen vilket också talade för att barnets vilja borde beaktas.
Krav på samtycke ställdes därför upp inte endast för de fall den som
skulle adopteras var myndig utan också vid adoption av underåriga.155

Samtycke skulle dock krävas endast från barn som var mogna nog att
bestämma över sina handlingar, en tidpunkt som inte så lätt kunde fast-
ställas. Den diskussion som fördes i denna fråga påminner i många avse-
enden om den som under senare år förts om betydelsen av barnets vilja i
vårdnadsmål.156 

Kravet på samtycke från barnet ansågs kunna sättas vid 12 alternativt
15 år. En gräns för samtycke från 15 år skulle innebära att överensstäm-
melse med den straffrättsliga myndighetsåldern erhölls. För en gräns vid
15 år talade vidare att barn vid 12 år typiskt sett inte ansågs ha nått en
sådan utveckling att barnet borde kunna hindra en adoption som skulle
kunna vara till barnets fördel. Därtill antogs det vara förenat med svårig-
heter att erhålla tillförlitliga uttryck för den känsla och uppfattning som
ett 12-årigt barn verkligen hyser inför en adoption.157 Åldersgränsen sat-
tes trots denna tvekan ändå till 12 år; en gräns som bäst antogs tillgodose
barnets intressen och därtill bidrog till nordisk rättslikhet.158 Kravet på
samtycke var absolut. Barn som fyllt 12 år kunde inte adopteras utan eget
samtycke. Barn som på grund av sin sinnesbeskaffenhet inte kunde sam-
tycka kunde därmed inte heller adopteras.

År 1980 infördes ett undantag från kravet på samtycke. I praxis hade
ett fall uppmärksammats där endast det ena av två syskon kunnat adopte-
ras eftersom det äldre barnet på grund av utvecklingsstörning inte kunde
avge giltigt samtycke.159 I detta och liknande fall ansågs det finnas starka
skäl som talade för adoptionens genomförande utan samtycke. Regeln i
FB 4:5 fick därför ett tillägg enligt vilket samtycke från den som fyllt 12 år
inte krävs för adoption om den som skall adopteras på grund av psykisk
sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat
slag eller på grund av annat liknande förhållande är förhindrad att lämna
samtycke.160 

155 LB II s. 43.
156 Jfr ovan avsnitt 2.6.
157 Bet. LU 1917:29 s. 35. Förslag fanns om en möjlighet för domstol att beakta också
yngre barns uppfattning, prop. 1917:33 s. 91.
158 Prop. 1917:33 s. 102. 1:a kammaren röstade för 15 år, FK prot. 1917 nr 36 s. 21. 2:a
kammaren röstade för 12 år, AK prot. 1917 nr 49 s. 4. Förslagen jämkades senare samman
till förmån för 2:a kammarens beslut.
159 NJA 1975 s. 727.
160 Prop. 1980/81:112 s. 6 ff. Numera används uttrycket ”psykisk störning eller annat lik-
nande förhållande”. Se vidare prop. 1990/91:194 s. 38 ff.
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Redan år 1958 hade dock ytterligare ett undantag medgivits till regeln
om att barn över 12 år skall ge sitt samtycke till adoption; det som finns i
FB 4:5 p. 1. Samtycke krävs inte om den som skall adopteras är under
16 år och det skulle skada honom eller henne att bli tillfrågad. Undanta-
get infördes genom 1958 års reform av adoptionsreglerna i samband med
att adoptionerna gjordes starka, dvs. medförde att barnet i rättsligt hänse-
ende kom att betraktas som barn till adoptivföräldrarna och inte till de
biologiska föräldrarna.161 För att adoptioner genomförda före reformen
skulle få denna verkan krävdes att barnet omadopterades enligt de nya
reglerna. Ordningen innebar att barn som adopterats tidigare i vissa fall
skulle behöva ge sitt samtycke till omadoptionen. Inte alla barn som var
adopterade kände till detta och inte heller alla barn som levde i foster-
familjer kände till att de inte var biologiska barn till fosterföräldrarna. I
båda dessa fall antog man att det för ett barn som befinner sig i pubertets-
åldern skulle kunna orsaka allvarlig skada att i samband med adoption få
reda på att det inte, som barnet tidigare trott, är biologiskt barn till sina
adoptiv- eller fosterföräldrar. Samtycke ansågs därför inte böra krävas
om det kunde antas att barnet skulle kunna skadas av att få information
om detta. Undantaget från samtyckeskravet hade i dessa fall sin förebild i
norsk rätt. Departementschefen var för egen del mycket tveksam till den
föreslagna ändringen i svensk rätt men fann att den, med hänvisning till
önskan att uppnå största möjliga nordiska rättslikhet på adoptionslagstift-
ningens område, ändå borde införas. Han förutsatte dock att undantags-
regeln skulle komma att utnyttjas endast i klara fall.162 I samband med
senare reformer har förslag framförts att det nu aktuella undantaget från
samtyckeskravet skall tas bort med hänvisning till betydelsen av att bar-
net får kännedom om sitt ursprung.163 Någon sådan ändring har dock
ännu inte genomförts, bland annat med hänvisning till att det inte visats
att undantagsmöjligheten inte behövs.164 Ställningstagandet speglar ett
synsätt på betydelsen av barnets egen vilja som till viss del går emot det i
andra sammanhang rådande.

I FB 4:10 st. 2 föreskrivs sedan år 1995 att även i de fall barnets sam-
tycke inte behövs skall rätten vid bedömningen av om det är lämpligt att
adoptionen äger rum, beakta barnets vilja med hänsyn till barnets ålder
och mognad. Socialnämnden skall, om det inte är olämpligt, söka klar-

161 Jfr ovan delavsnitt 5.3.3.
162 Prop. 1958 A:144 s. 218–219.
163 Prop. 1980/81:112 s. 7 ff.; SOU 1989:100 s. 163 ff. Regeln har avskaffats i Finland och
Norge. I dansk rätt finns möjlighet att underlåta att inhämta barnets samtycke om det
skulle kunna vara till skada för barnet att det tillfrågas, adoptionsloven § 6 st. 1. 
164 Prop. 1994/95:224 s. 40.
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lägga barnets inställning och redovisa denna för rätten.165 Bestämmelsen
utgör en anpassning till artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättighe-
ter som anger att barnet har en rätt att framföra sina åsikter i frågor som
rör barnet166 och artikel 4 i 1993 års Haagkonvention. Haagkonventionen
föreskriver att en adoption får genomföras endast om det säkerställts att
hänsyn tagits till barnets önskemål och mening med beaktande av barnets
ålder och mognad. Med tanke på innehållet i dessa konventioner framstår
utgångspunkten vid granskningen av FB:s undantag från samtyckeskravet
som felaktig. Utgångspunkten borde istället vara att barnet har en rätt att
få framföra sina åsikter också i frågor som rör adoption. Inskränkningar i
denna rätt kan ske endast om det visas att sådana är nödvändiga. Det kan
därför ifrågasättas om den nuvarande svenska ståndpunkten alls är förenlig
med konventionerna.

Kravet på barnets samtycke, som det formulerats i FB 4:5 och 4:10
st. 2, innebär att barnet enligt svensk rätt i princip har vetorätt mot adop-
tion efter fyllda 12 år, om inte undantag från samtyckeskravet kan med-
ges enligt ovan beskrivna bestämmelser. Har barnet inte fyllt 12 år finns
möjlighet att göra bedömningen att det är till barnets bästa att genomföra
adoptionen även om barnet motsätter sig denna. Har barnet fyllt 12 år
förhindrar ett uteblivet samtycke från barnet adoption, oavsett skälet till
det vägrade samtycket. Kravet på barnets samtycke är detsamma i samt-
liga nordiska länder.167 Enligt dansk rätt skall barnet informeras om inne-
börden av adoptionen.168 Något sådant krav finns inte i FB. Samtycket
skall emellertid inte betraktas som en formsak, utan lämnas av barnet
efter ett noggrant övervägande. Domstolen skall förvissa sig om att sam-
tycket verkligen ger uttryck för barnets vilja.169 1993 års Haagkonvention
rörande internationella adoptioner har inkorporerats i svensk rätt. Kon-
ventionen ställer inte upp något krav på samtycke från barnet vid adop-
tion. Frågan om samtycke från barnet avgörs istället av ursprungslandets
lag. Av konventionens bestämmelser följer att ursprungsstaten ansvarar
för att barnet har erhållit rådgivning och information om såväl adoptio-
nens verkningar som verkningarna av samtycket i de fall sådant skall
ges.170 

Barnet har inte någon möjlighet att själv initiera adoption. En önskan
från barnet att få ”byta” föräldrar kan således inte tillgodoses, inte heller en

165 Prop. 1994/95:224 s. 38 ff.
166 Jfr ovan avsnitt 2.6. 
167 I Norge enligt lov om adopsjon § 6, i Finland 8 § adoptionslagen. 
168 Adoptionsloven § 6 st. 2 och § 26 adoptionscirkulære nr 99 af 5 sept. 1986.
169 Prop. 1994/95:224 s. 40.
170 Prop. 1996/97:91 s. 66–67, Haagkonventionen artikel 4 d 1.
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önskan att få det faktiska föräldraförhållandet rättsligt bekräftat. Däremot
anses barnet ha rätt att överklaga beslut i adoptionsärende enligt FB 4:11
i egenskap av ”den som skall höras”.171 

5.6.2 Samtycke från barnets vårdnadshavare

5.6.2.1 Adoption berör förälders rätt

Samtycke till adoption krävs, förutom från barnet självt om det är över
12 år, från barnets föräldrar när barnet är under 18 år, FB 4:5 a. Adoption
av minderårig anses inte bara beröra barnets intressen utan också mycket
nära angå föräldrarnas rätt och intresse.172 Vilken betydelse som skall till-
mätas samtycke, eller frånvaro av samtycke, från barnets föräldrar är en
fråga som varit föremål för kontinuerlig uppmärksamhet ända sedan
adoptionsinstitutet infördes i svensk rätt. Diskussionen speglar den syn
som funnits på balansen mellan den biologiska förälderns rätt till barnet
och barnets egen rätt till något som kan vara bättre, inklusive permanenta
rättsliga band till de sociala föräldrarna. Denna balansgång är av stort
intresse i detta arbete.

Först några ord om termen förälder som den används i FB 4:5 a. Lag-
rummet anger att det är barnets föräldrar som skall samtycka till adoptio-
nen. Därtill anges att om barnet är adopterat är det adoptivföräldrarna
eller när make adopterat den andre makens barn, adoptivföräldern jämte
den biologiska föräldern som skall samtycka. Formuleringen i stadgandet
ger vid handen att med ”förälder” avses i lagtexten biologisk förälder.
Vad som åsyftas är dock barnets rättsliga föräldrar; de som – på ett av
flera alternativa sätt – erhållit status som föräldrar till barnet. Den som är
biologisk förälder till ett barn men som inte fått föräldraskapet rättsligt
erkänt eller den vars biologiska barn adopterats, omfattas inte av sam-
tyckeskravet och benämns inte heller som förälder i lagen i övrigt. Det
särskilda omnämnandet i lagrummet av adoptivföräldrar innebär att lag-
stiftaren i detta sammanhang utgått ifrån en snäv definition av begreppet
förälder, som biologiskt bestämt, en distinktion som saknar motsvarighet
i lagen i övrigt. Om avsikten har varit att åstadkomma en fullständig upp-
räkning av föräldraskap på olika grunder borde även faderskap grundat på
samtycke till givarinsemination nämnas. Mot bakgrund av regeln i FB 4:8
enligt vilken adoptivföräldrar jämställs med biologiska föräldrar framstår
det särskilda omnämnandet av adoptivföräldrar i FB 4:5 a som en onödig
markering.

171 Walin, G., Föräldrabalken s. 170.
172 LB II s. 44.
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När förälders rätt i förhållande till adoption diskuteras är det i allmän-
het frågan om vilken hänsyn som skall tas till att en förälder motsätter sig
adoptionen som är föremål för uppmärksamhet. En annan fråga, som sällan
berörs, är om hänsyn skall tas till en förälders önskan att barnet skall
adopteras bort. Någon rätt att avstå från eller överföra det rättsliga föräldra-
skapet finns inte enligt svensk lag.173 Det kan tänkas situationer när en
förälder har fullt godtagbara skäl att vilja överföra ansvaret för barnet till
någon annan genom adoption, exempelvis om föräldern är döende. För-
älder kan dock i en sådan situation ange vem de önskar se som vårdnads-
havare för barnet. Den föräldern angivit skall enligt FB 6:10 a förordnas
som vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det. Det kan också
hända att en förälder i praktiken abdikerat från föräldraansvaret med
följd att samhället måste träda in och tillse att barnet får omvårdnad.
Adoption av barnet i en sådan situation torde dock ske endast i undan-
tagsfall, barnets behov av omvårdnad tillgodoses på annat sätt.174 Någon
möjlighet att få rättsligt godkännande av ett arrangemang om adoption
utan sedvanlig prövning av adoptionens lämplighet finns således inte.
Den omständigheten att föräldern vill att barnet adopteras skulle dock
kunna tala för att adoption är till fördel för barnet. I det följande är det
endast situationen när en förälder motsätter sig adoption som skall upp-
märksammas.

5.6.2.2 Endast vårdnadshavarens samtycke krävs

Adoption anses beröra förälderns rätt. Därav följer att båda föräldrarnas
samtycke i princip efterfrågas, FB 6:5 a, st. 1. I formellt hänseende är det
emellertid endast samtycke från barnets vårdnadshavare som krävs för att
en adoption skall kunna medges, FB 6:5 a st. 2. Om båda föräldrarna har
del i vårdnaden men den ene av föräldrarna är sinnessjuk eller på okänd
ort räcker det också med den ena förälderns samtycke. Förälder utan del i
vårdnadsansvaret skall i förekommande fall höras, FB 6:10, st. 2. Om
barnet är under 18 år men inte längre står under någons vårdnad krävs
inte samtycke från förälder, men båda föräldrarna skall höras.175 

Förälder utan del i vårdnadsansvaret för barnet har – med ett undantag
– aldrig haft formell möjlighet att förhindra adoption. I förarbetena till

173 I målet RH 1984:144 avslogs en ansökan om adoption. Barnets moder, som var enda
vårdnadshavare, ansågs inte ha rätt att överklaga avslag på adoptionsansökan.
174 Barnet kan överlämnas till socialnämnden för vård enligt 12 § SoL och placeras i familje-
hem. Vårdnaden kan i sådant fall så småningom, efter initiativ från socialnämnden, över-
flyttas till familjehemsföräldrarna. Barnet kan, åtminstone rent formellt, därefter adopteras
av dessa. Hela det händelseförloppet ligger dock utanför föräldrarnas påverkan; de skall
vid en adoption höras men saknar möjlighet att förhindra en adoption.
175 Jfr FB 6:2; förälders vårdnadsansvar upphör om barnet gifter sig före 18 års ålder.
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1917 års lag diskuterades huruvida förälder utan del i det rättsliga vård-
nadsansvaret borde ha vetorätt mot adoption. När föräldrarna separerat
eller tidigare varit gifta hade endast den ena föräldern, i allmänhet
modern, ensam vårdnadsansvaret för barnet. Lagberedningen menade att
den förälder som i en sådan situation inte hade del i vårdnaden hade
mycket ringa beröring med barnet och därför knappast kunde bedöma
frågan om adoptionens lämplighet. En vetorätt för icke vårdnadshavande
förälder kunde dessutom användas i egna syften.176 Det ansågs därför inte
lämpligt att ställa upp ett krav på samtycke till adoption från den icke
vårdnadshavande förälder. Som lagen slutligen utformades föreskrevs
ändå samtycke från en förälder utan del i vårdnaden i fall när föräldrarna
ansökt om hemskillnad och vårdnadsansvaret upplösts genom lagakraft-
vunnet beslut. Anledningen till bestämmelsen var lagrådets synpunkt att
det inte kunde anses rätt att adoption av makarnas barn skall kunna ske
mot den ena makens vilja innan äktenskapet upplösts. En adoption i en
sådan situation skulle, menade lagrådet, innebära ett alltför stort ingrepp
i den icke vårdnadshavande makens rätt och kunde dessutom motverka
makarnas återförening.177 Om make i illojalt syfte motsatte sig en adop-
tion, fick adoptionen anstå till dess äktenskapet upplösts. Därefter kräv-
des inte samtycke från förälder utan del i vårdnadsansvaret.

I samband med föräldrabalkens tillkomst år 1949 diskuterades om ett
krav på samtycke från den förälder som inte hade del i vårdnaden borde
införas. Det kunde, menade departementschefen, framstå som naturligt
att adoption inte borde komma till stånd mot vare sig faderns eller
moderns vilja. Att tillerkänna förälder utan del i vårdnaden vetorätt
ansågs emellertid inte vara av godo.178 Risk fanns att föräldern i vissa fall
skulle begagna sig av sin vetorätt för att skaffa sig själv obehörig för-
del.179 Rätten för förälder utan del i vårdnaden att, i de fall äktenskapet
inte var upplöst, motsätta sig adoptionen avskaffades också. Föräldern
gavs emellertid rätt att föra talan mot adoptionsbeslutet.180 

Under senare år har frågan om betydelsen av en icke vårdnadshavande
förälders inställning till adoptionen debatterats flitigt. Någon lagändring
har ännu inte vidtagits vad gäller det formella kravet på samtycke; det är
fortfarande endast vårdnadshavarens samtycke som krävs. Innebörden av
detta krav torde dock få anses ha kommit i ett nytt läge genom de mot

176 Det kunde enligt lagberedningen befaras att ”han … i vissa fall [skulle] begagna sig av
sin vetorätt till att förskaffa sig själv obehörig fördel”, LB II s. 45.
177 Prop. 1917:33 s. 91–92.
178 Prop. 1949:93 s. 94–95.
179 Ärvdabalkssakkunnigas synpunkter i SOU 1946:49 s. 89.
180 Prop. 1949:93 s. 95.
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slutet av 1990-talet genomförda reformerna av vårdnadsreglerna. Dessa
har haft till syfte att åstadkomma att barnets båda föräldrar som huvudregel
skall ha del i det rättsliga vårdnadsansvaret för barnet oavsett hur vårdna-
den faktiskt fullgörs.181 Antalet fall då den ena föräldern inte har del i vård-
naden kan förväntas minska i framtiden varför adoptioner kommer att
kräva båda föräldrarnas samtycke.

5.6.2.3 Vårdnadsöverflyttning enligt FB 6:8 och adoption

Avsaknaden av rätt för förälder som inte har del i vårdnaden att förhindra
adoption uppmärksammades i samband med tillkomsten av FB 6:8 år
1983. Då infördes en möjlighet att flytta över vårdnadsansvaret för ett
barn till särskilt förordnade vårdnadshavare även om barnets föräldrar
inte i och för sig är olämpliga vårdnadshavare. Avsikten med bestämmel-
sen är att göra det möjligt att flytta över vårdnadsansvaret för barnet till
familjehemsföräldrar i de fall barnet under en längre tid vistats och fostrats
i ett annan hem än föräldrahemmet. Avgörande för beslutet skall vara att
det är uppenbart bästa att det rådande förhållandet får bestå och att vård-
naden överflyttas. En följd av en sådan vårdnadsöverflyttning är att de
rättsliga föräldrarna inte kan förhindra att barnet adopteras. Vårdnads-
havarnas, dvs. efter vårdnadsansvarets överflyttande familjehemsföräldrar-
nas, samtycke är formellt sett tillräckligt för att adoption skall kunna med-
ges: föräldrar utan del i vårdnaden skall endast höras. Vid remissbehand-
lingen av bestämmelsen i FB 6:8 framfördes farhågor om att bestämmelsen
de facto kan ge möjlighet till adoption mot föräldrarnas vilja, vad som
brukar benämnas tvångsadoption.182 Departementschefen menade dock
att möjligheten att flytta över vårdnaden inte skulle komma till använd-
ning när föräldrarna höll god kontakt med barnet. Föräldrarnas möjlighet
att höras i adoptionsärendet ger dem därtill möjlighet att framföra de syn-
punkter de kan ha i adoptionsfrågan.183 Refererad praxis finns inte
rörande adoption mot båda föräldrarnas vilja när familjehemsföräldrar
varit vårdnadshavare.184 

181 Prop. 1997/98:7 s. 48 ff. Se även Ds 1999:57 s. 66 ff. angående förslag om s.k. automa-
tisk genemsam vårdnad för ogifta föräldrar.
182 Prop. 1981/82:168 s. 40 ff. Uttrycket tvångsadoption synes böra begränsas till fall där
föräldrarna har vårdnadsansvaret för barnet och adoption ändå tillåts mot deras vilja. Se
vidare nedan under 5.6.2.4.
183 Prop. 1981/82:168 s. 40. Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar behandlas i
delavsnitt 9.5.4.
184 Se också Socialstyrelsen, Ovisshetens barn s. 59. Det förefaller inte vara vanligt förekom-
mande att vårdnadsansvaret överflyttas till familjehemsföräldrarna, se t.ex Davidsson, R.,
Sveket mot familjehemsbarnen s. 889 ff.
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5.6.2.4 Adoption utan vårdnadshavarens samtycke – tvångsadoption

Genom att det är möjligt att enligt FB 6:8 frånta föräldrarna det rättsliga
vårdnadsansvaret för barnet ges också rättslig möjlighet att mot föräld-
rarnas bestridande adoptera bort ett barn enligt svensk rätt.185 Enighet råder
dock om att denna möjlighet inte skall användas. Har vårdnaden flyttats
över till familjehemsföräldrarna anses ofta barnets intressen tillräckligt
tillgodosedda därmed; anledning saknas därför att ytterligare befästa bar-
nets rättsliga relation till familjehemsföräldrarna genom adoption.186

Någon möjlighet att adoptera ett barn mot vårdnadshavande förälders
vilja finns inte enligt svensk rätt. Inte heller har införandet av tvångs-
adoptioner som en positiv möjlighet diskuterats i rättsliga sammanhang i
Sverige.187 

Adoption mot vårdnadshavarnas vilja är, i motsats till vad som gäller i
Sverige, möjlig i samtliga övriga nordiska länder. Förutsättningen är att
en adoption bedöms vara till barnets bästa, trots vårdnadshavarens bestri-
dande. Det rättsliga vårdnadsansvaret förefaller inte tillmätas samma
betydelse som i svensk rätt. Att barnet bott, eller inte bott, hos föräldern
kan ha större betydelse än rättsligt vårdnadsansvar.

Enligt den danska adoptionsloven skall barnets föräldrar samtycka till
adoptionen.188 Samtycke från förälder utan del i vårdnadsansvaret krävs
inte. Beslut om adoption kan meddelas trots att ett tidigare samtycke från
barnets föräldrar är återkallat. Adoption kan i sådant fall beviljas om
återkallelsen av samtycket med särskild hänsyn till barnets behov inte
framstår som rimligt.189 Men också i de fall föräldrarna aldrig har givit
sitt samtycke till adoption kan adoption beviljas om hänsynen till barnets
behov kräver det.190 Kraven för att bevilja adoption är strängare i dessa

185 Det finns också möjlighet att frånta föräldrarna det rättsliga vårdnadsansvaret enligt
FB 6:7 när de är uppenbart olämpliga. Ovan förda resonemang om adoption blir tillämp-
ligt även i ett sådant fall.
186 Endast ett fåtal barn placerade i familjehem adopteras varje år. Enligt socialstyrelsens
uppgifter adopterades 19 familjehemsplacerade barn år 1995, 12 barn år 1996 samt 20 barn
år 1997. Socialstyrelsen, Faderskap och underhåll under 1997 s. 4. Se också ovan avsnitt 3.4.
Under år 1997 var ca 15500 barn föremål för vård med placering utanför hemmet, av
dessa 11200 enligt SoL, 4400 enligt LVU. Av de barn som placerats jämlikt SoL hade
19 % varit placerade i mer än 2 år, motsvarande siffra för barn placerade jämlikt LVU var
43 %. Socialstyrelsen, Insatser för barn och unga 1997 s. 15 och tab. 4.
187 Jfr Davidsson, R., Sveket från familjehemsbarnen s. 890–891 där en aktivare använd-
ning av FB 6:8 förespråkas, kombinerat med en möjlighet till adoption i fall där barnet
varit placerat under lång tid. Adoption mot vårdnadshavarens vilja föreslås dock inte. Jfr
också Socialstyrelsen, Ovisshetens barn s. 77.
188 Adoptionsloven § 7.
189 Adoptionsloven § 9 stk. 1. Se vidare Lund-Andersen, I., m.fl. Familieret s. 44.
190 ”[H]ensynet til barnets tarv afgørende tilsiger dette”, adoptionsloven § 9 stk. 2. 
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fall än när samtycket återkallats. Enligt praxis krävs att det inte har före-
kommit någon kontakt mellan föräldrar och barn under en längre tid och
att barnet har bott hos de adoptionssökande under en längre tid.191 Möjlig-
het finns också för Den Sociale Ankestyrelse att ge tillstånd att ett barn
som är föremål för hjälpinsatser enligt bistandsloven senare adopteras
även om föräldrasamtycke inte kan erhållas.192 Detta kallas ”frigivelse til
adoption” och avser att förhindra att barn blir kvar på institutioner under
en längre tid.

Huvudregel i den finska adoptionslagen är att samtycke krävs från bar-
nets båda rättsliga föräldrar, oavsett om de har del i vårdnadsansvaret
eller inte. Adoption kan dock beviljas även om den ena föräldern motsätter
sig detta.193 Förutsättningen är att adoptionen på ett avgörande sätt bedöms
vara till barnets bästa och att det med beaktande av förhållandet mellan
barnet och föräldern inte bedöms föreligga tillräckligt skäl till förälderns
vägrade samtycke. Det finns också möjlighet att mot båda föräldrarnas
vilja under samma förutsättningar bevilja adoption. Sådan adoption kom-
mer till användning främst i fråga då kontakten mellan barnet och föräldern
brutits för gott barnet och vårdats och uppfostrats av en annan person.194 

Enligt norsk rätt är det möjligt att adoptera mot föräldrarnas vilja om
föräldrarna först fråntagits föräldraansvaret för barnet.195 Fylkesnemnda
kan i föräldrarnas ställe samtycka till adoption om det är sannolikt att
föräldrarna inte kommer att kunna ge barnet ”forsvarlig” omsorg eller
om barnet har fått sådan anknytning till andra människor och miljö att
det vid en sammantagen bedömning kan innebära problem för barnet att
flyttas från dem. Vidare krävs för fylkesnemndas samtycke att adoptio-
nen är till barnets bästa och att adoptanterna har varit fosterföräldrar till
barnet och visat sig lämpade att ta hand om barnet som sitt eget. Den
norska lagen påminner i viss utsträckning om den svenska regleringen i
FB 6:8 rörande villkoren för vårdnadsöverflyttning till familjehems-
föräldrar. Enligt norsk rätt finns dock en uttalad möjlighet till adoption i
de fall det inte framstår som antagligt att barnet kan återföras till föräld-
rarna. I förarbetena till den svenska regeln i FB 6:8 anges att vårdnads-
överflyttning inte får användas för att skapa förutsättningar för adoption
av barnet mot föräldrarnas vilja.

191 Lund-Andersen, I., m.fl. Familieret s. 45.
192 Adoptionsloven § 10.
193 9 § adoptionslagen.
194 Timonen, P., (red.) Inledning till Finlands rättsordning s. 413.
195 Loven om barneverntjenster 4–20 §. (Bvtjl.)
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Av de nordiska länderna är det endast Sverige som saknar möjlighet att
adoptera utan samtycke från vårdnadshavaren.196 Den svenska inställ-
ningen att adoption mot förälders vilja, oavsett rättsligt vårdnadsansvar,
inte är önskvärd torde inte kunna förklaras av skillnader i samhällssitua-
tion. Barn i Norge, Danmark och Finland har det lika bra som barn i
Sverige, och därmed torde förutsättningarna eller behovet av tvångsadop-
tion rent materiellt sett inte skiljas sig åt. En förklaring till skillnaden
skulle kunna vara att svensk rätt ger sådana möjligheter till tvångsingri-
panden när det gäller vårdnaden att adoption mot föräldrarnas vilja inte
krävs för att tillgodose barnets intressen. I samtliga nordiska länder ges
dock liknande möjligheter till tvångsingripanden.197 Inte heller torde det
råda olika uppfattningar om adoptions betydelse för barnet i Sverige jäm-
fört med de övriga nordiska länderna. Forskningsresultat visar att adop-
tion kan vara bättre för barnet än långvariga familjehemsplaceringar.198

Skillnaden i synsätt på tvångsadoption synes därför närmast ha sin för-
klaring i en annan syn i Sverige än i våra grannländer på förälderns rätt
till barnet. Svensk rätt präglas av en stor respekt för den biologiska för-
älderns rätt till barnet, och en syn på föräldraskap som något mer än ett
vårdnadsförhållande.

5.6.3 Hörande av förälder utan del i vårdnaden

Den förälder som inte har del i vårdnadsansvaret och vars samtycke till
adoptionen därför inte krävs, skall dock enligt FB 4:10 st. 3 höras om så
kan ske. Något utrymme för en bedömning av om ett hörande är lämpligt
i det enskilda fallet finns inte.

NJA 1966 s. 112 gällde adoption av en flicka med samtycke av en särskilt
förordnad förmyndare tillika ensam vårdnadshavare. Flickans moder, som
inte hörts i adoptionsärendet, besvärade sig över adoptionsbeslutet som
undanröjdes på grund av domvilla. Domstolen slog fast att en förälder skall
höras om så kan ske. I målet hade inte visats att hinder mot hörande av för-
äldrarna förelegat varför adoptionsbeslutet undanröjdes.

Föräldern har inte någon formell möjlighet att förhindra en adoption. För
att de allmänna förutsättningarna för adoption skall vara uppfyllda krävs
endast att föräldern givits tillfälle att framföra sina synpunkter på

196 Enligt engelsk rätt finns också möjlighet att adoptera utan vårdnadshavarens samtycke,
Section 16 Adoption Act 1976.
197 Vårdnadsansvaret behandlas nedan i kap. 9.
198 Boman, M., De svenska adoptivbarnen s. 315 ff. Jfr också Socialstyrelsen, Ovisshetens
barn s. 77.
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adoptionen.199 Vilken betydelse förälderns inställning till adoptionen
skall tillmätas i det enskilda fallet avgörs inom ramen för domstolens all-
männa bedömning av huruvida adoptionen är till fördel för barnet. Vid
denna skönsmässiga bedömning får frågan om barnets eventuella
umgänge med den icke vårdnadshavande föräldern stor betydelse.200 

Regeln om hörande av en icke vårdnadshavande förälder i adoptions-
ärendet fanns med redan i 1917 års lag om adoption. Någon ledning för
bedömningen av vilken betydelse som skulle tillmätas det faktum att för-
äldern motsatte sig adoptionen gavs inte.201 Den allmänna inställningen
bakom lagen ger dock viss ledning. Utgångspunkten var att adoption
skulle genomföras när så bedömdes vara fördelaktigt för barnet. I lagens
förarbeten uttrycktes en oro för att förälder utan del i vårdnaden – i all-
mänhet fadern – skulle motsätta sig en adoption på grund av skäl som
inte var hänförliga till barnets bästa. Hänsynen till barnets intressen gavs
därför företräde framför en icke vårdnadshavande förälders intressen
genom att denne inte gavs rätt att förhindra en adoption. Respekten för
det bestående äktenskapet var dock, som ovan berörts,202 starkare varför
en icke vårdnadshavande förälder gavs rätt att förhindra adoption så
länge äktenskapet formellt bestod.

Genom 1949 års FB upphävdes helt möjligheten för en icke vårdnads-
havande förälder att förhindra en adoption. Den då existerande möjligheten

199 Jfr JO 1966 s. 243–247 till belysning av syftet med rätten att höras. I ett ärende rörande
adoption av en 39-årig kvinna hade kvinnans fader (bror till adoptanten) av förbiseende
från domstolens sida inte blivit hörd. JO konstaterade följande: ”Om föräldrarna icke bliva
hörda i ärendet erhålla de kanske över huvud taget icke kännedom om adoptionen och
kunna sålunda inte inrätta sig efter den nya situationen, t.ex. genom upprättande av testa-
mente, i följd varav rättsförluster kunna uppstå.”
200 Utgångspunkterna för domstolens bedömning av om adoption skall medges behandlas
nedan i avsnitt 5.7. 
201 I bl.a. SOU 1989:100 s. 166 och Saldeen, Å., Något om faderns ställning i svensk rätt
s. 568 sägs att lagberedningen underströk att man borde ta största hänsyn till icke vård-
nadshavande förälders inställning. Något stöd för detta står inte att finna i lagberedningens
betänkande från år 1913. Däremot framhålls det i SOU 1946:49 s. 89 samt prop. 1949:93
s. 95 att domstolen måste ta största hänsyn till en icke vårdnadshavande förälder mening i
adoptionsfrågan. Uttalandet görs där i samband med en diskussion rörande avskaffandet
av rätten för make att under hemskillnaden – men efter det att vårdnaden överflyttats till
den andra föräldern – motsätta sig en adoption. Noteras kan att dessa uttalanden görs i en
diskussion rörande en far som varit gift med modern. Därmed kan också antas att mannen
har levt samman med barnet och fungerat som far. Det är inte givet att det bara är släktska-
pen som tillmäts betydelse. Denna distinktion går förlorad i den nutida debatten. Uppfatt-
ningen om den stora betydelse som skall tillmätas en icke vårdnadshavande förälders
inställning, och i synnerhet den ogifte faderns inställning, förefaller vara en mer sentida
värdering än vad som antyds genom hänvisningen till lagberedningens betänkande från
år 1913. 
202 Se under 5.6.2.2.
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för förälder utan del i vårdnaden att förhindra adoption under hemskill-
nadstiden ansågs inte vara av godo.203 I lagens förarbeten betonades att
stor hänsyn skulle tas till sådan förälders inställning; ett motsättande
borde dock inte få förhindra önskvärda adoptioner.204 Förälderns intresse
ansågs tillgodosett genom möjligheten att bli hörd i ärendet. Föräldern
gavs också rätt att föra talan mot beslutet.

I mitten av 1980-talet uppmärksammades åter en icke vårdnadshavande
förälders ställning vid adoption genom en motion i riksdagen. Bakgrunden
synes åtminstone delvis ha varit den förändrade synen på barns behov av
umgänge med båda föräldrarna.205 Att en icke vårdnadshavande förälder
(i praktiken oftast fadern) genom adoptionen gick miste om sin umgäng-
esrätt ansågs böra beaktas om föräldern motsatte sig adoption.206 Lagut-
skottet menade i sitt yttrande med anledning av motionen att i de fall det
förelåg ett fungerande umgänge med den icke vårdnadshavande föräld-
ern så torde umgänget i allmänhet förhindra en adoption.207 Det kunde
dock inte uteslutas, fortsatte lagutskottet, att frånvaron av fungerande
umgänge hade sin orsak i åtgärder från vårdnadshavarens sida, och att
umgänget i en framtid skulle kunna förbättras. I sådana fall skulle ett
krav på samtycke från den icke vårdnadshavande föräldern kunna fylla
en funktion. Frågan ansågs därför böra utredas ytterligare.

Förmynderskapsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande år 1989 en
särskild regel där det uttryckligen stadgades att barnets båda biologiska
föräldrar skulle ge sitt samtycke till adoptionen. Avsåg adoptionen barn
som redan var adopterat skulle adoptivföräldrarna på samma sätt ge sitt
samtycke. Enligt förslaget skulle ett vägrat samtycke från en biologisk
förälder, eller en adoptivförälder, utan del i vårdnadsansvaret inte utgöra
hinder för en adoption om denna ansågs förenlig med barnets bästa. Mar-
keringen av vilket inflytande den icke vårdnadshavande föräldern borde
ha – samtycka i stället för höras – gjordes för att understryka att barnets
kontaktbehov med båda föräldrarna medför att det normalt inte bör före-
komma att genomföra en adoption om någon av föräldrarna motsätter sig

203 Prop. 1949:93 s. 95.
204 SOU 1946:49 s. 89; prop. 1949:93 s. 95. Jfr vad som ovan anförts angående lämplig-
hetsbedömningen av adoptionen när en icke vårdnadshavande förälder motsätter sig adop-
tionen. Se vidare nedan under 5.7.3.3 och 5.7.3.4. 
205 Se bl.a. prop. 1981/82:168 s. 41 ff.
206 Motion 1985/86:L237. Diskussionen om förälders samtycke förs uteslutande i relation
till inhemska adoptioner, med särskild inriktning på adoption av styv- och fosterbarn.
Samtyckeskravets innebörd vid internationella adoptioner berörs inte, möjligen beroende
på att hörandet av föräldern villkorats av att så kan ske.
207 Bet. LU 1985/86:28 s. 8. Se vidare nedan under 5.7.3.3 och 5.7.3.4 angående umgäng-
ets betydelse vid bedömningen av om adoption är till fördel för barnet.
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den.208 Någon absolut rätt att förhindra en adoption ansågs dock inte böra
finnas. Förslaget har ännu inte resulterat i lagstiftning. Förmynderskaps-
utredningens förslag innebär att kravet på samtycke inte är absolut. Sam-
tycke från båda föräldrarna skall formellt krävas för adoption, men adop-
tion skulle i vissa fall – om den bedöms vara till fördel för barnet – ändå
kunna genomföras. Uteblivet samtycke från vårdnadshavande förälder
skulle dock också enligt utredningens förslag alltid förhindra adoption.

Frågan om adoption enligt svensk rätt i strid med en icke vårdnads-
havande förälders vilja har prövats i Europadomstolen för mänskliga rättig-
heter. Omständigheterna i målet var i huvuddrag följande:

Case of Söderbäck v. Sweden (113/1997/897/1109). Målet gällde en flicka
född 1982. Flickans föräldrar bodde inte tillsammans vid barnets födelse
och fadern hade efter flickans födelse endast sporadisk kontakt med henne.
Han hade inte heller del i det rättsliga vårdnadsansvaret för flickan. År 1988
ansökte moderns make om tillstånd att adoptera flickan. Flickans biologiska
far motsatte sig adoptionen och yrkade på umgänge med flickan. Social-
nämnden avstyrkte i sitt yttrande adoption med hänvisning till flickans
behov av umgänge med den biologiska fadern. TR anförde att flickan inte
hade haft något egentligt umgänge med den biologiska fadern och inte hel-
ler hade behov av ett sådant då hon uppfattade adoptionssökanden som sin
far. På grund av detta och då adoptionen i övrigt ansågs vara till fördel för
flickan gavs tillstånd till adoptionen.209 Den biologiska fadern överklagade
beslutet till hovrätten som dock lämnade besvären utan bifall.210 HD fann ej
skäl meddela prövningstillstånd. Flickans biologiska fader vände sig däref-
ter till Europakommissionen för mänskliga rättigheter som fann att adop-
tionsbeslutet innebar en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen, vilken
stadgar rätt till skydd för familjelivet. Ärendet förelades därför Europadom-
stolen för prövning. Europadomstolen fann dock i sin dom den 28 oktober
1998 att det lämnade tillståndet för adoption inte innebar en kränkning av
nämnda artikel. Domstolen grundande sitt avgörande på flera omständighe-
ter, bland annat att kontakterna mellan den biologiska fadern och flickan
hade varit oregelbundna och begränsade, och hade upphört vid tiden för
adoptionsbeslutet. Vidare fann domstolen att vid tidpunkten för beslutet
hade de facto familjeband funnits mellan flickan och adoptanten under sex
och ett halvt år och att adoptionen konsoliderade och formaliserade dessa
band. Domstolen framhöll också att det hade hållits förhandling i adoptions-
ärendet vid vilken den biologiska fadern hade kunnat framföra sina syn-
punkter. TR hade därför varit i en bättre position än Europadomstolen att
bedöma avvägningen mellan de olika intressena i målet. Med hänsyn till
detta och till att barnets bästa hade beaktats av de nationella domstolarna

208 SOU 1989:100 s. 20–21 och s. 166–167. 
209 Nyköpings tingsrätt, mål nr Ä 111/89, beslut 22 december 1989.
210 Svea hovrätt 1991-01-16, mål nr Ö 78/90.
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fann Europadomstolen att adoptionsbeslutet föll inom ramen för den s.k.
bedömningsmarginalen.

Oaktat utgången i målet har Justitiedepartementet beslutat att på nytt
överväga frågan om vilken betydelse som skall tillmätas den omständig-
heten att en icke vårdnadshavande förälder motsätter sig en sökt adop-
tion. Inriktningen på utredningens arbete är att möjligheterna att tillåta
adoption mot en icke vårdnadshavande förälders vilja bör preciseras i
lagen så att en garanti erhålls för att barnets bästa alltid sätts i främsta
rummet vid adoption. Därtill bör reglerna vara så utformade att det inte
sker något intrång i förälderns rätt till skydd för familjelivet om det inte
är nödvändigt för att tillgodose barnets bästa.211 Det är således enligt
anvisningarna för utredningen inte fråga om att ge en icke vårdnads-
havande förälder rätt att formellt motsätta sig en adoption. Adoption
skall fortfarande vara möjlig att genomföra mot förälderns vilja om det
anses nödvändigt med hänsyn till barnets intressen. Vad som är barnets
bästa skall i sådant fall, på samma sätt som enligt nuvarande reglering,
ske inom ramen för den allmänna bedömningen av om en adoption är
lämplig och till fördel för barnet.212 

5.6.4 Förbud mot ersättning

Adoption får inte medges om ersättning har givits eller utlovats från
någon sida, inte heller om underhåll till barnet avtalats, FB 4:6. Under-
hållsbidrag i form av engångsbelopp hindrar dock inte adoption om
beloppet tas om hand av socialnämnd och investeras på ett för barnet för-
delaktigt sätt. Det torde numera inte förekomma i Sverige att underhålls-
bidrag för barnet betalas vid adoption.

Bestämmelsen fanns med redan i 1917 års lag om adoption. Bakgrun-
den till förbudet mot ersättning – vederlag var den term som då användes
– var erfarenheter från Danmark där det visat sig att adoptanten erhållit
betalning för att genomföra adoptionen. Adoptanten var i dessa fall inte
sällan mer intresserad av ersättningen än av barnet. Men även de som för-
medlade barn för adoption kunde tänkas vara intresserade av en del av
ersättningen.213 Att i den svenska lagen helt förbjuda ersättning i samband
med adoption ansågs emellertid inte lämpligt; ersättningen kom i många
fall barnet till godo på ett eller annat sätt. Domstolen gavs därför rätt att
meddela föreskrifter angående handhavandet av ersättningen. Vägrade

211 Justitiedepartementet Promemoria 1998-10-22, rev. 1998-11-30, Ju 98/3585.
212 Se vidare nedan delavsnitt 5.7.3. 
213 LB II s. 49.
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sökanden att efterkomma dessa skulle ansökan anses förfallen.214 Lagbe-
redningens resonemang ger tydligt uttryck för en farhåga att barn skulle
bli handelsvaror som en följd av adoptionsinstitutets införande.

De flesta adoptioner i Sverige avser numera barn födda i andra länder.
Av de barn från andra länder som adopterades år 1996 förmedlades över
90 % genom en auktoriserad adoptionsorganisations försorg.215 Auktori-
serade adoptionsorganisationer får ta ut avgifter för att täcka egna kost-
nader av dem som söker internationell adoptionshjälp.216 Adoptionsorga-
nisationernas kostnader för en adoption uppgick år 1992 till ca 40000 kr.
Därtill måste adoptanterna betala kostnader för översättning och legalise-
ring av handlingarna samt resa och uppehälle vid hämtning av barnet. Den
genomsnittliga totalkostnaden år 1992 för en adoption var 75100 kr med
variationer mellan 59600 kr för en adoption från Afrika till 83400 kr för en
adoption från Latinamerika.217 För enskilds kostnader i samband med inter-
nationell adoption lämnas ett statligt engångsbidrag med 24000 kr.218 

Det är mot bakgrund av det uttryckliga förbudet mot ersättning vid
adoption anmärkningsvärt att någon diskussion inte har förts angående
de kostnader som uppstår vid adoption från utlandet. Förmedling av
adoptioner är en synnerligen ersättningskrävande verksamhet, något som
också uppmärksammats i lagstiftningssammanhang. I samband med rati-
ficeringen av 1993 års Haagkonvention om internationella adoptioner
underströks i propositionen att adoptionsorganisationerna måste sträva
efter att hålla nere familjernas avgifter så mycket som möjligt.219 Statens
nämnd för internationella adoptionsfrågor har givits rätt att föreskriva
redovisningsprinciper för adoptionsorganisationerna för att ”möjliggöra
för konsumenterna, de sökande, att jämföra kostnaderna mellan olika
organisationer”.220 Att bli förälder genom adoption kräver ändå stora eko-
nomiska uppoffringar av den som vill adoptera, i synnerhet som möjlig-
heterna att adoptera barn utan förmedlingshjälp av en adoptionsorganisa-
tion har begränsats.221 

Förbudet mot ersättning kan sägas ha gett uttryck åt synsättet att för-
älder blir man för barnets skull. Vid reglernas tillkomst var adoption ett
sätt att ge barnet ett hem. För att få ge ett barn ett hem skulle man inte

214 LB II s. 50.
215 Prop. 1996/97:91 s. 45.
216 Lag (1979:552) om internationell adoptionshjälp 4 §.
217 SOU 1994:137 s. 91 ff.
218 Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn. 
219 Prop. 1996/97:91 s. 50.
220 Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling 7 §, prop. 1996/97:91 s. 55.
221 Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling 3 och 4 §§.
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behöva betala. Adoptivföräldrarna skulle inte heller erhålla ersättning för
att ta emot barnet. Ersättningar motsvarande vad som numera betalas vid
adoption från utlandet hade förmodligen uppfattats som stridande mot
lagen vid dess tillkomst. Förändringen i synsättet har skett i takt med att
allt fler av de barn som adopteras kommer från andra länder, en omstän-
dighet som medför att kostnaderna för adoptionen ökar. Kostnaderna är
dock inte enbart en följd av ett stort avstånd mellan adoptant och barn.
Också adoptionsorganisationernas egen verksamhet måste betalas. Möj-
ligheterna för adoptanterna att undvika adoptionsorganisationens kostna-
der genom att adoptera privat har ansett böra begränsas av hänsyn till
barnens rättsskydd.

Det kan tyckas rimligt att den som vill adoptera själv får bära de kost-
nader som är förenade med en adoption av ett barn från ett annat land.
Genom att kostnaderna för internationella adoptioner lagts på föräldrarna
är verksamheten, tillspetsat uttryckt, i praktiken organiserad utifrån syn-
sättet att barn adopteras för att föräldrarna vill ha barn och därför skall de
också betala de kostnader som uppstår. Liknande resonemang förs när
frågan om olika former av assisterad befruktning diskuteras. Motivet hos
adoptanterna att adoptera torde dock hela tiden, nu som när vederlagsför-
budet infördes, varit detsamma. Motivet för att bli förälder torde därtill
vara detsamma hos alla, oavsett på vilket sätt föräldraskapet uppnås. Det
kan därför inte anses givet att de föräldrar som inte kan få biologiska
barn skall betala höga kostnader.

Oavsett frågan om vem som skall stå för kostnaderna för adoption
framstår det uttryckliga förbudet mot ersättning vid adoption som otids-
enligt mot bakgrund av den situation adoptionsverksamheten idag befin-
ner sig i. Förbudet ger i sin nuvarande utformning uttryck för en syn på
adoption som en altruistisk handling det inte längre är fråga om. Veder-
lagsförbudet borde därför snarare innebära att samhället, inte de
enskilda, står för kostnaderna för adoption så att någon ersättning från de
senare inte blir nödvändig. I vart fall, vilket kanske är det mest realistiska
synsättet, borde förbudet mot ersättning i samband med adoption omfor-
muleras för att bättre överensstämma med den verklighet regeln fungerar i.

5.7 Tillstånd till adoption

5.7.1 Domstol prövar adoptionsansökan

Domstol skall, innan beslut om adoption meddelas, kontrollera att de all-
männa förutsättningarna – som behandlats i föregående avsnitt 5.6 – för
adoption är uppfyllda. Om så inte är fallet måste ansökan om adoption
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avslås. Domstolen skall också, enligt FB 4:6 st. 1, pröva om det är lämp-
ligt att adoptionen äger rum. Denna prövning omfattar flera led. Tillstånd
får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet. Dessutom måste
det finnas en anledning till adoptionen; att sökanden har uppfostrat eller
vill uppfostra det eller att det annars med hänsyn till det personliga för-
hållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adop-
tionen. I det följande skall dessa olika moment behandlas men i omvänd
ordning; vad som kan anses vara till fördel för barnet behandlas efter
anledningen till adoptionen. Men först några ord om domstolens pröv-
ning i formell mening.

Prövningen av adoptionens lämplighet föreskrevs redan i 1917 års lag
om adoption. Det förutsågs då att adoption skulle komma att innebära
genomgripande förändringar för de berörda parterna, något som också
delvis var syftet. För att skydda de berörda, i synnerhet den som skulle
adopteras, ansågs det nödvändigt med en viss prövning av omständighe-
terna i det enskilda fallet.222 Erfarenheter från utlandet gav vid handen att
adoptionsinstitutet i vissa fall hade missbrukats. Avsikten hade inte alltid
varit att skapa ett förhållande som mellan barn och föräldrar utan adoption
hade i vissa fall använts för att uppnå ekonomisk vinning. Prövningen
anförtroddes av praktiska skäl de allmänna domstolarna som ansågs vara
väl skickade att företa den fria prövning som föreskrevs. Möjligheten att
överklaga domstolens beslut sågs som ytterligare en fördel.223 

Innan ett ärende om adoption avgörs skall domstolen, enligt FB 4:10,
inhämta upplysningar om barnet och sökanden. Avser adoptionen barn
under 18 år skall yttrande från socialnämnden i barnets (om barnet finns i
Sverige) och sökandens hemkommuner inhämtas. Socialnämndens
utredning och yttrande läggs till grund för domstolens bedömning av
adoptionens lämplighet. När socialnämnden ombeds yttra sig i ett adop-
tionsärende rörande ett barn som placerats hos de blivande föräldrarna
efter ett medgivande enligt SoL 25 §, finns redan en grundlig utredning
av hemmet. Socialnämndens yttrande till domstolen enligt FB 4:10 om
adoptionens lämplighet torde i praktiken bygga på denna tidigare utred-
ning om hemmets lämplighet.224 Socialnämnden har tillgång till detalje-
rad information som kan läggas till grund för ett yttrande i adoptions-

222 LB II s. 34 ff.
223 LB II s. 36–37.
224 NIA, Internationella adoptioner s. 61. ”Har medgivandet att ta emot ett barn för adop-
tion föregåtts av en noggrann utredning och har nämnden sedan barnet anlänt till familjen
följt dess utveckling och lämnat föräldrarna ’behövligt stöd’, som det uttrycks i SoF, bör
det inte föreligga någon tveksamhet hos nämnden att sedan tillstyrka adoptionen.”
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ärendet också i de fall adoptionsansökan gäller barn som placerats i
familjehem för vård enligt LVU eller vid en frivillig placering enligt SoL.

5.7.2 Anledning till adoption

5.7.2.1 Faktisk eller önskad föräldraroll

Eftersom en adoption på ett genomgripande sätt omgestaltar de närmast
berördas familjerättsliga ställning och dessutom kan ha stor betydelse
även för andra personer, får adoption enligt FB 4:6 inte medges utan att
särskild anledning föreligger.225 En anledning kan vara att sökanden har
uppfostrat barnet eller vill uppfostra barnet. Har adoptanten tagit sig an
barnet och givit det vård och fostran har det rent faktiskt uppstått ett för-
hållande liknande det mellan föräldrar och barn som genom adoption får
rättslig bekräftelse. Men oftast gäller adoption små barn varför något
sådant förhållande inte har hunnit uppstå mellan barnet och adoptanten.
Det är i sådana fall avsikten att vårda och fostra barnet som utgör särskild
anledning till adoption.

Formuleringen av vad som utgör anledning till adoption utgår från
adoptionsinstitutets syfte: att ge barn föräldrar och familjer inte bara rent
faktiskt utan också i rättsligt hänseende. Regelsystemet ger i detta sam-
manhang uttryck åt en mycket pragmatisk syn på föräldraskap – den som
har tagit hand om ett barn eller vill ta hand om ett barn skall också till-
erkännas status som rättslig förälder.

5.7.2.2 Annan särskild anledning

Trots att det genomgående betonas att adoption skall ha till syfte att
skapa ett förhållande mellan adoptivbarn och adoptant som är så likt det
”naturliga” som möjligt, kan adoption enligt FB 4:6 tillåtas även i andra
situationer, om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan
sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

Redan i 1917 års lag gavs möjlighet till adoption när annan särskild
anledning fanns, men några bestämda riktlinjer för bedömningen av när
sådan anledning skulle anses föreligga gavs inte i lagen eller dess för-
arbeten. Däremot gavs exempel på situationer där förutsättningarna för
adoption skulle kunna anses uppfyllda. En sådan situation ansågs vara
när en äldre barnlös man ville lämna sitt namn och förmögenhet åt en
vuxen systerson genom adoption, en annan adoption av den som räddat
adoptanten ur livsfara, enligt modell från fransk rätt.226 Det överlämnades

225 Se t.ex. LB II s. 47.
226 LB II s. 47–48.
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åt domstolen att efter en fri bedömning i det enskilda fallet avgöra om
sådan annan anledning till adoption fanns.

År 1981 förtydligades förutsättningarna för att domstol skulle ge till-
stånd till adoption på grund av annan särskild anledning eftersom det
ansågs föreligga en viss osäkerhet i rättstillämpningen i detta hänse-
ende.227 

RH 1980:4 I målet hade två makar ansökt om att få adoptera den ena
makens 20-årige bror som var bosatt i Jugoslavien. Syftet med adoptions-
ansökningen var främst att bereda brodern bättre möjligheter till försörjning
än vad han kunde väntas få i Jugoslavien. Särskild anledning till adoption
ansågs inte föreligga varför ansökan avslogs.

Flera andra liknande fall hade varit föremål för prövning.228 Genom pre-
ciseringen i lagen slogs fast att adoption skulle tillåtas om det med hän-
syn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns sär-
skild anledning till adoptionen. Avsikten var att klart ange att det vid
adoption normalt bör vara fråga om att befästa ett förhållande av väsent-
ligen samma innehåll som det som föreligger mellan föräldrar och
barn.229 Ramarna för vad som kan anses utgöra ett förhållande som det
mellan barn och föräldrar synes härigenom ha vidgats i jämförelse med
vad som framträder genom de allmänna förutsättningarna för adoption.

Det är inte helt lätt att ur refererad rättspraxis utläsa vilka krav som i
praktiken ställs på det personliga förhållandet mellan den som skall
adopteras och adoptant. I de refererade rättsfall som finns har en bedöm-
ning skett av om förhållandet mellan adoptivbarn och adoptant i det
enskilda fallet liknar förhållandet mellan barn och förälder.

I NJA 1989 s. 67 gavs en ensamstående adoptant tillstånd att adoptera en
21-årig man från Gambia. Adoptanten och mannen hade haft ständig kon-
takt under lång tid och också träffats varje år. Parternas personliga förhål-
lande ansågs vara av sådan karaktär att det kunde jämföras med ett normalt
förhållande mellan far och son.

Ett liknande förhållande förelåg i RH 1997:20 i vilket mål två makar gavs
tillstånd att adoptera en 21-åriga kvinna som de träffat fyra och ett halvt år

227 Ds Ju 1980:8 s. 5.
228 I Ds Ju 1980:8 s. 15 anfördes några exempel på situationer där annan särskild anledning
till adoption inte fanns; NJA 1920 s. 449, som avsåg adoption för förvärv av släktnamn när
annan bärare av namnet motsatte sig detta; Svea hovrätt 18 december 1978 i vilket fall syftet
med adoptionen var att underlätta för ett utländskt barn att få uppehållstillstånd i Sverige.
Se även RH 1981:199 där domstolen, i likhet med målet RH 1980:4, fann att adoption söktes
i syfte att erbjuda den som skulle adopteras en bättre framtid i Sverige än vad som kunde
förväntas i ursprungslandet.
229 Ds Ju 1980:8 s. 16; prop. 1980/81:112 s. 8 ff. och 13 ff.
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tidigare. Kvinnan hade varit fosterhemsplacerad under hela sin uppväxt och
hade till stor del förlorat kontakten med sin biologiska familj. Kvinnan hade
det senaste året bott hos makarna. Vid prövningen av frågan om förhållandet
mellan makarna hade samma djupa innebörd som det som brukar känne-
teckna förhållandet mellan föräldrar och barn fäste hovrätten särskild vikt
vid att kvinnan tycktes vara i stort behov av en genuin familj och stöd i sin
utveckling. Trots att kvinnan och makarna känt varandra under en relativt
kort tid fann hovrätten att deras relation väsentligen var av samma innehåll
som det mellan barn och föräldrar. Adoption medgavs därför.

Domstolarna gjorde i dessa fall en kvalitativ bedömning av förhållandet
mellan de berörda parterna, något som också synes ha varit avsikten med
den införda preciseringen i lagen. Den tid som sökande och adoptivbarn
har känt varandra synes påverka bedömningen av förhållandet dem mellan,
likaså om adoptivbarnet har eller har haft kontakt med föräldrar.230 En
omständighet som tilldragit sig uppmärksamhet i detta sammanhang är
åldersskillnaden mellan adoptanterna och den som skall adopteras.231 

5.7.3 Till fördel för barnet

5.7.3.1 Allmänt om lämplighetsprövningen

Att adoptanten uppfyller de krav som ställs på honom eller henne samt
att övriga allmänna förutsättningar för adoption är uppfyllda är grundläg-
gande villkor för att adoptionen skall kunna beviljas. Därtill krävs att det
finns särskild anledning till adoption, som huvudregel att det mellan
adoptant och barn föreligger eller avses uppkomma ett förhållande lik-
nande det mellan barn och deras biologiska föräldrar. Men detta är inte
tillräckligt. För att adoption skall medges krävs slutligen att domstolen
vid en sammantagen bedömning i det enskilda fallet finner att adoptionen

230 För liknande bedömningar se t.ex. NJA 1985 s. 651, adoption medgavs med hänvisning
till det personliga förhållandet trots ringa åldersskillnad mellan adoptivbarn och adoptant;
RH 1985:43, tillstånd gavs att adoptera ett 36-årigt krigsbarn från Finland. I följande fall
avslogs ansökan om adoption med hänvisning till att det personliga förhållandet mellan
adoptant och den som skulle adopteras inte var av så djupgående slag att det kunde jäm-
ställas med det mellan barn och förälder: NJA 1986 s. 604, i vilket mål en äldre barnlös
man ansökte om adoption av en systerson för att kunna lämna egendom åt honom (jfr ovan
LB II s. 47–48); NJA 1989 s. 401 I, styvbarnsadoption där sökanden gift sig med barnets
moder när barnet var 23 år; liknande omständigheter i NJA 1989 s. 401 II. I båda dessa fall
motsatte sig barnets biologiska fader adoption. Se även RH 1997:32 i vilket mål en ensam-
stående man ansökt om adoption av en ung man. Sökanden och mannen hade känt varan-
dra i 3 år och ansågs inte ha hunnit utvecklas till ett sådant förhållande som i allmänhet
råder mellan barn och förälder.
231 Jfr ovan under 5.5.3.3.
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är till fördel för barnet, FB 4:6. Uttryckt på ett annat sätt måste adoptio-
nens genomförande befinnas vara till barnets bästa.

Barnets bästa kan sägas ha varit ledstjärna för adoptionsavgöranden
sedan lagen om adoption infördes år 1917. Barnets bästa som målsättning
vid adoption har dock, som i många andra sammanhang där uttrycket
använts, givits olika innebörd beroende på vid vilken tidpunkt frågan
varit föremål för bedömning. Centralt vid bedömningen av den enskilda
adoptionens lämplighet är och har alltid varit adoptanternas förmåga att
fungera som föräldrar i det enskilda fallet och hur de kan förväntas ta
hand om barnet. När adoptionslagen infördes rådde i samhället en ganska
okomplicerad syn på barns fostran.232 I takt med att synen på barnupp-
fostran förändrats har såväl uppfattningen om vad som är bäst för barnet
som de krav som ställs på adoptanterna påverkats. Till detta kommer det
faktum att adoptivföräldrar i rättsligt hänseende i allt högre grad tar de
biologiska föräldrarnas plats. Därmed har den bakgrund förändrats mot
vilken lämplighetsbedömningen görs. Andra omständigheter än adoptan-
tens förmåga att ta hand om barnet har fått betydelse. I synnerhet gäller
detta vid adoption av barn med ursprung i Sverige. Avser adoptions-
ansökningen barn under 18 år skall också särskilt beaktas, huruvida
sökanden eller barnet har anknytning till främmande stat och om det
skulle medföra avsevärd olägenhet för barnet om adoptionen inte blir
gällande där.233 

Walin har beskrivit lämplighetsprövningens betydelse på följande sätt:
”Huruvida barnet skall berövas möjligheten att växa upp hos sina natur-
liga föräldrar och omplanteras i ett annat hem, är livsavgörande.”234 Men
vad är barnets bästa när det gäller adoption? När är adoptivföräldrar
bättre än biologiska föräldrar och hur skall ett sådant spörsmål kunna
avgöras? Frågorna kan inte besvaras generellt, inte heller är de särskilt
lätta att avgöra det enskilda fallet. Vad som kan åstadkommas här är
endast en redogörelse för vad som, i lagarnas motiv och i den juridiska
litteraturen, ansetts böra läggas till grund för bedömningen. Refererad
domstolspraxis när det gäller adoption är sparsam och rör i stor utsträck-
ning fall där adoption inte beviljats. En medgiven ansökan om adoption
blir mycket sällan föremål för högre rätts prövning. Praxis ger därför sällan
upplysning om vad som anses vara till fördel för barnet vid adoption,

232 Jfr ovan avsnitt 2.3.
233 Lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 § st. 2. Att adoptionen
inte skulle bli gällande i barnets ursprungsland har i vissa fall ansetts tala emot adoptio-
nens lämplighet, se t.ex. RH 1989:86; i andra fall inte, se t.ex. NJA 1985 s. 651 och NJA
1991 s. 21.
234 Walin, G., Föräldrabalken s. 168. Walin antyder genom sitt uttryckssätt också vad svaret
bör bli.
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utan oftast endast vad som medför att adoption inte anses vara till fördel
för barnet.

5.7.3.2 Adoptanternas förmåga att fungera som föräldrar

Förändringarna av synen på barnets bästa i samband med adoption speg-
las i hur de allmänna förutsättningarna för adoption formulerats och de
formella kraven som ställs på adoptanterna. Synen på adoptanternas per-
sonliga egenskaper och förmåga att fungera som föräldrar, som den
beskrivs i motiven till reglerna, tycks ha varit ganska oförändrad genom
åren. Redan i motiven till 1917 års lag framfördes följande synsätt som i
stor utsträckning fortfarande äger sin giltighet:235 

För att denna [adoptionen] skall kunna anses lämpligen böra äga rum, måste
det, särskilt när den, som skall adopteras, är minderårig, noga tillses, att
adoptionen verkligen kan antagas skola lända till gagn för barnet. För sådant
ändamål är det nödvändigt att undersöka så väl barnets som adoptantens för-
hållanden. Endast om barnet kan anses erhålla fullt goda levnadsvillkor bör
adoptionen beviljas. Stor vikt ligger ock på adoptantens person. Det bör
noga prövas, huruvida han på grund av sin vandel och övriga egenskaper
kan vara skickad att giva barnet den uppfostran, varav det kan vara i behov.
Brister något däruti, bör barnet icke lämnas till honom. Vid sin prövning får
rätten jämväl tillfälle att taga hänsyn till lämplig åldersskillnad mellan par-
terna, utsikten för adoptanten att få egna barn o.s.v.

Majoriteten av alla adoptioner i Sverige idag avser barn från ett annat
land. Innan barnet kommer till Sverige måste de blivande adoptivföräld-
rarna ha socialnämndens medgivande, enligt SoL 25 §, för att få ta emot
barnet i sitt hem. Medgivande krävs också för att få ta emot barn födda i
Sverige för adoption och för att ta emot barn i familjehem (fosterbarn).
Kravet på medgivande från socialnämnden att ta emot barn i dessa situa-
tioner innebär att de flesta barn som adopteras inte kommer i kontakt med
sina blivande föräldrar utan att socialnämnden givit sitt tillstånd till det.

Socialnämndens medgivande att ta emot en underårig får inte lämnas
utan att förhållandena i hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet
är utredda. Det är av naturliga skäl de blivande adoptivföräldrarna och
deras lämplighet som föräldrar som står i centrum för utredningen och
som avgör om de skall få ta emot barn för adoption. NIA har meddelat
anvisningar för socialnämndens utredning av hemmet och prövningen av
de blivande adoptivföräldrarnas lämplighet inför ett beslut om medgivande
att ta emot ett utländskt barn för adoption. Anvisningarna ger en bild av
vilka egenskaper hos föräldrarna som anses betydelsefulla.

235 LB II s. 48 ff.
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En förberedande bedömning av föräldrarnas lämplighet sker inled-
ningsvis med beaktande av vissa faktorer som hälsa, ålder, språk och
registeruppgifter.236 Om dessa uppgifter inte ger anledning att föreslå ett
avslag på ansökan görs en utförligare utredning. Den fördjupade utred-
ningen omfattar tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotill-
stånd, personlighet och intressen, religion och livsåskådning, äktenskap
och relationer till släkt och omgivning, motiven för adoption samt inställ-
ning till barn och ungdom.237 Medgivande att ta emot ett barn skall ges
endast om de sökande bedöms ha goda förutsättningar att erbjuda barnet
en från alla synpunkter tillfredsställande uppväxtmiljö. Det är barnets
intressen som skall vara avgörande, föräldrarnas önskan att få adoptera
skall inte inverka på bedömningen.238 Gäller medgivandet att ta emot ett
barn från utlandet får medgivande inte lämnas om den eller de som vill
adoptera inte har tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov.
De som önskar adoptera skall också ha blivit informerade om den plane-
rade adoptionens innebörd.239 När ett namngivet barn har föreslagits för
adoption skall socialnämnden, inom två veckor från det att adoptanterna
anmält att ett barn anvisats för adoption, pröva om samtycke till ett fort-
satt adoptionsförfarande skall ges.240 

5.7.3.3 Förlust av rättslig samhörighet med de biologiska föräldrarna

Vid adoption av barn under 18 år avgörs frågan om adoptionen är till fördel
för barnet i stor utsträckning efter beaktande av adoptanternas förutsätt-
ningar att rent faktiskt kunna ta hand om barnet som föräldrar. Det faktum
att adoptionen innebär att den rättsliga samhörigheten med de biologiska
föräldrarna helt upphör kan emellertid få betydelse i vissa fall, i synnerhet
när en förälder som inte har del i vårdnaden motsätter sig adoptionen. I

236 NIA, Internationella adoptioner s. 17 ff. Det är uppgifter ur socialnämndens register och
polisregistret som avses.
237 NIA, Internationella adoptioner s. 30 ff. Att adoptanten är ensamstående har inte i sig
betydelse vid denna bedömning, jfr även RÅ 1995 ref. 67 (ref. ovan under 5.5.3.2). Däremot
anses det faktum att adoptanten är homosexuell enligt rådande praxis innebära att adoptio-
nen inte kan anses vara till fördel för barnet, se RÅ 1993 ref. 102 (ref. ovan under 5.5.2.1).
238 Kraven på de blivande föräldrarna är högt ställda. Någon utvärdering av sambandet
mellan kraven på de blivande adoptanterna och hur väl adoptionen ”lyckas” finns inte.
Däremot finns det undersökningar som visar att det går lika bra för adopterade barn som
icke adopterade barn. Boman, M., De svenska adoptivbarnen s. 314 ff. Behovet av upp-
följning av hur adoptivbarn har det i Sverige har uppmärksammats i prop. 1996/97:91
s. 74. Se även Åkerman, I. & Lindblad, F., Nationella adoptioner i Sverige s. 216.
239 SoL 25 § som preciserats som en följd av ratificeringen av 1993 års Haagkonvention, se
vidare prop. 1996/97:91 s. 73 och 82 ff.
240 SoL 25 §. Bestämmelsen är en följd av ratificeringen av 1993 års Haagkonvention, se
vidare prop. 1996/97:91 s. 60 ff.
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detta sammanhang talas ofta om att de rättsliga banden till de biologiska
föräldrarna ”skärs av”. Ordvalet för tanken till något slags fysiskt förfa-
rande och framstår som onödigt dramatiskt och tendentiöst. Ordbruket har
blivit allt vanligare på senare tid i samband med diskussion om betydelsen
av umgängesrättens bortfall efter adoption. Tidigare användes uttryck som
att adoptionen ”helt och hållet omgestaltar barnets personliga förhållan-
den” eller ”genomgripande omgestaltar de därav närmast berördas familje-
rättsliga ställning”241 , uttryck som ger en annan bild av vad som sker.

Domstolen skall vid lämplighetsbedömningen beakta den icke vård-
nadshavande förälderns uppfattning.242 Förälderns uppfattning får särskild
betydelse vid s.k. styvbarnsadoptioner och vid adoption av barn placerade
i familjehem. I dessa fall finns föräldern, till skillnad mot när barnet är
utlandsadopterat, ofta i Sverige och har kanske en viss kontakt med barnet
eller har i vart fall förutsättningar att ha kontakt med barnet.

Adoption innebär sedan år 1958 att alla rättsliga relationer mellan bar-
net och de biologiska föräldrarna upphör. Att denna följd av adoptionen
måste tillmätas betydelse vid bedömningen av om adoptionen kan anses
vara till fördel för barnet framstår som självklart. I rättspraxis synes det
dock nästan uteslutande vara förlusten av umgängesrätten som beak-
tats.243 Förlusten av andra till det rättsliga föräldraskapet knutna rättsverk-
ningar, som rätten till arv och underhåll eller vårdnad om ett minderårigt
barn, har inte särskilt uppmärksammats. Betydelsen av förlusten av
umgängesrätten med de biologiska föräldrarna beaktas därtill nästan ute-
slutande när den icke vårdnadshavande föräldern motsätter sig adoptio-
nen.244 Sett ur barnets perspektiv kan den förlust av umgängesrätten som
alltid följer av en adoption, också av adoption till vilken vårdnadshavaren
samtyckt och den andra föräldern tillstyrkt, vara lika kännbar.245 Fokuse-

241 LB II s. 43 respektive s. 47.
242 Se t.ex. SOU 1946:49 s. 89; prop. 1949:93 s. 95; prop. 1981/82:168 s. 40; bet. LU 1985/
86:28 s. 7 ff. Se även ovan delavsnitt 5.6.3.
243 Se t.ex. NJA 1952 s. 293, NJA 1952 s. 521, NJA 1965 s. 256, NJA 1977 s. 206, NJA
1987 s. 116, NJA 1987 s. 628, RH 1982:59 samt ovan refererade rättsfall från Europadom-
stolen. Se dock RH 1998:59 som gällde adoption av en tioårig flicka som levde med sina
biologiska föräldrar i Bangladesh. I målet hade adoptionsansökan lämnats utan bifall bl.a.
med hänvisning till att adoptionen skulle medföra att alla familjerättsliga band mellan
flickan och hennes biologiska föräldrar skulle skäras av. Se även ovan under 5.5.2.5 refe-
rerade rättsfall NJA 1976 s. 702.
244 Umgängesfrågan får inte heller betydelse när den som skall adopteras är över 18 år, se
t.ex. ovan under 5.7.2.2 berörda rättsfall RH 1997:20. 
245 Antalet adoptioner av barn födda i Sverige är mycket lågt. Det finns inte någon under-
sökning av skälen till detta men det kan inte uteslutas att uppfattningen om de biologiska
föräldrarnas betydelse för barnet inverkar. Se också Åkerman, I. & Lindblad, F., Natio-
nella adoptioner i Sverige s. 216 angående behovet av ökad kunskap i denna fråga.
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ringen på umgängesrätten kan också betraktas i ljuset av att denna är den
rättsföljd av rättsligt föräldraskap som också kan fastställas i förhållande
till annan än förälder. Barnet har enligt FB 6:15 st. 3 rätt till umgänge
med annan än förälder som står barnet nära. Det är möjligt att enligt gäl-
lande regler i FB låta umgängesrätten med den biologiska föräldern bestå
efter adoption, om ett sådant arrangemang skulle befinnas vara till bar-
nets bästa.246 I praxis synes dock detta inte ha förekommit.247 

5.7.3.4 Närmare om umgängesrätt och adoptions lämplighet

Umgängesrättens betydelse vid lämplighetsbedömningen betonas i olika
sammanhang. I förarbeten och i litteraturen förespråkas en restriktiv håll-
ning vad gäller bifall till ansökan om adoption i de fall en icke vårdnads-
havande förälder motsätter sig adoptionen. Inställningen motiveras med
hänvisning till den betydelse för barnet som en relation till båda föräld-
rarna har.248 Uppfattningen om umgängets betydelse för barnet genom-
syrar också diskussionerna kring ett eventuellt krav på samtycke till
adoption från en icke vårdnadshavande förälder. Betoningen av umgäng-
esrättens betydelse skulle dock också kunna ses som ett uttryck för att
förälderns eget intresse av att inte få sina rättsliga band till barnet
”avskurna” borde skyddas.249 

Att adoption medför att den biologiska förälderns ”privilegierade”
position vad gäller umgängesrätt försvinner har i praxis i några fall
ansetts tala mot adoption; det har inte ansetts vara till barnets fördel att
gå miste om umgängesrätt med den icke vårdnadshavande föräldern.250

I andra fall har emellertid förlusten av umgängesrätten med den biolo-
giska föräldern inte ansetts vara så negativ att den ansetts böra förhindra
adoption.251 En förklaring till den betydelse förlusten av umgängesrätten
fått vid bedömningen av om en adoption kan anses lämplig är ett antaget

246 Se Agell, A., Styvbarnsförhållandet. En treföräldrarsrelation s. 107 ff., för en diskussion
om umgängesrätt för biologisk förälder efter adoption.
247 HD hade i rättsfallet NJA 1987 s. 628 möjlighet att pröva om sådan umgängesrätt skulle
kunna ha inverkan på adoptionsbeslutet men underlät att gå in på frågan
248 Se t.ex. mot. 1985/86:L237; bet. LU 1985/86:28 s. 8. 
249 Se t.ex. Saldeen, Å., Något om faderns ställning i svensk rätt s. 569. 
250 Se t.ex. NJA 1952 s. 293 och NJA 1952 s. 521. I båda fallen hade fadern fastställd
umgängesrätt. 
251 I NJA 1965 s. 256 gav HD tillstånd till adoption trots att den biologiske fadern motsatte
sig adoptionen med hänvisning till att han inte ville betagas sin rätt till umgänge i framti-
den. Umgängesrätt fanns vid tiden för avgörandet inte fastställd. I NJA 1977 s. 206 fanns
umgängesrätt fastställd men den 17-årige pojken motsatte sig bestämt umgänge med den
biologiske fadern varför adoption medgavs. I NJA 1987 s. 116 och NJA 1987 s. 628 fanns
inte umgängesrätt fastställd men viss kontakt mellan barnet och fadern fanns i båda fallen.
Adoption medgavs trots detta. Se också RH 1982:59 samt ovan i avsnitt 5.6.3 refererade
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samband mellan det faktum att en icke vårdnadshavande förälder motsätter
sig adoption, att barnet förlorar sin rättsliga möjlighet till umgänge med
en biologisk förälder och bedömningen av om en adoption kan anses
lämplig. Vari detta samband består finns dock inte klart angivet.

Bedömningen av om adoptionen i det enskilda fallet är lämplig har i
ett historiskt perspektiv i huvudsak gjorts efter beaktande adoptanternas
förmåga att fungera som föräldrar. Genom att lyfta fram förlusten av rätten
till umgänge som en viktig omständighet vid bedömningen av adoptio-
nens lämplighet får prövningen en annan karaktär än tidigare. Adoption
ses som en rättslig fråga som berör de biologiska föräldrarnas rätt snarare
än som ett sätt att tillgodose barnets behov av omvård. Det faktum att
umgängesrättens betydelse uteslutande betonas i de fall den icke vård-
nadshavande föräldern motsätter sig adoption antyder att beaktandet
åtminstone delvis betingas av andra hänsyn än barnets intressen. Intrycket
förstärks av det faktum att umgängesfrågan i huvudsak uppmärksammats
i samband med styvförälderadoption. Om umgänge har den betydelse för
barnet som antyds i diskussionen borde frågan om umgänge uppmärk-
sammas i större utsträckning även i samband med adoption av barn från
andra länder. Mot bakgrund av den betydelse umgänge med biologiska
föräldrar fått i svensk rätt kan utlandsadoptioner som sådana ifrågasättas,
i vart fall adoption av barn som inte övergivits.

Betonandet av umgängesrätten i samband med adoptions tillåtande
speglar en avvägning mellan biologiskt och socialt föräldraskap, eller –
närmare bestämt – avvägningen mellan biologiskt och socialt faderskap
när det gäller barn födda i Sverige.252 Frågan om betydelsen av att en icke
vårdnadshavande förälder motsatt sig adoption har, i den mån den upp-
märksammats, varit knuten till styvbarnsadoptioner, dvs. när moderns
make har önskat adoptera barnet. Frågan har blivit mer brännbar sedan slu-
tet av 1980-talet. Att faderns samtycke då började tilldra sig uppmärksam-
het kan förklaras av det – alltsedan slutet av 1960-talet – ökande antalet
separationer bland föräldrar och den därmed sammanhängande ökningen
av antalet ombildade familjer. Det växande intresset från frånskilda fäder
att inte frånhändas sina barn har också haft betydelse i sammanhanget.
Till saken hör också en förändrad syn på rättsligt vårdnadsansvar.

252 När umgängesrätten i refererad rättspraxis beaktats som ett skäl mot adoption är det
utan undantag barnets far som i egenskap av icke vårdnadshavande förälder motsätter sig
att barnet adopteras av någon annan. 

fall från Europadomstolen. Jfr dock Agell som menar att utgångspunkterna för svenskt
vidkommande vad gäller barns kontakter med båda de biologiska föräldrarna tycks leda
till en snäv inställning till möjligheten av adoption av styvbarn, Agell, A., Styvbarn-
förhållandet. En treföräldrarsrelation s. 122 ff.
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Rättsligt vårdnadsansvar var under lång tid knutet till den faktiska
omvårdnaden om barnet. Den som inte hade hand om barnet kunde inte
heller bestämma över barnet. Regeln om att den förälder som inte har del i
vårdnaden inte kan förhindra en adoption har sin grund i den tidigare synen
på rättsligt vårdnadsansvar. I takt med den ökade separationsfrekvensen
bland föräldrar framstod en ordning enligt vilken allt fler fäder inte hade
del i det rättsliga vårdnadsansvaret som en mindre tillfredsställande ord-
ning, i synnerhet sett ur den icke vårdnadshavande förälderns synvin-
kel.253 Vårdnadsreglerna har med tiden förändrats så att också den för-
älder som inte ombesörjer den faktiska vårdnaden om barnet kan ha del i
det rättsliga vårdnadsansvaret och den därmed sammanhängande bestäm-
manderätten över barnet. Den bakomliggande tanken är att förälder som
har del i det rättsliga ansvaret för barnet utan att bo med barnet tar del i
den faktiska vården genom ett omfattande umgänge. Mot bakgrund av att
båda föräldrarna enligt gällande rätt normalt har del i vårdnadsansvaret
kan det ifrågasättas om en icke vårdnadshavande förälders uppfattning i
adoptionsfrågan verkligen skall ges en starkare ställning. Har en förälder
inte del i vårdnaden är det sannolikt att en sådan ordning bedömts vara
till barnets bästa. Sett ut barnets synvinkel finns det anledning ifrågasätta
vilket syfte ett stärkande av en icke vårdnadshavande förälderns möjlig-
heter att motsätta sig en adoption skulle fylla. Detta skall utvecklas ytter-
ligare.

I de fall där frågan om adoption mot en icke vårdnadshavande föräld-
ers vilja varit föremål för bedömning i praxis har barnet levt med sin mor
och hennes man, dvs. barnets styvfar. Styvfadern har önskat adoptera
barnet. Avsikten har varit att också i rättsligt hänseende inlemma barnet i
den familj barnet lever. Om den icke vårdnadshavande fadern ges rätt att
förhindra adoption innebär det att han kan hindra att någon annan man
får det rättsliga ansvaret för barnet utan att själv behöva ta något ansvar
för barnets omvårdnad. Någon skyldighet för mannen att själv ta större
del i vården om barnet finns inte. Vill han det är han oförhindrad att
ansöka om rättsligt vårdnadsansvaret för barnet, vilket förmodligen är ett
bättre alternativ för barnet än enbart en rätt att förhindra adoption. En
begäran om gemensamt vårdnadsansvar skall enligt nu gällande regler
bifallas om gemensam vårdnad inte strider mot barnets bästa. Kan en
sådan begäran inte bifallas måste det kunna ifrågasättas om mannen skall
ha rätt att förhindra att barnets faktiska situation erhåller rättslig bekräf-
telse.

253 Föräldrarnas separation innebar fram till 1981 års reform av vårdnadsreglerna i allmän-
het att endast en av föräldrarna kvarstod som vårdnadshavare, se vidare nedan avsnitt 9.4.
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Ett stärkande av den biologiska faderns rätt att förhindra adoption
innebär att betydelsen av den biologiska släktskapen ökar jämfört med
betydelsen av det sociala föräldraansvaret för barnet. Möjligheterna att
rättsligt bekräfta barnets faktiska situation minskar därmed. En sådan syn
på betydelsen av biologiskt föräldraskap jämfört med det sociala föräldra-
skapet har kommit till uttryck i praxis. Där konstateras det ibland vid
bedömningen av om adoption är till fördel för barnet att adoptionen inte
på något påtagligt sätt förändrar barnets faktiska situation eftersom styv-
föräldern redan etablerat en relation till barnet som tillgodoser barnets
behov. En adoption medför i dessa fall inte någon påtaglig förändring för
barnet, varför adoptionen inte ansetts fylla något syfte.254 Att helt bortse
ifrån barnets faktiska situation vid bedömningen av adoptionens lämplig-
het försämrar möjligheterna att bedöma vad som är barnets bästa. Andra
till rättsligt föräldraskap knutna rättsverkningar, som arvsrätt, kommer
inte med i bedömningen. Genom att vid lämplighetsprövningen av en
adoption lägga så stor vikt vid eventuellt umgänge som förespråkas i för-
arbeten och litteratur, fjärmas adoption från det som är adoptionens
ursprungliga syfte – att ge barnet två föräldrar som tar hand om barnet.

Frågan är därför om det inte är möjligheten för en vårdnadshavande
förälder utan del i den faktiska vården av barnet att förhindra adoption
som borde ifrågasättas istället för ett stärkande av dennes ställning.
Ökade möjligheter att bortse ifrån en vårdnadshavande föräldern nega-
tiva inställning till en adoption skulle också föra den svenska regleringen
närmare den i de övriga nordiska länderna. Det är där möjligt att bortse
från vårdnadshavarens inställning till adoptionen och tillåta adoption, om
adoption anses vara påkallad av hänsyn till barnets bästa.255 

5.8 ”… som sitt eget …” – sammanfattning och 
diskussion

Reglerna om adoption var när de infördes helt inriktade på att göra det
möjligt att ge barn föräldrar och därmed vård och fostran. Tillgodo-
seendet av adoptivföräldrarnas önskan att ”få barn” noterades mer som
en positiv sidoeffekt. Önskan att ta hand om ett barn sågs när adoptions-
institutet infördes som en förutsättning för att barnet skulle komma att få
goda uppväxtförhållanden. En tydlig skillnad gjordes mellan föräldraska-
pets sociala funktion och det biologiska föräldraskapet. Adoptivföräld-

254 Agell, Styvbarnsförhållandet s. 123. I praxis är denna åsikt vanlig när medgivande till
adoption inte lämnats.
255 Se ovan under 5.6.2.4 angående s.k. tvångsadoptioner.
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rarna axlade den sociala föräldrafunktionen samtidigt som det framhölls
att adoption inte helt kunde ersätta föräldraskapets biologiska grund. I
viss utsträckning kvarstod den rättsliga samhörigheten till de biologiska
föräldrarna, genom den kvarvarande arvsrätten och den subsidiära under-
hållsskyldigheten. Men det var föräldraskapets sociala funktion som
betonades, och barnets intresse av att få föräldrar som kan ta hand om
och fostra barnet styrde lagstiftningsarbetet. Regelsystemet utformades
för att i största möjliga utsträckning uppmuntra åtagandet av en social
föräldrafunktion.

I praktiken kom dock adoptionsinstitutet att allt oftare användas för att
ge adoptanterna barn snarare än att ge barnet föräldrar och ett hem. In
blanko-förfarandet utvecklades för att förhindra att barnets biologiska
föräldrar och släkt hade kontakt med barnet, en kontakt som uppfattades
som besvärande. Målsättningen vid adoption blev ganska snart efter att
adoptionslagen antagits år 1917, att på ett mer definitivt sätt överföra bar-
net från de biologiska föräldrarna till adoptivföräldrarna. 1958 års reform
– genom vilken den starka adoptionen infördes – hade till syfte att bringa
regelsystemet i överensstämmelse med den tillämpning som utvecklats.
En viss tveksamhet från lagstiftarens sida är dock skönjbar i samman-
hanget. Barnets rätt till det biologiska ursprunget och kontakt med de
biologiska föräldrarna bejakades samtidigt som förståelsen var stor för
kraven på att adoptivbarnet på ett mer definitivt sätt skulle knytas till
adoptantens familj. Intressant att notera i sammanhanget är att möjlighe-
ten att omvandla svaga adoptioner till starka adoptioner användes i så få
fall. Förklaringen härtill förmodades vara okunskap om möjlighetens
existens men också en rädsla från adoptantens sida att åter involvera bar-
nets biologiska föräldrar i en rättslig process och kanske också vara
tvungen att berätta för barnet om adoptionen. ”Olägenheten” med att bar-
net hade rättsliga band både till adoptivföräldrarna och till de biologiska
föräldrarna var tydligen inte större än att den i många fall var att föredra
framför de besvär en omadoption förde med sig. I slutet av 1960-talet
fanns därför i Sverige många ”barn” som rättsligt sett fortfarande hade
två uppsättningar rättsliga föräldrar, sociala och biologiska. Uppenbar-
ligen uppfattades detta som en icke önskvärd situation, av vem är mer
oklart. 1970 års reform, enligt vilken alla adoptioner med retroaktiv ver-
kan gjordes starka, speglar i flera avseenden uppfattningen att ett biolo-
giskt barn ”tillhör” ett föräldrapar och att detsamma bör gälla adopterade
barn. Det på biologisk släktskap grundade föräldraförhållandet blev på
ett mycket tydligt sätt förebilden för den adoptionsrättsliga regleringen.

1958 års reform kan ses som ett första steg bort från ett rättstillstånd som
tillät ett barn att ha fler föräldrar än två. År 1970 avslutas detta genom att
alla svaga adoptioner omvandlades till starka och möjligheterna att häva
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adoption togs bort. Ett barn kan i rättslig mening bara ha en uppsättning
föräldrar, antingen biologiska eller adopterade. Samtidigt som lagstift-
ningen på alla sätt söker etablera adoptivförhållandet som ett ”fullvär-
digt” alternativ till biologiskt föräldraskap finns en ökande medvetenhet
om att de biologiska släktbanden inte saknar betydelse för individen.
Tillgodoseende av barnets behov av sitt ursprung lyfts fram som angelä-
get. Resultatet är att samtidigt som den rättsliga regleringen vad gäller
föräldraskapets rättsverkningar klart anger att ett barn bara kan ha två
föräldrar, och att dessa efter adoption är adoptivföräldrarna, så betonas i
andra sammanhang att barnet även har två biologiska föräldrar och där-
för också har rätt till kännedom om deras identitet.

Barnets rätt till sitt ursprung har under senare år kommit att få allt
större betydelse och har i vissa situationer också kommit att uppfattas
som en rätt till kontakt med biologisk förälder. Umgängesrätten tillmäts i
vissa fall självständig betydelse vid bedömningen av adoptionens lämp-
lighet, i synnerhet vid adoption av styvbarn och barn placerade i familje-
hem. Den sociala funktion som adoptionen ursprungligen avsåg att till-
godose har förlorat i betydelse och vägs emellanåt mot behovet av
ursprunget. Utvecklingen synes dock inte vara resultatet av en medvetet
omprövning av vad som kan anses vara bäst för barnet utan framställs
som naturlig.

I diskussionen har framförts förslag om att svaga adoptioner åter skall
införas.256 Detta skulle kunna ses som en önskan att åter lyfta fram föräldra-
skapets två funktioner, båda lika nödvändiga för barnet, samt också inne-
bära ett tydliggörande av barnets behov av både ursprung och sociala för-
äldrar. Barnets bästa skulle kunna tillgodoses på ett bättre sätt i det
enskilda fallet med en adoptionsform som är mindre rigid samt möjlig att
anpassa till det enskilda barnet. I och med att adoption innebär att barnet
i rättsligt hänseende flyttas över till adoptivföräldrarna och därefter inte
längre står i ett rättsligt förhållande till de biologiska föräldrarna, blir
valet många gånger att inte göra något alls som påverkar barnet rättsliga
förhållande till de biologiska föräldrarna. Visserligen finns idag möjlig-
het att i vissa fall flytta över vårdnadsansvaret för barnet till annan än för-
älder jämlikt FB 6:8, men denna möjlighet används sällan i praktiken,
kanske av rädsla för att barnet därefter skall adopteras av vårdnads-
havarna.

256 Bl.a. framförde företrädare för olika organisationer med anknytning till adopterade önske-
mål till Socialdepartementet och Justitiedepartementet år 1995 om att frågan om vad man
kallar ”öppna adoptioner”, adoptioner där barnet ges möjlighet till fortsatt umgänge med
de biologiska föräldrarna, görs till föremål för övervägande.
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Den helhetslösning som adoption i rättsligt hänseende är, medför att
adoption av i Sverige födda barn förefaller ske endast i undantagsfall.
Istället adopteras barn från andra länder. Den restriktiva tillämpningen av
adoptionsinstitutet torde i vissa fall innebära att barn inte får den faktiska
familjesituation de lever i bekräftad. I vissa fall innebär detta en otrygg-
het för barnet som inte är till barnets bästa. Synen på adoption som ett
sista alternativ innebär också att barnets rätt till stadigvarande vård och
omsorg inte ges den respekt som krävs. Samtidigt medför adoptionens
definitiva karaktär att den biologiska släktskapens betydelse för individen
undervärderas. Ett bibehållande av ett rättsligt förhållande till de biolo-
giska föräldrarna kan för många vara av så stor betydelse att adoptionen
framstår som onödigt ingripande. Det faktum att biologisk släktskap fort-
farande har betydelse i vissa situationer talar också emot att adoption i
rättsligt hänseende ges den ”allt-eller-inget” karaktär den har idag.

Genom adoption ges det sociala föräldraskapet ett erkännande som
grund för rättslig status som förälder. Ambitionen i den svenska lagstift-
ningen har under hela 1900-talet varit att lagregleringen så långt som
möjligt också skall erkänna denna grund för föräldraskap som likvärdigt
föräldraskap grundat på biologisk släktskap. Paradoxalt nog har dock
denna strävan efter likställande inneburit att biologiskt föräldraskap lyfts
fram som det normala. ”Att ta ett barn som sitt eget” har inneburit att
söka efterlikna det biologiska föräldraskapet. Under senare år har dock
hänsynen till barnets behov av både omvårdnad och kännedom om sitt
ursprung inneburit att föräldraskap på grundval av adoption kanske står
inför en omprövning. ”Som sitt eget” måste ges en annan innebörd än ett
fullständigt efterliknande av det biologiska föräldraskapet.
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Kapitel 6 Föräldraskap genom 
assisterad befruktning

AZDAK Kärande och svarande! Domstolen har åhört ert fall och har inte
vunnit någon klarhet i vem som är detta barns rätta moder. Som domare är
jag skyldig att söka ut en mor åt barnet. Jag ska anställa ett prov. Schauwa,
ta en bit krita. Rita en cirkel på marken. … Ställ dit barnet! … Kärande
och svarande, ställ er bredvid cirkeln, ni båda! … Ta barnet i handen!
Den rätta modern är den som har kraft att dra till sig barnet ur cirkeln.

(Guvernörens fru drar till sig barnet ur cirkeln. Grusche har släppt det,
hon står där som bedövad)

FÖRSTE ADVOKATEN (lyckönskar guvernörens fru) Vad var det jag
sa? Blodsbanden!

AZDAK (till Grusche) Vad är det med dig? Du drog ju inte.
GRUSCHE Jag höll inte fast honom. (hon springer fram till Azdak) Ers

nåd, jag tar tillbaka det jag sa till er. Jag ber om förlåtelse. Om jag bara
finge behålla honom tills han kan säga alla orden. Nu kan han bara ett
par stycken.

AZDAK Försök inte öva inflytande på domstolen. Jag slår vad om att
du själv bara kan en tjugo stycken. Nåväl, jag ska göra provet en gång
till, så blir det slutgiltigt. (de båda kvinnorna ställer upp sig igen) Dra
nu. (omigen släpper Grusche barnet)

GRUSCHE (förtvivlad) Jag har uppfostrat det. Ska jag slita sönder
det? Det kan jag inte.

AZDAK (reser sig upp) Och härmed har domstolen fastställt vem som
är den rätta modern. (till Grusche) Ta ditt barn och för det härifrån.

Bertolt Brecht1

6.1 Inledning

6.1.1 En olöst problematik
Sedan slutet av 1970-talet kan principen att rättslig status som förälder
bygger på biologisk släktskap sägas vara befäst i det barn- och föräldra-

1 Brecht, B., Den Kaukasiska kritcirkeln.
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rättsliga regelsystemet i Sverige. Reglerna om fastställande av faderskap
hade då anpassats för att säkerställa att den biologiska fadern i så många
fall som möjligt erhöll rättslig status som far. Möjligheterna till ompröv-
ning av redan fastställda faderskap hade utvidgats i samma syfte.2 Föräldra-
skap genom adoption hade, så långt som ansetts möjligt, uttryckligen
jämställts med rättsligt föräldraskap på grund av biologisk släktskap.3

Biologiska föräldrar uppfattades som barnets ”verkliga” föräldrar. Möj-
ligheten att bli förälder genom olika former av assisterad befruktning
innebar ett ifrågasättande av synen på rättsligt föräldraskap och ställde
nya krav på regelsystemet.4 

I Sverige reglerades verksamheten med givarinseminationer genom
lagen om insemination år 19835 och lagen om befruktning utanför krop-
pen år 1985.6 Assisterad befruktning har dock även därefter varit föremål
för en ständigt pågående debatt. Metoder som inte är tillåtna i Sverige
används på andra håll och är tillgängliga också för den som är bosatt i
Sverige. Utvecklingen av tekniken medför att frågan om tillåtna former
och förutsättningar för assisterad befruktning fortsätter att vara aktuell,
inte bara i Sverige utan också i andra länder. Frågan om reglering av för-
äldraskap efter assisterad befruktning är svår att ta ställning till och är
med all säkerhet inte slutligt avgjord i svensk rätt.

Det är mot denna bakgrund intressant att närmare studera motiven
bakom de svenska reglerna rörande assisterad befruktning. I detta kapitel
skall bland andra följande frågor behandlas: I vilken utsträckning och i
vilka avseenden överensstämmer den bakom inseminationslagen lig-
gande synen på grunden för rättslig status som förälder med den som
finns i andra sammanhang? Vilka faktorer tillmäts betydelse vid valet av
den ”sociala” fadern som rättslig far? Vilken syn på föräldraskap kom-
mer till uttryck genom lagregleringen? Varför har man hittills i Sverige
avvisat äggdonation som metod för assisterad befruktning? Är det möj-
ligt att med reglerna om faderskap efter givarinsemination som utgångs-
punkt dra slutsatser om hur man skall förhålla sig till frågan om äggdona-
tion? I det följande avsnittet 6.2 ges en kortfattad beskrivning av olika
former av assisterad befruktning och deras förekomst i Sverige. Därefter

2 Se t.ex. ovan avsnitt 4.3.
3 Se ovan under 5.3.6.
4 Med assisterad befruktning avses vanligtvis olika tekniker för avhjälpande av ofrivillig
barnlöshet. Andra uttryck som använts för att beskriva förfarandet är artificiell insemina-
tion och konstgjord befruktning. Olika former av assisterad befruktning presenteras nedan
i avsnitt 6.2. 
5 Prop. 1984/85:2; lag (1984:1139) om ändring i föräldrabalken; lag (1984:1140) om inse-
mination (i det följande också förkortad InsemL).
6 Prop. 1987/88:160; lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen.
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följer i avsnitt 6.3 en genomgång av hur barnets bästa angivits i samband
med lagstiftning rörande assisterad befruktning. I avsnitt 6.4 ges en över-
siktlig bild av de allmänna förutsättningar som skall vara uppfyllda för
att givarinsemination skall tillåtas. I avsnitt 6.5 granskas synen i svensk
rätt på donatorn vid givarinsemination. I avsnitt 6.6 undersöks reglerna
för fastställande av rättsligt faderskap efter givarinsemination. Av särskilt
intresse är spörsmålet på vilken grund rättslig status som far vilar. Avsnitt
6.7 avhandlar närmare samtycket som grund för rättslig status som far.
I avsnitt 6.8 riktas uppmärksamheten mot befruktning utanför kroppen,
som är en metod för befruktning som möjliggör användning av både
donerade ägg och sperma. Äggdonation aktualiserar frågan om faststäl-
lande av moderskap, en fråga som uppmärksammas i avsnitt 6.9. I det
avslutande avsnittet 6.10 finns en sammanfattning. Där diskuteras också i
vilken utsträckning socialt föräldraskap har jämställts biologiskt föräldra-
skap.

6.1.2 Assisterad befruktning som lagstiftningsfråga – en resumé

Frågan om en reglering av assisterad befruktning berördes redan i försla-
get till föräldrabalk år 1946. Ärvdabalkssakkunniga berörde då verksam-
heten med givarinseminationer, men fann att något behov av lagstiftning
inte förelåg. Eventuella tvistefrågor fick enligt de sakkunniga avgöras i
praxis utan stöd av särskilda lagbestämmelser.7 Dåvarande Medicinal-
styrelsen ansåg däremot att verksamheten borde regleras, vilket fick till
följd att det år 1947 tillsattes en sakkunnigutredning som år 1953 avgav
ett betänkande med lagförslag avseende givarinsemination. Enligt förslaget
skulle insemination få utföras endast på gift kvinna med makens sam-
tycke.8 Förslaget resulterade inte i lagstiftning.9 

I början av 1980-talet ansågs lagstiftning rörande olika former av
assisterad befruktning åter nödvändig i huvudsak på grund av den allt
mer omfattande verksamheten med givarinseminationer. Den dåvarande
regleringen rörande fastställande av faderskap ansågs inte tillvarata bar-
nets intressen på ett betryggande sätt. Bristerna i skyddet för barnets rätts-
liga ställning blev tydliga i följande fall:

NJA 1983 s. 320. Målet gällde talan om hävande av faderskap efter givar-
insemination. I äktenskapet mellan två makar hade fötts ett barn. Mannen
väckte efter äktenskapsskillnad från barnets moder talan om hävande av
faderskapspresumtionen med hänvisning till att barnet tillkommit genom

7 SOU 1946:49 s. 64.
8 SOU 1953:9 s. 63 ff.
9 SOU 1983:42 s. 34. 
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givarinsemination. HD fann att barnet tillkommit genom insemination med
sperma från en donator. Mannen var därför inte biologisk far till barnet. Det
faktum att mannen samtyckt till inseminationsbehandlingen hade, efter att
begränsningarna i mannens rätt att väcka talan om faderskapets hävande
avskaffats år 1976, inte någon inverkan på hans möjligheter att väcka talan
om faderskapspresumtionens hävande. Mannens talan bifölls därför och det
rättsliga faderskapet till barnet hävdes.

Den man som genom tillämpning av faderskapspresumtionen eller
genom bekräftelse fastställts vara rättslig far till ett barn tillkommet
genom givarinsemination kunde alltid få faderskapet hävt eftersom han
inte var biologisk far. Spermadonatorn10 som var barnets biologiska far
var den som enligt det rådande synsättet skulle ges rättslig status som far
till barnet. Eftersom donatorn regelmässigt var anonym var det i prakti-
ken oftast inte möjligt att fastställa rättsligt faderskap till barn tillkomna
genom givarinsemination, i vart fall inte i överensstämmelse med biolo-
gisk släktskap. I viss utsträckning kunde problem också uppstå vid fast-
ställande av faderskap efter make- eller samboinsemination. Nya regler
för fastställande av faderskap efter givarinsemination behövdes för att
tillgodose barnens behov av, och rätt till, en rättslig far.

År 1981 tillsattes en utredning – Inseminationsutredningen – med upp-
drag att kartlägga omfattningen av och former för givarinseminationer.
På grundval av kartläggningens resultat skulle utredningen ta ställning
till frågan om en lagreglering var påkallad, både med avseende på fader-
skapsfastställelse och formerna för verksamheten som sådan, och ge för-
slag på nödvändig lagreglering.11 En viktig frågeställning var på vilket
sätt och på vilken grund barnet skulle tillförsäkras en rättslig far. Flera
möjliga lösningar fanns enligt utredningen. Ett drastiskt sätt att komma
till rätta med problemen var att helt förbjuda verksamheten med givarin-
semination. Ett förbud mot givarinseminationer bedömdes dock inte som
en rimlig lösning på grund av den omfattning verksamheten då redan fått.
Ett förbud i lagen mot givarinsemination antogs därtill inte få genomslag,
det fanns stor risk för fortsatt verksamhet i strid med lagen. Därtill ansågs
verksamheten med givarinseminationer fylla en funktion för de makar
eller samboende par som inte kunde få barn på ”naturligt”12 sätt. Hän-
synen till barnets bästa talade inte heller för ett förbud av verksamheten

10 I det följande används ”donator” och ”givare” som synonyma uttryck.
11 SOU 1983:42 s. 25 ff.
12 Se t.ex. SOU 1983:42 s. 68. Användningen av uttrycket ”naturligt” sätt för att beskriva
befruktning efter samlag kan enligt min mening ifrågasättas. Ordvalet antyder att andra
sätt för reproduktion skulle vara ”onaturliga”. Se vidare Tännsjö, T., Göra barn s. 57 ff.
angående användningen av uttrycket ”naturlig” i samband med assisterad befruktning. 
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som sådan.13 En annan möjlig lösning för att tillförsäkra barnet en rättslig
far var att använda sig av adoption för fastställande av faderskap efter
givarinsemination. Detta skulle dock kräva ingripande förändringar i
adoptionsinstitutets rättsliga konstruktion, exempelvis för att göra det
möjligt att genomföra en adoption innan barnet fötts. Adoptionsalternativet
ansågs därför inte kunna förordas.14 

Den lösning som slutligen valdes innebär att den man som är gift, eller
samboende under äktenskapsliknande förhållande, med den kvinna som
skall genomgå givarinsemination, skriftligen skall samtycka till behand-
lingen. Samtycket läggs till grund för fastställande av rättsligt faderskap.
Utredningens förslag kom, efter vissa ändringar, att ligga till grund för
den lag om insemination som trädde i kraft 1 mars 1985. Jämte insemina-
tionslagen infördes en ny regel i FB 1:6 för faderskaps fastställande efter
insemination. Enligt FB 1:6 skall den man som samtyckt till insemina-
tion på maka eller sambo vid tillämpningen av reglerna om fastställande
och hävande av faderskap, FB 1:2–5, anses som barnets far om det är
sannolikt att barnet avlats genom insemination. Mannens samtycke behö-
ver inte avse insemination enligt den svenska inseminationslagen för att
kunna läggas till grund för rättsligt faderskap utan endast insemination
som sådan.15 Regeln innebar att det i svensk rätt, vid sidan av adoption,
infördes ytterligare en möjlighet att erhålla rättslig status som förälder på
grund av ett åtagande om ett framtida socialt faderskap.

Inseminationsutredningen fortsatte, efter avgivandet av sitt förslag till
reglering av givarinseminationer, med en granskning av andra metoder
för avhjälpande av ofrivillig barnlöshet, dvs. befruktning utanför kroppen,
äggdonation samt surrogatmoderskap. Dessa metoder för assisterad
befruktning hade i mitten av 1980-talet ännu inte kommit till användning
i någon större omfattning vare sig i Sverige eller annorstädes. Tekniken
fanns dock och var under snabb utveckling. Det som, i likhet med vad
som var fallet vid givarinsemination, ansågs problematiskt var att dessa
metoder gjorde det möjligt att skapa förhållandet mellan barn och föräld-
rar som inte hade sin grund i biologisk släktskap. År 1985 avlämnade
utredningen ett betänkande som avhandlade provrörsbefruktning, ägg-
donation och surrogatmoderskap.16 Provrörsbefruktning i parförhållan-
den, dvs. med kvinnans och mannens egna könsceller tilläts; andra for-
mer av assisterad befruktning ansågs inte böra tillåtas. Förslaget resulte-
rade, som ovan nämnts, i en lag om befruktning utanför kroppen år 1988.

13 SOU 1983:42 s. 58; prop. 1984/85:2 s. 7 ff.
14 SOU 1983:42 s. 74.
15 Se nedan avsnitt 6.7.
16 SOU 1985:5.
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Redan fem år efter lagens införande framhöll socialutskottet i ett
betänkande att det kunde vara motiverat med en ny utredning om ägg-
donationer.17 Statens medicinsk-etiska råd gavs i uppdrag att göra en
översyn av vissa frågor om befruktning utanför kroppen, bl.a. vad gällde
äggdonation och spermadonation vid befruktning utanför kroppen.18 Sta-
tens medicinsk-etiska råd publicerade i en rapport år 1995 sina slutsatser.19

Rådet föreslog att befruktning utanför kroppen med äggdonation och
sperma från kvinnans make eller sambo borde tillåtas på kvinnor i fertil
ålder. Likaså borde, enligt rådets uppfattning, befruktning utanför kroppen
med donerad sperma vara tillåten. Däremot ansåg rådet att äggdonation i
kombination med spermadonation inte borde tillåtas.

6.2 Olika former för assisterad befruktning

6.2.1 Insemination

Med insemination avses införandet av sperma på konstlad väg i slida
eller livmoder. Med makeinsemination avses insemination med sperma
från kvinnans make eller hennes sambo. Det senare fallet brukar också
kallas samboinsemination. Metoden används när mannen eller kvinnan
inte kan genomföra ett samlag på grund av impotens, när hinder föreligger
för att sädesvätska deponeras i slidan på grund av sjukdom, skada eller
missbildning eller när det hos kvinnan finns faktorer som försvårar
sädescellernas passage upp till äggledaren.20 

Givar- eller donatorinsemination betecknar insemination med sperma
från en utomstående man. Metoden används när maken eller sambon är
ofruktsam eller när en svår ärftlig sjukdom kan överföras till barnet.

6.2.2 Befruktning utanför kroppen – IVF

In vitro fertilisering, ofta benämnd IVF, är en metod som innebär att ett
ägg befruktas utanför kroppen och sedan implanteras i kvinnans livmoder.
Ägget kan vara kvinnans eget eller från en annan kvinna. Det senare fal-
let inbegriper äggdonation.

Metoden används när befruktning inte kan ske i kvinnans livmoder,
exempelvis när ägget inte kan nå dit på grund av sammanväxta äggledare

17 Bet. 1993/94:SoU2 s. 9–10. 
18 Regeringsbeslut 1994-06-23 nr 34.
19 SMER, Assisterad befruktning. Synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning
utanför kroppen. 
20 Bygdeman, M., Medicinska aspekter s. 28.
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eller när kvinnan inte själv kan producera ägg. Metoden används också
vid oförklarad barnlöshet. I dagligt tal förekommer uttrycket provrörs-
befruktning för att beskriva förfarandet.

I sammanhanget kan nämnas s.k. intracytoplasmatisk spermieinjektion
ICSI – vanligen kallad mikroinjektion – en form av befruktning utanför
kroppen som används när make eller sambo inte är helt infertil. Metoden
innebär att en av mannens spermier injiceras direkt in i ägget.21 Utveck-
lingen av denna teknik har inneburit att behovet av givarinseminationer
minskat.

6.2.3 Äggdonation och surrogatmoderskap

Äggdonation innebär att ägg från en kvinna överförs till en annan, mot-
tagande, kvinna som skall genomgå graviditeten. Ägget befruktas utanför
kroppen av sperma från den mottagande kvinnans make eller sambo.
Ägget kan också befruktas med sperma från en utomstående givare och
därefter implanteras i kvinnans livmoder. Man talar i dessa sist nämnda
fall också om embryoadoption.

Äggdonation är en metod som kan komma till användning när kvinnan
saknar förmåga att bilda egna ägg men kan genomgå en graviditet. Det är
främst kvinnor som kommit i för tidigt klimakterium och kvinnor med
Turners syndrom som har behov av donerade ägg. Turners syndrom är en
kromosomrubbning hos kvinnor karaktäriserad av att endast en köns-
kromosom finns. Kvinnor med Turners syndrom saknar förmåga att pro-
ducera egna ägg men har en fungerande livmoder.

Med surrogatmoderskap avses fall där en kvinna genomgår en gravidi-
tet för ett barnlöst pars – ”beställarnas” – räkning. De sistnämnda tar
efter barnets födelse hand om barnet och blir barnets sociala föräldrar.
Vanligtvis insemineras surrogatmodern med sperma från mannen som
skall ta hand om barnet. En variant av surrogatmoderskap, ofta kallad
genuint surrogatmoderskap, föreligger när det är den beställande kvin-
nans ägg som befruktats med hennes makes eller sambos sperma som
implanteras i surrogatmodern. Barnet är i det fallet det beställande parets
genetiska barn. Det är också tänkbart att både ägg och sperma doneras av
andra personer än de som är direkt involverade i processen. Tänkbar är
en situation där en kvinna donerar ägget som befruktas av sperma från en
okänd givare, en annan kvinna föder barnet och en tredje kvinna blir till-
sammans med sin make barnets sociala föräldrar.22 

21 Bygdeman, M., Medicinska aspekter s. 27.
22 Jfr ovan delavsnitt 1.5.2.
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Surrogatarrangemang kan vara önskvärda i de fall den kvinna som
skall vara barnets sociala mor saknar livmoder eller av andra skäl inte
kan genomgå en graviditet.

6.2.4 Förekomsten av assisterad befruktning i Sverige
Redan under 1800-talet började man i England och USA använda inse-
mination som behandlingsform för infertilitet. I Sverige har givarinsemi-
nationer förekommit sedan 1920-talet. Verksamheten har sedan dess ökat
i omfattning. Under perioden 1945–48 utfördes i Sverige 56 givarinsemi-
nationer vilka resulterade i 7 graviditeter.23 Intresset för inseminationsbe-
handling ökade efter 1940-talet, både i Sverige och utomlands. År 1974
föddes det i Sverige ca 100 barn efter givarinsemination och i början av
1980-talet var antalet barn födda efter givarinsemination minst 230 enligt
en undersökning genomförd av Inseminationsutredningen.24 Efter insemi-
nationslagens ikraftträdande den 1 mars 1985 har verksamheten med givar-
inseminationer minskat i omfattning. Numera föds ungefär 50 barn per år
efter givarinsemination.25 

Det finns flera orsaker till att färre barn föds efter lagens införande än
före. Före lagens tillkomst hade givarinseminationer utförts av både privat-
praktiserande gynekologer och gynekologer vid de allmänna sjukhusen.
Genom inseminationslagen begränsades verksamheten till de allmänna
sjukhusen. En annan orsak kan vara att man numera, för att säkerställa att
inte HIV-smitta sprids, endast använder sperma som varit nedfryst under
sex månader. En sådan behandling påverkar spermiernas vitalitet och
funktionsförmåga.26 Till detta kommer att antalet par som efterfrågar
givarinsemination har sjunkit. Den minskade efterfrågan har flera förkla-
ringar. Inseminationslagen innebar när den trädde i kraft att donatorerna
inte längre tilläts vara anonyma. Barnet gavs rätt att vid tillräcklig mognad
få uppgifter om donatorns identitet. Denna ordning hade åtminstone initialt
en negativ inverkan på efterfrågan av givarinseminationer. Många par ville
inte att donatorn på detta sätt skulle finnas med i barnets och deras liv. För
att undvika att donatorns identitet kommer fram åker förmodligen många
par för behandling till andra länder som Danmark, Finland och England,
där donatorn fortfarande har rätt till anonymitet. Det är inte heller osanno-
likt att en del par anordnar givarinsemination på privat väg. Att bedöma
omfattningen av assisterad befruktning, i synnerhet givarinseminationer,

23 SOU 1953:9 s. 15. Under samma period utfördes 95 makeinseminationer av vilka 16
ledde till graviditet.
24 SOU 1983:42 s. 50.
25 Se ovan avsnitt 3.3.
26 SMER, Assisterad befruktning s. 19.
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som sker utan bistånd av sjukvården är av naturliga skäl inte möjligt.
Några uppgifter härom finns inte. Det är dock känt att givarinseminatio-
ner utförs på kvinnor bosatta i Sverige, både på privat väg i Sverige och i
andra länder.27 Den kanske främsta anledningen till den minskade efter-
frågan på givarinseminationer torde dock vara den förbättrade tekniken
för befruktning utanför kroppen som ägt rum under senare år. Det är
numera möjligt att befrukta kvinnans ägg med makes eller sambos
sperma i fall där givarinsemination tidigare användes.

Assisterad befruktning genom äggdonation hade när Inseminations-
utredningen lade fram sitt betänkande med förslag till lag om befruktning
utanför kroppen såvitt var känt ännu ej utförts i Sverige.28 Äggdonation
förutsätter befruktning utanför kroppen. Den svenska lagen tillåter
befruktning utanför kroppen endast i parförhållanden och endast om det
är kvinnans eget ägg som befruktas.29 I likhet med vad som gäller vid
givarinseminationer finns det dock anledning att anta att i Sverige bosatta
kvinnor åker till länder där äggdonation är tillåtet, för att där få ägg
implanterade.30 Det finns inte några uppgifter om hur vanligt förekom-
mande detta är.

6.3 Barnets bästa vid assisterad befruktning

6.3.1 Barnets bästa vid insemination
Inseminationsutredningen hade enligt direktiven i uppgift att kartlägga
omfattningen och formerna för verksamheten med inseminationer. Där-
efter skulle utredningen ta ställning till om det behövdes en reglering av
verksamheten och hur den i så fall borde utformas. En allmän utgångs-
punkt för utredningens arbete var att insemination skulle tillåtas endast
om barnet kunde antas komma att växa upp under goda förhållanden. I
direktiven framhölls också att synpunkter av etisk och medicinsk natur
hade betydelse för avgörandet om verksamheten med inseminationer
skulle tillåtas.31 

Några etiska invändningar kunde enligt utredningen inte anföras mot
makeinsemination. Behandlingsformen var att betrakta som en vanlig
gynekologisk åtgärd för avhjälpande av barnlöshet. Det fanns inte någon

27 Se t.ex. mot. 1991/92:L425, mot. 1992/93:L407; SOU 1993:98 s. 61; Schiratzki, J.,
Några reflektioner runt de legala konsekvenserna av privat insemination s. 257. 
28 SOU 1985:5 s. 45 ff.
29 Lag om befruktning utanför kroppen 2 § p. 3.
30 Mot. 1992/93:So413, se vidare nedan avsnitt 6.8.
31 Skr. 1982/83:103, dir. 1981:72 s. 44.
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anledning att ha invändningar mot tekniken vare sig sett ur etisk synvinkel
eller av hänsyn till barnets bästa. Viss tveksamhet förelåg när det gällde
möjligheterna att fastställa rättsligt faderskap, något som dock ganska
enkelt kunde åtgärdas. Någon psyko-social utredning av de blivande för-
äldrarna föreskrevs inte vid makeinsemination.32 

Synpunkter kunde däremot anläggas på hur verksamheten med givar-
inseminationer bedrevs. Om verksamheten reglerades så att barnets
intressen skyddades på ett tillfredsställande sätt fanns dock, enligt utred-
ningen, inte anledning att hysa betänkligheter mot ett tillåtande av också
denna form för assisterad befruktning.33 Både vid make- och samboinsemi-
nation förelåg vissa rättsliga problem rörande fastställande av det rättsliga
faderskapet. Genom att dessa problem kunde lösas antogs barnets bästa
vara tillgodosett.34 Bedömningen av hur barnets bästa skulle uppnås vid
givarinseminationer skedde på ett annat sätt än vid makeinseminationer.
Skillnaden i bedömning hade sin grund främst i det faktum att den man
som blir barnets rättsliga far inte är biologisk far. Detta var dock inte i sig
ett skäl mot ett tillåtande av givarinseminationer. Inseminationsutred-
ningen menade att givarinseminationer borde få utföras i Sverige om
godtagbara rättsliga, sociala och medicinska förutsättningar för verksam-
heten skapades.35 Avgörande var barnets bästa. Regleringen måste priori-
tera barnets intressen: Barnets framtid som en fri, skapande och social
varelse måste säkerställas. Barnets rätt till en mor och en far måste upp-
rätthållas och hemlighetsmakeriet kring inseminationerna upphöra. Bar-
nets rätt att känna sitt biologiska ursprung ansågs därtill vara en ouppgivlig
etisk fordran.36 Lagregleringen utformades också för att dessa krav skulle
tillgodoses, inte minst genom kravet på öppenhet gentemot barnet angå-
ende donatorns identitet.

Inseminationslagens bestämmelser utformades för att tillgodose bar-
nets intressen och barnets bästa. Kraven som ställts upp har i många
avseenden sina rötter i det faktum att den man som skall erhålla rättslig
status som far inte är barnet biologiska far. Inte minst tydliggörs detta vid
en jämförelse med vad som gäller för make- och samboinsemination.
Dessa former för assisterad befruktning är inte reglerade på annat sätt än

32 SOU 1983:42 s. 61 ff.; prop. 1984/85:2 s. 9; SOU 1985:5 s. 42; prop. 1987/88:160
s. 7 ff. 
33 SOU 1983:42 s. 67 ff.
34 Se nedan avsnitt 6.6.
35 SOU 1983:42 s. 57 ff.
36 SOU 1983:42 s. 199–200. Dessa etiska synpunkter formulerades i ett till betänkandet
fogat särskilt yttrande av prof. Holstein Fagerberg, sakkunnig i Inseminationsutredningen. 
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att faderskap fastställs enligt regeln i FB 1:6. I de följande avsnitten skall
de krav som ställs för tillgång till givarinsemination granskas, i synnerhet
med avseende på vilket sätt de antas tillgodose barnets intressen.

6.3.2 ”Det är inte en mänsklig rättighet att få barn”

Utredningen fortsatte efter avgivandet av förslag till lag om insemination
med sitt arbete och lade år 1985 fram ett betänkande om andra former av
assisterad befruktning. Det var främst befruktning utanför kroppen med
donerad sperma respektive äggdonation som diskuterades. I betänkandet
redogjorde utredningen på ett utförligt sätt för de etiska aspekter som
kunde anläggas på verksamheten assisterad befruktning. Inseminations-
utredningen konstaterade att ofrivillig barnlöshet drabbar allt fler män-
niskor i dagens samhälle, kanske delvis som en följd av miljöfaktorer.
Efterfrågan på assisterad befruktning har därför ökat. Eftersom alla
”konstlade befruktningsmetoder” innebär en form av manipulation med
mänskliga livsprocesser fanns det enligt utredningen anledning att noga
överväga tillåtandet av olika metoder.37 Frågan var, enligt utredningen,
hur mycket manipulerande med livet som kan anses godtagbart. Manipu-
lationen vid makeinsemination ansågs vara ringa då den endast består i
att sperma överförs från mannen till kvinnan på konstlat sätt för befrukt-
ning. En något större manipulation ansågs föreligga vid givarinsemina-
tion. Metoden innebar dock enligt utredningen inte något avsteg från den
naturliga livsprocessen så till vida att en mans sperma överförs till en
kvinna.38 

Ytterligare en ökning av manipulationsgraden ansågs föreligga vid
befruktning utanför kroppen vid s.k. provrörsbefruktning. Ett sådant för-
farande strider, menade utredningen, helt mot den naturliga livsprocessen
och ökar dessutom möjligheterna för en manipulation med själva förut-
sättningarna för liv. Utredningen formulerade sin utgångspunkt för
bedömningen av vilka former av assisterad befruktning som kunde anses
godtagbara på följande sätt:39 

Vi vill till en början slå fast att det enligt vår uppfattning aldrig kan vara en
mänsklig rättighet att få barn. Naturens ofullkomlighet måste ibland godtas.
Ingen människa får behandlas enbart som medel för att tillfredsställa andra
utan varje individ har ett eget människovärde. Riktmärket vid användning av
konstlade befruktningsmetoder måste vara det blivande barnets bästa.

37 SOU 1985:5 s. 38 ff.
38 SOU 1985:5, bl.a. s. 47.
39 SOU 1985:5 s. 38 ff.
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Utredningen hade därmed formulerat ett synsätt som sedan dess åter-
kommit i flera olika sammanhang när önskvärdheten av olika metoder
för assisterad befruktning varit föremål för bedömning. Det finns därför
anledning att närmare granska innebörden av utredningens utgångspunkt.

Konstaterandet att det inte kan vara en mänsklig rättighet att få barn
är förstås riktigt, åtminstone om man med uttrycket avser att inte alla
människor har faktisk möjlighet att få barn och att inga juridiska s.k. rättig-
heter kan ändra på detta förhållande. Det är dock inte möjligt att ur detta
erhålla ledning för om en viss form av assisterad befruktning skall tillåtas
eller inte. Utredningens deklaration framstår mot denna bakgrund som
onödig. Möjligen anger uppställandet av denna utgångspunkt att efter-
som det inte är en mänsklig rättighet att få barn behöver vi inte hjälpa
barnlösa att få barn. Därmed vore det möjligt att säga att det inte är en
mänsklig rättighet att få tillgång till olika tekniker för assisterad befrukt-
ning.40 

Inte heller uttalandet att naturens ofullkomlighet ibland måste godtas
är av någon hjälp vid bedömningen av vilka former av assisterad befrukt-
ning som kan anses godtagbara. Det kan ifrågasättas om naturen kan
sägas vara ofullkomlig. Oavsett uppfattning om detta kan dock inte natu-
rens (o)fullkomlighet ge någon vägledning för bedömningen av när den
måste accepteras och inte, dvs. avgörandet om en metod för assisterad
befruktning är godtagbar eller inte. Det är naturens förmenta ofullkom-
lighet som ger upphov till frågeställningen om den måste accepteras.

Utredningen förklarade också att barnet inte får behandlas enbart som
ett medel för att tillfredsställa föräldrarnas önskan utan har ett eget
människovärde. Även denna utgångspunkt är tveksam som vägledning
för avgörandet av vilka former av assisterad befruktning som kan tillåtas.
Önskan att bli förälder är regelmässigt motiverad av egoistiska skäl sna-
rare än av ambitionen att ge det blivande barnet ett bra liv. Skulle det i ett
fall visa sig att barnet skall användas som medel för att tillfredsställa
andra behov än att bli förälder kan det dock sägas finnas en skyldighet att
förhindra detta.41 Svårare är att avgöra om det liv barnet kommer att få –
om det blir till – skall vägas mot föräldrarnas önskan att bli föräldrar.
Linda Nielsen42 menar att tillgodoseendet av barnets bästa alltid måste
ges prioritet, också framför tillblivelsen. Detta är det enda sätt på vilket

40 Jfr Kirilova Eriksson, M., The Right to Marry and to Found a Family s. 163. Kirilova
Eriksson anser att det snart torde vara möjligt att hävda en sådan rätt. 
41 Det förekommer emellanåt rapporter i media om att barn sätts till världen för att fung-
erna som donatorer av organ till äldre syskon. Ett sådant förfaringssätt är etiskt klander-
värt, men även i dessa fall torde samhällets möjligheter att förhindra barnets tillblivelse
inskränka sig till de fall då assisterad befruktning krävs.
42 L. Nielsen är professor i rättsvetenskap vid Köpenhamns universitet. 
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samhället kan fullgöra sitt ansvar.43 Föräldrarnas önskan att bli föräldrar
saknar annan betydelse än att utgöra initiativ till att frågan om barnets
tillblivelse aktualiseras. Människors önskan att blir föräldrar och barnets
rätt till ett gott liv är därmed två olika, om än förbundna, frågor som
måste kunna betraktas oberoende av varandra. Att ställa förälderns motiv
att bli förälder mot barnets rätt till ett gott liv innebär inte bara att män-
niskors önskan att bli föräldrar misstänkliggörs, det antyder också att frå-
gan om barnets tillblivelse kan avgöras efter en undersökning av de bli-
vande föräldrarnas motiv.

Riktmärket att det blivande barnets bästa skall avgöra vilka former av
assisterad befruktning som kan godtas måste därför ges en innebörd på
annan grund än genom ovan angivna argument.

6.3.3 Barnets bästa och befruktning utanför kroppen

Att det blivande barnets intressen så långt som möjligt skall tillgodoses
vid olika former av assisterad befruktning, är en utgångspunkt det råder
enighet om. Eftersom samhället vid assisterad befruktning i allmänhet tar
del i barnets tillkomst, har samhället också ett ansvar för att se till att bar-
net får goda uppväxtvillkor. Någon slags kontroll av vilka förhållanden
barnet föds till är därför nödvändig. Inseminationsutredningen fann, som
ovan berörts, att makeinsemination inte krävde någon särskild kontroll.
Vid givarinsemination ansågs vissa krav kunna ställas upp, något som skall
behandlas nedan. Befruktning utanför kroppen innebar enligt Insemina-
tionsutredningen ytterligare komplikationer som motiverade en mer djup-
gående kontroll. Denna kontroll kan avse såväl själva metoden för
befruktningen som en kontroll av de blivande föräldrarna.

Om en metod för assisterad befruktning i sig kan antas påverka barnet
menligt talar hänsynen till barnets bästa mot ett tillåtande av metoden.
Utredningen fann inte några direkta betänkligheter mot befruktning utan-
för kroppen som teknik, så länge den användes i parförhållanden, dvs. så
länge endast mannens och kvinnans egna könsceller användes.44 Barnets
bästa ansågs tillgodosett genom att det ”inblandade” paret var barnets
biologiska föräldrar.45 

Eftersom befruktning utanför kroppen som metod ansågs psykiskt
påfrestande borde dock paret ges ”rådrum att på ett djupare sätt tänka över
hur de skall ha det och vilket alternativ som är bäst i överensstämmelse

43 ”… discharge its true responsibilities” Se vidare Nielsen, L., The Right to a Child versus
the Rights of a Child s. 217 ff. 
44 SOU 1985:5 s. 40 ff.
45 SOU 1985:5 s. 39.
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med deras livssyn; om de kan tänka sig att leva utan barn, om adoptiv-
barn eller fosterbarn är ett alternativ för dem eller om de finner att en
konstlad befruktningsmetod är ett bättre alternativ”.46 Föreställningen att
fosterbarn är ett alternativ till assisterad befruktning speglar utredningens
syn på bevekelsegrunderna för önskan att bli förälder. Det är svårt att
komma ifrån intrycket att utredningen här tycks uppfatta barnet som något
som tillfredsställer de vuxnas egna önskningar och att vilket barn som
helst därför skulle kunna utgöra ett alternativ till assisterad befruktning.

6.3.4 Barnets bästa vid äggdonation

Inseminationsutredningen ansåg att befruktning utanför kroppen med
donerad sperma överskred gränsen för vad som kunde accepteras i fråga
om manipulation med den naturliga livsprocessen. Det var mot denna
bakgrund inte förvånande att också äggdonation avvisades som metod
för assisterad befruktning i Sverige. Utredningen fann likheter föreligga
mellan äggdonation och givarinsemination på så sätt att i båda fallen
skulle en utomstående givare, som varken i rättsligt eller socialt hänseende
skulle fungera som förälder åt barnet, bidra med hälften av barnets arvs-
anlag. Utredningen noterade att skäl fanns för att bedöma de båda förete-
elserna på samma sätt, men fann ändå att avgörande skillnader förelåg
mellan metoderna.

Äggdonation ansågs helt strida mot den naturliga livsprocessen i och
med att ett främmande ägg implanteras i en kvinna. Förfarandet gav
enligt utredningen upphov till vissa juridiska problem. Oklarhet uppstod
beträffande frågan om barnets börd, i bemärkelsen ”vem som i rättsligt
hänseende skall betraktas som barnets mor”.47 Utredningen såg också
problem när det gällde förfoganderätten över det befruktade ägget. Att
äggdonatorn48 skulle kunna återkalla sitt samtycke innan befruktning
skett ansågs givet, det var dock svårare att avgöra om samtycke skulle
kunna återkallas efter befruktningen men före implantationen. Också
psyko-socialt ansågs det finnas problem som i vart fall inte var mindre än
vid givarinsemination. Medicinska problem förknippade med att ett
befruktat ägg skulle utvecklas i en annan kvinnas kropp kunde finnas,
men någon mer ingående undersökning fanns inte att tillgå om detta.
Följderna av äggdonation för barnet respektive kvinnan kunde därför inte
överblickas.

46 SOU 1985:5 s. 42–43.
47 SOU 1985:5 s. 45.
48 Ett lämpligare uttrycket i sammanhanget vore äggdonatrix, jfr t.ex. testatrix, femininum-
formen av testator. 
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Sammantaget fann utredningen att metoden att flytta ägg från en
kvinna till en annan i så hög grad hade karaktär av teknisk konstruktion
för att lösa ett barnlöshetsproblem att den var ägnad att skada människo-
synen. Den kunde därför, menade utredningen, inte godtas etiskt som
metod att avhjälpa ofrivillig barnlöshet.49 Därtill lades också det faktum
att metoden är tekniskt komplicerad och måste utföras av specialister. Ett
förbud skulle därför bli effektivt, i motsats till ett förbud mot givarinse-
mination.

Skälen mot ett tillåtande av äggdonation var inte uttryckligen grun-
dade i hänsynen till barnets intressen utan var av annan karaktär. Därmed
behövde utredningen inte heller på ett uttryckligt sätt ta ställning till hur
barnets intressen skulle tillgodoses vid äggdonation.

6.4 Allmänna förutsättningar för givarinsemination

6.4.1 Får utföras endast på allmänna sjukhus
Verksamheten med givarinseminationer ansågs, som ovan nämnts,
inrymma problem av såväl rättslig karaktär som av etisk och psyko-
social natur. Godtagbara rättsliga, sociala och medicinska förutsättningar
för verksamheten måste skapas för att barnets bästa skulle kunna garan-
teras.

En första förutsättning för att uppnå barnets bästa ansågs vara att verk-
samheten anförtroddes läkare med erfarenhet av barnlöshetsutred-
ningar.50 Därtill måste garantier skapas för att verksamheten bedrevs
under etiskt godtagbara former. Genom att tillåta givarinsemination
endast vid allmänna sjukhus ansågs detta kunna garanteras. En koncen-
tration av verksamheten till de allmänna sjukhusen ansågs därtill ge möj-
lighet till forskning och uppföljning av verksamheten.51 Forskning
rörande inseminationsbarns52 förhållanden och utveckling var en uppgift
som enligt utredningen var mycket angelägen.53 

Det är den ansvariga läkaren som väljer lämplig spermagivare. Giva-
ren får inte vara en man som har en sjukdom av kroppslig eller själslig art
som kan överföras på barnet. Även givarens lämplighet ur psyko-social

49 SOU 1985:5 s. 10 och 48.
50 Inseminationslagen 3 §.
51 Prop. 1984/85:2 s. 9–10. 
52 SOU 1983:42 s. 58. Uttrycket inseminationsbarn markerar på ett iögonfallade sätt
omständigheterna vid dessa barns tillkomst i motsats till andra (naturliga?) barns.
53 SOU 1983:42 s. 58–59. Den första uppföljningen av verksamheten med givarinsemina-
tioner publicerades i maj 2000. Se vidare Socialstyrelsen, Får barnen veta?
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synpunkt bör beaktas.54 Läkaren anses kunna tillmötesgå vissa krav från
makarna eller de samboende om att givaren skall ha samma ögonfärg,
hårfärg eller kroppskonstitution som den som avses bli barnets rättsliga
far. Önskemål om att givaren i övrigt skall besitta särskilda kvalifikationer
som faller utanför de egenskaper som eftersträvas för att barnet skall vara
likt övriga familjemedlemmar skall under inga förhållanden godtas.55 

6.4.2 Får utföras endast på gift eller samboende kvinna

6.4.2.1 Barnets rätt till två föräldrar

Att verksamheten med givarinseminationer begränsades till de allmänna
sjukhusen ansågs vara ett sätt att tillse att den bedrevs under godtagbara
former. Vid bedömningen i övrigt av vad som skulle anses vara godtag-
bara villkor ansåg utredningen det vara naturligt att dra paralleller mellan
barn tillkomna genom givarinsemination och barn som adopterats.56 

En förutsättning för tillgång till insemination är enligt inseminations-
lagen 2 § att kvinnan är gift eller samboende. Regeln motiverades med
hänvisning till uppfattningen att ett barn i princip behöver både en
faders- och en modersgestalt som förebilder för att få de bästa förutsätt-
ningarna att utvecklas gynnsamt. Inseminationsutredningen ansåg att
insemination inte borde tillåtas på kvinnor som inte bor tillsammans med
en man som kan fungera som far för barnet. Departementschefen
instämde med utredningen och tillade att det inte kunde anses vara en all-
män mänsklig rättighet att under alla förhållanden få tillgång till givar-
insemination. Enligt hans mening borde verksamheten begränsas till de
fall som medfört att metoden börjat användas, nämligen då det av olika
skäl brister i de naturliga förutsättningarna att uppnå ett havandeskap.57

Avsaknaden av forskning rörande inseminationsbarnens situation med-
förde vidare, enligt departementschefen, att man borde avhålla sig från
att använda metoden i andra fall än då barnet kan växa upp hos föräldrar
av båda könen.58 

Barnets behov av föräldrar bedömdes således inte på samma sätt vid
givarinsemination som vid adoption. Vid givarinsemination ansågs barnet
ha behov av två föräldrar. Adoption kan, som ovan berörts, beviljas också
ensamstående adoptant.59 Anledningen till denna skillnad i bedömning

54 Jfr nedan delavsnitt 6.5.5.
55 Prop. 1984/85:2 s. 26.
56 SOU 1983:42 s. 56.
57 Prop. 1984/85:2 s. 10.
58 Prop. 1984/85:2 s. 10. Se även bet. LU 1984/85:10 s. 16. 
59 Jfr ovan under 5.5.2.6.
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framgår inte av lagens förarbeten. Någon hänvisning till forskning
rörande adoptivbarns eller andra barns erfarenhet av att växa upp med en
ensamstående förälder finns inte. Att ett barn tillkommet genom givar-
insemination skulle uppleva en uppväxt med en ensamstående förälder
(mor) på ett annat sätt än ett adopterat barn kan inte anses givet. Förkla-
ringen till skillnaden i bedömning skulle istället kunna ses i det faktum
att ett barn blir till genom givarinsemination medan adoption avser ett
redan existerande barn. En grundläggande värdering i det svenska barn-
och föräldrarättsliga regelsystemet är att ett barn har rätt till två föräldrar
och – därigenom – en familj. Bakom regelsystemets utformning ligger en
ambition att tillförsäkra alla barn en mor och en far. Eftersom något barn
inte existerar innan givarinseminationen utförts innebär upprätthållande
av kravet på två föräldrar för givarinsemination att barnets rätt till två för-
äldrar formellt alltid kan tillgodoses. Vid adoption skulle däremot ett
krav på två föräldrar i vissa fall kunna innebära att barnets berättigade
intresse av att få en föräldrarelation bekräftad inte tillgodoses. När
bestämmelsen infördes om att en person kan adoptera, fanns därtill en
önskan att så många adoptioner som möjligt skulle komma till stånd. Det
är tveksamt om en sådan målsättning fortfarande existerar. Ett förbud för
en person att adoptera ensam skulle idag förmodligen inte medföra att
barns rätt motverkades på det sätt som kan antas ha skett om förbudet
hade införts med den första adoptionslagen år 1917. I många rättsord-
ningar krävs att man är gift för att få ta emot ett barn för adoption.60 Givar-
insemination har i motsats till adoption gjorts tillgänglig också för sam-
boende par. Förbudet för samboende par att adoptera gemensamt motive-
ras i huvudsak med hänvisning till de restriktioner som satts upp av de
organisationer som förmedlar barn för adoption från andra länder. Några
sådana hänsyn behöver inte tas vid givarinsemination.

6.4.2.2 Barnets rätt till två föräldrar av olika kön

Att de blivande föräldrarna måste vara av olika kön är ytterligare en
grundsats i den svenska lagstiftningen. I partnerskapslagen 3:2 st. 2 stadgas
att lagen om insemination inte gäller för registrerad partner. Att insemina-
tion av lesbiska kvinnor inte är tillåtet framgår dock redan av insemina-
tionslagens krav på att kvinnan måste vara gift eller bo tillsammans med en
man under äktenskapsliknande förhållande. Förbudet mot insemination
av lesbiska kvinnor motiveras med att det ännu inte råder enighet bland
forskare om vilka konsekvenser det kan ha för ett barn att växa upp i en
homosexuell familjebildning. Därtill antas att en rättslig möjlighet för

60 Jfr ovan delavsnitt 5.5.2.2.
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homosexuella att erhålla gemensamt föräldraskap skulle strida mot nuva-
rande värderingar i samhället.61 

Kravet att en kvinna måste leva i ett stabilt heterosexuellt förhållande
för att få tillgång till givarinsemination har diskuterats vid flera tillfällen.
Det har ifrågasatts om inte kvinnor som lever ensamma eller i stabila
homosexuella förhållanden borde kunna få tillgång till givarinsemina-
tion.62 En sådan möjlighet har dock hittills avvisats.63 Den utredning som
tillsattes år 1999 med uppdrag att utreda frågan om barn i homosexuella
familjer skall dock, om den finner att homosexuella par bör ges rätt att
adoptera gemensamt, också ta ställning till om kvinnor som lever i par-
förhållande med en annan kvinna bör ges tillgång till givarinsemina-
tion.64 

Frågan om rätten till givarinsemination för andra kvinnor än de som
lever i stabila heterosexuella förhållanden har under senare år varit före-
mål för debatt också i Danmark. År 1997 antogs där en lag om assisterad
befruktning enligt vilken assisterad befruktning endast får ges till gift
eller samboende kvinna.65 I det ursprungliga förslaget till lag som lades
fram fanns inte en sådan bestämmelse. Regeln infördes i lagen på initia-
tiv av Folketinget, för att tillgodose kravet i FN:s barnkonvention om att
barnets bästa alltid skall respekteras. Att endast heterosexuella kvinnor
har rätt till givarinsemination har ifrågasatts med hänvisning till att les-
biska kvinnor kan vara fullgoda föräldrar. Ett förbud innebär att dessa
kvinnor är hänvisade till en ”grå marknad” om de vill ha barn.66 Förslag
om avskaffande av regeln har dock inte godtagits.67 I sammanhanget har
synpunkten framförts att ett upphävande av donatorns anonymitet skulle
kunna ses som ett tillräckligt skydd för barnets intresse av två föräldrar.68 

Frågan om lesbiska och ensamstående kvinnors tillgång till insemina-
tionsbehandling har också utretts i Finland. Hösten år 1998 lades en pro-
position fram med förslag till lag om assisterad befruktning. Enligt lag-
förslaget gavs inte bara kvinnor i parförhållanden – äktenskap eller sam-
boende – rätt till assisterad befruktning; även ogift ensamstående kvinna
omfattades av lagen. I dessa fall skulle dock spermadonatorn på basis av

61 SOU 1993:98 s. 106.
62 Se t.ex. mot. 1991/92:L425; SOU 1993:98 s. 112.
63 Se t.ex. bet. 1993/94:LU28 s. 27; bet. 1997/98:LU28 s. 15.
64 Jfr ovan under 5.5.2.2. Dir. 1999:5 s. 15.
65 Lov nr 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behand-
ling, diagnostik og forskning mv., § 3.
66 Det etiske Råd. Kunstig befrugtning – en redogørelse s. 111.
67 Lovforslag nr L 61/1997.
68 Lund-Andersen, I., Moderskap, fastsættelse af moderskap, ægdonation og surrogatmoder-
skab – dansk ret s. 3.
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sitt samtycke till behandlingen kunna fastställas vara far till barnet. Det
ansågs inte acceptabelt att barnet skulle kunna bli faderlöst. Förslaget
godtogs dock inte av en majoritet i regeringen varför justitieministern
återkallade propositionen.69 

Givarinsemination är tillgänglig för ensamstående och lesbiskt sam-
manboende kvinnor i flera andra länder, exempelvis England.70 Enligt
bestämmelserna där kan dock en ensamstående kvinna inte få behandling
förrän det blivande barnets bästa har beaktats.71 

6.4.3 Lämpliga föräldrar

Givarinsemination får enligt inseminationslagen 3 § utföras endast om
det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda
förhållanden, vilket också var utgångspunkten för lagstiftningsarbetet
angående givarinseminationer. Målsättningen innebar att det ansågs nöd-
vändigt att paret som önskar få barn genom givarinsemination också är
lämpliga som föräldrar. Inseminationsutredningen föreslog därför att
paret skulle erhålla information om de särskilda problem som föreligger
vid insemination. Därtill skulle de genomgå inte endast en medicinsk
utan även en psyko-social utredning som kunde läggas till grund för
prövningen av lämpligheten. Den psyko-sociala utredningen skulle, enligt
utredningens förslag, utföras av socialnämnden som hade erfarenhet av
adoptionsutredningar.72 

Vid bearbetningen av utredningens förslag i denna del instämde depar-
tementschefen i att någon form av prövning av makarnas eller de sambo-
endes lämplighet att vårda och fostra barnet var nödvändig. Han ansåg
det dock vara tillfyllest att utredningen av de blivande föräldrarnas lämp-
lighet gjordes på det sjukhus där inseminationen skulle göras.73 Det var
framförallt det faktum att barnet inte är mannens biologiska barn som
motiverade den särskilda utredningen inför givarinsemination. Utredning
ansågs därför inte vara nödvändig i makeinseminationsfallen.74 

En annan faktor av betydelse för skapandet av gynnsamma uppväxt-
förhållanden för barnet var mannens och kvinnans ålder. Inseminations-

69 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av könsceller
och embryon vid assisterad befruktning, oktober 1998.
70 Section 13(5) Human Fertilisation and Embryology Act 1990. 
71 Det synes inte finnas några undersökningar av i vilken omfattning ensamstående kvinnor
erhåller inseminationsbehandling och hur de visar att barnets bästa beaktas, se vidare Bar-
ton, C. & Douglas, G., Law and Parenthood s. 64.
72 SOU 1983:42 s. 85 ff.
73 Prop. 1984/85:2 s. 11.
74 SOU 1983:42 s. 86.

kapitel 6.fm  Sida 322  sˆndag 15 oktober 2000  11:26



323

utredningen hade föreslagit en åldersgräns på 25 år för tillgång till inse-
minationsbehandling, efter mönster från adoptionslagen. En sådan
åldersgräns avvisades dock i propositionen även om det enligt departe-
mentschefen många gånger kunde anses vara befogat att ställa upp ett
sådant krav.75 Olikheten i bedömning av ålderns betydelse vid insemina-
tion i jämförelse med adoption motiverades inte.76 

Att en lämplighetsprövning föreskrivs vid givarinsemination och
adoption kan inte enbart motiveras av det faktum att samhället medverkar
till att ett barn får föräldrar i dessa fall. Vore så fallet borde också de som
vill få barn genom makeinsemination eller befruktning utanför kroppen
genomgå samma utredning angående lämpligheten. Kravet på särskild
utredning av föräldrarnas lämplighet inför adoption och givarinsemina-
tion skulle kunna ha sin grund i en tanke att den som inte kan få biolo-
giska barn inte utan vidare kan antas ha sådana egenskaper som är av
betydelse för socialt föräldraskap. Samtidigt finns mycket som talar emot
en sådan tolkning. Lagregleringen av givarinsemination bygger i stor
utsträckning på uppfattningen att biologisk släktskap inte är en nödvän-
dig förutsättning för ett gott socialt föräldraskap. I Socialstyrelsens regler
om insemination uttrycks detta på följande sätt: ”Samhörigheten mellan
föräldrar och barn utvecklas genom de dagliga kontakterna under upp-
växttiden. Den är inte beroende av ett biologiskt samband mellan
dem.”77 Också Inseminationsutredningen betonade att det biologiska
ursprungets betydelse för föräldrarnas förhållande till barnet inte skulle
överskattas, åtminstone inte i de fall inseminationsföräldrarna levde i ett
harmoniskt förhållande och barnet utvecklades på ett gynnsamt sätt.
Utredningen menade dock att ”man kan troligen inte bortse från att
ursprunget kan få betydelse om barnet föds handikappat eller utvecklas
ogynnsamt eller om föräldrarnas relationer till varandra försämras” utan
att närmare ange grunderna för detta antagande.78 Inte heller redovisades
på vilket sätt reglernas utformning skulle förhindra eventuella negativa
effekter av den bristande överensstämmelsen mellan rättsligt och biolo-
giskt faderskap. Det faktum att den samtyckande mannen, den rättsliga
fadern, inte är biologisk far till barnet präglar dock de resonemang som
fördes kring lämplighetsprövningens utformning.

75 Prop. 1984/85:2 s. 12. Jfr den diskussion som förts ovan under 5.5.3.1.
76 En möjlig förklaring skulle kunna vara att en åldersgräns om 21 år för adoption före-
skrivs i 1967 års Europarådskonvention om adoption av barn, något som inte är fallet vid
givarinsemination.
77 SOSFS 1987:6 s. 17.
78 SOU 1983:42 s. 56.
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I jämförelse med den prövning som skall göras av blivande adop-
tanters lämplighet som föräldrar synes prövningen inför givarinsemina-
tion i stor utsträckning vara hänförlig till de blivande föräldrarnas inställ-
ning till föräldraskapet som sådant, snarare än på deras förmåga att ta
hand om barnet. Genomgående betonas behovet av att informera de bli-
vande föräldrarna om det speciella i föräldraskap genom givarinsemina-
tion och det faktum att mannen inte är biologisk far till barnet. Insemina-
tionsutredningen beskrev de psyko-sociala krav som kunde ställas på de
blivande föräldrarna på följande sätt: ”Paret bör ha ett stabilt och moget
förhållande till varandra. De bör ha diskuterat sina känslor när det gäller
deras fruktsamhet och ha en likartad syn på denna. Mannen måste ha
godtagit sin sterilitet. Kvinnan får inte använda inseminationen som ett
medel att hämnas på maken för att denne inte kunnat ge henne ett barn.
Parets motiv för att vilja ha barn måste vara noga övervägt.”79 Liknande
synpunkter framförs i propositionen och i Socialstyrelsens regler om
inseminationer.80 Betydelsen av frånvaron av biologisk släktskap vid för-
äldraskap genom givarinsemination betonas därmed på ett annat sätt än
vid adoption. Riktlinjerna för bedömningen av de blivande föräldrarnas
lämplighet vid givarinsemination präglas av en oro för att avsaknaden av
biologisk släktskap mellan barnet och den rättsliga fadern skall ge upp-
hov till problem. Sådana farhågor framkommer inte i samband med att
adoptionsreglerna behandlas. Däremot känns argumentet igen från dis-
kussionen rörande möjligheterna för en rättslig far som inte är biologisk
far att få faderskapet hävt. I det sammanhanget betonas att en rättslig far
som inte är biologisk far kan låta frånvaron av biologisk släktskap
påverka förhållningssättet till barnet.81 Frågan som kan ställas är om det
finns skäl att tillmäta biologisk släktskap olika betydelse vid adoption
respektive givarinsemination. En skillnad mellan de två föräldraskapen
är att vid adoption är oftast inte någon av föräldrarna biologiskt släkt
med barnet. Att biologisk släktskap uppmärksammas vid givarinsemina-
tion skulle kunna förklaras av att endast den ena föräldern inte är biolo-
giskt släkt med barnet. Föräldrarna till ett barn tillkommet genom givar-
insemination står därmed inte inbördes i samma förhållande till barnet.
Denna ojämlikhet antas, åtminstone av ovan återgivna citat att döma,
kunna påverka barnets rätt till goda uppväxtförhållanden på ett sådant

79 SOU 1983:42 s. 88.
80 Prop. 1984/85:2 s. 11–12 och 23 ff.; SOSFS 1987:6 s. 14 ff.
81 Jfr ovan avsnitt 4.3. Hävning av faderskap fastställt genom faderskapspresumtionen kan
antas aktualiseras när äktenskapet mellan föräldrarna har upplösts. Motsvarande situation
kan uppstå när maken är far genom givarinsemination eller adoption. I dessa fall saknas
dock möjlighet att få faderskapet hävt. Jfr NJA 1983 s. 320, ref. ovan i delavsnitt 6.1.2. 
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sätt att man redan vid barnets tillblivelse måste beakta den. Motsvarande
ojämlikhet mellan föräldrarna finns dock även vid styvbarnsadoption.
Att föräldrarna inte står på jämlik fot med varandra i förhållande till bar-
net kan påverka barnets uppväxtförhållanden. En sådan påverkan är dock
inte begränsad endast till de barn som tillkommit genom givarinsemina-
tion. Det ligger en fara i att lyfta fram frånvaron av biologisk släktskap
som ett avgörande riskmoment just för barn tillkomna genom givarinse-
mination, då det egentligen inte är det som har betydelse utan föräldrarnas
inbördes förhållande. Det är viktigt att betydelsen av föräldrarnas inbör-
des förhållande för barnets välbefinnande betonas vid den lämplighets-
prövning som sker inför givarinsemination. Att föräldrarna står på jämlik
fot är dock av betydelse för alla barn, inte bara för barn till föräldrapar
där endast den ena föräldern är biologisk förälder.

6.4.4 Befruktning får inte ske utanför kroppen med donerad 
sperma

Inseminationsutredningen förklarade i sitt andra betänkande om befrukt-
ning utanför kroppen år 1985 att alla, som de beskrevs, konstlade
befruktningsmetoder innebär en form av manipulation med mänskliga
livsprocesser. Vid makeinsemination var manipulationsgraden låg, vid
givarinsemination något högre. Vid befruktning utanför kroppen var
manipulationen enligt utredningen klart mer påtaglig. Så länge metoden
användes i parförhållanden med parets egna könsceller kunde dock
denna manipulation accepteras.82 Däremot ansåg utredningen att befrukt-
ning utanför kroppen med donerad sperma överskred gränsen för vad
som kunde accepteras, inte minst med beaktande av att varken mannen
eller kvinnan i förhållandet kan få barn på naturligt sätt om denna metod
måste tillgripas.83 

Utredningen förklarade att den i princip ställt sig tveksam redan till
tillåtandet av givarinsemination. Att givarinseminationer ändå godtagits
förklarades av den omfattning verksamheten redan hade fått samt av att
ett förbud lätt skulle kunna kringgås. Givarinseminationer innebar enligt
utredningen ett avsteg från den naturliga livsprocessen. En kombination
av donerad sperma och befruktning utanför kroppen skulle innebära ett
än större avsteg från denna process, varför ett förbud framstod som moti-
verat. I sammanhanget noterades dock att spermadonation i förening med
befruktning utanför kroppen ur barnets synvinkel inte nämnvärt torde
skilja sig från givarinsemination.84 I båda fallen är modern biologisk mor

82 SOU 1985:5 s. 39.
83 SOU 1985:5 s. 49.
84 SOU 1985:5 s. 48. 
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till barnet och inte heller i övrigt skiljer sig de båda fallen åt i rättsligt och
psyko-socialt hänseende. Metoden avvisades ändå med hänvisning till att
det inte kan anses vara en ovillkorlig mänsklig rättighet att få barn. Man
måste, enligt utredningen, dra en gräns för hur långt man skall få gå i
fråga om manipulation för att avhjälpa barnlöshet. Dessutom skulle ett
förbud, i motsats till vad som var fallet med ett förbud mot givarinsemi-
nation, bli effektivt då befruktning utanför kroppen inte kan ske utan
hjälp från sjukvården.85 

Statens medicinsk-etiska råd har föreslagit86 att befruktning utanför
kroppen med egna ägg och donerad sperma bör tillåtas under förutsätt-
ning att barnet får kännedom om tillkomstsättet och ges en möjlighet att
ta reda på den genetiska faderns identitet. Skälen bakom rådets ställ-
ningstagande är att det inte finns någon etisk skillnad mellan att utnyttja
donatorsperma vid insemination och vid befruktning utanför krop-
pen.87 Varken från barnets, föräldrarnas eller donatorns synpunkt torde,
menade rådet, befruktning utanför kroppen med donerad sperma skilja
sig från donatorinsemination i allmänhet. Rådets förslag i denna del har
kritiserats. Kritiken har i huvudsak sin grund i de risker som befruktning
utanför kroppen som teknik innebär för barnet, inte i den omständigheten
att donerad sperma skulle användas.88 Av de nordiska länderna är det, för-
utom Sverige, endast Norge som har ett förbud mot befruktning utanför
kroppen med donerad sperma.

6.5 Donatorns ställning

6.5.1 Donatorn är inte anonym

Det mest kontroversiella inslaget i det förslag till lag om insemination
som Inseminationsutredningen presenterade år 1983 var bestämmelsen
att donatorn inte längre skulle tillåtas vara anonym.89 Utredningen
menade att barnet hade en absolut rätt att få kännedom om sitt biologiska
ursprung. Det kunde inte anses etiskt försvarbart med en ordning enligt
vilken barnets ursprung hemlighölls och där samhället medverkade till
att faderskapet vid givarinsemination grundades på en livslögn. I avsak-

85 SOU 1985:5 s. 49.
86 Jfr ovan delavsnitt 6.1.2.
87 SMER, Assisterad befruktning s. 31.
88 Se t.ex. Barnombudsmannens synpunkter angående rapporten Assisterad befruktning,
Socialdepartementet Dnr 9:235/95; Dahlqvist, G., Etikråd undervärderar riskerna för barnen
s. 2900.
89 Se t.ex. bet. LU 1984/85:10 s. 21 ff. 
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nad av forskning rörande inseminationsbarnens situation tog utredningen
starkt intryck av forskningsrön rörande adoptivbarns situation och öns-
kan att känna sitt ursprung.90 I förarbetena till 1971 års ändringar i adop-
tionsreglerna hade framhållits att adoptivbarn kan ha ett berättigat
intresse av att vinna klarhet om sin härstamning, även om det rättsliga
föräldraskapet fastställts genom adoptionen.91 En liknande bedömning
ansågs vara befogad när det gällde barn som tillkommit genom insemina-
tion. Utredningen föreslog därför att ett inseminationsbarn – sedan det
uppnått myndig ålder – skulle ha en principiell rätt att få uppgift om vem
som är barnets biologiska far.92 

Förslaget utsattes för häftig kritik, inte minst från företrädare för
hälso- och sjukvården. Kritiken byggde delvis på farhågor att insemina-
tionsverksamheten vid sjukhusen skulle komma att upphöra till följd av
att det inte längre skulle finnas donatorer. En sådan utveckling skulle
leda till en ökning av en icke samhällskontrollerad inseminationsverk-
samhet. Kritikerna av förslaget menade vidare att en regel som avskaf-
fade donatorns anonymitet inte tog hänsyn till donatorn och hans situa-
tion när det eventuellt blev aktuellt att avslöja hans identitet för barnet.
Departementschefen ansåg dock att om man utgick ifrån att barnet som
regel skulle informeras om att det tillkommit genom insemination, något
som det rådde enighet om, så var det inte rimligt att barnet skulle ute-
stängas från tillgängliga uppgifter om vem som varit donator. En sådan
ordning behövde inte, enligt departementschefen, medföra att barnets
familjerelationer påverkades menligt. Inte heller skulle den skapa oöver-
komliga hinder för inseminationsverksamheten som sådan.93 

Inseminationslagen 4 § ger, som lagen slutligen utformades, ett barn
som avlats genom insemination rätt att, om det uppnått tillräcklig mog-
nad, självt få del av de uppgifter om spermagivaren som har antecknats i
sjukhusets särskilda journal. Socialnämnden har vidare ålagts en skyldig-
het att på begäran biträda barnet med att skaffa fram dessa uppgifter.

Den svenska bestämmelsen var när den infördes år 1985 unik i sitt slag
i världen. Barnets rätt till kännedom om ursprunget efter givarinsemination
har därefter lagfästs i flera andra länder, men givits olika innebörd.
I Island kan donatorn välja om han vill vara anonym eller inte. I Finland,
där lagreglering av verksamheten saknas, kan donatorerna i likhet med
vad som gäller i Island själva avgöra om de vill att uppgifter lämnas ut

90 SOU 1983:42 s. 116.
91 Prop. 1971:143 s. 81. Jfr ovan delavsnitt 5.4.2.
92 SOU 1983:42 s. 109 ff.
93 Prop. 1984/85:2 s. 16.
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till barnet eller ej.94 I Österrike, Tyskland och Schweiz finns regler lik-
nande de svenska.95 I Norge och Danmark däremot lämnas inte uppgift ut
om donatorns identitet eller andra uppgifter om honom till barnet ens om
han samtyckt till detta.96 Många länder saknar fortfarande reglering av
inseminationsverksamheten och donatorerna är regelmässigt anonyma. I
flera länder har frågan om barnets rätt till kännedom om sitt genetiska
ursprung varit föremål för diskussion under många år, en diskussion som
dock inte resulterat i lagstiftning. Diskussionen synes allt oftare ta sin
utgångspunkt i ett rättighetsbaserat synsätt – barnets rätt att inte berövas
sitt ursprung och barnets rätt till sin identitet – ett synsätt som kan hämta
stöd i FN:s konvention om barnets rättigheter.97 

Mot bakgrund av att barnet i svensk rätt redan år 1983 ansetts ha en
sådan rätt är det intressant att närmare granska de överväganden som låg
bakom ställningstagandet för öppenhet rörande donatorns identitet. Hade
detta ställningstagande sin grund i erkännandet av en rättighet för barnet
att få tillgång till sitt ursprung eller var det andra skäl som låg bakom
ställningstagandet? Svaret synes delvis kunna finnas i den syn på dona-
torn som kommer till uttryck genom den antagna regleringen. Skälen för
att ge barnet rätt till information om donatorn var i lika stor utsträckning
hänförliga till synen på donatorn som till en uppfattning om barnets egen
rätt. Med andra ord: avskaffandet av donatorns anonymitet i svensk rätt
innebär inte endast ett erkännande av barnets rätt till information om
ursprunget, utan utgör också ett uttryck för en uppfattning om donatorn
som barnets ”verkliga” far. Detta är inte nödvändigtvis två sidor av
samma sak. Skillnaden skall utvecklas i det följande.

6.5.2 Skäl för öppenhet rörande givarinsemination

Inseminationsutredningen ansåg, som ovan nämnts, att det var möjligt att
utnyttja erfarenheter från adoption vid utformningen av reglerna rörande

94 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av könsceller
och embryon vid assisterad befruktning, oktober 1998, s. 7.
95 Uppgiften hämtad från den finska propositionen, Regeringens proposition till Riksdagen
med förslag till lag om användning av könsceller och embryon vid assisterad befruktning,
oktober 1998, s. 11.
96 Angående norsk rätt, se Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 43; angående dansk
rätt, se betænkning nr 1350/1997 s. 111 ff.
97 Se t.ex. Freeman, M., The New Birth Right? s. 274 ff. FN:s barnkonvention stadgar i
artikel 7 att barnet har en rätt att få vetskap om sina föräldrar. I artikel 8 stadgas att barnet
har rätt att behålla sin identitet. Båda dessa artiklar åberopas till stöd för öppenhet när det
gäller uppgifter om donatorer, se t.ex. SOU 1987:116 s. 212 ff. Se också Stewart, G.A.,
Interpreting the Child’s Right to Identity in the UN Convention on the Rights of the Child
s. 231 ff.
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givarinsemination. Grunden för den antagna likheten mellan situatio-
nerna var att den samtyckande mannen som skulle bli den rättsliga fadern
vid givarinsemination inte var biologisk släkt med barnet. ”För maken
eller sambon blir barnet närmast att anse som ett adoptivbarn”, menade
utredningen.98 Ytterligare en likhet ansågs finnas genom att ett hemlig-
hållande av ursprunget kunde antas vara lika skadligt i båda fallen.

Trots likheter mellan situationen för adoptivbarn respektive barn till-
komna genom givarinsemination var synsättet på barnets rätt till känne-
dom om ursprunget olika inom respektive verksamhet. Givarinseminatio-
ner bedrevs i början av 1980-talet fortfarande under sträng sekretess i
Sverige. Givarens anonymitet ansågs vara en förutsättning för verksam-
hetens existens. Föräldrarna uppmanades ofta att inte berätta för barnet
hur det kommit till och behandlande läkare försökte ofta välja givare som
utseendemässigt liknade den blivande rättsliga fadern, för att undvika att
barnets ursprung sattes i fråga. En sådan inställning hade präglat adop-
tionsverksamheten i Sverige från 1920-talet och framåt. Under 1950-talet
fördes en diskussion om det riktiga i detta synsätt i och med att betydel-
sen av kännedom om ursprunget för barnet började uppmärksammas.
Från början av 1960-talet ökade antalet adoptioner av barn från andra
länder. I många av dessa fall var det omöjligt att hemlighålla barnets
ursprung eftersom barnet hade ett annat utseende än föräldrarna. Till
detta kan läggas det faktum att adoptioner enligt svensk lag tidigare inne-
bar att barnet även efter adoptionen i viss utsträckning fortsatte att stå i
ett rättsligt förhållande till de biologiska föräldrarna. Adoptivbarn hade
därför rätt att få tillgång till de uppgifter rörande de biologiska föräld-
rarna som fanns i olika myndighetsregister.99 Att individen kunde ha ett
intresse av att känna till de biologiska föräldrarna var således ett synsätt
som redan fanns förankrat i svensk rätt.

Genom den öppenhet som kom att prägla adoptionerna blev det möj-
ligt att forska kring barns behov av att få reda på sitt ursprung. Forsk-
ningsresultat visade entydigt att adoptivbarn har stort behov av att få
kunskap om sitt ursprung och att möjligheterna att få sådan kunskap har
betydelse för barnets utveckling.100 Inseminationsutredningen utgick ifrån
att situationen för barn tillkomna genom givarinsemination kunde jäm-
ställas med adopterade barns situation. Grunderna för detta antagande

98 SOU 1983:42 s. 56.
99 SOU 1983:42 s. 115. Inseminationsutredningen anger att adoptivbarn i Sverige sedan
länge haft ”en lagstadgad rätt att få tillgång till de uppgifter om de biologiska föräldrarna
som finns hos olika myndigheter”. Något specifikt stadgande om denna rätt har dock inte
funnits, rätten följer av de vanliga reglerna om handlingsoffentlighet.
100 SOU 1983:42 s. 110 ff. samt där angivna källor. 
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utvecklades inte närmare, trots att det inte är fråga om samma situation.
Likheter finns i många avseende men också olikheter, något som utred-
ningen bortsåg ifrån. Någon analys av om erfarenheterna från adoptions-
verksamheten verkligen var relevanta som utgångspunkt för regleringen
av givarinseminationer gjordes inte.101 Inte heller sökte utredningen klar-
lägga den närmare innebörden i det intresse som adopterade har i att
känna till sitt ursprung. Intresset skulle kunna ha olika bakgrunder,
exempelvis vara motiverat av en önskan att erhålla kännedom om det
genetiska arvet av medicinska skäl eller en önskan att kunna undvika
olämpliga äktenskap. Intresset skulle också kunna vara motiverat av ett
psykologiskt behov av identitet, eller som en förklaring till varför adop-
tionen blev aktuell.102 En sådan analys hade varit av värde vid avgörandet
av vilken information om donatorn som barnet skulle ges tillgång till.
Den frågan visade sig nämligen vara en av de mest kontroversiella vid
inseminationslagens tillkomst. En annan, och även den kontroversiell,
fråga var hur barnet skulle få information om att kunskap om ursprunget
fanns att söka.

6.5.3 Rätt till information om givarinseminationen

6.5.3.1 Rätt till alla upplysningar om donatorn

En princip om öppenhet rörande barnets ursprung ansågs böra prägla
givarinseminationsverksamheten i Sverige. Enighet rådde kring målsätt-
ningen att barn tillkomna genom givarinsemination skulle informeras om
hur de kommit till. Frågan var vilken information barnet skulle ha till-
gång till. Inseminationsutredningen formulerade dock frågan på ett annat
sätt: Hur mycket information om donatorn skall bevaras? Utredningens
slutsats var att så mycket information som möjligt om givarinseminatio-
nen skulle föras in i sjukhusets journal. Det ansågs önskvärt att det alltid
skulle vara möjligt att på grundval av de uppgifter som finns i journalen,
fastställa vem som är barnets far. Inte minst viktigt var detta med hänsyn
till en eventuell framtida prövning av det rättsliga faderskapet. Uppgifter
rörande donatorn kunde avse ålder, sysselsättning, intressen och utse-
ende.103 Att dessa uppgifter skulle finnas dokumenterade i sjukhusets

101 Se SOU 1983:42 s. 167 ff., särskilt yttrande av prof. M. Bygdeman, expert i Insemina-
tionsutredningen. Jfr Haimes, E., ’Secrecy’: What Can Artificial Reproduction Learn from
Adoption? s. 47 ff. Haimes menar att adoption kan tjäna som en förebild för reglering av
assisterad befruktning men mer genom de frågor som adoption aktualiserar än som en
källa för färdiga lösningar. 
102 Se vidare nedan avsnitt 8.2.
103 SOU 1983:42 s. 119.
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journal ifrågasattes till synes inte vid remissbehandlingen av utredning-
ens förslag. Däremot fanns olika uppfattningar huruvida barnet skulle
ges rätt till all information som fanns i journalen.

I flera andra europeiska rättsordningar har barnet givits rätt att få känne-
dom om icke identifierande information om donatorn.104 I den svenska
debatten ansågs detta inte vara ett alternativ. Departementschefens
bedömning var att om barnet som regel skulle få kännedom om att det
tillkommit genom givarinsemination så talade övervägande skäl för att
barnet inte kunde utestängas från tillgängliga uppgifter om vem som varit
givare.105 Frågan om barnets rätt till kännedom om givarens identitet
besvarades således utifrån ett principiellt ställningstagande. Det ansågs
inte etiskt försvarbart att för den berörda individen hemlighålla uppgifter
som finns hos myndigheter, uppgifter som berör individens mest person-
liga förhållanden. Ställningstagandet motiverades inte med hänvisning
till vilket intresse barnet hade av informationen. Av de resonemang som
fördes kan man dock sluta sig till att det var ett psykologiskt intresse av
identitet som primärt ansågs böra tillgodoses.

6.5.3.2 Skyldighet att informera barnet om givarinseminationen

Den sista frågan som återstod att besvara var hur barnet skulle informeras
om att det tillkommit genom givarinsemination och att uppgifter rörande
det biologiska ursprunget fanns att tillgå. För att tillförsäkra barnet en rätt
till vetskap om givarinseminationen föreslog Inseminationsutredningen
en bestämmelse om att sjukhuset skulle anmäla till pastorsämbetet att
barnet tillkommit genom insemination. En anteckning i folkbokförings-
registret antogs försvåra för föräldrarna att hemlighålla sanningen för
barnet om dess ursprung. Barnet skulle på detta sätt ges en reell möjlig-
het att på egen hand avgöra om det biologiska ursprunget skall efterforskas
eller inte. Därtill ansåg Inseminationsutredningen att det var principiellt
felaktigt att tillåta en oriktig uppgift om barnets ursprung i pastorsämbetets
register.106 

Departementschefen, i likhet med praktiskt taget alla remissinstanser,
fann dock inte anledning att införa en sådan föreskrift. En registrering
vid pastorsämbetet om inseminationen skulle inte fylla någon egentlig

104 Som exempel kan nämnas England där barn som tillkommit genom givarinsemination
har rätt att efter fyllda 18 år vända sig till Human Fertilisation and Embryology Authority
för att få den information som myndigheten har om donatorn, section 31 Human Fertilisa-
tion and Embryology Act. Se också Freeman. M., The new birth right? s. 284. 
105 Prop. 1984/85:2 s. 16. Jfr dock det särskilda yttrandet av M. Bygdeman i SOU 1983:42
s. 167 ff.
106 SOU 1983:42 s. 146.
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funktion.107 Vad som avsågs med detta är inte angivet.108 Att en anteck-
ning skulle främja barnets möjligheter att i praktiken få kännedom om
sitt biologiska ursprung kan inte ifrågasättas. Departementschefens utta-
lande måste därför rimligen ha avsett frånvaron av någon annan funktion.
Det får anses osäkert vilken rättslig relevans en anteckning skulle ha. En
jämförelse med adoption är upplysande. Uppgift om adoptivbarns biolo-
giska föräldrar har alltsedan adoptionsinstitutet infördes funnits i folk-
bokföringens register. En sådan anteckning hade fram till 1970 års
reform i vissa fall betydelse när det gällde arvsrätt. Anteckningen om det
biologiska föräldraskapet kunde därigenom få rättslig relevans. Även
efter 1970 års reform enligt vilken alla adoptioner gjordes starka kan
upplysningen om barnets biologiska föräldrar ha betydelse i vissa fall,
exempelvis som äktenskapshinder.109 I propositionen till inseminations-
lagen framhölls att någon föreskrift liknande den som finns i FB 4:8, om
att biologisk släktskap i vissa fall kan ha betydelse trots adoption, inte
ansågs vara behövlig efter givarinsemination.110 Barnet skall alltid betrak-
tas som barn till de rättsliga föräldrarna, oavsett det biologiska förhållan-
det.111 En anteckning om givarinseminationen skulle därmed inte kunna
få rättslig betydelse, något som kan ha legat bakom departementschefens
uttalande. Det kan dock ifrågasättas om biologisk släktskap verkligen
inte kan tillmätas rättslig betydelse efter givarinsemination. Äktenskaps-
hindren i ÄktB avser biologisk släktskap oavsett om den lagts till grund för
rättslig status eller inte. Därför torde det vara så att äktenskap mellan dona-
tor och barn är förbjudet på samma sätt som äktenskap mellan biologisk
förälder och adopterad är det. Oavsett hur det förhåller sig med detta borde
redan barnets rätt till kännedom om ursprunget kunna motivera en anteck-
ning, i synnerhet när barnets rätt till sitt ursprung allt oftare betonas.112 

Lagen tillförsäkrar således inte ett barn som tillkommit genom givar-
insemination en möjlighet att få kännedom om omständigheterna kring
tillblivelsen. Det har lämnats till föräldrarna att avgöra om, hur och när
barnet skall få information om sin tillkomst. Barnets möjligheter att få
kunskap om sitt biologiska ursprung är därför i praktiken beroende av att
föräldrarna berättar för barnet att det har kommit till genom givarinsemi-
nation.

107 Prop. 1984/85:2 s. 17.
108 Saldeen menar att departementschefen motiverade sitt ställningstagande att registre-
ringen av att barnet kommit till genom insemination inte fyllde någon funktion med hän-
visning till sekretessreglerna, Saldeen, Å., Barnets rätt till sitt ursprung s. 272. 
109 Jfr ovan avsnitt 5.4.
110 Se vidare nedan delavsnitt 6.6.3.
111 Jfr prop. 1984/85:2 s. 20.
112 Se vidare nedan kap. 8.
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Socialstyrelsen genomförde med början hösten 1998 en undersökning
bland de föräldrar som sedan inseminationslagen infördes fram till och
med år 1997 fått barn genom givarinsemination vid Umeå Universitets-
sjukhus och Karolinska sjukhuset i Stockholm. Syftet var att klarlägga i
vilken omfattning barn som kommit till genom givarinsemination fått
information om detta och hur de mottagit informationen. Av 194 utsända
enkäter besvarades 148 vilket utgjorde 76 % av samtliga tillfrågade för-
äldrapar.113 Undersökningens resultat visade att ca 10 % av föräldrarna
berättat för sina barn att barnen tillkommit genom givarinsemination.
Ytterligare ca 40 % av föräldrarna angav att de någon gång i framtiden
tänkte berätta för barnet om givarinseminationen.114 

De föräldrar som berättat för barnen angav olika skäl. För några hade
det varit en självklarhet att berätta, flera nämnde betydelsen av öppenhet
och ärlighet inom familjen. Barnets rätt till kännedom om sitt ursprung
anfördes också som skäl. Ytterligare ett skäl var att föräldern själv ville
berätta för barnet innan någon annan gjorde det. Det antogs också vara
lättare att berätta när barnet var yngre än senare i livet.

Av de föräldrar som uppgav att de inte tänkte berätta var många gene-
rellt negativa till att berätta utan att närmare kunna ange grunden för sitt
ställningstagande. Flera hänvisade till risken för att barnet tar skada av att
få sådan information. Ett annat skäl angavs vara att man ansåg det ”onö-
digt” att berätta. I några familjer hade barn som tillkommit på olika sätt
och man ville inte skapa orättvisa genom att berätta för ett barn om givar-
inseminationen.

I undersökningen dras slutsatsen att attityderna till att berätta för bar-
net och andra förändrats i riktning mot större öppenhet, vilket talar för att
andelen barn som kommer att få kännedom om sitt ursprung genom sina
föräldrar kommer att öka. Samtidigt konstateras att enbart lagstiftning
inte är ett tillräckligt effektivt instrument för att förändra personliga atti-
tyder varför ett fortsatt arbete med information om lagens intentioner
framstår som angeläget.115 

6.5.3.3 En halvdan rätt till ursprunget

Trots att verksamheten med givarinseminationer inte ansågs kunna tillåtas
om barnet inte gavs rätt till all information om donatorn, infördes inte
något skydd för denna rätt i lagen. Om betydelsen av kännedom om biolo-
giskt ursprung är så stor som sägs vore det fullt rimligt att en anteckning

113 Socialstyrelsen, Får barnen veta? s. 16. Undersökningen berörde 148 barn.
114 Socialstyrelsen, Får barnen veta? s. 23. Det framgår inte om också denna siffra rör för-
äldrapar eller de enskilda föräldrarna.
115 Socialstyrelsen, Får barnen veta? s. 28.
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om givarinseminationen gjordes i folkbokföringen. Att det överlämnats
åt föräldrarna att berätta för barnet motiveras med hänvisning till de djupt
personliga förhållanden frågan om barnets ursprung rör, både för föräld-
rar och barn.

Lagens förarbeten genomsyras av en förhoppning om att föräldrarna
så snart som möjligt informerar barnet om dess ursprung. Genomgående
betonas betydelsen av en ärlig och öppen attityd från föräldrarnas sida i
ursprungsfrågan för ett nära och förtroendefullt förhållande mellan för-
äldrar och barn.116 Det förutsattes att man vid den rådgivning och psyko-
sociala utredning som skall föregå inseminationen inriktar sig på att få de
blivande föräldrarna att förstå vikten av öppenhet gentemot barnet rörande
barnets ursprung.117 Socialstyrelsens ovan berörda undersökning visar att
förhoppningen att föräldrarna skall berätta för barnet inte infriats helt.
Slutsatsen i den undersökningen är att informationen om lagens intentio-
ner måste intensifieras. Men vilka är lagens intentioner, egentligen?

I lagens förarbeten finns inte klart angivet varför det är så viktigt att
föräldrarna berättar för barnet om sättet för barnets tillblivelse. Tvärtom
förefaller ganska motstridande synpunkter åberopas som skäl för öppen-
het. Barnets rätt till, och betydelsen av, kännedom om det biologiska
ursprunget betonas. Samtidigt förklaras strävan mot en ökad öppenhet
med att ju mer information barnet får om sitt ursprung desto mindre
behov får barnet att söka efter den biologiska fadern. För föräldern skulle
slutsatsen lätt kunna bli att om barnet inte känner till givarinseminationen,
har barnet inte heller något behov av att söka efter sin biologiska far. I
lagens förarbeten betonas därtill genomgående att barnets behov av kun-
skap inte avser den biologiska föräldern personligen; det är inte den
fysiska personen som är intressant. I sammanhanget hänvisas till erfaren-
heterna från adopterade. Ganska få av de adopterade barnen som i vuxen
ålder börjat forska i sina ”rötter” söker faktiskt upp den biologiska för-
äldern.118 När det gäller barn tillkomna genom givarinsemination fram-
hölls i propositionen att de flesta barn inte torde ha något intresse av att
efterforska vem givaren är.119 Samtidigt som betydelsen av kännedom om
donatorns identitet betonas så tonas den i samma andetag ner. Resultatet
är ett tvetydigt budskap.

116 Se t.ex. SOU 1983:42 s. 17; prop. 1984/85:2 s. 15.
117 Prop. 1984/85:2 s. 15.
118 SOU 1983:42 s. 111; NIA, Internationella adoptioner s. 65. Det kan dock finnas anled-
ning ifrågasätta denna bild av adopterades behov av att faktiskt träffa den biologiska för-
äldern, se vidare t.ex. Matwejeff, S., Adopterades sökande efter ursprung och identitet
s. 1 ff. och där angivna källor.
119 Prop. 1984/85:2 s. 16.
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Betonandet av barnets rätt till kännedom om ursprunget efter givarin-
semination har i svensk lagstiftning hämtat sin näring i uppfattningen om
och erfarenheten av att barnet inte far väl av att föräldrarna håller saker
hemliga för barnet. Att det förhåller sig så finns fastslaget genom berät-
telser från barn som adopterats. I de fall adopterade barn av en slump fått
reda på att de är adopterade är känslan av svek från föräldrarna stor.
Hemlighetens skadande kraft är ett primärt skäl för öppenhet gentemot
barnet, inte kunskapen om donatorn i sig. Mot denna bakgrund framstår
den avvisande hållningen mot en registrering av donatorn i folkbokföring-
ens register som svårförklarad.120 Det bästa sättet att desarmera en hem-
lighet är att avslöja den. Varför gör man inte det då? Förklaringen skulle
kunna vara att donatorns egenskap av biologisk far till barnet medför att
han ändå i en mening uppfattas som barnets verklige far. Hans roll i barnets
liv blir därmed oklar, å ena sidan är han barnets biologiska far, å andra
sidan betonas att han inte är förälder. Denna kluvna inställning återspeglas
i regleringens utformning. Oklarheten om donatorns position i barnets liv
förstärks av synen på donatorn när fråga är om fastställande av rättsligt
faderskap.

6.5.4 Donatorn och rättsligt faderskap

6.5.4.1 Faderskapstalan mot donatorn inte möjlig

Ett av motiven bakom lagstiftning rörande verksamheten med givarinse-
minationer var att åstadkomma rättsliga möjligheter till fastställande av
faderskap till barn tillkomna på detta sätt. En tillämpning av de principer
som i övrigt gällde för fastställande av faderskap innebar att donatorn
skulle ges rättslig status som far. En sådan lösning ansågs dock inte önsk-
värd. Istället infördes i lagen en bestämmelse enligt vilken den man som
samtyckt till inseminationen, dvs. kvinnans make eller sambo, skall
erhålla status som rättslig far.

I lagens förarbeten slogs fast att talan om fastställande av faderskap
inte skulle kunna föras mot donatorn. Inseminationsutredningen menade
att ”en spermagivare vid givarinsemination aldrig skall behöva ikläda sig
ansvaret för ett barn som avlats genom insemination med sperma från
honom”.121 Departementschefen uttryckte sig på följande sätt:122 

120 Barnombudsmannen har i en skrivelse till finansdepartementet 1996-03-25 framfört
önskemål om att det av folkbokföringens uppgifter bör framgå att den rättsliga fadern efter
givarinsemination inte är biologisk far. Barnkommittén berörde i sitt betänkande SOU
1997:116 s. 224–225 också denna fråga. Se vidare nedan delavsnitt 7.4.2. Se även avsnitt 8.2.
121 SOU 1983:42 s. 134.
122 Prop. 1984/85:2 s. 14. 
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För egen del anser jag att det knappast kan vara någon fördel för barnet att
en givare, som över huvud taget inte har avsett att bli dess far, kan påtvingas
ett sådant faderskap. Visserligen skulle en möjlighet att föra faderskapstalan
mot givaren kunna fungera som spärr mot en okontrollerad verksamhet med
insemination på ensamstående kvinnor. Om en illegal verksamhet av detta
slag skulle komma att bedrivas, är det dock sannolikt att den skulle ske i
sådana former att givaren inte i efterhand kan identifieras. Som sanktion
mot en sådan verksamhet skulle därför en möjlighet till faderskapstalan mot
givaren i praktiken bli meningslös. Enligt min mening skulle en sanktion av
detta slag inte heller vara en adekvat påföljd.

Inseminationsutredningen hade i sitt förslag till lag en regel som uttryck-
ligen stadgade ett förbud för faderskapstalan mot donatorn.123 Någon
sådan regel inflöt dock inte i lagen som den slutligen utformades.

Fastställande av donators faderskap har varit föremål för domstols
prövning i, såvitt jag kunnat finna, två fall.124 I båda fallen har domstolarna
med likartade motiveringar funnit att talan om fastställande av faderskap
mot givaren inte kan bifallas enligt nuvarande lagreglering. I det ena fallet,
RH 1998:103, fann hovrätten att regeln i FB 1:5 om fastställande av
faderskap inte var tillämplig eftersom barnet inte avlats vid samlag utan
vid insemination. Inte heller kunde regeln i FB 1:6 tillämpas då donatorn
inte var make eller samboende till kvinnan.125 

Domstolarnas tolkning av FB 1:5 är inte given eftersom FB 1:5 har till
syfte att fastställa biologiskt faderskap. Sättet för överförande av sperma
kan inte ha någon betydelse i detta sammanhang.126 En domstol torde där-
för vara oförhindrad att tillämpa FB 1:5 analogt på insemination om så
skulle anses önskvärt.127 Hovrätten hänvisade i sina domskäl till departe-
mentschefens ovan citerade uttalande om att en talan inte skall kunna
föras mot givaren, en uppfattning som synes ha inverkat på hovrättens
tillämpning av FB 1:5.128 Departementschefens uttalande har tolkats som
att en talan inte kan föras mot spermadonatorer, oavsett om inseminationen
har utförts i enlighet med inseminationslagens bestämmelser eller inte.
Det kan ifrågasättas om uttalandet skall ges en så långtgående innebörd.
Avsaknaden av en anonymitetsrätt för donator hade vid inseminations-

123 SOU 1983:42 s. 134.
124 Svea hovrätt 1992-04-13, mål T 1437/91 samt RH 1998:103. 
125 Rättsfallet har behandlats ovan under 4.6.3.3.
126 Se också Singer, A., Fastställande av faderskap efter ”privat” insemination. Jfr Walin,
G., Föräldrabalken s. 73 not 78. Se även Saldeen, Å., DNA-teknik och fastställande av
faderskap s. 184. Jfr också nedan i delavsnitt 6.6.1 angående hävande av faderskap vid
makeinsemination, SOU 1983:42 s. 61.
127 Jfr vad som ovan under 4.6.3.3 sagts om rättsfallet.
128 Svea hovrätt resonerade på ungefär samma sätt i avgörandet från år 1992.
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lagens tillkomst kritiserats. Bakom kritiken låg bland annat farhågan att
det inte längre skulle gå att rekrytera donatorer, med följd att insemina-
tionsverksamheten skulle upphöra i Sverige. Departementschefens utta-
lande måste ses mot bakgrund av denna debatt. Det fanns en ambition att
inte göra donatorns position mer ”utsatt” än vad som krävdes för att till-
godose barnets rätt till kännedom om ursprunget. Genom att inte göra det
möjligt att föra talan mot donatorn om faderskapsfastställelse kunde
denne ges ett skydd som skulle möjliggöra fortsatt rekrytering av donato-
rer för inseminationer i enlighet med inseminationslagens bestämmelser.
Någon anledning att skydda donatorer vid inseminationsverksamhet
utanför lagens tillämpningsområde kan knappast ha funnits. Nu uttalade
sig dock departementschefen också om vad som benämndes ”illegal”
verksamhet. Det främsta skälet till att en talan inte skulle kunna föras i
dessa fall synes ha varit att en sådan talan inte skulle vara en ”adekvat
påföljd” till en medverkan vid en ”illegal” insemination! Dessutom
ansågs det inte vara någon fördel för barnet att en givare som inte avsett
att bli barnets far kunde påtvingas ett rättsligt faderskap. Argumenten för
att en talan inte skall kunna föras efter en insemination utanför lagens
bestämmelser övertygar inte. Någon uttrycklig bestämmelse om att talan
inte kan föras finns inte heller med i lagen. Frågan är om ett uttalande i
förarbetena kan utesluta en talan enligt allmänna rättsregler. Walin menar
att en fastställelsetalan mot donatorn formellt sett torde vara möjlig att
föra, även om ett bifall inte skulle medföra faderskaps fulla rättsverk-
ningar.129 Frågan om fastställelsetalan avseende biologiskt ursprung skall
behandlas nedan i kapitel 8.

Oavsett uppfattning om de rent materiellrättsliga förutsättningarna för
en fastställelsetalan mot donatorn kan konstateras att en talan enligt gäl-
lande rätt knappast kan vinna bifall. I sammanhanget kan nämnas att det i
Danmark föreslagits en regel enligt vilken donator vid insemination
genom läkares medverkan inte skall kunna genom dom fastställas vara
far. Har spermadonationen skett på annat sätt skall donatorn däremot
kunna anses vara far.130 Som huvudregeln anses dock den man som sam-
tyckt till inseminationen vara far till barn som tillkommit genom insemi-
nationen.

6.5.4.2 Donatorn kan bekräfta faderskapet

Någon möjlighet att mot donatorns vilja få hans faderskap rättsligt fast-
ställt finns inte som framgått ovan. Om donatorn däremot själv vill ”ta på

129 Walin, G., Föräldrabalken s. 73 not 78. 
130 Forslag till børnelov § 28 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 32 ff. och 51–52)
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sig faderskapet”,131 en gängse beskrivningen av donatorns viljeyttring,
finns däremot möjligheter att ge honom rättslig status som far. Innebörden
av detta skall granskas närmare.

En grundläggande förutsättning för att donatorn skall kunna ges rätts-
lig status som far är att det inte finns ett samtycke till inseminationen från
någon annan man. Finns samtycke skall den samtyckande mannen alltid
enligt FB 1:6 erhålla rättslig status som far. Saknas samtycke, något som
inte skall kunna ske om inseminationen utförts i enlighet med insemina-
tionslagen, anses donatorn med bindande verkan kunna avge en fader-
skapsbekräftelse.132 Lösningen ansågs av Inseminationsutredningen ligga
i linje med barnets behov av att ha en känd far.133 I Socialstyrelsens all-
männa råd för faderskapsfastställelse sägs till och med att i de fall giltigt
samtycke till insemination saknas skall socialnämnden försöka spåra
givaren och om möjligt få faderskapet fastställt genom bekräftelse av
honom.134 

Någon prövning av om donatorn är lämplig som far görs inte, i motsats
till vad som sker med den samtyckande mannen. Den biologiska släkt-
skapen är i denna situation avgörande. Vill donatorn däremot inte vara
rättslig far är den biologiska släktskapen utan betydelse. En donator som
vill ha status som rättslig far anses, utan att frågan uttryckligen berörs,
vara det bästa för barnet i den uppkomna situationen. En redovisning av
avvägningen mellan barnets och donatorns intressen hade bidragit till
förståelsen av barnets bästa när det gäller fastställande av rättsligt fader-
skap.

Reglering om fastställande av donatorn som rättslig far saknas i de
flesta rättsordningar. Det kan hänga samman med att donatorerna för det
mesta är anonyma. I den mån frågan varit föremål för uppmärksamhet
anses det inte möjligt att föra talan mot donatorn om faderskapsfast-
ställelse.135 Rättsläget synes i många länder vara ovisst men det förefaller
inte osannolikt att donatorn skulle kunna bekräfta faderskapet med rätts-
ligt giltig verkan.

6.5.5 Synen på donatorn i övrigt

Även om donatorn inte skall kunna erhålla rättslig status som far är han
ändå, också i rättsliga sammanhang, på olika sätt erkänd som biologisk

131 Se t.ex. prop. 1984/85:2 s. 14.
132 Prop. 1984/85:2 s. 20–21.
133 SOU 1983:42 s. 134.
134 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap s. 85.
135 Angående norsk rätt se Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 43.
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far till barnet. Principen om öppenhet om hans identitet är bara ett tecken
på detta.

Donatorn måste, enligt uttalanden i lagens förarbeten, vara beredd att
medverka vid blodprovstagning om en blodundersökning senare skulle
behövas, exempelvis om barnet visar sig ha en ärftligt betingad sjukdom
eller fråga uppstår om barnet verkligen tillkommit genom inseminatio-
nen. Han måste också ha klart för sig att ett barn som han har gett upphov
till har rätt att få veta vem han är och att det inte är uteslutet att barnet
kan ta kontakt med honom åtskilliga år efter sin födelse. Endast en man
med en tillräckligt mogen och insiktsfull inställning till inseminationen
och dess syfte skulle därför komma ifråga som givare.136 

De önskemål angående donatorernas personliga inställning till insemi-
nationen som kommit till uttryck i lagens förarbeten ger vid handen att
det är något mer än bara en spermadonator som eftersöks. Donatorn skall
vara medveten om att han blir far till ett barn, inte bara i biologisk
mening. Om behov uppstår skall han också ta ett, låt vara mycket begrän-
sat, socialt ansvar som far, exempelvis om barnet söker upp honom. Han
skall också vara beredd att fullt ut finnas tillgänglig som biologisk far om
barnet får behov av en blodtransfusion. I mycket speciella situationer, om
inte någon annan man får ställning som rättslig far till barnet skall han
också vara beredd att axla detta ansvar. Barnet tillförsäkras genom de
uppställda kraven två fäder, en rättslig far och en biologisk far som
”reserv”.

6.6 Faderskap efter insemination

6.6.1 Faderskap efter make- och samboinsemination

6.6.1.1 Makeinsemination – modern är gift

Faderskapspresumtionen i FB 1:1 är direkt tillämplig i de fall barnet till-
kommit genom makeinsemination, eftersom regeln för fastställande av
faderskap i FB 1:6 inte hänvisar till FB 1:1. FB 1:6 får däremot betydelse
vid hävande av faderskapspresumtionen. FB 1:6 anger att vid hävning av
faderskap jämlikt FB 1:2, skall maken anses vara far till barnet om barnet
avlats genom den insemination som mannen samtyckt till. Hänvisningen
i FB 1:6 till FB 1:2 framstår som obehövlig efter makeinsemination,
eftersom mannen är biologisk far. Någon möjlighet att få faderskapet
hävt enbart på grund av att mannen inte haft samlag med modern under

136 Prop. 1984/85:2 s. 25. Se också SOU 1983:42 s. 88–89, 121 samt 130.
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konceptionstiden finns inte. FB 1:2 p. 3 stadgar visserligen en möjlighet
för maken att få faderskapet hävt om barnet avlats före äktenskapet eller
när makarna levt åtskilda och det ej är sannolikt att de haft samlag med
varandra under konceptionstiden. Inseminationsutredningen underströk
dock att det faktum att barnet avlats vid insemination och inte genom
samlag inte har någon rättslig betydelse, även om FB 1:2 i och för sig
utgår ifrån att barnets avlats vid samlag. Sättet för överförande av sperma
ansågs inte ha någon betydelse.137 

Fastställande av mannen som rättslig far i de fall makeinsemination
utförs utan att mannen lämnat sitt samtycke diskuterades av Insemina-
tionsutredningen. Situationen kan uppstå om mannen, efter att ha lämnat
sperma men innan inseminationen utförs, återkallar sitt samtycke. Utred-
ningen befarade att om inseminationen ändå utförs mannen kanske skulle
vägra ”att ställa upp som far till ett barn som blir till utan hans sam-
tycke”. Den enda rimliga ståndpunkten i ett sådant fall var, enligt utred-
ningen, att ”mannen får stå för faderskapet – också rättsligt – även om
insemination med hans sperma utförts utan hans samtycke”. En annan
ståndpunkt skulle medföra att barnet blev rättsligt faderlöst.138 

Visar det sig att mannen inte är biologisk far, dvs. att barnet inte till-
kommit genom makeinsemination, är han obetagen sin rätt att få fader-
skapet hävt enligt de vanliga reglerna för hävande av faderskap.

6.6.1.2 Samboinsemination – modern är ogift

Faderskapet till ett barn fött av en ogift mor kan fastställas genom bekräf-
telse. Regeln i FB 1:6 hänvisar för detta fall till FB 1:4. Socialnämnden
skall enligt FB 1:4 godkänna en bekräftelse endast om det kan antas att
mannen är far. FB 1:6 stadgar att vid tillämpningen av FB 1:4 skall den
man som samtyckt till inseminationen anses som barnets far. Grunden för
socialnämndens godkännande av faderskapsbekräftelse i de fall barnet
tillkommit genom samboinsemination är inte primärt mannens biolo-
giska släktskap, utan det faktum att han samtyckt till inseminationen.
Hänvisningen i FB 1:6 till FB 1:4 förefaller vid samboinsemination, i lik-
het med vad som gäller vid hävande av faderskapspresumtionen enligt
FB 1:2 efter makeinsemination, vara onödig. Mannen är biologisk far
och det är detta socialnämnden skall godkänna; sättet för avlelsen borde
vara ointressant. Möjligheter att få faderskapsbekräftelsen ogiltigförkla-

137 SOU 1983:42 s. 61. Slutsatsen synes bli att om kvinnan är gift har sättet för överföring
av sperma, i motsats till vad som gäller barn fött av ogift mor, inte någon betydelse vid
fastställande av rättsligt faderskap. Jfr vad som ovan sagts vid fastställande av faderskap
efter givarinsemination utan samtycke, delavsnitt 6.5.4. 
138 SOU 1983:42 s. 104. 
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rad på grund av att barnet inte avlats vid samlag finns inte, om mannen är
biologisk far till barnet. Situationen blir densamma som efter makeinse-
mination när faderskapet fastställts genom presumtionsregeln i FB 1:1.139 

Vägrar mannen att bekräfta faderskapet måste faderskapet fastställas
genom dom jämlikt FB 1:5. I FB 1:6 stadgas att vid tillämpningen av FB
1:5 så skall den man som lämnat samtycke till inseminationen anses vara
barnets far om barnet kan antas ha kommit till genom inseminationen.
Konstruktionen verkar onödigt tillkrånglad. Är mannen biologisk far
borde det vara möjligt att direkt tillämpa FB 1:5 eftersom den regeln
avser att fastställa det biologiska faderskapet. Inseminationsutredningen
föreslog i sitt betänkande år 1983 ett tillägg till FB 1:5 enligt vilket det
uttryckligen stadgades att mannen skulle anses vara far till barnet, om det
utretts att insemination med mannens sperma förekommit under den tid
då barnet avlats. Tillägget motiverades av den osäkerhet som fanns huru-
vida FB 1:5 kunde anses omfatta även inseminationsfall.140 Tillägget kom
inte med i den slutliga versionen av lagen.141 Den syn som i praxis slagits
fast rörande innebörden av FB 1:5 innebär att om mannen vägrar bekräfta
faderskapet och hans samtycke inte kan styrkas, saknas det för närva-
rande möjligheter att genom dom fastställa faderskapet.142 Enbart det fak-
tum att han är biologisk far till barnet är inte i sig tillräckligt som grund
för fastställande av rättsligt faderskap.

6.6.2 Faderskap efter givarinsemination

6.6.2.1 Modern är gift

Även efter givarinsemination fastställs faderskapet till barn fött av en gift
kvinna genom tillämpning av faderskapspresumtionen i FB 1:1. Regeln i
FB 1:1 är så konstruerad att fastställelse av rättslig status sker även vid
vetskap om att mannen inte är biologisk far. Det är det formella äktenska-
pet som är grunden för faderskapet, inte den biologiska släktskapen.143 

Möjligheten att häva presumtionen begränsas även efter givarinsemina-
tion av regeln i FB 1:6. Har barnet kommit till genom en insemination till
vilken maken samtyckt skall han anses vara barnets far. Mannen är dock
inte betagen sin rätt att väcka talan om faderskapspresumtionens hävande
om han misstänker att barnet inte tillkommit genom insemination utan

139 Jfr ovan under 6.6.1.1. 
140 SOU 1983:42 s. 63.
141 Anledningen till att tillägget ansågs obehövligt kommenterades inte särskilt, prop.
1984/85:2 s. 19 ff.
142 Jfr ovan under 6.5.4.1.
143 Jfr ovan delavsnitt 4.2.4.
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genom samlag med en annan man.144 Han har förmodligen också rätt att
väcka talan även i de fall barnet tillkommit genom annan insemination än
den han lämnat samtycke till.145 

För att det skall kunna klarläggas om barnet avlats vid den insemina-
tion till vilken mannen samtyckt antas givaren, i de fall inseminationen
utförts vid svenskt sjukhus, vara beredd att medverka vid blodundersök-
ning.146 Någon uttrycklig möjlighet att tvinga givaren att underkasta sig
en sådan undersökning finns inte. Det har bedömts ”föra för långt att
införa en möjlighet för domstolen att förelägga denne [givaren] vid vite
eller hot om hämtning att underkasta sig blodprovstagning”.147 Ordalydel-
sen i blodundersökningslagen kan tyckas utesluta att givaren kan åläggas
att lämna prov för faderskapsundersökning, eftersom det enligt lagens
ordalydelse krävs att misstanke finns om att barnet avlats vid samlag
med annan man.148 Möjligheten att förelägga annan man än den som är
instämd i målet har ansetts motiverad med hänvisning till barnets intresse
av att få faderskapet fastslaget. Att, mot denna bakgrund, se samlag som
ett nödvändigt rekvisit för blodundersökning framstår inte som givet.
Någon egentlig anledning att behandla givaren annorlunda än andra män
finns heller inte, eftersom givaren – möjligen till skillnad från andra män
– skall ha informerats om att en sådan situationen kan komma att uppstå.
Inseminationsutredningen förefaller också i sitt resonemang ha utgått
ifrån, dock utan att detta direkt slås fast, att det skulle vara möjligt att
tvinga givaren att underkasta sig blodundersökning.

6.6.2.2 Modern är ogift

Faderskapet till barn fött av ogift, samboende kvinna efter givarinsemi-
nation fastställs på samma sätt som vid samboinsemination, dvs.
antingen genom bekräftelse eller dom. En bekräftelse av faderskapet som
lämnas av kvinnans sambo skall godkännas av socialnämnden om barnet
avlats genom den insemination till vilken mannen samtyckt. Att han inte
är biologisk far har inte någon betydelse. Möjligheterna för mannen att få

144 SOU 1983:42 s. 73. ”Mannen skall bara behöva ta ansvar för ett barn som tillkommit
genom den åtgärd till vilken han samtyckt dvs. inseminationen.” 
145 Walin, G., Föräldrabalken s. 73, not 79. Walin anger inte hur avgränsningen mellan
inseminationer som mannen samtyckt respektive inte samtyckt till skall göras. Om sam-
tycke givits till inseminationsbehandling vid svenskt sjukhus men inseminationen utförs i
utlandet, är det möjligt att den utförda inseminationen inte omfattas av samtycket. 
146 Jfr ovan delavsnitt 6.5.5. I propositionen sägs att han ”måste också vara beredd att med-
verka vid blodprovstagning”, prop. 1984/85:2 s. 25. 
147 Prop. 1984/85:2 s. 28. 
148 Blodundersökningslagen 1 §, se vidare ovan under 4.8.4.2.
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bekräftelsen ogiltigförklarad är begränsade till de fall då det kan visas att
barnet tillkommit genom moderns samlag med annan man eller genom
insemination till vilken mannen inte samtyckt.

Om samtyckande sambo inte vill bekräfta faderskapet måste det fast-
ställas genom dom. I en sådan situation ersätter samtycket de rekvisit
som finns angivna i FB 1:5, dvs. samlag och sannolikt faderskap. Kon-
struktionen är inte helt lättbegriplig eftersom FB 1:5, som ovan nämnts,
syftar till att fastställa det biologiska faderskapet. Det vore logiskt riktigare
att faderskapet fastställdes enligt FB 1:6 direkt, på grundval av sam-
tycket.149 Något egentligt behov av att jämställa samtycket med de krite-
rier som FB 1:5 uppställer – vilka avser styrka ett biologiskt faderskap –
finns inte. Den valda konstruktionen understryker endast att biologiskt
faderskap är normen – samtyckande man jämställs med en biologisk far.

Om mannen kan visa att han inte samtyckt till den insemination som
givit upphov till barnet eller att barnet avlats vid samlag med annan man,
får faderskapet om möjligt fastställas på vanligt sätt enligt FB 1:5. Har
barnet tillkommit genom en annan insemination är möjligheterna att fast-
ställa rättsligt faderskap begränsade.150 

6.6.3 Faderskapets rättsverkningar är olika efter givarinsemination 
och adoption

Att moderns make eller sambo enligt FB 1:6 skall anses som far till ett
barn som avlats genom en insemination gäller även vid tillämpningen av
bestämmelser i annan lag eller författning, utan särskilt stadgande.151 Barn
tillkomna genom givarinsemination anses därmed, till skillnad mot vad
som gäller vid adoption, i alla avseenden som barn till de rättsliga föräld-
rarna. Synen på den biologiska släktskapens betydelse är därmed en
annan vid givarinsemination än den som kommit till uttryck i adoptions-
bestämmelserna. I FB 4:8 stadgas, som ovan behandlats, i de fall den bio-
logiska släktskapen kan ha betydelse, undantag från regeln att adoptiv-
barnet alltid skall ses som barn till adoptanten.152 

Inseminationsutredningen föreslog en regel liknande den som finns
rörande rättsverkningarna av adoption i FB 4:8. Förslaget innebar att barn
tillkomna genom givarinsemination i rättsligt hänseende skulle betraktas
som den samtyckande mannens biologiska barn, dock inte i de fall rätts-
förhållandets natur motiverade en avvikelse från denna huvudregel. Så

149 Se även Walin, G., Föräldrabalken s. 74 not 80. 
150 Jfr ovan delavsnitt 6.5.4.
151 Prop. 1984/85:2 s. 20.
152 Jfr ovan avsnitten 5.3.6 samt 5.4.
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skulle kunna vara fallet vid bedömning av förekomsten av äktenskapshin-
der i ÄktB eller vid fråga om straff för otukt med avkomling. Förslaget
stöddes av lagrådet.153 Den föreslagna regeln togs dock inte med i lagen
med motiveringen att det skulle vara stötande att den rättslige fadern skulle
kunna ingå äktenskap med barnet eller om förbudet mot samlag mellan
föräldrar och barn inte skulle gälla också i denna relation.154 En annan
bedömning gjordes således i jämförelse med vad som gäller vid adoption.

Det är inte helt lätt att motivera den nu aktuella skillnaden i bedöm-
ningen mellan givarinsemination och adoption. Biologisk släktskap före-
ligger inte i något av fallen. Ett socialt föräldraskap får antas kunna före-
ligga i båda fallen. Den enda skillnaden är att barnet efter givarinsemina-
tion föds in i familjen medan adoptivbarnet kommer till adoptanterna efter
sin födelse. Skillnaden förefaller knappast kunna motivera att äktenskap
med den rättsliga föräldern är tillåtet i det senare fallet men inte i det förra.
Förklaringen skulle istället kunna vara att adoptionsreglerna inte varit före-
mål för någon genomgripande reform sedan början av 1970-talet, en för-
klaring som inte framstår som helt övertygande.155 Möjligheter har funnits
att förändra adoptionsreglerna så att äktenskap inte längre skulle vara tillå-
tet, om det hade ansetts vara angeläget. En återstående förklaring är att den
samtyckande mannen vid givarinsemination uppfattas som förälder på ett
annat sätt än en adoptant på grund av delaktigheten i beslutet om barnets
tillblivelse. Någon möjlighet att kontrollera riktigheten i antagandet finns
inte. Det faktum att det sociala föräldraskapet värderas olika vid adoption
respektive givarinsemination framstår som en brist i lagstiftningen. Samma
bedömning borde göras i båda fallen inte minst av hänsyn till barnets
rättsliga ställning. Vad som behövs är en översyn av adoptionsreglerna sna-
rare än av reglerna rörande assisterad befruktning som är av senare datum
och därmed kan antas spegla en mer tidsenlig syn på rättsligt föräldraskap.

Tilläggas kan att den biologiska släktskapen efter givarinsemination,
även utan uttryckligt stadgande, torde ha betydelse vid tillämpning av
äktenskapsbalkens hindersregler och vid bedömning av sexualbrott mot
avkomling. Kännedom om vem som är donator föreligger dock idag säl-
lan, inte ens i de fall inseminationen utförts i enlighet med inseminations-
lagen.156 Möjligen kan detta förändras i framtiden med den ökade öppen-
het som inseminationslagen föreskriver. De barn som tillkommit genom

153 NJA II 1984 s. 392 ff.
154 Prop. 1984/85:2 s. 42. 
155 Jfr det resonemang som förts ovan i delavsnitt 5.4.1.
156 En situation där donatorn är känd föreligger i de fall faderskapstalan väckts mot dona-
torn, jfr de rättsfall som berörts ovan under 6.5.4.1. Donatorn torde vara känd även i vissa
andra fall av ”privat” insemination.
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givarinsemination enligt inseminationslagen och som därmed har en rätt
att få kännedom om donatorns identitet har ännu år 2000, i flertalet fall,
inte har uppnått den mognad som krävs för att få ta del av den informa-
tion om givaren som finns bevarad. Om några år har dock detta förhål-
lande förändrats.

6.7 Närmare om samtycket som grund för det 
rättsliga faderskapet

6.7.1 Formella krav för samtycke

En utgångspunkt vid regleringen av inseminationsverksamheten var att
barnet har rätt att växa upp hos en mor och far.157 För att uppnå detta före-
skrevs som krav för inseminationsbehandling att mannen som kvinnan är
gift eller under äktenskapsliknande förhållanden sammanbor med, är
beredd att ta på sig det rättsliga faderskapet till det blivande bar-
net.158 Kravet uppfylls genom att mannen samtycker till inseminations-
behandlingen.

Det är den blivande moderns make eller sambo som skall samtycka till
behandlingen. Är kvinnan gift med den samtyckande mannen finns det
inte något krav på att hon faktiskt skall sammanbo med honom. Om
kvinnan inte är gift finns däremot ett krav att paret är sammanboende
under äktenskapsliknande förhållanden. Lever paret i ett fast förhållande
och har de förgäves försökt få barn tillsammans torde kravet på äkten-
skapsliknande förhållande vara uppfyllt.159 Möjligen skulle sambolagens
definition kunna tjäna som vägledning.160 Sterilitet hos mannen är inte en
förutsättning för tillgång till givarinsemination, sådan skall kunna erhål-
las också i fall där mannen har någon ärftlig sjukdom eller när paret av
annan orsak inte kan eller bör få barn tillsammans.161 Det poängteras
dock i lagens förarbeten att insemination inte skall ses som ett alternativ
till naturlig befruktning.162 

157 Jfr ovan delavsnitt 6.4.2.
158 Prop. 1984/85:2 s. 11. 
159 Walin, G., Föräldrabalken s. 84–85.
160 I de regler som Socialstyrelsen har utfärdat för inseminationsverksamheten (SOSFS
1987:6) sägs inte något om hur kontrollen skall ske av att paret är sambor i den mening
som förutsätts enligt inseminationslagen. 
161 I prop. 1984/85:2 s. 10 sägs ”då det av olika skäl brister i de naturliga förutsättningarna
att nå ett havandeskap”. Se även SOU 1983:42 s. 68.
162 SOU 1983:42 s. 68.
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Mannen måste vidare ha förmåga att företa en sådan handling som
samtycket innebär. Insemination bör inte utföras om mannen på grund av
psykisk abnormitet eller av annat skäl är oförmögen att lämna ett giltigt
samtycke.163 Det anses angeläget att mannen innan inseminationsbehand-
lingen påbörjas noga informeras om vad som gäller och vad han bör göra
om han inte längre vill stå fast vid sitt samtycke.164 Ytterligare ett krav för
att inseminationsbehandling skall få utföras är att den samtyckande man-
nen är i livet när behandlingen ges. Detta anses framgå av kravet på att
kvinnan skall vara gift eller samboende.165 Walin har kritiserat detta krav
vid make- eller samboinsemination som till synes varande i sak ganska
dåligt grundat eftersom det kan omintetgöra en högst behjärtansvärd öns-
kan hos både mannen och kvinnan att få barn i fall där mannen är svårt
sjuk och dör innan inseminationen har utförts.166 Mot Walins uppfattning
kan anföras att om målsättningen är att ett barn har rätt till både en mor
och en far i en mer praktisk mening, är kravet välgrundat. Huruvida kra-
vet på två föräldrar i sig är väl motiverat är en annan fråga.167 Vid givarin-
seminationer finns däremot inte något krav på att donatorn skall vara i
livet vid inseminationstillfället.168 

Samtycket skall enligt inseminationslagens 2 § vara skriftligt. Insemi-
nationsbehandling kan inte genomföras lagenligt i Sverige utan mannens
skriftliga samtycke. Kravet på skriftlighet har däremot inte någon bety-
delse för fastställande av faderskap. Även muntligt samtycke kan läggas
till grund för faderskapsfastställelse enligt FB 1:6. Samtycke till insemi-
nation läggs vidare till grund för faderskapsfastställelse även om insemi-
nationen inte skett i enlighet med inseminationslagens bestämmelser
utan har skett ”privat” eller utom landet. Avgörande för om samtycket
kan läggas till grund för faderskapsfastställelse är om mannen gett
uttryck för en vilja att ta på sig det rättsliga ansvaret för det blivande bar-
net och detta framförts till modern eller till den ansvarige läkaren.169 Tan-
ken bakom den svenska inseminationslagen är att det skriftliga samtycket
skall lämnas till den ansvariga läkaren. Men även samtycken som inte

163 Prop. 1984/85:2 s. 20. Det kan tyckas att inseminationsbehandling i dessa fall skulle
kunna vägras med annan motivering än att giltigt samtycke inte kan avges. Läkaren har
enligt InsemL 3 § att pröva om det med hänsyn till parets medicinska, psykologiska och
sociala förhållanden är lämpligt att insemination äger rum.
164 Prop. 1984/85:2 s. 20.
165 Lagrådets yttrande i prop. 1984/85:2 s. 39. 
166 Walin, G., Föräldrabalken s. 85 not 92. 
167 Jfr ovan delavsnitt 6.4.2.
168 Står det vid inseminationstillfället däremot klart att givaren är död bör hans sperma inte
få användas, SOU 1983:42 s. 128. 
169 Prop. 1984/84:2 s. 20.
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riktas till den behandlande läkaren är giltiga. Avgörande är att samtyck-
ets existens kan bevisas.170 

Samtycke behöver inte ges för varje inseminationstillfälle utan gäller
tills det återkallas och för ett barn. För att samtycket skall kunna läggas
till grund för faderskapsfastställelse krävs att det inte är återkallat vid
själva inseminationstillfället. Eftersom det inte finns klart angivet till
vem samtycket skall riktas uppstår oklarhet vid återkallande. I förarbe-
tena till inseminationslagen förklarade departementschefen att det får
anses följa av allmänna rättsprinciper att en man som lämnat samtycke
till en insemination måste se till att de till vilka samtycket riktats, dvs.
inte bara modern utan också i vanliga fall den behandlande läkaren,
underrättas om att samtycket har återkallats.171 Om insemination utförs
innan behandlande läkare underrättats saknar återkallelsen verkan för
den inseminationen. Återkallelse kan således inte göras retroaktivt.172 

6.7.2 Samtyckets innebörd
För att ett samtycke till insemination skall kunna läggas till grund för
rättslig status som far måste det innefatta ett uttryck för en vilja att ta på
sig det rättsliga ansvaret för barnet. Vad som krävs för att mannen skall
anses ha gett uttryck åt en sådan vilja finns inte preciserat. Det får dock
antas att det krävs en positiv förklaring från mannens sida att han är villig
att axla det rättsliga ansvar för barnet som följer av rättslig status som far.
I detta ligger inte ett krav på att mannen också förklarar sig villig att rent
faktiskt ta hand om barnet. Ett sådant ansvar ligger emellertid i det rätts-
liga ansvaret för barnet och den prövning av de blivande föräldrarnas
lämplighet som skall föregå inseminationen torde, om än i begränsad
omfattning, ta sikte på det faktiska, utövade föräldraskapet. Samtyckets
innebörd har inte närmare berörts i inseminationslagens förarbeten, inte
heller har det på ett mer systematiskt sätt relaterats till barnets intressen.
Vad är det i mannens samtycke som anses ersätta biologisk släktskap
som grund för rättsligt föräldraskap?

Frågan saknar mot bakgrund av den gällande regleringen måhända
praktisk betydelse. Ur principiell synvinkel är den dock intressant. Över-
ensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt faderskap eftersträvas gene-
rellt, oftast med hänvisning till betydelsen för barnet av att den biologiska
fadern också är rättslig fader och omvänt; betydelsen för barnet av att den

170 Walin menar att det ligger närmast till hands att betrakta samtycke till insemination som
en familjerättslig överenskommelse mellan kvinnan och mannen. Att läkaren kräver bevis
om samtycket etc. är ordningsfrågor på ett annat plan, se Walin, G., Föräldrabalken s. 75.
171 Prop. 1984/84:2 s. 20.
172 Jfr ovan under 6.6.1.1.
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som inte är biologisk fader inte behöver kvarstå som rättslig far. Den bio-
logiska släktskapen antas i dessa sammanhang utgöra en garanti för ett
gott föräldraskap. I propositionen till inseminationslagen berördes frågor
om vad som konstituerar ett gott föräldraskap endast i mycket begränsad
omfattning. Inseminationsutredningen kan däremot sägas ha hållit fast
vid synsättet att biologisk släktskap alltid är den bästa grunden för rätts-
ligt föräldraskap och avvisade i princip alla former av assisterad befrukt-
ning där denna princip inte skulle kunna upprätthållas. Vid givarinsemi-
nation förespråkades en utredning liknande den vid adoption.

Rättslig status vid adoption tillerkänns, i likhet med vad som är fallet
vid givarinsemination, på annan grund än biologisk släktskap. Både vid
adoption och givarinsemination tillerkänns rättslig status som förälder på
grundval av en uttryckt vilja att ta ansvar för barnet. Vid adoption krävs
dessutom att adoptionen befunnits vara till fördel för barnet, en bedöm-
ning som ofta förutsätter bland annat en ingående prövning av adoptantens
lämplighet som förälder. Någon motsvarande prövning görs inte vid inse-
mination. I princip räcker det med mannens ovan angivna förklaring för
att han skall ges rättslig status som förälder. Vid adoption ersätts biolo-
gisk släktskap som grund för rättslig status som förälder med en viljeför-
klaring och duglighet som förälder, omständigheter som sammantaget
anses kunna läggas till grund för antagandet att adoptionen är till fördel
för barnet. Vid givarinsemination har biologisk släktskap också ersatts
med en viljeförklaring som grund för rättslig status som förälder. Inne-
börden av denna viljeförklaring framstår dock som odefinierad. Grän-
serna för mannens samtycke förstärker detta intryck.

6.7.3 Samtyckets gränser

Den man som samtycker till inseminationsbehandling av sin hustru eller
sambo samtycker till att åta sig det rättsliga ansvaret för det barn hon
föder. Samtycket gäller dock, som framgår ovan, inte alla barn som kvin-
nan föder utan endast det barn som kommer till genom en viss specifik
insemination, dvs. den till vilken mannen samtyckt.173 Blir barnet till på
annat sätt, genom en insemination till vilken han inte samtyckt eller
genom samlag med annan man, kan samtycket inte läggas till grund för
rättsligt faderskap. Detta innebär att om mannen inte vill ta ansvar för
barn som tillkommit på ett till den samtyckta givarinseminationen alter-
nativt sätt, behöver han inte axla det rättsliga ansvaret för barnet. Man
skulle till och med kunna hävda att han inte heller får ta rättsligt ansvar
för ett sådant barn, även om han samtyckt till insemination. Mannens

173 Jfr ovan delavsnitt 6.6.1.
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samtycke skulle därmed kunna sägas gälla en viss avlelse, inte faderskapet
till barnet i sig. Vad är det mannen samtycker till? Två tänkta situationer
kan illustrera frågeställningen.

Ett samboende par, som försökt få barn tillsammans, kommer överens
om att kvinnan skall låta inseminera sig utan bistånd av sjukvården, dvs.
under former som inte regleras i inseminationslagen. Mannen skall på
grund av sitt samtycke till förfarandet anses vara rättslig far. Att donatorn
rekryteras på privat väg har inte någon betydelse för denna bedömning så
länge det är fråga om en insemination. Om barnet däremot kommer till
genom ett samlag med den för inseminationen på privat väg rekryterade
donatorn förändras situationen radikalt. Den samtyckande mannen har då
inte några möjligheter att bli rättslig far till barnet annat än genom adop-
tion. Lagens utgångspunkt är att den biologiska fadern i detta fall skall
ges rättslig status som far genom faderskapsbekräftelse eller dom.

Samtyckets gränser kan illustreras med ytterligare ett tänkt fall: Ett
gift par som försökt få barn tillsammans skall få givarinsemination.
Kvällen innan inseminationen utförs har kvinnan samlag med en annan
man än maken. Kvinnan genomgår inseminationsbehandlingen och föder
senare ett barn som har en egenskap som gör att hon förstår att barnet
inte tillkommit genom inseminationen. Rättslig far till barnet är kvinnans
make genom faderskapspresumtionen i FB 1:1. Många år senare berättar
kvinnan om sina slutsatser angående barnets ursprung. Maken väcker
därefter talan om hävande av faderskapspresumtionen. Hans talan skall i
detta fall bifallas eftersom han ”endast skall behöva ikläda sig det rätts-
liga ansvaret för ett barn som tillkommit med hans samtycke”.174 

Mannens möjligheter att med hänvisning till sättet för avlelsen befrias
från det rättsliga ansvaret för barnet visar på otydligheten i innebörden av
ansvarstagandet som grund för rättsligt faderskap. Den vilja som mannen
ger uttryck åt genom samtycket förefaller inte vara inriktad primärt på
barnet utan på inseminationen. Han samtycker till att en viss insemina-
tion utförs och påtar sig ”konsekvenserna” av denna. Viljeyttringen är
alltså mer begränsad än vad som vore önskvärt sett ur barnets synvinkel.
Det biologiska faderskapet som den primära grunden för rättsligt fader-
skap återkommer vid minsta avvikelse från det förfarande till vilket man-
nen samtyckt. Eftersom donatorn, i de fall barnet tillkommit genom inse-
mination, inte kan bindas vid det rättsliga faderskapet skyddar regle-
ringen inte alltid barnets intresse av att ha en rättslig far. Sett ur barnets
synvinkel kan det hävdas att samtycket borde avse barnet, mannen ska
inte kunna undgå det rättsliga ansvaret om barnet visar sig ha ”fel”
ursprung. Detta skall utvecklas närmare i det följande delavsnittet.

174 SOU 1983:42 s. 129. Se också ovan under 6.6.2.1. 
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6.7.4 Samtycke till ett barns tillblivelse

Mannens samtycke framstår som en bräcklig grund för rättsligt faderskap
efter givarinsemination när dess giltighet kan göras beroende av det sätt
på vilket barnet koncipierats. Barnets intresse av att ha en rättslig far till-
godoses på olika sätt beroende på hur sperman överförts till modern.

Om mannens, genom samtycket uttryckta, vilja att ”bli förälder” ställs
i centrum skulle resultatet kunna bli ett annat. Samtycket skulle i sådant
fall läggas till grund för rättsligt faderskap till de barn som kvinnan föder
som resultat av överenskommelsen mellan mannen och kvinnan. Avgö-
rande för mannens status som förälder skulle vara beslutet att sätta ett
barn till världen, inte sättet för konceptionen. Mannen har vid avgivande
av samtycke till insemination, eller – mer allmänt uttryckt – till att kvin-
nan blir gravid, förklarat sig villig att vara rättslig far till ett barn som inte
är hans genetiska avkomma. Konceptionsmetoden kan knappast ha bety-
delse för ansvarstagandet gentemot barnet, mannens förhållande till bar-
net blir det samma i de olika situationerna. Sett ur barnets synvinkel
torde någon skillnad inte föreligga om barnet tillkommit vid en insemi-
nation till vilken mannen samtyckt, vid en annan insemination eller på
annat sätt. Biologisk släktskap föreligger inte mellan mannen och barnet,
oberoende av tillkomstsätt.

En invändning mot detta resonemang är att den samtyckande mannen
är utlämnad åt kvinnans åtgärder. Sättet för konceptionen av barnet kan
förstås påverka mannens förhållande till modern. Frågan är om detta
skall tillåtas påverka barnets rätt till en rättslig far. De tidigare gällande
talerättsfristerna i svensk rätt för hävande av faderskap gav uttryck åt en
syn på rättsligt faderskap som åtminstone delvis knutet till mannens vilje-
förklaring, oberoende av biologisk släktskap. Hade mannen, med vetskap
om att han inte var biologisk far till barnet, inte väckt talan inom en viss
tid var han förlustig sin rätt.175 I grunden fanns här en syn på rättsligt för-
äldraskap som i viss utsträckning grundat i en avtalskonstruktion som på
ett tydligt sätt beaktade barnets intresse av att ha en rättslig förälder, oav-
sett biologisk släktskap. Att detta intresse tillgodoses är en primär upp-
gift för lagregleringen, och i synnerhet för regleringen av givarinsemina-
tion. Barnets intresse av att det rättsliga faderskapet hävs om det visar sig
att barnet tillkommit på annat sätt än det till vilket mannen samtyckt
torde därför vara begränsat till de fall en annan mans faderskap kan fast-
ställas, något som inte alltid låter sig göras.176 

175 Jfr ovan delavsnitt 4.3.3.
176 Jfr ovan delavsnitt 6.5.4.
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Det finns fler invändningar mot att den man som samtyckt till insemi-
nation skall bli rättslig far till barn som tillkommit på annat sätt än det till
vilket han samtyckt. Att rättsligt faderskap om möjligt skall fastställas i
överensstämmelse med biologisk släktskap skulle kunna anses ha bety-
delse. Faderskap på grund av samtycke till givarinsemination kan ses
som ett undantag från huvudregeln om överensstämmelse mellan rättsligt
och biologiskt faderskap, ett undantag vars förekomst om möjligt skall
begränsas.177 Ges det möjlighet att fastställa rättsligt faderskap i överens-
stämmelse med biologiskt faderskap, kan det hävdas att detta skall efter-
strävas. Invändningen skulle kunna anses ha särskild tyngd i de fall den
biologiska fadern är känd och barnet tillkommit på ett sätt till vilket man-
nen inte samtyckt. Skälet till att i en sådan situation ge den biologiska
fadern rättslig status som far istället för den samtyckande mannen måste
dock rimligen vara att den biologiska fadern i någon mening är bättre
som far. Ett sådant synsätt är bekant från diskussionen rörande avskaffan-
det av talerättsfristerna för mannen vad gällde hävande av fader-
skap.178 Resonemanget var emellertid i det sammanhanget fokuserat på
skäl att häva faderskapet. En icke biologisk far som inte vill vara rättslig
far anses inte vara bra för barnet. I vilken utsträckning en biologisk far
som inte vill vara rättslig far är en bättre far för barnet om också en icke
biologisk men intresserad far finns att tillgå, har egentligen inte diskute-
rats.179 Regelsystemet utgår ifrån att den biologiska fadern alltid är bäst,
utom vid givarinsemination. Det är här som problemet med oklarheten
vad gäller grunden för den samtyckande mannens faderskap visar sig.
Skälen för att ge den samtyckande mannen rättslig status som far hänger
till stor del samman med praktiska hänsynstaganden. Det är han som vill
vara far, det är han som bor med modern och det är han som skall ta hand
om barnet. Med dessa riktmärken förefaller det inte omöjligt att anse att
den samtyckande mannen, även om barnet inte tillkommit på det sätt till
vilket han samtyckt, borde ges rättslig status som far till barnet framför
den biologiska fadern. Regleringen av rättslig faderskap efter givar-
insemination visar också att ett barn kan ha två fäder, en rättslig och en
biologisk. Något hinder mot att slå fast vem som är biologisk far, utan att
för den skull ge honom rättslig status som far, borde därför inte finnas.

177 Den svenska lagstiftningen rörande assisterad befruktning kan nog sägas vara präglad
av en sådan målsättning.
178 Se ovan delavsnitt 4.3.3.
179 Det skall dock sägas att regelsystemet för fastställande av faderskapet till barn fött av
ogift mor delvis konstruerats för att kunna fastställa även en motvillig biologisk fader som
rättslig far. 
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6.8 Befruktning utanför kroppen

6.8.1 Befruktning utanför kroppen i parförhållanden
Inseminationsutredningen fann, som ovan berörts,180 inte några skäl att
ifrågasätta metoden med befruktning utanför kroppen, så länge den
endast används inom parförhållanden med parets egna ägg- respektive
sädesceller. Metoden är i de fallen att jämföra med andra gynekologiska
åtgärder för att avhjälpa barnlöshet.

Den oklarhet som kunde råda beträffande fastställande av faderskapet
till barn tillkomna genom befruktning utanför kroppen hade sin grund i
att barnet inte tillkommit genom ett befruktande samlag. FB 1:5 är enligt
sin ordalydelse inte tillämplig eftersom regeln förutsätter att barnet avlats
vid samlag, inte heller är regeln i FB 1:6 tillämplig eftersom den förutsätter
att barnet avlats genom insemination. En ny regel ansågs därför nödvändig.
FB 1:7 stadgar att om befruktning skett utanför en kvinnas kropp skall
den man som samtyckt till behandlingen vid tillämpning av FB 1:2–5
anses som barnets fader om det är sannolikt att barnet avlats genom
befruktningen. Eftersom befruktning utanför kroppen enligt svensk rätt
endast är tillåten i parförhållanden med parternas egna könsceller är
mannen, om behandlingen utförs lagenligt i Sverige, alltid biologisk far.
Faderskap efter befruktning utanför kroppen fastställs enligt FB 1:7 på
grundval av mannens samtycke, inte den biologiska släktskapen och är
tillämplig även i de fall befruktningen skett vid en utländsk klinik.181 Lag-
rummet synes vara tillämpligt även i de fall donerad sperma använts,
något som skulle kunna vara fallet om befruktningen skett i ett annat land
än Sverige. Faderskapet till ett barn tillkommet efter äggdonation, i före-
kommande fall i kombination med spermadonation, fastställs också med
tillämpning av FB 1:7. Att förfarandena inte är tillåtna enligt svensk rätt
har inte någon betydelse. Fastställande av moderskap till barn tillkommet
genom äggdonation diskuteras nedan i avsnitt 6.9.

6.8.2 Äggdonation

6.8.2.1 Äggdonation i Sverige

Enligt lagen om befruktning utanför kroppen är äggdonation inte möjlig
att genomföra lagenligt i Sverige. Inseminationsutredningen fann, som
ovan berörts,182 att äggdonation överskred gränsen för vad som kunde

180 Se ovan delavsnitt 6.3.3.
181 Prop. 1987/88:160 s. 21.
182 Se ovan delavsnitt 6.3.4.
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accepteras i fråga om manipulation med den naturliga livsprocessen. Sta-
tens medicinsk-etiska råd föreslog år 1995 att befruktning utanför krop-
pen med donerade ägg och makes sperma skall vara tillåten på strikt
medicinska grunder för kvinnor i fertil ålder samt under förutsättning att
barnet får kännedom om tillkomstsättet och ges en möjlighet att ta reda på
äggdonatorns identitet. Rådet motiverade sin uppfattning med att man inte
bör ha olika synsätt på mäns och kvinnors ofruktsamhet. Eftersom dona-
tion av sperma är tillåten om maken i ett parförhållande saknar förmåga
att producera egna spermier bör motsvarande gälla om kvinnan i ett parför-
hållande saknar förmåga att producera egna ägg.183 Förslaget har remissbe-
handlats men ännu inte lagts till grund för lag.184 Kritik har framförts mot
förslaget. Metoden för äggdonation, i huvudsak det faktum att befrukt-
ningen sker utanför kroppen, anses medföra ökad risk för barnets hälsa.
Så länge dessa risker med befruktning utanför kroppen finns kvar bör
inte användningen av metoden utvidgas till att omfatta äggdonation anser
kritikerna. Hänsynen till barnets intressen måste gå före andra hänsyn.185 

Statens medicinsk-etiska råd var således för äggdonation men ansåg
att äggdonation i kombination med spermadonation även fortsättningsvis
skall vara förbjuden.186 Skälen bakom ställningstagandet är att ”ett delvis
bevarat genetiskt samband ses av en del som ett nödvändigt kriterium för
att tillåta en av samhället godtagen teknik för assisterad befruktning”.
Därtill kunde ett tillåtande av denna metod medföra att ägg och sperma
ses som objekt som är fritt tillgängliga för att skapa en människa vilket i
förlängningen skulle kunna leda till en förstärkning av en teknifierad syn
på människan istället för en personalistisk syn.187 Om både ägg och
sperma doneras kan metoden liknas vid adoption, enda skillnaden mot
vanlig adoption är att modern genomgår graviditet och förlossning.
Adoption ansågs därför av rådet vara ett godtagbart alternativ. På vilket
sätt adoption kan anses utgöra ett ”godtagbart alternativ” till äggdonation
framgår inte.188 Några av rådets ledamöter var skiljaktiga vad gällde ägg-

183 SMER, Assisterad befruktning s. 7 och 32 ff. Se ovan delavsnitt 6.1.2.
184 Socialdepartementet Dnr 9:235/95. Uppgiften hänförlig till juni år 2000.
185 Jfr ovan delavsnitt 6.3.4. För kritik av förslaget se bl.a. Dahlqvist, G., Etikråd under-
värderar riskerna för barnen s. 2900–2901; Dahlqvist, G., Kända och okända risker för
barn vid provrörsbefruktning s. 56 ff.; Lindblad, F., Äggdonation – barnets perspektiv, s. 41;
Sverne, T., Barnets bästa. s. 91 ff.; Sverne, T., Äggöverflyttning inte till barnets bästa
s. 3473–3475. 
186 Det finns i lagen om befruktning utanför kroppen inte något uttrycklig förbud mot ägg-
donation. Att så i praktiken är fallet följer av lagens 2 § där det stadgas att ett ägg endast
får implanteras i den kvinna ägget kommer ifrån.
187 SMER, Assisterad befruktning s. 33.
188 Uppfattningen att adoption är ett godtagbart alternativ till olika former av assisterad
befruktning framförs i olika sammanhang utan att den närmare motiveras. Synsättet antyder
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och spermadonation i förening och ville tillåta även denna form av assis-
terad befruktning. De menade att betonandet av det genetiska sambandet
mellan barnet och någon av föräldrarna inte var motiverat. Inte heller
ansåg de skiljaktiga ledamöterna att förfarandet i sig var mer tekniskt än
de förfaranden som ansågs böra tillåtas.189 

Ett skäl mot att tillåta äggdonation i kombination med sperma från
donator var enligt Statens medicinsk-etiska råd uppfattningen att det är
nödvändigt med ett visst genetiskt samband mellan barn och de som skall
vara föräldrar för att tillåta assisterad befruktning. En sådan uppfattning
framkom också i flera av remissutlåtandena över rådets yttrande.190 En
sådan uppfattning kan dock knappast motiveras enbart utifrån etiska
ståndpunkter eftersom det accepteras att endera av barnets föräldrar bio-
logiskt sett inte är släkt med barnet. En bakomliggande tanke förefaller
vara att biologisk släktskap på något sätt ger bättre förutsättningar för bra
föräldraskap. Bakom ställningstagandet finns förmodligen också en all-
män skepsis mot metoder som ger möjlighet till manipulation med indi-
videns genetiska arv. Ett tillåtande av äggdonation uppfattas som ett för-
sta steg ut på ett sluttande plan som kan innebära att andra, icke önsk-
värda, förfaranden med den mänskliga livsprocessen i förlängningen
måste tillåtas.191 

6.8.2.2 Äggdonation i andra rättsordningar

Trots att äggdonation förekommer i många länder är verksamheten inte
alltid reglerad och den reglering som finns är utformad på olika sätt. I de
nordiska länderna är det endast Finland som helt saknar regler om ägg-
donation.

I Norge är äggdonation, i likhet med vad som gäller i Sverige, inte till-
låten.192 I den utredning som föregick lagen redovisades en oenig syn på
äggdonation.193 Några av utvalgets medlemmar menade att förbudet mot
äggdonation borde kvarstå, andra menade att man bör avvakta forsk-
ningsresultat rörande äggdonationer och dess följder, medan en tredje

189 SMER, Assisterad befruktning s. 73 ff.
190 Socialdepartementet dnr 9:235/95.
191 Tännsjö, T., Göra barn s. 63 ff.
192 Detta framgår av lov 5. august 1994 nr 56 om medisinsk bruk av bioteknologi vars § 2–10
stadgar att befruktning utanför kroppen bara kan utföras med kvinnans egna äggceller. Se
vidare Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 44.
193 NOU 1991:6 s. 77 ff.

att önskan att bli förälder har sin grund i en längtan efter att få ta hand om ett barn. Frågan
kan dock ställas om detta inte är ett starkt förenklat synsätt på föräldraskap som inte kan
läggas till grund för överväganden av hur lagregleringen skall utformas. Jfr även vad som
ovan anförts i delavsnitt 6.3.2.
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grupp ansåg att äggdonation borde tillåtas vid vissa medicinska tillstånd,
som vid Turners syndrom. Om äggdonation tilläts föreslogs samma reg-
ler gälla för anonymitet och moderskap som gäller för anonymitet och
faderskap vid spermadonation.194 

I Danmark är donation av obefruktade ägg tillåten om sperman kom-
mer från den mottagande kvinnans make eller sambo. Detta innebär att
endast gifta eller samboende kvinnor kan få ägg donerade och att ägg-
donation inte kan kombineras med givarinsemination. Den mottagande
kvinnan får inte vara över 45 år. Donation av befruktade ägg är inte tillå-
ten.195 Ägg får endast doneras av kvinna som själv genomgår IVF-behand-
ling, dvs. en kvinna vars ägg ändå tas ut ur hennes kropp. Donatorn skall
skriftligen samtycka till donationen. Hon skall vidare garanteras anony-
mitet. I Island är äggdonation också tillåten i parförhållanden, dock inte i
kombination med spermadonation. Kvinnan skall vara i den ålder då man
i allmänhet får barn. Äggdonatorn kan, i likhet med spermadonator, välja
om hon vill vara anonym eller inte.196 

Finland saknar reglering rörande äggdonation. En proposition med
förslag till lag om användning av könsceller och embryon vid assisterad
befruktning som lades fram hösten 1998 återkallades. Enligt förslaget
skulle äggdonation till gift eller med man samboende kvinna vara tillå-
ten. Äggdonation i kombination med spermadonation skulle enligt för-
slaget också tillåtas.197 

I England förekommer äggdonation i relativt stor omfattning. Ägg-
donation till ensamstående kvinnor är tillåten. Behandling får dock inte
genomföras om det inte har visats att det blivande barnets bästa kan till-
godoses.198 En särskild regel för fastställande av moderskap finns: ”The
woman who is carrying or has carried a child as a result of the placing in
her of an embryo or of sperm and eggs, and no other woman, is to be tre-
ated as the mother of the child.”199 

194 Dvs. donator är anonym och äkta mannen skall vara rättslig far om han samtyckt till
behandlingen.
195 § 5 i Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og
forskning m.v. Lov 10. juni 1997 nr 460.
196 Lag om teknisk befruktning 1996. Informationen hämtad från den finska propositionen,
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av könsceller
och embryon vid assisterad befruktning, oktober 1998 s. 10.
197 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av könsceller
och embryon vid assisterad befruktning, oktober 1998.
198 Section 13(5) Human Fertilisation and Embryology Act 1990. Se också Barton, C. &
Douglas, G., Law and Parenthood s. 63 ff.
199 Section 27 Human Fertilisation and Embryology Act 1990.
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6.8.3 Surrogatmoderskap

Surrogatmoderskap avser, som ovan nämnts,200 när en kvinna genomgår
en graviditet för att ge barnet till en annan kvinna. Inseminationsutred-
ningen fann att surrogatmoderskap på flera sätt stred mot gällande rätts-
grundsatser i Sverige. Någon möjlighet att lagligt genomföra ett avtal om
surrogatmoderskap ansågs inte finnas i Sverige. Det var främst reglerna
om adoption som lade hinder i vägen. Adoption får inte beviljas om veder-
lag lämnats eller utfästs. Inte heller kan adoption beviljas enbart på
grundval av en överenskommelse mellan kvinnan som fött barnet och
adoptivföräldrarna. En oberoende prövning av adoptionens lämplighet
föreskrivs, vilket medför att ett avtal om surrogatmoderskap inte skulle
bli bindande. Ett avtal om surrogatmoderskap förutsätter vidare att någon
annan än den gravida kvinnan har bestämmanderätten över fostret, något
som inte är möjligt enligt svensk rätt. Förbudet mot äggdonation förhin-
drar också att en kvinna föder fram ett barn som inte är hennes biologiska
barn.

För att överenskommelser om surrogatmoderskap skulle kunna göras
lagliga enligt svensk rätt ansåg Inseminationsutredningen omfattande
lagändringar vara nödvändiga. Utredningen konstaterade att avtal om
surrogatarrangemang inte kunde genomföras i enlighet med den gällande
regleringen. Eftersom avtal om surrogatmoderskap ansågs vara en högst
tvivelaktig företeelse, främst med hänsyn till dess karaktär av köpslående
om barn, fanns enligt utredningen inte anledning att genomföra några
lagändringar. Inseminationsutredningen fann därmed inte anledning gå in
på om ett helt ideella surrogatarrangemang skulle kunna vara önsk-
värda.201 

Surrogatmoderskap torde dock vara möjliga att genomföra enligt
svensk rätt; om parterna är överens. Om en kvinna, genom samlag,
befruktas med sperma från en man skall mannen erhålla rättslig status
som far till barnet. Han kan efter barnets födelse ensam erhålla vårdnads-
ansvaret för barnet och hans hustru kan därefter adoptera barnet i enlig-
het med de vanliga adoptionsreglerna. Barnet skulle också i rättsligt hän-
seende kunna överföras från surrogatmodern till den kvinna som skall ta
emot barnet efter barnets födelse genom att den mottagande kvinnan
anmäler barnets födelse till skattemyndigheten.202 Förfarandet förutsätter
att surrogatmodern inte öppet visar sin graviditet och den mottagande

200 Se ovan delavsnitt 6.2.3.
201 SOU 1985:5 s. 49 ff. 
202 Enligt muntlig uppgift från Riksskatteverket är det sällan förekommande att barns
födelse anmäls av vårdnadshavaren. Frågan om fastställande av rättsligt moderskap
behandlas nedan i avsnitt 6.9.
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kvinnan inte visar att hon inte är gravid. Adoptionsreglerna kan också
under vissa förutsättningar användas för att uppnå ett resultat liknande
det vid genuint surrogatmoderskap. Förutsättningen är dock att ersättning
inte lämnats och att domstol finner att adoptionen är till fördel för bar-
net.203 Samtliga dessa förfaranden kräver att alla inblandade är överens.
Diskussionen om surrogatmoderskap gäller i huvudsak möjligheterna att
åstadkomma ett överförande av barnet i enlighet med en överenskom-
melse, när parterna inte längre är överens.

Torbjörn Tännsjö204 har diskuterat surrogatmoderskap. Hans slutsats är
att avtal om surrogatmoderskap inte behöver innebära något negativt. I
lagen borde dock, enligt hans mening, slås fast att den kvinna som föder
barnet också är rättslig mor. Innebörden av detta är att om oenighet upp-
står om barnet är det den gravida kvinnan som är rättslig mor och således
har bestämmanderätten i frågor som rör barnet. Avtal om surrogatmoder-
skap skulle därmed kräva att parterna litar på att motparten fullföljer sin
del av avtalet. Den födande kvinnan riskerar att vara tvungen att behålla
barnet om den beställande mamman ändrar sig, och den beställande
mamman kan inte vara säker på att få barnet. Dessa omständigheter
skulle enligt Tännsjö förhindra ett kommersiellt utnyttjande av avtal om
surrogatmoderskap.205 

Avtal om surrogatmoderskap är inte heller tillåtna i övriga nordiska
länder. I den norska barneloven finns ett uttryckligt förbud mot surrogat-
moderskap. Barnelovens § 2 st. 2 stadgar att avtal om att föda ett barn åt
en annan kvinna inte är bindande. I Danmark finns ett förslag om infö-
rande av ett uttryckligt förbud mot surrogatarrangemang.206 En uttrycklig
bestämmelse om att avtal om surrogatmoderskap inte är giltiga, anses få
betydelse inte enbart för inhemska avtal utan kan också påverka möjlig-
heten att i Danmark få erkänt eller fullbordat ett avtal om surrogatmoder-
skap som ingåtts i utlandet. I engelsk rätt är avtal om surrogatmoderskap
däremot tillåtna. I lagen ges ett ”beställande” par möjlighet att under
vissa omständigheter erhålla föräldraansvar, ”parental order”, för det
barn som surrogatmamman fött. En förutsättning är att barnet är gene-
tiskt besläktad med mannen eller kvinnan.207 

203 Det finns anledning misstänka att denna typ av ”surrogatarrangemang” förekommer i
Sverige, se Åkerman, I. & Lindblad, F., Nationella adoptioner i Sverige s. 216.
204 T. Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.
205 Tännsjö, T., Göra barn s. 94 ff.
206 Forslag till børnelov § 31 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 35 ff.); betænkning
nr 1350/1997 s. 72 och s. 260 ff. 
207 Section 30 Human Fertilisation and Embryology Act. Se vidare Barton, C. & Douglas,
G., Law and Parenthood s. 69 ff.
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6.9 Fastställande av moderskap efter assisterad 
befruktning

6.9.1 Inledning

Fastställande av moderskap har inte på samma sätt som faderskapsfast-
ställelse tilldragit sig lagstiftarens intresse. Det förhåller sig så att ”det
omedelbart framgår vem som är moder till ett barn” konstaterade lag-
beredningen i sitt förslag till de första civilrättsliga lagreglerna för fast-
ställande av faderskap.208 Med hänvisning till den latinska maximen ”mater
semper certa est”209 har det ansetts obehövligt med lagregler för moder-
skapsfastställelse. Den kvinna som föder ett barn anses vara barnet moder,
också i legal mening. Vid osäkerhet har moderskapet fått styrkas genom
bevisning om förlossningen, i förekommande fall genom vittnen.210 Det
bakomliggande antagandet är att kvinnan genom att föda barnet också
bevisar att hon är barnets biologiska och genetiska moder. Vid första
anblicken framstår detta som ett självklart påstående. Förekomsten av
äggdonation medför dock att det i vissa fall inte omedelbart framgår vem
som är mor, inte ens om bevisning om omständigheterna vid barnets
födelse finns klarlagda. Det är dessutom oklart hur frågan om rättsligt
moderskap skall avgöras. Vad är det som skall läggas till grund för rättslig
status som mor?

Fråga om fastställande av rättsligt moderskap kan aktualiseras i flera
fall. Efter äggdonation kan en situation uppstå där både kvinnan som
donerat ägget och kvinnan som fött barnet gör anspråk på att få rättslig
ställning som mor. Äggdonation är inte tillåten i Sverige.211 Kvinnor
bosatta i Sverige är dock oförhindrade att erhålla äggdonation i andra
länder där metoden är tillåten. I Sverige föds varje år flera barn efter ägg-
donation utförd i andra länder.212 Fastställande av rättslig status som mor
skulle också kunna bli aktuellt efter ett avtal om surrogatmoderskap där
en annan kvinna än den som föder barnet hävdar att hon skall ges ställ-
ning som rättslig mor, antingen på grund av avtalet eller på grund av

208 LB III s. 190.
209 ”Det är alltid säkert vem som är moder” (till barnet). Bergström, S., m.fl. Juridikens
termer.
210 Romersk rätt, Justinian XXV iv i 10, cit. efter Cretney, S. M. & Masson, J. M., Principles of
Family Law s. 493, not 1. Det får antas att detta gäller även i svensk rätt. Anmälningsförfarandet
hos folkbokföringsmyndigheten bygger på en tanke om vittnesbevisning, även om detta inte
åberopas explicit. 
211 Framgår motsatsvis av lagen om befruktning utanför kroppen 3 §, enligt vilken ”införande
i en kvinnas kropp av ett ägg som befruktats utanför kroppen får ske endast om … ägget är
kvinnans eget …”. Se ovan delavsnitt 6.8.2.
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genetisk släktskap. Behov av fastställande av rättslig status som mor kan
uppstå även i andra fall, exempelvis om en kvinna i samband med
invandring registreras som mor till ett barn och en annan kvinna senare
hävdar att hon är mor till barnet. Det kan även förekomma att barn för-
växlas eller att en person saknar rättslig mor därför att modern utnyttjat
den möjlighet att vara anonym som tidigare fanns.213 Frågan om faststäl-
lande av moderskap kan också komma under domstols prövning som en
prejudiciell fråga vid bedömning av rätt till arv.

Talan om fastställande av rättsligt moderskap kan väckas i domstol.
Det är dock inte klart vad som avgör vem som skall tillerkännas rättslig
status som mor till ett barn. Är det genetisk släktskap som skall läggas
till grund för avgörandet eller är det den kvinna som burit barnet under
graviditeten som skall erhålla rättslig status som mor? Eller skall frågan
om rättslig status som mor avgöras utifrån vad som kan anses vara bäst
för barnet? Till sist kan frågan ställas om moderskap på ett avgörande
sätt skiljer sig från faderskap i ett rättsligt perspektiv? I diskussionen
kring tillåtande av äggdonation framskymtar en sådan uppfattning.
Moderskap förefaller betraktas som knutet på ett helt annat sätt till gene-
tisk och biologisk släktskap än vad faderskap anses vara. Annorlunda
uttryckt, att det finns rättsliga fäder som inte är biologiska fäder är tänk-
bart, medan mödrar som inte är både biologiska och genetiska är svårare
att godta förutom vid adoption. Att det finns en sådan tendens i rättsliga
sammanhang torde vara givet även om den inte klart kan verifieras. Det
får här räcka med att påpeka att moderskap har moraliska, religiösa, litte-
rära och politiska innebörder som faderskap inte har. Det finns därför en
risk att en diskussion rörande rättsligt moderskap färgas av ideologier om
moderskapet som inte så lätt låter sig beskrivas.214 

6.9.2 Moderskap fastställs genom anmälan till folkbokförings-
myndighet

I svensk rätt saknas uttryckliga rättsregler för fastställande av moderskap.
Ett barns födelse skall anmälas till folkbokföringsmyndigheten (lokala

212 Enligt muntlig uppgift från läkare specialiserade på infertilitetsproblematik föddes i
mitten av 1990-talet uppskattningsvis ca 50 barn i Sverige varje år efter äggdonationer
utförda företrädesvis i England, Finland och Danmark. Det är i första hand kvinnor med
Turners syndrom eller prematur menopause som utnyttjar denna möjlighet. Antalet födda
barn efter äggdonation är mycket svårt att uppskatta. 
213 Angående avskaffandet av moderns anonymitetsrätt, se ovan under 2.3.2.3.
214 Se McGlynn, C., Ideologies of Motherhood in European Community Sex Equality Law,
för en diskussion av hur en ”dominant ideology of motherhood” har påverkat tolkningen
av den europeiska jämställdhetslagstiftningen på ett sätt som i realiteten begränsar möjlig-
heterna att förbättra kvinnors förhållanden.
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skattemyndigheten) i födelsehemorten om barnet är fött inom riket.215

Föds barnet på sjukhus ombesörjer sjukhuset anmälan. Sker förlossning på
annan plats med biträde av barnmorska skall barnmorskan göra födelse-
anmälan.

I andra fall är det barnets vårdnadshavare som enligt lagtexten skall
göra födelseanmälan inom en månad från barnets födelse. Anmälan inne-
bär att den kvinna som fött barnet registreras som barnets mor. Hon blir
därmed barnets vårdnadshavare. Så länge barnets födelse inte anmälts
saknar barnet formellt rättsliga föräldrar och därmed också vårdnadsha-
vare. Det finns då inte någon som har en skyldighet att anmäla barnets
födelse. Problemet har uppmärksammats av JO i följande fall:

JO 1989/90 s. 223–229. De bakomliggande omständigheterna var följande:
En kväll i december 1987 hade ett nyfött barn hittats i en trappuppgång.
Efterforskningar efter barnets moder inleddes genast. Så småningom kunde
företrädare för socialförvaltningen i barnets hemkommun sluta sig till vil-
ken kvinna som var tänkbar som mor. Kvinnan medgav att det var hon som
fött barnet, men ville inte att hennes identitet skulle avslöjas. Hon motsatte
sig att hon registrerades som barnets moder i folkbokföringens register. Att
kvinnan var biologisk mor till barnet ansågs fastställt genom hennes eget
erkännande vilket hade bestyrkts genom blodprov. Socialnämnden ansåg sig
inte ha någon skyldighet att utreda vem som är mor till ett barn och få detta
fastställt och bedömde sig inte heller ha någon möjlighet att föra barnets
talan i fråga om fastställande av moderskapet mot moderns vilja.

JO fann att det ligger i socialnämndens allmänna skyldighet att ingripa till
ett barns skydd att söka utröna vem som är mor till ett barn. I och med att
modern identifierades av socialtjänsten var hon inte längre okänd. Därmed
är också FB:s regler om vårdnad och förmynderskap tillämpliga. Eftersom
barn från födelsen står under moderns vårdnad och förmynderskap måste de
vidare åtgärder som är påkallade ske med utgångspunkt från detta. JO
menade vidare att om modern i sin egenskap av vårdnadshavare inte ville
anmäla barnets födelse, borde socialnämnden ha prövat om den skulle
anmäla barnets födelse till folkbokföringens register.

Enligt JO:s uppfattning är registreringen av moderskapet således inte
nödvändig för att konstituera moderskapet; redan det faktum att hon fött
barnet gav henne denna ställning. JO berörde också frågan om vad som
skulle ha gällt i det fall modern inte på det sätt som skett hade kunnat
identifieras.

215 Folkbokföringslagen (1991:481) 2 och 24 §§.
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6.9.3 Formella förutsättning för moderskapstalan

6.9.3.1 Moderskapet finns inte registrerat

I föregående avsnitt refererade JO-fall rörande ett hittebarn, berördes frå-
gan om innebörden av en anmälan om ett barns födelse till folkbok-
föringsmyndigheten. JO var av uppfattningen att i och med att kvinnan
identifierats så var hon också rättslig mor till barnet. Något behov av att
föra talan om fastställande av moderskap fanns därmed inte i det fallet.
Men även om kvinnan inte hade kunnat identifieras på det sätt som skett,
hade avsaknaden av regler för fastställande av moderskap inte bort hindra
socialnämnden från att försöka få moderskapet fastställt. Om oklarhet
rörande moderskapet förelegat hade det enligt JO inte funnits några hin-
der mot att väcka fastställelsetalan jämlikt RB 13:2 mot den kvinna som
kunde antas vara moder till barnet.216 JO:s uppfattning angående möjlig-
heterna att väcka talan om fastställande av moderskap finns fastlagd i
praxis:

SvJT 1968 ref. s. 89. En man, född år 1912, hade i målet stämt in en kvinna
med yrkande att hon skulle förklaras vara hans mor. I kyrkböckerna fanns
antecknat att såväl mannens far som hans mor var okänd.217 Kvinnan bestred
käromålet bl.a. med hänvisning till att mannens talan inte var av sådan
beskaffenhet att den jämlikt RB 13:2 kunde upptas till prövning. Hovrätten
fann att förhållandet mellan moder och barn enligt lag är förenat med rätts-
verkningar i flera avseenden. Därför förelåg inte hinder att uppta mannens
talan till prövning.218 

I båda de ovan berörda fallen saknades en anteckning om moderskap i
folkbokföringens register. Talan om fastställande av moderskap kom där-
igenom inte i konflikt med ett redan registrerat moderskap. Men hur stäl-
ler sig en talan om fastställande av moderskap om uppgift om moder
finns antecknad i folkbokföringens register?

216 JO 1989/90 s. 228 ff. RB 13:2 stadgar att talan om fastställelse, huruvida ett visst rätts-
förhållande består eller icke består, må upptagas till prövning, om ovisshet råder om rätts-
förhållandet och denna länder käranden till förfång. Talan om fastställande av rättsligt
föräldraskap enligt RB 13:2 skall behandlas nedan i avsnitt 8.6.
217 Anledningen till att moderskapet inte fanns fastställt kan ha varit att modern vid barnets
födelse år 1912 utnyttjat den då befintliga möjligheten att förbli anonym. Jfr ovan under
2.3.2.3 angående moderns anonymitetsrätt.
218 Se även SvJT 1956 ref. s. 33 i vilket mål en kvinna stämt dödsboet efter en avliden
kvinna med yrkande om att hon skulle förklaras vara den avlidna kvinnan dotter. Domstolen
biföll hennes talan. 
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6.9.3.2 Moderskapet finns registrerat

När moderskapet inte finns fastställt är talan om fastställande av moder-
skap möjlig att föra. Frågan är om det är möjligt även när moderskapet är
antecknat i folkbokföringsregistret. Ett redan fastställt faderskap utgör
ofta hinder för en prövning av en annan mans faderskap. Det faktum att
uppgift om moderskapet finns registrerat i folkbokföringen skulle på
samma sätt kunna anses utgöra hinder för en prövning av moderskapet
jämlikt RB 13:2. Förutsättningarna för en fastställelsetalan enligt RB 13:2
är att talan rör ett rättsförhållande om vilket det råder en osäkerhet som är
till förfång för käranden.219 Fastställande av rättslig status som mor rör ett
rättsligt förhållande. Likaså kan det sägas att en osäkerhet om moderskapet
är till förfång för barnet. Men frågan är om det kan sägas råda osäkerhet
om moderskapet när en moder finns registrerad hos folkbokföringen. Vil-
ken rättslig dignitet har en sådan registrering?

Registreringen av moderskapet hos folkbokföringsmyndigheten förut-
sätter inte någon prövning i sak. De uppgifter som anmäls godtas såsom
riktiga. Inte heller finns föreskrivet något särskilt förfarande för att få
uppgiften ändrad. Myndigheten skall i princip ändra beslutet om registre-
ring om det på grund av nya omständigheter eller av någon annan anled-
ning framstår som uppenbart oriktigt och de nya uppgifterna framstår
som riktiga.220 Någon form av utredning rörande orsaken till att uppgiften
begärs ändrad måste därför presenteras, genom födelseattest eller lik-
nande.221 Beslutet om registrering får ändras endast om det kan ske
snabbt, enkelt och utan att det blir till nackdel för någon. Frågan om änd-
ring av folkbokföringens uppgift om moderskap berördes i följande fall:

RH 1996:91. En kvinna hade vid inresa till Sverige år 1987 uppgivit att hon
var född år 1965 och mor till två barn, födda åren 1980 och 1982. Kvinnan
yrkade att tingsrätten skulle fastställa att hon inte är mor till de två barnen.
Kvinnan förklarade att hon i själva verket var född år 1971 och att de två
barnen rätteligen var hennes bröder. Hovrätten fann att anteckningar i folk-
bokföringen, grundade på sanningslösa uppgifter, inte konstituerar något
rättsförhållande. Därmed fanns, enligt domstolen, inte något utrymme för
att, på grund av anteckningarna, föra en fastställelsetalan om att de anteck-
nade förhållandena inte föreligger. Kvinnans talan avvisades därför.

Hovrättens uppfattning att anteckningar i folkbokföringen om moderskap
inte konstituerar något rättsförhållande framstår som förenklad. I fallet
rådde till synes inte någon oklarhet om att kvinnan inte var mor till barnen.

219 Förutsättningarna för fastställelsetalan analyseras nedan i delavsnitt 8.6.4.
220 Förvaltningslagen (1986:223) 27 §; Strömberg, H., Allmän förvaltningsrätt s. 160 ff.
221 Muntlig uppgift från folkbokföringsmyndighet, bekräftad av Riksskatteverket.
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Under sådana omständigheter måste det vara möjligt för registrerings-
myndigheten att själv ändra uppgiften om moderskap. Något hinder för
domstols prövning av moderskapet kan dock knappast föreligga ens i
detta fall. En registrering av en kvinna som varande ett barns moder i
folkbokföringsregistret konstituerar i viss mening rättsligt moderskap.
Genom registreringen skapas en presumtion för individernas familjerätts-
liga tillhörighet som läggs till grund för avgörande av frågor rörande
exempelvis vårdnad, underhåll eller arv. Registeruppgifter synes därför
kunna ändras direkt av folkbokföringsmyndigheten endast om det är
uppenbart att uppgiften är felaktig. Det torde endast vara de av uppgif-
terna direkt berörda som är berättigade att ansöka om ändring av uppgift,
eftersom registreringen skapar åtminstone en presumtion för individens
familjerättsliga tillhörighet.

I de fall oenighet råder om det rätta moderskapet kan beslutet om
registrering av en viss kvinna som mor däremot inte ändras snabbt,
enkelt och utan att det medför nackdel. En tänkbar situation är att barnen
motsätter sig att registreringen ändras eller att två kvinnor gör gällande
ställning som mor. Folkbokföringsmyndighetens beslut att inte ändra en
anteckning i en sådan situation kan förstås överklagas till högre instans.
Frågan om rättsligt moderskap efter äggdonation är dock inte sådan art
att den kan prövas i förvaltningsrättslig ordning. I sådant fall synes frå-
gan om moderskap inte bara kunna, utan också böra, prövas av allmän
domstol då den rör frågan om en individs familjerättsliga ställning.
Registrerad uppgift om moderskap har därmed inte sådan rättskraft att
den hindrar domstols prövning av moderskapet.222 Därmed krävs inte hel-
ler något särskilt förordnande om hävning av det tidigare registrerade
moderskapet eftersom folkbokföringens beslut om registrering inte är
orubbligt på det sätt som är fallet om ett beslut har negativ rättskraft.223 

Den här uppmärksammade problematiken aktualiserar i flera avseen-
den behovet av en lagreglering rörande rättsligt moderskap.

6.9.3.3. Talerätt angående fastställande av moderskap

Att barnet har talerätt i mål om fastställande av moderskap finns fastslaget
i praxis.224 Barnets vårdnadshavare kan, i de fall sådan finns, föra talan
för barnets räkning. JO uttalade i ovan refererade ärende,225 att den sär-
skilt förordnade förmyndaren tillika vårdnadshavaren för barnet som

222 Jfr NJA 1949 s. 144 under 6.9.4.3. Målet gällde fastställande av moderskap till barn för
vilka moderskap fanns antecknat i folkbokföringens register.
223 Se vidare Strömberg, H., Allmän förvaltningsrätt s. 72 ff. 
224 SvJT 1956 ref. s. 33; SvJT 1968 ref. s. 89. Se vidare ovan under 6.9.3.1.
225 JO 1989/90 s. 229. Se vidare ovan delavsnitt 6.9.2.
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borde utsetts när moderskapet inte fanns fastställt, hade varit taleberätti-
gad. Det torde även åligga socialnämnd att, inom ramen för det allmänna
ansvaret för barn, söka få moderskapet till barnet utrett och fastställt.
Socialnämnden får i sådant fall ansöka om god man för barnet som kan
väcka talan om fastställande av moderskap. I avsaknad av reglering får
talerätten i övrigt avgöras enligt de allmänna förutsättningarna för fast-
ställelsetalan i RB 13:2. Därmed skulle den som anser sig vara mor till ett
barn har talerätt, om det kan visas att hon lider men av att osäkerhet om
moderskapet föreligger.

6.9.4 Materiell prövning av moderskapet

6.9.4.1 Inledning

Den kvinna som föder ett barn erhåller genom att barnets födelse anteck-
nas i folkbokföringens register rättslig status som moder utan att ytter-
ligare åtgärder behövt vidtas. En sådan princip gäller i de flesta rättsord-
ningar. Undantag har funnits i det franska rättssystemet och rättssystem
som härstammar ur detta. Som ett exempel kan nämnas belgisk lag som
tidigare föreskrev ett särskilt förfarande som förutsättning för en rättslig
relationen mellan en ogift mor och hennes barn. Bestämmelsen befanns i
ett omtalat fall från år 1979 strida mot Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna dels genom att barnets rätt till skydd för familje-
livet inte tillgodosågs, dels då bestämmelsen innebar ett diskriminerande
av barn födda av ogift mor.226 Den europeiska konventionen om utom-
äktenskapliga barns rättsliga ställning från år 1975 behandlar uttryckligen
rättsligt moderskap till barn födda av ogift mor. Konventionens artikel 2
stadgar: ”Frågan om vem som är moder till ett barn fött utom äktenskap
skall avgöras endast på grundval av vem som faktiskt har fött barnet.”227 

Det är numera få rättsordningar som kräver ett särskilt förfarande som
förutsättning för erkännande av moderskapet.228 I många rättsordningar

226 Marckx v. Belgium E.C.H.R. Series A no. 31 (1979).
227 Sverige ratificerade konventionen den 4 mars 1976. Konventionen trädde i kraft 11
augusti 1978. Avsikten med bestämmelsen var att avskaffa de särskilda förfaranden som i
en del länder krävdes för att få moderskapet rättsligt fastställt, se vidare prop. 1975/76:95
s. 3. Äggdonation till kvinnor hade år 1975 ännu inte börjat tillämpas varför konventio-
nens artikel 2 inte torde kunna användas för att lösa problem angående moderskap i dessa
fall.
228 Enligt fransk rätt krävs fortfarande erkännande av moderskap till barn fött av ogift mor
för att rättsligt moderskap skall etableras, antingen genom ett erkännande eller genom
ansökan till domstol. Se vidare Bénabent, A., Droit Civil s. 412 ff. I sammanhanget kan
noteras att en moder enligt fransk rätt kan vara anonym med följd att moderskapet inte kan
fastställas.
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saknas över huvud taget regler för fastställande av moderskap. Vissa
undantag finns dock, som skall beröras i det följande. Av särskilt intresse
är vad som läggs till grund för rättslig status som mor. Är det framfödan-
det av barnet eller genetisk släktskap?

6.9.4.2 Mater semper certa est

I Sverige kan en talan om fastställande av moderskap föras vid domstol.
Uttryckliga regler till ledning för den materiella bedömningen av moder-
skapet saknas dock. Det får därmed anses oklart enligt vilka principer
rättslig status som ett barns moder skall tillerkännas. Skall man i rätts-
tillämpningen använda sig av den gamla romerska maximen – mater
semper certa est – som grundar sig på antagandet att den kvinna som
föder barnet är dess moder – mater est quam gestatio demonstrat. Maxi-
men skulle kunna ges den rättsliga innebörden att det är förlossningen som
utpekar modern och således utgör grunden för det rättsliga moderskapet.
När det är helt klart att en kvinna burit fram ett barn kan hennes moderskap
till barnet inte ifrågasättas. En sådan tolkning har framförts från visst håll.
”’Mater semper … is a legal confirmation of the ’right’ of a woman to keep
a child that she bore for nine months …”229 Synsättet har vissa positiva följ-
der vilka närmare skall granskas nedan.230 En lagregel med denna innebörd
finns i flera rättsordningar. Den norska barneloven stadgar att den kvinna
som har fött barnet skall räknas som mor.231 I Danmark har föreslagits en
regel som föreskriver att den kvinna som föder ett barn, som har blivit till
vid konstgjord befruktning, anses som barnets mor.232 Det antas att en
sådan regel redan gäller i Danmark utan lagstöd.233 I Finland anses enligt
gällande oskriven lag den kvinna som föder barnet vara barnets mor. Att
barnet tillkommit genom äggdonation saknar betydelse i samman-
hanget.234 En regel liknande den i norsk och dansk rätt finns också i eng-
elsk rätt. Regeln stadgar att ”[t]he woman who is carrying or has carried
a child as a result of the placing in her of an embryo or of sperm and
eggs, and no other woman, is to be treated as the mother of the child”.235 

229 Se t.ex. Zipper, J. & Sevenhuijsen, S., Surrogacy: Feminist Notions of Motherhood
Reconsidered s. 129.
230 Se vidare nedan delavsnitt 6.9.5.
231 Barneloven § 2.
232 Forslag till børnelov § 30 (lovforslag nr L 197/1999–2000 s. 35); betænkning nr 1350/
1997 s. 71 och 260. 
233 Nielsen, L., Faderskab og moderskab ved kunstig befrugtning s. 196 ff.; Lund-Andersen,
I., m.fl. Familierett s. 35. 
234 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av könscel-
ler och embryon vid assisterad befruktning, oktober 1998 s. 10. 
235 Section 27 Human Fertilisation and Embryology Act 1990.
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Det finns skäl som talar emot att i svensk rätt ge maximen innebörden
att den födande kvinnan är barnets mor utan lagstöd. Rättsligt moderskap
skulle med en sådan tolkning inte grundas på genetisk släktskap. Med
tanke på att rättsligt faderskap, med vissa klart reglerade undantag, grun-
das på genetiskt släktskap, framstår en tolkning av maximen som innebär
att rättsligt moderskap står på annan grund vara svår att motivera. Det
förefaller därför rimligt att ge maximen en mer begränsad innebörd
enligt gällande rätt. Maximen skulle med andra ord vara att se som en
præsumtio hominis, dvs. en erfarenhetssats innebärande att man på
grundval av erfarenheten i allmänhet kan anta att den kvinna som föder
ett barn också är dess moder. Det bakomliggande antagandet är att gene-
tiskt moderskap som visas genom nedkomsten. Kan det däremot visas att
barnet är tillkommet med hjälp av äggdonation saknar förlossningen
värde som presumtion rörande moderskapet.236 Att maximen ges en sådan
begränsad innebörd enligt gällande svensk rätt får stöd av det resonemang
som låg till grund för ställningstagandet mot ett tillåtande av äggdonatio-
ner. Ett argument mot äggdonationer var, enligt Inseminationsutredningen,
att frågan om moderskapet framstod som oklar enligt gällande rätt.237 Om
förlossningen i sig ansetts konstituera rättsligt moderskap hade det knap-
past kunna anses föreligga några problem med moderskapet efter ägg-
donation. Äggets ursprung hade inte haft någon betydelse för rättslig status
som mor. Inseminationsutredningen var tydligen av uppfattningen att
rättsligt moderskap enligt då gällande rätt grundades på genetisk släkt-
skap.

Slutsatsen bör därför bli att mater semper-maximen inte utan stöd i lag
kan användas för att fastställa moderskap i de fall barnet tillkommit
genom äggdonation. En domstol torde dock i och för sig vara oförhind-
rad att, i avsaknad av uttrycklig reglering, slå fast att moderskapspresum-
tionen i svensk rätt innebär att den kvinna som föder ett barn också skall
vara barnets rättsliga moder.

6.9.4.3 Tillämpning av grunderna för fastställande av biologiskt 
faderskap

En utgångspunkt vid avgörandet av hur rättsligt moderskap skall faststäl-
las, kan vara antagandet att samma grund föreligger för rättsligt moder-
skap som för rättsligt faderskap. Därmed blir huvudregeln, i likhet med
den för fastställande av faderskap, att rättsligt moderskap skall överens-
stämma med det genetiska. Ett sådant synsätt tillämpades i följande fall:

236 För en närmare diskussion av præsumtio hominis se bl.a. Ekelöf, P. O. & Boman, R.,
Rättegång IV s. 73 ff. Bolding, P.O., Bevisbördan och den juridiska tekniken s. 133 ff. 
237 SOU 1985:5 s. 45. 
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NJA 1949 s. 144. I målet förelåg osäkerhet rörande moderskapet till två poj-
kar på grund av påstådd förväxling på ett sjukhus. Två kvinnor hade samma
dag år 1942 fött var sin son på sjukhuset. Det ena föräldraparet väckte fyra
år senare talan mot det andra föräldraparet under påstående att barnen för-
växlats på sjukhuset. De yrkande att domstolen måtte dels förklara det barn
som fanns hos svaranden vara barn till käranden och att det barn som fanns
hos käranden vara barn till svaranden, dels förplikta svaranden att till käran-
den överlämna det barn som fanns hos dem samt att ta emot det barn som
fanns hos käranden. Som bevisning åberopades dels blodundersökning, dels
ögonfärgsundersökning, dels antropologisk undersökning. Resultatet av
gjord blodundersökning visade att den kärande kvinnan inte var moder till
det barn hon fått med sig hem, en slutsats som fann stöd i övriga undersök-
ningsresultat. Den svarande kvinnans moderskap till samma barn uteslöts
inte, utan framstod fastmer som troligt enligt undersökningarna. Domstolarna
fann att en förväxling av pojkarna skett och biföll därför käromålet.

Spörsmålet som domstolen i målet hade att ta ställning till var ytterst om
förväxling skett mellan barnen, men bevisningen rörde moderskapet i
sig. Bedömningen av vem som var respektive barns mor vilade på klar-
läggandet av den genetiska släktskapen. Förfarandet skulle kunna beskri-
vas som en analog tillämpning av grunderna för fastställande av fader-
skap. Men frågan är om ett sådant synsätt på hävande och fastställande av
moderskap är möjligt att anlägga när moderskap uppnåtts genom ägg-
donation? Uttryckliga regler saknas rörande talan om fastställande av
moderskap, varför allmänna rättsliga principer får tillämpas. Det åligger
därmed käranden att styrka sin talan, dvs. moderskapet. Två olika typer
av talan kan bli aktuella; hävande av ett bestående rättsligt moderskap
samt fastställande av rättslig status som mor.238 

Vid talan om hävande av rättsligt moderskap skall käranden styrka att
den kvinna som har rättslig status som mor inte är barnets genetiska mor.
Motsvarande talan vad gäller faderskap skall alltid bifallas om det visas
att den rättsliga fadern inte är biologisk far till barnet. Några särskilda
svårigheter att med hjälp av den DNA-teknik som används för fader-
skapsfastställelse utesluta en viss kvinna som moder till ett barn finns
inte.239 Däremot torde det saknas möjligheter att framtvinga en blod-
undersökning i ett mål om hävande av rättsligt moderskap. Förutsättning-
arna för att framtvinga en blodundersökning i mål eller ärende rörande
faderskap är noggrant och uttömmande reglerade.240 Ingrepp i den

238 Talerätten har behandlats ovan under 6.9.3.3.
239 Muntlig uppgift från professor Bertil Lindblom, Rättsgenetiska Institutet RMV. 
240 Jfr dock ovan under 6.6.2.1 förda resonemang angående möjligheterna att tvinga en
spermadonator att lämna blodprov.
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personliga integriteten av det slag som här blir fråga om torde inte kunna
företas utan lagstöd. En analog tillämpning av blodundersökningslagens
bestämmelser är därför inte möjlig. Parterna kan i enighet på eget initia-
tiv själva ombesörja en undersökning. Kan käranden förete bevis om att
den rättsliga modern inte är genetisk mor till barnet synes domstolen vara
tvungen att bifalla en talan om moderskapets hävande.

För att en talan om fastställande av moderskap skall bifallas krävs
likaledes att käranden styrker sin talan. Vid talan om fastställande av
faderskap innebär regeln i FB 1:5 att faderskapet endast behöver göras
sannolikt i de fall det kan visas att mannen haft samlag med modern
under konceptionstiden. Någon sådan bevislättnad kan inte ges vid fast-
ställande av moderskap. Genetiskt moderskap måste således styrkas eller
framstå som intill visshet gränsande sannolikt för att en talan skall kunna
bifallas. Det torde vara möjligt att, på samma sätt som vid faderskaps-
undersökningar, med hjälp av DNA-teknik i princip utesluta alla felaktigt
utpekade mödrar. Detta innebär att en kvinna som inte uteslutits som
moder i praktiken kan sägas identifierad som barnets mor.241 

Grunderna för reglerna om faderskapsfastställelse tillämpade på
moderskap till ett barn tillkommet efter äggdonation skulle kunna ge föl-
jande resultat: Om det visas att den födande kvinnan inte är genetisk mor
till barnet, förlorar hon sin rättsliga status som moder till barnet. Faststäl-
landet av rättsligt moderskap skulle bli beroende av om det är möjligt att
identifiera äggdonatorn. I de flesta fall torde detta idag inte vara möjligt
eftersom anonymitet för äggdonatorn ofta är en förutsättning för verk-
samhetens bedrivande.242 Situationen liknar den som förelåg beträffande
faderskap till barn tillkomna genom givarinsemination innan lagreglering
för dessa fall infördes. HD ansåg i fallet NJA 1983 s. 320 att faderskaps-
presumtionen skulle hävas eftersom mannen inte var barnets biologiska
far.243 Eftersom den biologiska fadern, donatorn, inte kunde identifieras
blev barnet rättsligt faderlöst. När talan avser moderskap skulle en dom-
stol, vid en tillämpning av grunderna för reglerna om fastställande av
faderskap, häva det rättsliga moderskapet. I praktiken skulle barnet där-
med bli rättsligt moderlöst om inte den som donerat ägget kan identifie-
ras. Situationen är, inte minst med hänsyn till barnets intressen i sam-
manhanget, oacceptabel. Det finns därför anledning att undersöka om

241 Jfr ovan vad som anförts angående faderskapsundersökningar i avsnitt 4.8.
242 Äggdonation är, som ovan nämnts, för närvarande inte är tillåtet i Sverige. Skulle verk-
samheten tillåtas kan det antas att barnet skulle ha samma rätt till kännedom om äggdona-
torns identitet som idag tillerkänns barn tillkomna genom givarinsemination. 
243 Rättsfallet finns refererat ovan i delavsnitt 6.1.2.
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grunderna för inseminationsregleringen skulle kunna användas för att nå
ett mer acceptabelt resultat.

6.9.4.4 Analog tillämpning av FB 1:6 – faderskap efter insemination

Den sista frågan i detta avsnitt är om det vore möjligt att analogt tillämpa
bestämmelserna rörande faderskapsfastställelse efter givarinsemination
för fastställande av moderskap efter äggdonation.

En grundläggande förutsättning för ett analogislut är att fallet under
bedömning företer avgörande likheter med det lagreglerade fallet. Både
vid givarinsemination och äggdonation har mänskliga könsceller done-
rats. I båda fallen är avsikten att den person vars könsceller ersatts av
könsceller från en utomstående person skall vara rättslig förälder. Någon
skillnad mellan moderskap och faderskap kan principiellt inte anses före-
ligga. Rättsföljderna till rättslig status som moder är desamma som de
knutna till rättslig status som fader.

En förutsättning för faderskapsfastställelse vid givarinsemination är att
samtycke till behandlingen föreligger från den man som skall åläggas det
rättsliga faderskapet, den sociala fadern. Samtycket skall som huvudregel
ha skriftlig form. Skriftligt samtycke kan inte förutsättas finnas vid ägg-
donation. Den skriftliga formen för samtycket är inte heller en förutsätt-
ning för fastställande av rättsligt faderskap efter givarinsemination. I för-
arbetena till inseminationslagen förutsågs att insemination kunde ske
under sådana former att skriftligt samtycke inte alltid fanns, exempelvis
när inseminationen skedde utomlands eller privat. Avgörande för fader-
skapsfastställelse skulle därför vara om mannen givit uttryck för en vilja
att ta på sig det rättsliga ansvaret som far till det blivande barnet.244 Ett
sådant samtycke och vilja att ta på sig det rättsliga ansvaret för det bli-
vande barnet torde kunna presumeras i de fall en kvinna samtyckt till att
ett donerat ägg implanteras i hennes livmoder.245 

Likheter föreligger mellan givarinsemination och äggdonation. En
analog tillämpning av regeln om fastställande av faderskap efter givar-
insemination vid fastställande av rättslig status som mor efter äggdona-
tion borde därför vara möjlig. Flera fördelar finns med att i detta syfte
utgå från bestämmelsen i FB 1:6, enligt vilken moderns make eller
sambo är att anse som barnets fader om han samtyckt till inseminations-
behandlingen och barnet avlats genom denna. Det främsta skälet för en
analog tillämpning av regeln är att rättsligt moderskap med hänsyn till
barnets bästa måste kunna fastställas på något sätt. Lösningen finns redan

244 Prop. 1984/85:2 s. 20. Se ovan avsnitt 6.7.
245 Angående kvinnans samtycke till insemination, se SOU 1983:42 s. 103 ff.
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i förankrad i gällande rätt. Det vore dessutom en praktisk lösning efter-
som den kvinna som i de flesta fall faktiskt fungerar som moder också
skulle få det rättsliga ansvaret. Barnets bästa skulle härigenom tillgodo-
ses på ett konkret sätt. Därtill skulle likhet i bedömningen av grunderna
för rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning erhållas. Rättsligt
föräldraskap skulle i båda situationerna grunda sig på samtycke till
behandlingen och den därigenom uttryckta viljan att påta sig rättsligt
ansvar som förälder.246 En analog tillämpning av faderskapsreglerna vid
fastställande av moderskap skulle också fullfölja de syften som låg
bakom regeln för faderskapsfastställelse efter givarinsemination. Syftet
var då att förhindra att barnet blev rättsligt faderlöst, genom att tillse att
en rättslig far kunde utpekas oberoende av genetisk släktskap.

6.9.5 Behovet av regler för fastställande av rättsligt moderskap

I svensk rätt har alla metoder för assisterad befruktning utom givarinse-
mination och befruktning utanför kroppen med parets egna könsceller
avvisats. Motiveringen har varit att de utgör en alltför teknisk konstruk-
tion för lösandet av barnlöshet för att etiskt kunna försvaras.247 Avgö-
rande har dock inte varit hur tekniskt komplicerad metoden i sig är –
befruktning utanför kroppen blir inte mer komplicerad för att donerade
celler används i stället för parets egna – utan det faktum att förhållande
mellan barn och föräldrar skapas som inte återspeglar det genetiska för-
hållandet. Till grund för den avvisande hållningen synes istället ha legat
uppfattningen att ett barns rättsliga föräldrar också skall vara barnets
genetiska föräldrar.

Äggdonationer förekommer idag i en icke ringa omfattning, också till
kvinnor som föder sina barn i Sverige. Den oklarhet som får sägas råda
rörande fastställande av rättslig status som mor i dessa fall, innebär att
det finns en risk för att barnet blir rättsligt sett moderlöst. Regler för fast-
ställande av moderskap borde därför införas, även om verksamheten med
äggdonation i sig inte legaliseras i Sverige. En regel för fastställande av
moderskap bör baseras på en analys av syftet med rättslig föräldrastatus.
Frågan som måste besvaras är vad det är som skall uppnås med det rätts-
liga föräldraskapet. Faderskap efter givarinsemination ansågs böra fast-
ställas på grundval av viljan hos mannen att åta sig rättsligt ansvar som
far, snarare än den biologiska släktskapen. Avgörande var barnets rätt att
få en far som också kunde förväntas ta hand om barnet. Samma synsätt
kan läggas till grund för en regel om rättsligt moderskap.

246 Faderskap efter äggdonation fastställs jämlikt FB 1:7, jfr ovan delavsnitt 6.8.1. 
247 SOU 1985:5, t.ex. s. 10.
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I de rättsordningar där fastställande av rättslig status som mor reglerats
är det – mater semper certa est – som lagfästs. Kvinnan som föder ett
barn är barnets mor oavsett om hon genetiskt är släkt med barnet eller
inte. En sådan regel i svensk rätt skulle ha flera fördelar. Den innebär ett
lagfästande av en regel som redan tillämpas utan lagstöd. Bevisning
rörande moderskapet underlättas i de allra flesta fall. Undantag skulle
endast föreligga i de fall då en kvinna, som fått ett ägg inplanterat, över-
ger sitt barn utan att ge sig till känna. Situationen kommer knappast att
uppstå i praktiken och kan inte anföras som argument mot ett lagfästande
av moderskapspresumtionen. Också barnets intresse av att alltid vara till-
försäkrad en rättslig mor tillgodoses genom en sådan regel. Moderskapet
fastställs omedelbart genom födelsen och skulle därefter, i motsats till
faderskap efter givarinsemination i vissa fall, inte kunna hävas.248 Vill
kvinnan inte ha det rättsliga ansvaret för barnet kan detta upphöra genom
adoption, ett rättsligt institut som har som huvudsakligt syfte att tillvarata
barnets bästa. En regel som utpekar födande kvinna som rättslig moder
till det barn hon föder skulle också motverka surrogatarrangemang. Den
kvinna som föder barnet blir rättslig mor. Eftersom avtal om föräldraskap
inte är giltiga enligt gällande rätt måste det rättsliga föräldraansvaret för
barnet överföras genom adoption. De som avser att vara barnets rättsliga
föräldrar kan bli det endast efter sedvanlig prövning enligt adoptionsreg-
lerna. Adoption skall medges endast om den är till fördel för barnet.
Benägenheten att vara surrogatmoder skulle förmodligen också påverkas
eftersom surrogatmodern vore att anse som barnets rättsliga moder. Hen-
nes möjligheter att ”bli av med” barnet, om hon så skulle vilja, skulle
vara beroende både av beställarparets önskan att ta över det rättsliga
ansvaret för barnet när det väl fötts och av att överförandet av det rätts-
liga ansvaret enligt adoptionsbestämmelserna bedömdes vara till fördel
för barnet.

Ett argument mot att lagfästa moderskapspresumtionen skulle kunna
vara att en sådan regel innebär att rättsligt moderskap efter äggdonation, i
motsats till vad som anses vara fallet vid fastställande av rättsligt fader-
skap, skulle komma att fastställas på annan grund än genetisk släktskap.
Eftersom faderskap enligt gällande reglering kan fastställas på grundval
av ett samtycke till inseminationsbehandling med donerad sperma före-
faller ett sådant argument inte ha någon större vikt. Ett annat argument
mot ett lagfästande av moderskapspresumtionen, som hänger samman
med det föregående, skulle kunna vara att regeln om faderskap efter
givarinsemination är ett oönskat men nödvändigt undantag till den gäl-
lande grundsatsen att genetiskt föräldraskap utgör grunden för rättslig

248 Jfr ovan vad som sagts om hävande av faderskap efter insemination i delavsnitt 6.6.2.
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status som förälder. Eftersom äggdonationer förekommer synes dock
hänsynen till barnets intressen kräva ytterligare ett undantag från denna
princip.

Att regler om fastställande av rättsligt moderskap inte införts i svensk
rätt kan förklaras av att frågan inte ännu aktualiserats i domstol. Det
framstår inte som givet att det finns ett behov av reglering. Det faktum att
reglering finns i norsk rätt och förslag därom finns både i Danmark och
Finland talar dock för att regeln kan behövas också i svensk rätt.

6.10 En social förälder jämställd den biologiska 
föräldern

6.10.1 En negativ syn på icke-genetiska föräldrar
Vad är det för syn på det rättsliga föräldraskapet och dess grund som
kommer till uttryck genom lagstiftningen rörande olika former av assiste-
rad befruktning? Assisterad befruktning innebär i sig ett ifrågasättande
av vår syn på föräldraskap. Barn föds numera till föräldrar som inte nöd-
vändigtvis är barnets biologiska eller genetiska föräldrar. Inseminations-
lagen innebar att den förändrade verkligheten också fick genomslag i den
rättsliga regleringen av föräldraskap. Frågan är om reglerna för faststäl-
lande av faderskap efter givarinsemination har introducerat en ny syn på
grunden för rättsligt föräldraskap. Svaret är inte givet.

Vid utredningen av behovet av reglering av givarinseminationer synes
en grundläggande uppfattning ha varit att verksamheten inte i sig var
önskvärd. Ett förbud mot inseminationsverksamheten var en möjlighet
som Inseminationsutredningen övervägde. Synsättet framkom i viss mån
redan i utredningens första betänkande år 1983 ”Barn genom insemina-
tion”. I det år 1985 avgivna betänkandet om ”Befruktning utanför krop-
pen” klargjordes uttryckligen utredningens negativa syn på givarinsemi-
nation och andra former av konstlade befruktningsmetoder, i de fall de
medförde att icke-biologiska barn och föräldrarelationer skapades. Etiska
synpunkter åberopades till stöd för denna inställning. Det var dock i
huvudsak praktiska hänsyn som medförde att verksamheten tilläts. Ett
förbud mot givarinseminationer hade varit lätt att kringgå eftersom givar-
insemination inte är någon tekniskt komplicerad metod. Följden av ett
förbud antogs bli att barn skulle komma till genom givarinseminationer
genomförda utan samhällelig tillsyn. Barnen skulle i dessa fall inte kunna
ges det skydd som var syftet med lagstiftningsarbetet. Ett annat skäl till
att verksamheten tilläts kan ha varit att den ansågs behjärtansvärd. Det
främsta skälet var dock att verksamheten hade antagit sådan omfattning
att det inte ansågs realistiskt att förbjuda den.
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6.10.2 Biologiskt grundat föräldraskap som modell för 
lagregleringen

Tillåtandet av givarinseminationer innebar ett avsteg från principen om
biologisk släktskap som grund för rättslig status som förälder. Regle-
ringen av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning, och i synner-
het givarinsemination, utgör på många sätt en spegling av det på biolo-
gisk släktskap grundade föräldraskapet. På samma sätt som vid adoption
är det biologiska föräldraskapet synligt som modell för många av de krav
som ställts upp för tillgång till de i svensk rätt tillåtna formerna av assiste-
rad befruktning. Lagreglerna om assisterad befruktning markerar tydligt
att ett barn skall ha två föräldrar, en mor och en far. Ståndpunkten moti-
veras med hänvisning till att barnet har behov av förebilder från både en
modersgestalt och en fadersgestalt i sitt liv. Bedömningen är här en
annan än den som gjorts vid adoption. Skillnaden i bedömning skulle
kunna förklaras av att det ses som mer angeläget att hitta föräldrar till ett
redan existerande barn än att skapa barn till vuxna, dvs. skapa föräldrar.
Att ensamstående tillåts adoptera motiveras dock inte enbart med barnets
intresse av att få en förälder eller att få en redan existerade relation mel-
lan barn och förälder bekräftad. Även den ensamståendes egna intresse
av att bli förälder anges böra beaktas. Varför detta intresse skall tillgodo-
ses genom adoption har dock inte förklarats, inte heller på vilket sätt
adoption utgör ett alternativ till assisterad befruktning, ett alternativ som
bör undersökas först.249 

Att föräldrar måste vara av olika kön är en annan värdering som
genomsyrar lagstiftningen rörande assisterad befruktning. Skälen är
desamma som talar för att ett barn tillkommet genom assisterad befrukt-
ning måste ha två föräldrar. Därtill fann man att det inte är klarlagt hur
barn upplever att ha två föräldrar av samma kön, varför ett tillåtande av
assisterad befruktning i sådana fall skulle kunna innebära risker för bar-
nen. Det betonas dock att två homosexuella föräldrar i och för sig kan
vara lika lämpade som föräldrar som heterosexuella, och det är möjligt
att detta krav kommer att bortfalla.250 

Som den tydligaste markeringen av att biologisk släktskap ännu är den
principiella grunden för föräldraskap får ses den ställning som givaren
har i svensk rätt. Den svenska regleringen var i detta hänseende unik när
den kom. Givaren behåller genom regleringens konstruktion en ställning
som ”biologisk far” vid sidan av barnets rättsliga och sociala far. Giva-
rens ställning som biologisk far markeras, dels genom möjligheten för

249 Se t.ex. SOU 1985:5 s. 42–43 och ovan t.ex. avsnitten 6.3.2 och 6.8.2.1.
250 Se ovan under 6.4.2.2.
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barnet att erhålla kännedom om givarens identitet dels genom att givaren
givits möjlighet att, i fall då giltigt samtycke till inseminationen saknas,
påta sig det rättsliga faderskapet.

6.10.3 Ny grund för rättsligt föräldraskap

Lagstiftaren godtog genom reglerna för faderskapsfastställelse efter
givarinsemination en bristande överensstämmelse mellan biologiskt och
rättsligt faderskap. Reglernas konstruktion stred härigenom mot den tidi-
gare rättsutvecklingen rörande rättsligt faderskap. Ett socialt grundat
faderskapsbegrepp vid sidan av adoption introducerades. Mannens,
genom samtycket till inseminationsbehandlingen, avgivna förklaring att
han är villig att åta sig det rättsliga faderskapet utgör grund för hans sta-
tus som rättslig far. Ett upprätthållande av principen om att rättslig status
som far skall baseras på biologisk släktskap hade inte tillgodosett barnets
behov av en förälder intresserad av och villig att ta hand om det. En
social grund för rättslig status som far var därför nödvändig av hänsyn till
barnets intressen. Lagstiftaren var ändå mycket tveksam till konstruktio-
nen, en tveksamhet som framkommer i synen på donatorn som en far i
”reserv”.

Förhållningssättet gentemot de två fäderna, den biologiska och den
rättsliga, kan förefalla vara okomplicerat och utgöra ett accepterande av
en faktiskt situation. Båda fäderna finns och har sin givna plats i barnets
liv. I viss utsträckning är finns ett sådant synsättet vid adoption, i synner-
het fanns det när adoption infördes i svensk rätt. Barnet ansågs då i de
flesta socialt viktiga avseenden vara barn till adoptanterna, men var
också i rättslig mening fortsatt barn till sina biologiska föräldrar. I och
med att möjligheterna till hävning av adoption togs bort försvann också
förutsättningarna för ett sådant synsätt. Barnet skulle endast ses som barn
till adoptanten. Om en adoption av någon anledning inte anses kunna
bestå kan adoptionens rättsverkningar endast upphöra genom att någon
annan adopterar barnet. Förutsättningarna för den nya adoptionen
bedöms på samma sätt som vid den första, efter vad som är bäst för bar-
net. Barnets biologiska förälder har i den uppkomna situationen inte
någon ”förtur” som ny adoptivförälder. Den valda lösningen markerar att
det sociala föräldraskapet alltid är avgörande vid adoption. Inseminations-
regleringen ger uttryck åt en annan syn på grunden för rättsligt föräldra-
skap.

Viljan att åta sig det rättsliga ansvaret som far för barnet är grunden för
den samtyckande mannens rättsliga status som förälder. Samtidigt har
viljan att vara förälder inte erkänts som en omständighet av självständig
betydelse vid fastställande av rättslig status som far. Detta är märkbart i
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flera situationer. Skulle samtycket på något sätt fela i formell mening kan
ett samtycke i efterhand inte läggas till grund för rättsligt faderskap. En
sådan situation kan uppstå om det visar sig att den samtyckande mannen
vid samtyckestillfället inte var samboende med kvinnan i den mening
som krävs enligt FB 1:6 eller FB 1:7, eller om samtycke inte fanns vid
inseminationstillfället. En man som vill ta hand om barnet har begrän-
sade möjligheter att göra detta om hans samtycke inte är giltigt. Han får,
efter det att han gift sig med barnets moder, söka adoptera barnet enligt
de vanliga adoptionsreglerna. Är han däremot gift med modern vid bar-
nets födelse blir han, oavsett samtycke eller inte, rättslig far till barnet
genom faderskapspresumtionen i FB 1:1.

I de fall giltigt samtycke till inseminationen saknas måste rättsligt
faderskap till barnet fastställas på annat sätt. Om givaren kan identifieras,
något som alltid är möjligt i de fall inseminationen utförts i enlighet med
inseminationslagen, har han möjlighet att genom en faderskapsbekräf-
telse erhålla status som rättslig far till barnet. Givaren har därmed ”för-
tur” till rättslig status som far på grund av den biologiska släktskapen.
Hans inställning till det sociala faderskapet har inte någon betydelse.
Även om han inte har för avsikt att åta sig ett socialt ansvar för barnet,
kan han erhålla status som rättslig far. Däremot kan donatorn aldrig mot
sin vilja förklaras vara rättslig far. Viljan att vara far får därmed betydelse
endast i kombination med biologisk släktskap när det gäller donatorer
som medverkat vid inseminationer i enlighet med inseminationslagen.
Enbart den biologiska släktskapen är inte tillräcklig som grund för rätts-
lig status som far. I de fall inseminationen inte utförts i enlighet med
inseminationslagens bestämmelser, saknas möjlighet att rättsligt slå fast
att donatorn är biologisk far. I motsats till vad som antas gälla vid adop-
tion anses det inte heller vara möjligt att föra en fastställelsetalan om bio-
logisk släktskap utan att detta medför rättslig status som far.251 

Den föreskrivna ordningen rörande donatorns möjligheter att erhålla
rättslig status som far kan förefalla rimlig, han är ju biologisk far till bar-
net. Men vid adoption har man tagit avstånd från detta synsätt i samband
med avskaffandet av hävningsmöjligheten. Någon särskild ”förtur” på
grund av biologisk släktskap finns inte, utan frågan skall prövas efter vad
som är bäst för barnet. Intrycket blir att givaren skiljer sig från den biolo-
giska förälder som lämnat barnet för adoption; han är i någon mening
mer ”kvalificerad” som förälder än den som låtit sitt barn adopteras!

Även i övrigt tycks det finnas en viss kluvenhet inför att skilja mellan
det biologiska och det sociala faderskapet. Ordvalet i olika sammanhang
antyder en syn på rättsligt faderskap grundat på en viljeförklaring som

251 Se vidare nedan kap. 8.

kapitel 6.fm  Sida 375  sˆndag 15 oktober 2000  11:26



376

varande väsensskilt från rättsligt föräldraskap grundat på biologisk släkt-
skap. Det talas om att den samtyckande mannen bör ”i rättsligt hän-
seende vid givarinsemination jämställas med en biologisk far”;252 sam-
tyckande man ”ikläder sig rollen av rättslig far till barn som avlats genom
givarinsemination”;253 ”sedan barnet fötts skall [den samtyckande] man-
nen alltså inte kunna föra talan om att han ej är barnets verklige
far”.254 Att det är skillnad på biologiskt och socialt föräldraskap i en
naturvetenskaplig mening är givet. Frågan är dock om rättslig status som
förälder verkligen behöver ses som en direkt följd av biologisk släktskap
på det sätt som citerade uttalanden ger vid handen. Rättslig status som
förälder kan ges – och ges – på grundval av andra överväganden än hän-
syn till biologisk släktskap. Det vore därför fullt möjligt att, i likhet med
vad som sker vid adoption, konstatera att samtycket i sig är en tillräcklig
och exklusiv grund för rättslig status som far. Biologisk släktskap har då
inte längre betydelse för den rättsliga ställningen som förälder. Däremot
kan biologisk släktskap ha betydelse på annat sätt, för barnet person-
ligen. Frågan skall behandlas ytterligare i de följande kapitlen.

6.10.4 En eller flera föräldrar

Det saknas idag en klar markering av vad det är som materiellt sett läggs
till grund för den samtyckande mannens rättsliga status som far vid
givarinsemination och vad det är som tillgodoses härmed. I kombination
med att donatorn finns kvar i den rättsliga bilden kring barnet medför
detta en oklarhet i den rättsliga faderns och givarens relation till varandra
och till barnet. Det kan inte uteslutas att detta bidragit till att verksam-
heten med givarinseminationer minskat i omfattning i Sverige. Därtill ger
oklarheten uttryck åt en tvehågsen syn på rättsligt föräldraskap. Rättsligt
föräldraskap som inte överensstämmer med biologiskt föräldraskap ses
med skepsis, men tillåts ändå därför att det inte har gått att förbjuda verk-
samheten med givarinseminationer. Budskapet till barn tillkomna genom
givarinsemination och deras rättsliga fäder blir därmed kluvet. Ett förbud
mot alla former av assisterad befruktning med donerade könsceller hade
varit mer konsekvent.

Samtidigt går det inte att blunda för att assisterad befruktning med
donerade celler är vanligt förekommande, både i Sverige och i vår
omvärld. Verkligheten som reglerna skall fungera i ser nu ut som den gör.
Många barn kommer till efter olika former av assisterad befruktning med

252 SOU 1983:42 s. 74. 
253 SOU 1983:42 s. 76.
254 Prop. 1984/85:2 s. 14.
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donerade könsceller och har därmed inte två biologiska föräldrar som
rättsliga föräldrar. Att i den situationen betona biologisk släktskap som
grund för rättslig status som förälder innebär att de barn som av en eller
annan anledning inte har två biologiska föräldrar skiljs ut som avvikande
i en mening. En sådan hållning framstår som betänklig mot bakgrund av
att tekniken för assisterad befruktning blir alltmer utbredd. Därtill finns i
samhället ett otal olika varianter av familjer där barn och deras sociala
föräldrar inte har biologiska band. Frågan måste ställas i vilken utsträck-
ning det i svensk rätt går att hålla fast vid den valda inställningen att icke-
biologiska föräldrar inte är önskvärda utan att ställningstagandet ordent-
lig motiveras.

Regleringen av rättsligt faderskap efter givarinsemination lyfter på
många sätt fram biologisk släktskap som grund för rättsligt föräldraskap.
Ändå kan den sägas utgöra ett erkännande av att föräldraskap kan vara
något annat. Lagregleringen innebär de facto att det vid sidan av – till
och med framför – den biologiska fadern finns en rättslig fader. Lagen
anger att barn som kommit till genom givarinsemination har tre föräldrar,
en biologisk far, en rättslig och oftast social far samt en biologisk mor.
Inseminationsutredningens icke antagna förslag att en anteckning i folk-
bokföringens register skulle göras om att givarinsemination utförts kan
ses som ett uttryck för en sådan syn på föräldraskapet i dessa fall, ett syn-
sätt som förefaller få en allt större utbredning.255 En sådan anteckning
skulle kunna ses som ett öppet erkännande av att barn tillkomna genom
givarinsemination faktiskt har två fäder, av olika slag. Ett öppet redo-
visande av att ett barn har en biologisk förälder jämte den sociala föräldern
innebär en markering av att föräldraskap har flera sidor. Samtidigt fram-
går det tydligt att rättslig status som förälder tillkommer den sociala för-
äldern, den som faktiskt tar han om barnet. Därigenom är det också tänk-
bart att biologisk släktskap kan komma att förlora i betydelse som
huvudsaklig grund och enda modell för rättsligt föräldraskap. Ett barns
föräldrar behöver inte vara enbart de som tar hand om barnet, också bio-
logiska föräldrar är i en mening föräldrar. Grusche i det inledningsvis
citerade stycket ur Bertold Brechts pjäs är kanske bara en av barnets
”rätta” mödrar!

255 Jfr ovan under 6.5.3.2, samt delavsnitt 6.6.3. Se också avsnitt 7.4.2.
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AVDELNING III

FÖRÄLDRASKAPETS ÄNDAMÅL
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Kapitel 7 Det rättsliga föräldra-
skapets olika syften

Vater werden ist nicht schwer, 
Vater sein dagegen sehr.

Wilh. Busch1

7.1 Inledning
En utgångspunkt vid fastställande av rättsligt föräldraskap är sedan lång
tid tillbaka att ett barn har rätt till två föräldrar.2 Som huvudregel skall de
vara barnets biologiska föräldrar, dvs. av olika kön. Rättslig status som
förälder är förenad med vissa rättsföljder, vad som i detta arbete kallas
föräldrafunktioner. När barnets biologiska föräldrar ges rättslig status får
de därmed ett rättsligt ansvar för barnet. Härigenom antas barnets intres-
sen tillgodosedda; barnets bästa har uppnåtts. Barnets bästa som målsätt-
ning för regleringen rörande fastställande av familjerättslig status har
dock inte formulerats på ett enhetligt sätt. Istället har barnets intresse i
samband med att frågan om hur rättsligt föräldraskap skall avgöras,
givits varierande innebörd beroende på vilka regler som varit föremål för
uppmärksamhet och i vilket sammanhang. Beroende på hur barnets
intressen definierats varierar också syftet med fastställande av rättsligt
föräldraskap. Minst tre olika intressen och därmed sammanhängande syf-
ten kan identifieras. Ett syfte med regelsystemet, och det historiskt sett
primära, är att tillgodose barnets intresse av att få familjetillhörighet, dvs.
intresset av att vara någons barn i rättslig mening. Ett annat syfte är att ge
barnet kännedom om sitt biologiska ursprung. Ett tredje syfte är att ge
barnet någon som har ett rättsligt ansvar för barnet, exempelvis vad gäller
omsorgen om och försörjningen av barnet. Vid fastställande av rättsligt
föräldraskap är målsättningen att alla dessa intressen skall tillgodoses.

1 ”Att bliva far är inte svårt, men att vara.” Busch, W., Julchen. Cit. efter Holm, P.,
Bevingande ord.
2 Se Agell, A., Familjebegrepp och lagstiftningsideologi i svensk rätt s. 45.
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Rättslig status som förälder erhålls genom att någon på ett rättsligt bin-
dande sätt förklaras vara ett barns rättsliga förälder. Föräldern får därige-
nom ett rättsförhållande till, och ett ansvar för, barnet. Arvsrätt, under-
hållsskyldighet och oftast ett vårdnadsansvar är exempel på rättsföljder –
eller föräldrafunktioner – som är direkt knutna till rättslig status som för-
älder; någon prövning huruvida rättsföljderna skall inträda eller inte görs
inte i det enskilda fallet. Beroende på vilka omständigheter det är som
läggs till grund för rättslig status kommer barnets ovan identifierade
intressen att tillgodoses i varierande grad. Biologisk släktskap som grund
för föräldrastatus tillgodoser barnets intresse av kännedom om ursprunget,
men kan innebära att behovet av omvårdnad inte alltid tillgodoses på
bästa sätt. I de fall den biologiska föräldern inte kan identifieras, kan inte
heller barnets intresse av föräldrarättslig status tillgodoses. Grundas för-
äldrarättslig status på ett åtagande och förmåga att vara förälder, såsom
vid adoption, tillgodoses barnets behov av omsorg på ett tillförlitligare
sätt, medan barnets intresse av kännedom om ursprunget kommer i skym-
undan. Ett dilemma kan i vissa fall uppstå i och med att fastställande av
rättslig föräldrastatus sker på en grund som kanske tillgodoser endast ett
av alla barnets intressen, såsom kännedom om ursprung, trots att föräldra-
funktionerna bäst skulle fullgöras om förmågan och viljan att vara för-
älder istället lades till grund för status. Regelsystemet när det gäller fast-
ställande av familjerättslig status kan därmed sägas vara utformat på ett
sådant sätt att ett tillgodoseende av barnets olika intressen inte alltid upp-
nås. Rättsligt föräldraskap är en helhetslösning. Med rättslig status följer
rättsverkningarna och möjligheterna att separera dessa två synes vara
små. Är detta något som utgör ett problem? Måste vi acceptera att inte
alla intressen kan tillgodoses inom ramen för regleringen?

I detta kapitel skall den grundläggande rättsliga konstruktionen av för-
äldraskap granskas. Inledningsvis finns en genomgång av de olika intres-
sen som kan antas böra tillgodoses genom fastställande av rättsligt för-
äldraskap. Det är i första hand det underåriga barnets intressen som upp-
märksammas. Bakom reglerna om fastställande av rättslig status som
förälder kan dock hänsyn även till andra intressen skönjas, såsom föräld-
rarnas eller samhällets.3 Dessa intressen kommer att beröras i korthet.
Framställningen utgör en inledning till de följande kapitlen 8–10, som
granskar möjligheten att tillgodose barnets olika intressen oberoende av

3 Därmed är inte sagt att dessa andra intressen inte skall eller bör tillgodoses genom regle-
ringen. Det är inte givet att det endast är det minderåriga barnets intressen som skall tillgodo-
ses med reglerna rörande fastställande av rättsligt föräldraskap. Vilka andra intressen som
kan tänkas böra beaktas utvecklas vidare i avsnitt 7.4.
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varandra och oberoende av rättslig status som förälder enligt nu gällande
regler. Med andra ord: Kan exempelvis intresset av kännedom om
ursprung eller av god omsorg tillgodoses utan att en fastställd familje-
rättslig tillhörighet påverkas? Svårigheten att tillgodose barnets olika
intressen oberoende av varandra, inom ramen för det nuvarande regel-
systemet, utgör bakgrund till den avslutande diskussionen i kapitel 11.

7.2 Barnets intressen vid fastställande av rättsligt 
föräldraskap

7.2.1 Barnets rätt till familjerättslig status
Reglerna om fastställande av rättsligt status som förälder tillgodoser bar-
nets grundläggande intresse av att få familjerättslig status. Intresset gäl-
ler, uttryckt på ett annat sätt, rätten att få fastslaget att man är någons
barn och att man i rättslig mening hör hemma i en familj.

Ett sådant intresse lyftes fram som motiv för lagstiftning redan i sam-
band med den första regleringen om fastställande av faderskap år
1917.4 Intresset av familjerättslig status anfördes också som ett skäl när
moderns rätt till anonymitet avskaffades.5 Individens familjerättsliga sta-
tus tillmättes stor betydelse i början av 1900-talet. Att vara född utom
äktenskap var förenat med låg status; att därtill inte vara någons barn
innebar ytterligare en belastning för barnet. I samband med tillkomsten
av 1917 års lag slogs fast att ett barn skall ha två föräldrar – en far och en
mor. På grund av svårigheterna att fastställa biologiskt ursprung förekom
det i andra rättsordningar att de män som kunde komma ifråga som far
till barnet kunde åläggas ett gemensamt rättsligt ansvar i form av under-
hållsskyldighet för barnet.6 En sådan lösning avvisades för svenskt vid-
kommande. Ett barn kan inte vara flera mäns barn och ansågs därför inte
heller i rättslig mening kunna stå i förhållande till flera ”fäder”. Uppfatt-
ningen att ett barn skall ha två, och inte fler, föräldrar kan också skönjas
som motiv för införandet av starka adoptioner i svensk rätt år 1958.7 

Önskan att tillgodose barnets intresse av en rättslig far var också ett
viktigt motiv för att verksamheten med givarinseminationer lagreglera-
des i Sverige.8 FB 1:6 ger möjligheter att fastställa familjerättslig status i

4 Se t.ex. LB III s. 138 och 143 ff. Se ovan under 2.3.2.2.
5 Se ovan under 2.3.2.3.
6 I Danmark och Norge fanns en sådan möjlighet. Se vidare LB III s. 161 samt ovan under
4.6.1.2.
7 Se ovan delavsnitt 5.3.3.
8 Jfr ovan delavsnitt 6.1.2.
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förhållande till moderns make eller sambo oberoende av biologisk släkt-
skap. Samtidigt kan noteras att barnets intresse av att erhålla familjerätts-
liga band till en far inte enligt nuvarande rättstillämpning kan tillgodoses
i de fall barnet tillkommit genom givarinsemination utan samtycke från
moderns make eller med henne samboende man, även om den biologiska
fadern skulle vara känd om inte donatorn frivilligt bekräftar faderska-
pey.9 Att detta tolereras kan möjligen förklaras av att barnet har åtmins-
tone en rättslig förälder, nämligen modern.

Barnets intresse av att få familjerättsliga status fastställd bekräftas
genom socialnämndens skyldighet enligt FB 2:1 att utreda och se till att
faderskapet fastställs för barn som inte erhållit en rättslig far genom
faderskapspresumtionen i FB 1:1. En motsvarande skyldighet för social-
nämnden att söka fastställa moderskapet till ett barn i de fall modern inte
är känd torde föreligga utan uttryckligt lagstöd.10 I första hand är det bar-
nets biologiska föräldrar som skall erhålla rättslig status som föräldrar. I
de fall barnets biologiska föräldrar inte kan identifieras uppstår frågan
om barnet kan sägas ha rätt till rättslig familjestatus på annan grund än
biologisk släktskap. Även om det inte kan sägas att barnet har en rätt att
bli adopterat i denna situation torde ett sådant synsätt i praktiken existera,
åtminstone i svensk rätt. Socialnämndens möjligheter att enligt FB 2:7
p. 3 lägga ner faderskapsundersökning i de fall giltigt samtycke till adop-
tion föreligger anger att fastställande av familjerättslig status är primärt i
förhållande till fastställande av biologiskt ursprung.

Någon uttrycklig rätt för barnet att få föräldraskapet rättsligt fastställt
har inte stadgats i FN:s konvention om barnets rättigheter.11 Konventio-
nens bestämmelser utgår från att familjerättslig status redan fastställts.
Till synes är det barnets biologiska föräldrar som avses med uttrycket
förälder i konventionens artiklar, om inte annat särskilt angivits.

Intresset av familjerättslig status kan också formuleras som en rätt att
inte förnekas familjerättslig tillhörighet. Det är en rätt som skyddas av
artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som anger
att envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv.12 Innebörden av

9 Moderns make eller sambo kan dock i denna situation erhålla rättslig status som far
genom adoption. Jfr ovan delavsnitt 6.5.4 och avsnitt 6.6.
10 JO 1989/90 s. 227 ff. Jfr ovan under 6.9.3.3. 
11 Barnet torde enligt internationell rätt inte har någon rätt till föräldrar utan endast en rätt
till respekt för ett existerade familjeliv. Därav följer att det inte existerar någon rätt för ett
barn att bli adopterat. Se vidare Van Bueren, G., The International Law och the Rights of
the Child s. 95.
12 Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna är numera svensk lag. Se vidare prop. 1993/
94:117 samt SOU 1993:40. Innebörden av artikel 8 i här diskuterat avseende uppmärk-
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detta skydd har varit föremål för Europadomstolens prövning i flera fall.
Ett skall nämnas här:13 

Marckx v. Belgium E.C.H.R. Series A no. 31 (1979). Målet rörde en flicka
född av ogift mor i Belgien år 1973. Barnet hade från födelsen inte någon
familjerättslig tillhörighet. För att modern skulle få ställning som vårdnadsha-
vare krävdes att hon erkände barnet som sitt efter barnets födelse. För att bar-
net skulle få ytterligare rättsliga band till sin moder krävdes att modern adop-
terade flickan. Barnet kunde inte alls komma i ett familjerättsligt förhållande
till moderns släkt. Europadomstolen fann att belgisk lag inte respekterade
barnets rätt till familjerättsliga relationer till modern och hennes släktingar
dels genom det uppställda kravet på moderskapserkännande, dels genom att
det inte var möjligt att etablera rättsliga band till moderns släktingar.

Domstolen fann att skydd för familjeliv också måste anses innebära en
rätt att erhålla rättslig bekräftelse på de band som finns mellan familjens
medlemmar. Avgörandet kan tolkas som en positiv förpliktelse för staten
att erkänna barnets familjeband. I övrigt synes dock Europadomstolens
andra avgöranden rörande artikel 8 i huvudsak röra frågan om statens
plikt att avhålla sig från inblandning i barnets familjeliv. Det är en fråga
som inte rör den positiva rätten till rättslig familjetillhörighet.14 

Tillgodoseendet av barnets intresse av att erhålla familjerättslig status
torde uppfattas som så självklart i vår rättsordning att just detta syfte med
fastställande av rättsligt föräldraskap inte behöver motiveras. Det råder
enighet om att varje barn har rätt till familjerättslig status. Däremot finns
olika uppfattningar om på vilken grund. Avgörande för valet av grund är
två andra intressen som barnet anses ha när det gäller föräldraskap, dels
intresset av kännedom om det genetiska ursprunget, dels intresset av att
någon åläggs ett ansvar för barnet.

7.2.2 Barnets rätt till kännedom om genetiskt ursprung

Barnets rätt till kännedom om sitt ursprung har under senare år fått allt
mer omfattande uppmärksamhet både internationellt och i Sverige. Del-
vis kan den ökade uppmärksamheten förklaras av FN:s konvention om
barnets rättigheter som i artikel 7 slår fast att barnet har rätt till vetskap
om föräldrarna. Barnets rätt till vetskap om sina föräldrar enligt konven-
tionen innebär en rätt till kunskap om biologiskt ursprung i de fall de

13 Fallet har berörts ovan under 6.9.4.1.
14 O’Donnell, K., Parent-Child Relationships within the European Convention s. 137 ff.;
O’Donnell, K., Protection of Family Life: Positive Approaches and the ECHR s. 263 ff. 

sammas inte särskilt i nämnda källor. Se vidare t.ex. Danelius, H., Mänskliga rättigheter
s. 179 ff.
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biologiska föräldrarna inte har erhållit rättslig status som föräldrar.15 Vid
utarbetandet av den aktuella bestämmelsen var det i första hand adopte-
rade barns rätt att få vetskap om sina biologiska föräldrar som
avsågs.16 En sådan rätt för adopterade finns erkänd i svensk rätt, om än
inte lagfäst.17 En regel som ålägger adoptivföräldrar en plikt att informera
barnet om att det är adopterat har föreslagits som ett sätt att säkerställa
barnets rätt till kännedom om ursprunget efter adoption.18 Barnets rätt till
kännedom om ursprunget diskuterades utförligt i samband med frågan
om tillåtande av givarinsemination och barnets rätt till information om
givaren finns fastslagen i lag.19 

I den svenska debatten förutsätts ofta att barnets intresse av kännedom
om ursprunget skall tillgodoses genom att de biologiska föräldrarna ges
rättslig status som föräldrar.20 Överensstämmelse mellan rättsligt och bio-
logiskt föräldraskap eftersträvas därför.21 Med uttrycket ”vetskap om för-
äldrarna”, såsom stadgas i FN:s konvention om barnets rättigheter, avses
emellertid inte alltid eller nödvändigtvis ett rättsligt förhållande mellan
barn och föräldrar, dvs. familjerättslig status. Med vetskap om föräld-
rarna avses ibland endast en rätt till information om individens biolo-
giska eller genetiska ursprung, utan koppling till rättslig status. Informa-
tion om ursprung i denna mening kan ha psykologisk betydelse för bar-
nets uppfattning om sin identitet. Rätten till vetskap om föräldrar kan,
men behöver inte, avse tillgodoseendet av två skilda intressen: dels
intresset av att ha familjerättslig status, dels intresset att känna till ens
biologiska ursprung. Det är möjligt att tillgodose intresset av kännedom
om ursprunget på annat sätt än genom att de biologiska föräldrarna till-
erkänns status som rättsliga föräldrar, och vice versa. Denna möjlighet
framkommer dock sällan i den diskussion som förs hos oss. Intresset av
kännedom om ursprunget har under senare år, i takt med att möjlighe-
terna att klarlägga en individs genetiska ursprung förbättrats, kommit att
lyftas fram som viktigt; i huvudsak i samband med adoption och givar-

15 I sammanhanget används ofta uttrycket genetiska föräldrar, se t.ex. SOU 1997:116
s. 212 ff.
16 SOU 1997:116 s. 212 ff. I prop. 1989/90:107 s. 36 berördes dock rätten för barn till-
komna genom givarinsemination att få del av uppgifter om spermagivaren.
17 Se vidare nedan kap. 8.
18 SOU 1989:100 s. 171–172.
19 InsemL 4 §. Se vidare t.ex. prop. 1984/85:2 s. 15 ff. samt ovan avsnitt 6.5.
20 Se t.ex. Saldeen, Å. Barnets rätt till sitt ursprung s. 249 ff.; Saldeen, Å., Rätt släkt
s. 103 ff.; Sverne, T., Barnets bästa s. 95–97; Sylwander, L., (BO) Äggdonation svek mot
barnen, DN 25/11-1995.
21 Synsättet framkommer bl.a. i samband med att tillåtande av äggdonationer diskuteras, jfr
ovan avsnitt 6.8, och som skäl för en obegränsad rätt för en man att föra talan om fader-
skaps hävande, jfr ovan delavsnitt 4.3.3.
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insemination. Rätten till ursprunget avses dock i dessa fall tillgodoses
utan att barnets familjerättsliga status påverkas. Det faktum att tillgodo-
seendet av barnet rätt till kännedom om genetiskt ursprung i andra fall än
efter adoption eller givarinsemination medför att barnets familjerättsliga
tillhörighet – dvs. den rättsliga föräldrastatusen – måste omprövas, är en
omständighet som inte berörts i debatten.

När det fortsättningsvis talas om rätt till kännedom om ursprunget
avses endast en sådan rätt – utan koppling till familjerättslig status. Att
rätten till kännedom om ursprung i den svenska debatten uppfattas som
synonymt med en rätt till familjerättslig status som är grundad på biolo-
gisk släktskap speglar på många sätt den rådande synen på rättsligt för-
äldraskap i svensk rätt – en förälder är en biologisk förälder. Innebörden
av barnets intresse av kännedom om sitt biologiska ursprung och hur
detta intresse kan tillgodoses oberoende av familjerättslig status behand-
las i kapitel 8.

7.2.3 Föräldrafunktionernas fullgörande

Ett barn har ett intresse av att någon åläggs ett ansvar för att barnets olika
behov i personligt och ekonomiskt hänseende tillgodoses, dvs. att någon
fullgör föräldrafunktionerna. Hänsynen till detta intresse har anförts som
ledstjärna vid utformningen av reglerna rörande föräldrafunktionerna, i
synnerhet vårdnadsreglerna. Men barnets behov av omsorg i olika avse-
enden har också haft betydelse för utformningen av reglerna för faststäl-
lande av rättslig status som förälder.

Barnets behov av omvårdnad fanns med som motiv för lagregleringen
av förhållandet mellan barn och föräldrar vid 1900-talets början.22 Adop-
tionsinstitutets införlivande i svensk rätt utgör ett annat exempel på hur
hänsynen till barnets behov av omvårdnad haft betydelse för regleringen
av hur rättslig status som förälder kan uppnås.23 Än idag har hänsynen till
barnets behov av omvårdnad stor betydelse vid bedömningen av om en
adoption skall anses vara till fördel för barnet.24 Hänsynen till barnets
behov av omvårdnad anförs också som skäl mot föräldrastatus i vissa
fall. Ett argument som anförs mot att homosexuella par skall ges möjlig-
het att få adoptera är barnets rätt till god omvårdnad i vid bemär-
kelse.25 Valet av grund för rättslig status som far efter givarinsemination
kan också sägas utgöra ett exempel på hur hänsynen till barnets intresse

22 Se t.ex LB III s. 76 samt ovan under 2.3.2.1.
23 Se ovan delavsnitt 2.3.2 och avsnitt 5.2.
24 Jfr ovan delavsnitt 5.7.3.
25 Jfr ovan under 5.5.2.1.
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av föräldrafunktionernas fullgörande påverkat statusreglernas utform-
ning.26 

FN:s konvention om barnets rättigheter lyfter på ett tydligt sätt fram
föräldrarnas ansvar för barnets vård och fostran, artikel 18. Föräldrarna
har, exempelvis i artiklarna 7, 9 och 10, givits rätten att vårda sina barn
och att inte skiljas från dem mot sin vilja. Därmed kan sägas att barnet
har givits en rätt till föräldrars omsorg. 

I takt med att möjligheterna förbättrats att klarlägga genetiskt föräldra-
skap, har tillgodoseendet av barnets intresse av omvårdnad förlorat bety-
delse vid avgörandet av vem som skall tillerkännas status som förälder.
Idag är det ofta rätten till kännedom om ursprung som tillmäts störst
betydelse i detta sammanhang.27 Med rättslig status som förälder följer
också ett rättsligt ansvar för barnet. Det faktum att en biologisk förälder
inte alltid är den som bäst, eller överhuvud taget alls, fullgör föräldra-
funktionerna är ett problem som får lösas på annat sätt än genom faststäl-
lande av familjerättslig status. Möjligheterna att ålägga någon annan än
förälder ett rättsligt ansvar för att tillgodose barnets intresse av omvård-
nad är dock ganska begränsade, en fråga som behandlas i kapitel 9.

7.3 Rättsligt föräldraskap – en ”paketlösning”

7.3.1 Rättsligt föräldraskap – allt eller intet

Målsättningen vid fastställande av familjerättslig status kan antas vara att
barnets olika intressen – rätten till familjerättslig status, kännedom om
ursprunget och föräldrafunktionernas fullgörande – skall tillgodoses så
långt det är möjligt. Om barnets biologiska föräldrar erhåller rättslig sta-
tus som föräldrar antas barnets samtliga intressen kunna tillgodoses på
följande sätt: Statusintresset tillgodoses genom att föräldraskapet fast-
ställs på ett rättsligt bindande sätt. Kännedom om ursprung erhålls
genom att biologisk släktskap klarläggs som förutsättning för rättslig sta-
tus. Intresset av att någon får rättsligt ansvar för barnet tillgodoses genom
att föräldraskapets rättsverkningar – ansvaret för föräldrafunktionerna –
följer direkt av rättslig status som förälder. Att barnets biologiska föräld-
rar erhåller ansvaret för barnet antas därtill innebära en garanti för att
barnet också får den bästa omvårdnaden.

Den rättsliga konstruktionen av föräldraskap utgår från det biologiska
föräldraskapet. Ett visst faktum – biologisk släktskap – läggs till grund

26 T.ex. prop. 1984/85:2 s. 13 ff. Jfr ovan delavsnitt 6.4.2.
27 Jfr ovan delavsnitt 4.3.3.
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för status som förälder och därmed följer omedelbart ett rättsligt ansvar
för barnet. Barnets samtliga intressen kan därmed antas tillgodosedda.
Föräldraskap i ett rättsligt perspektiv kan beskrivas som en paketlösning.
När någon på ett rättsligt bindande sätt förklaras vara förälder följer rätts-
verkningarna utan prövning. Så är fallet även när rättslig status som för-
älder tillerkänns någon på annan grund än biologisk släktskap; vid adop-
tion och genom fastställande av faderskap efter givarinsemination.28 Fast-
ställelse av föräldraskap sker i dessa fall inte på grundval av biologisk
släktskap, utan det är istället barnets behov av att någon fullgör föräldra-
funktionerna som tas till utgångspunkt. Den rättsliga paketlösningen har
emellertid bibehållits genom att adoptivföräldern och den samtyckande
mannen uttryckligen jämställs med en biologisk förälder och föräldra-
skapets rättsverkningar följer även i dessa fall direkt av rättslig status
som förälder.29 

7.3.2 ”Paketlösningens” dilemma

När barnets biologiska föräldrar erhåller rättslig status som föräldrar ska-
pas förutsättningar för att barnets samtliga ovan identifierade intressen
skall kunna tillgodoses: familjerättslig status, kännedom om ursprung
och god omsorg. Genom att begränsa antalet fall då annan än biologisk
förälder ges rättslig status som förälder minskas också antalet situationer
när inte alla intressen kan antas tillgodosedda. I praktiken leder reglerna
inte nödvändigtvis till det åsyftade resultatet. I bästa fall tillgodoses
samtliga barnets intressen, i andra fall inte. Att en biologisk förälder ges
status som förälder innebär att statusintresset och intresset av kännedom
om ursprung tillgodoses, men kanske inte intresset av god omsorg. I säm-
sta fall är det endast barnets intresse av att få familjerättslig status som
tillgodoses. Möjligheterna att i en sådan situation skapa förutsättningar
för att barnets olika intressen skall kunna tillgodoses är begränsade på
grund av föräldraskapets allt-eller-intet-karaktär. Detta skall utvecklas.

Regelsystemets utformning garanterar inte att det är barnets biologiska
förälder som erhåller status. Biologisk släktskap presumeras i de allra
flesta fall föreligga på grundval av andra omständigheter, såsom äkten-
skap eller vilja att bekräfta faderskapet. Den som på grundval av dessa
omständigheter antas vara biologisk förälder får också rättslig status och

28 Till dessa situationer kan också läggas de då avsikten är att fastställa det biologiska för-
äldraskapet men detta av någon anledning inte blir fallet, t.ex. vid faderskapsfastställelse
genom faderskapspresumtionen. Eftersom status som förälder (far) i de fallen kan ändras
berörs de inte uttryckligen i detta avsnitt.
29 FB 4:8 vad gäller adoptivförälder; FB 1:6 jämfört med FB 1:4 och 1:5 efter givarinsemi-
nation. Jfr ovan delavsnitten 5.3.6 och 6.6.3.
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det därmed sammanhängande ansvaret för föräldrafunktionernas fullgö-
rande. Visar det sig senare att föräldern inte är biologisk förälder är ambi-
tionen att den icke biologiska föräldern ”entledigas” och i förekommande
fall byts ut mot en biologisk – ”rätt” – förälder. Någon hänsyn till att för-
äldrafunktionerna fullgjorts av den som tidigare haft ställning som för-
älder kan inte tas. Barnets behov av omsorg skall i fortsättningen fullgö-
ras av den ”nya” (biologiska) förälder om denna kan identifieras. I de fall
rättslig status som förälder öppet tillerkänts annan än biologisk förälder
antas intresset av kännedom om ursprunget skyddat i särskild ordning. I
praktiken framstår även detta skydd som bräckligt. Det finns tecken som
tyder på att den rådande paketsynen på föräldraskap medför en osäkerhet
rörande den biologiska förälderns roll i barnets liv i dessa fall, en osäker-
het som förmodligen bidrar till att barnets intresse av kännedom om
ursprunget i det enskilda fallet inte alltid tillgodoses.

Inte heller finns möjligheter att vid fastställande av rättslig status som
förälder pröva huruvida föräldraskapets rättsverkningar bäst fullgörs av
den (antagna) biologiska föräldern. När status som förälder fastställts
efter givarinsemination eller genom adoption har hänsynen till barnets
intresse av att någon kan åläggas ansvar för barnet tillmätts större bety-
delse än kännedom om ursprung. Vid adoption kontrolleras, i den mån
sådant kan fastställas i förväg, föräldrarnas förmåga att fullgöra föräldra-
funktionerna. Vid insemination skall läkaren pröva om det är lämpligt att
inseminationen äger rum. Vid alla andra former av fastställande av rätts-
lig status som förälder antas den biologiska släktskapen i sig utgöra en
garanti för god omsorg. Möjligheterna att överflytta ansvaret för omsor-
gen om barnet till annan än den rättsliga föräldern är i praktiken mycket
begränsade, ansvaret för barnet är hårt knutet till rättslig status.

Den valda paketlösningen av rättsligt föräldraskap jämte det faktum att
endast en man och en kvinna samtidigt kan ha status som förälder, med-
för att det är intresset av kunskap om ursprunget som ofta får avgöra vem
som skall erhålla rättslig status som förälder. I de fall status erhålls på
annan grund, dvs. vid adoption eller givarinsemination, är det istället
intresset av föräldrafunktionernas fullgörande som avgör. Möjligheterna
att tillgodose barnets övriga intressen, utan att den familjerättsliga statusen
påverkas, är begränsade.30 

30 Vem det är som skall utöva föräldrafunktionerna kan bli föremål för en begränsad pröv-
ning men då inom ramen för den enskilda funktionen, inte som en följd av föräldrastatu-
sen. Denna fråga kommer att behandlas i kap. 9 beträffande vårdnad och kap. 10
beträffande arv.
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Slutsatsen måste därför bli att om det är barnets samtliga ovan identifie-
rade intressen som skall tillgodoses genom den rättsliga konstruktionen
av föräldraskapet, har syftet inte uppnåtts fullt ut med det nu gällande
regelsystemet.31 Den valda paketlösningen medför att det i vissa fall
endast är ett eller två av barnets intressen som formellt kan tillgodoses
samtidigt. Samtidigt har möjligheten att åtskilja de olika aspekterna av
rättsligt föräldraskap erkänts i lagen genom barnets lagfästa rätt att efter
givarinsemination på begäran få kännedom om den biologiska faderns
(givarens) identitet. Åtskiljandet innebär ett avsteg från den ovan
beskrivna paketlösningen och ger möjlighet att, oberoende av varandra,
tillgodose de olika intressen som annars tillgodoses genom fastställande
av familjerättslig status. Trots det rättsliga erkännandet som härigenom
givits av barnets olika intressen, saknas möjlighet att i andra fall tillgodose
dessa oberoende av varandra. Ett åtskiljande av kännedom om ursprung
från rättslig status som förälder har, som ovan nämnts, setts med skepsis
av den svenska lagstiftaren. De numera väl utvecklade teknikerna för att
fastställa det biologiska ursprunget förefaller på många sätt innebära att
rättslig status som förälder knyts allt fastare till biologiskt släkt-
skap.32 Tekniken ses inte som en möjlighet att föra utvecklingen vidare
mot ett öppet erkännande och tillgodoseende av barnets olika intressen.

7.4 Fastställande av föräldraskap – inte bara för 
barnets skull

7.4.1 Föräldrarnas intresse

När den rättsliga konstruktionen av föräldraskap ovan granskats har
utgångspunkten varit att det är det minderåriga barnets intressen som pri-
märt skall tillgodoses genom fastställande av familjerättslig status.
Utgångspunkten framstår på många sätt som given eftersom föräldra-
skapets rättsverkningar i huvudsak är utformade efter det minderåriga
barnets behov.33 Slutsatsen var att om syftet med den nuvarande regle-
ringen avseende fastställande av rättsligt föräldraskap är att tillgodose
barnets olika intressen så uppnås inte detta alltid. Den valda lösningen,

31 Jfr Bainham, A., Parentage, Parenthood and Parental Resposibility s. 41 ff.; Edwards, R.,
Gillies, V. & Ribbens McCarthy, J., Biological Parents and Social Families s. 100 ff.
32 Jfr t.ex. ovan delavsnitt 4.3.3 angående de utvidgade möjligheterna att häva faderskap. 
33 Underhållsskyldighet gentemot barn kan visserligen, enligt i lagen närmare angivna för-
utsättningar, föreligga till dess barnet fyllt 21 år, FB 7:1 st. 2. Vårdnadsansvaret kan upp-
höra före barnets 18-års dag om barnet dessförinnan ingår äktenskap, se FB 6:2 st. 1. 
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att rättsligt föräldraskap fastställs på grundval av biologisk släktskap och
att föräldraskapets rättsverkningar knutits direkt till status, skulle emel-
lertid kunna vara motiverad av andra hänsyn.

Ett barns biologiska föräldrar kan ha ett eget intresse av att få sitt för-
äldraskap rättsligt bekräftat, exempelvis av arvsrättsliga hänsyn eller för
att få del i det rättsliga ansvaret för barnet. Föräldrar kan också ha ett
intresse av att få ursprunget klarlagt av psykologiska skäl.34 

På samma sätt som barnet har ett intresse av att känna till sina biologiska
föräldrar och därmed sitt ursprung, kan föräldern ha ett motsvarande
intresse rörande sitt barn. Barnets respektive förälderns intresse är till sin
natur desamma.35 Trots likheten mellan barnets och förälderns intresse vad
gäller klarläggande av ursprung – eller kanske just på grund därav – har
förälderns eget intresse inte rönt någon större uppmärksamhet. När reg-
lerna om fastställande av faderskap diskuteras uppmärksammas frågan
om klarläggande av ursprunget endast som en förutsättning för att fadern
verkligen skall fullgöra föräldrafunktionerna; att fadern skulle kunna ha ett
eget och självständigt intresse av att ursprunget klarläggs berörs inte.36

Avsaknaden av talerätt för den som anser sig vara far till ett barn är ett
tydligt exempel på att den rättsliga regleringen av föräldraskapet inte tar
någon hänsyn till förälderns eget intresse av att få ursprunget klarlagt.37 

Barnets ovan angivna intresse att någon erhåller ett rättsligt ansvar för
barnet och fullgör föräldrafunktionerna kan också ses ur förälderns syn-
vinkel. För många föräldrar är möjligheten att få ta hand om och fostra
barnet föräldraskapets innebörd. Intresset av att få vårdnaden om barnet
ligger ofta bakom beslutet att sätta barn till världen. Följde inte rätten att
ta hand om barnet med föräldrastatusen skulle inte många välja att bli
föräldrar. Förälderns intresse av att få fullgöra föräldrafunktionerna
synes dock inte i någon större omfattning ha förts fram som motiv för
regleringens utformning. Det är istället misstanken om förälderns
(faderns) ovilja att ta ansvar för barnet som har motiverat den valda
paketlösningen. Om någon identifieras som förälder skall han eller hon

34 Se t.ex. RH 1995:85 i vilket mål en man sökte få fastställt sitt faderskap till ett barn som
avlidit. Fallet berörs i delavsnitt 4.6.2 och 8.6.2.
35 Betydelsen av kännedom om ursprunget för barnet skall granskas utförligt nedan i
avsnitt 8.2. 
36 Se t.ex. prop. 1975/76:170 s. 135 angående skäl att inte längre ha begränsningar i mannens
rätt att väcka talan om hävande av faderskap. I detta sammanhang var det mannens önskan
att inte längre behöva ta ansvar för barnet som betonades som motiv för hans önskan att få
klarhet i frågan om ursprunget. Se ovan delavsnitt 4.3.3. Jfr dock Saldeen, Å., Något om
faderns ställning i svensk rätt s. 558 där flera av faderns egna intressen av att få det biolo-
giska faderskapet klarlagt uppmärksammas, t.ex. psykologiska och medicinska skäl.
37 Jfr ovan delavsnitt 4.6.2.
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också fullgöra sina lagenliga plikter som förälder. Den valda paketlös-
ningen, att den biologiska föräldern efter rättslig fastställelse av föräldra-
skapet utan ytterligare prövning också omfattas av de flesta av föräldra-
skapets rättsverkningar, tillgodoser dock på ett säkert sätt förälderns
intresse i här diskuterat avseende. Idag när barn på ett helt annat sätt än
tidigare kommit att uppfattas som något värdefullt, medför det faktum att
föräldraskapets rättsverkningar följer direkt av status som förälder att
rättsverkningarna uppfattas som en rätt för föräldern. Det förslag som
förts fram om att den biologiska fadern till barn fött av ogift mor redan
från faderskapsfastställelsen skall ges ansvar för samtliga till det rättsliga
föräldraskapet knutna föräldrafunktionerna, inklusive del i vårdnadsan-
svaret, utgår från en uppfattning om att den biologiska föräldern i en
mening har rätt till detta.38 Att barnets intressen tillgodoses genom ett
gemensamt vårdnadsansvar för föräldrarna tas för givet.

Den valda konstruktionen tillgodoser således förälderns intressen i de
fall föräldern vill ha rättslig status som förälder. Men det kan, på samma
sätt som när det gäller tillgodoseendet av barnets intressen, finnas fall då
en förälder inte vill ha rättslig status som förälder med allt vad det inne-
bär. En biologisk förälder skulle kunna vilja få den biologiska släktska-
pen klarlagd, utan att därför ha en önskan att åta sig de rättsliga föräldra-
funktionerna. De kanske redan fullgörs av någon annan, eventuellt någon
som har rättslig status som förälder. Det kan också tänkas att en styvför-
älder som rent faktiskt fullgör funktionen som förälder vill få sitt ansvar
rättsligt erkänt, exempelvis genom att erhålla rättsligt vårdnadsansvar,
utan att för den skull eftersträva rättslig status som förälder till barnet.
Paketlösningen gör att detta idag inte är möjligt förutom vad gäller vård-
nadsansvaret som i undantagsfall kan tillerkännas annan är rättslig förälder.

7.4.2 Samhällets intresse
I diskussionen om rättsligt föräldraskap återkommer ofta hänvisningar
till samhällets intresse av att föräldraskap fastställs rättsligt och i över-
ensstämmelse med biologiskt föräldraskap. Ovidkommande för den här
diskuterade frågeställningen är samhällets intresse av att reglerna följs, när
de väl lagts fast. Frågan är i stället vilket intresse samhället kan tänkas ha
av att rättsligt föräldraskap fastställs på grundval av biologiskt släktskap
och att alla föräldraskapets rättsverkningar följer fastställandet utan ytter-
ligare åtgärd.

38 Ds 1999:57 s. 48 ff. Att den ogifte fadern inte med ”automatik” har erhållit vårdnadsan-
svar kan förklaras av att vårdnaden tidigare sågs som knuten till faktiskt sammanboende
med barnet och därmed i en mening utgick från barnets intressen av trygghet och kontinu-
itet. Idag ses vårdnadsansvaret som oberoende av sammanboendet med barnet. Vårdnads-
ansvaret behandlas i kap. 9.
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Redan i samband med tillkomsten av 1917 års lag om äktenskaplig
börd framhöll lagberedningen det offentligas intresse av att barnets börd
fastställdes i överensstämmelse med det verkliga förhållandet. Av förar-
betena framgår att hänsynen till detta intresse motiverade att parterna,
dvs. föräldrarna, inte gavs dispositionsrätt i en rättegång rörande barnets
börd.39 Samhällets intresse av att inte i onödan åsamkas kostnader för
barns underhåll framhölls också vid tillkomsten av 1917 år lagar och var
ytterst skälet till att lagreglering ansågs nödvändig.40 

Förälders underhållsskyldighet sågs som en direkt följd av biologisk
släktskap. Lagberedningen uttryckte detta på följande sätt: ”När föräldrar
och barn anses pliktiga att vid behov understödja varandra, grundas detta
på det nära förhållande, som till följd av blodsbandet består dem emel-
lan.”41 Eftersom det primära syftet med fastställande av rättsligt föräldra-
skap var att tillförsäkra barnet försörjning från fadern och underhålls-
skyldigheten ansågs vara en följd av biologisk släktskap, var grunden för
rättslig status som förälder given. Biologisk släktskap lät sig år 1917
emellertid inte fastställas på något säkert sätt. Risken var stor att den
utpekade fadern skulle söka undandra sig rättslig status som far och den
därmed sammanhängande underhållsskyldigheten. Mannens möjligheter
att undgå rättslig status som far om han hade haft samlag med modern
under konceptionstiden var mycket begränsade. Barnets behov av under-
håll och det faktum att mannen kunde vara biologisk far talade för att
faderskap skulle fastställas rättsligt även om det inte var klarlagt att det
rättsliga faderskapet överensstämde med det biologiska.42 För en sådan
inställning talade, enligt lagberedningen, också det faktum att det fast-
ställda faderskapet var förenat med mycket få rättsverkningar. Att föräld-
raskapets rättsverkningar, ursprungligen endast underhållsskyldighet,
följer direkt av fastställelsen framstår mot denna bakgrund som svarande
mot samhällets dåvarande behov.

Under senare år har framförts att rättsligt föräldraskap bör fastställas i
överensstämmelse med det biologiska föräldraskapet för att undvika att
folkbokföringens uppgifter blir oriktiga.43 Det bakomliggande antagandet
är att folkbokföringens uppgifter har till primärt syfte att ange en persons

39 LB III s. 199.
40 Se ovan delavsnitt 2.3.2.
41 LB III s. 107.
42 LB III s. 161 ff. Jfr ovan under 4.6.1.2.
43 Sverne, T., Barnets bästa s. 97. Också Barnombudsmannen har framfört sådana synpunk-
ter, se t.ex. skrivelse till finansdepartementet 1996-03-25 angående medvetet oriktiga upp-
gifter i folkbokföringen vid givarinsemination. Saldeen lyfter i detta sammanhang fram
”släktforskningens intresse av korrekta uppgifter” vilket torde avse samma sak, Saldeen,
Å., Rätten till ursprunget s. 251. Se också Saldeen, Å., Rätt släkt s. 110 ff.
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biologiska ursprung. Riktigheten av antagandet kan dock ifrågasättas.
Syftet torde istället primärt vara att ange vem det är som har det rättsliga
ansvaret som förälder för ett barn, såsom är fallet vid registrering av
faderskap efter givarinsemination. Att folkbokföringens uppgifter utöver
rättsligt ansvar ofta anger en individs biologiska ursprung följer av att de
biologiska föräldrarna i allmänhet skall åläggas ansvar för barnet, för-
utom efter adoption eller givarinsemination.44 

Även om uppgifterna i folkbokföringens register skulle anses ha som
främsta syfte att ange biologiskt ursprung måste det ifrågasättas om detta
syfte skall få avgöra vem det är som skall tillerkännas status som för-
älder. Rättsligt föräldraskap är förenat med många rättsverkningar som
måste bedömas med hänsyn till barnet. Att frågan om vem som skall till-
erkännas rättslig status som förälder skall avgöras med hänvisning till
folkbokföringens intresse av ”riktiga” uppgifter framstår inte som en
önskvärd ordning i något avseende. Som ytterligare ett skäl för att en
individs biologiska ursprung skall antecknas i folkbokföringen, och där-
med också som skäl för att rättsligt föräldraskap skall fastställas i över-
ensstämmelse med biologiskt föräldraskap, brukar anföras önskan att
förhindra incest. Verkan av folkbokföringens registrering härvidlag torde
dock vara begränsad. Personer som är släkt kan förhindras att ingå äkten-
skap med varandra, registreringen förhindrar dock inte i sig incestuösa
förbindelser.

7.4.3 Statusavgörandens rättskraft – ett självständigt intresse

Några av de intressen som kan tänkas skyddade av att föräldraskapets
rättsverkningar följer direkt av fastställandet av biologisk släktskap har
granskats i det föregående. Ytterligare ett intresse att beakta i samman-
hanget är individens och samhällets intresse av att rättslig föräldrastatus
görs bestående och odelbar i så stor utsträckning som möjligt. Detta skall
utvecklas närmare.

Regelsystemet i FB är utformat med avsikten att överensstämmelse
mellan rättsligt och biologiskt faderskap skall föreligga. Vid adoption
skall fastställt föräldraskap vara till barnets bästa. Syftet med reglerna
kan sägas vara att materiellt ”riktiga” föräldraskap skall etableras; vid
faderskapsfastställelse på grund av biologisk släktskap, vid adoption på

44 Något primärt syfte med folkbokföringens uppgifter finns inte formulerad. Enligt munt-
lig uppgift från folkbokföringsjurist Lars Tegenfeldt på RSV är det rimligen det rättsliga
ansvaret som skall framgå av uppgifterna, inte primärt det biologiska ursprunget. Eftersom
de två i allmänhet skall överensstämma har dock frågan aldrig ställts på sin spets. Möjlig-
het saknas att registrera biologiskt ursprung jämte rättslig status som förälder om så skulle
anses önskvärt, t.ex. efter givarinsemination.
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grund av lämplighet. När någon erhållit rättslig status som förälder gäller
detta mot alla och envar.45 Avgörandet kan inte angripas annat än av de
direkt berörda och endast under vissa omständigheter. Mot denna bak-
grund är det viktigt att avgörandet är ”riktigt” och att det endast i begrän-
sad omfattning kan bli föremål för omprövning. Förhållandet kan också
ses omvänt: Just för att avgöranden rörande föräldraskap kan antas vara
materiellt riktiga kan de ges omfattande rättskraft. Men föräldrastatusens
omfattande rättskraft motiveras kanske främst av hänsyn till det person-
liga förhållandet mellan barn och föräldrar. Förhållandet mellan barn och
föräldrar är förenat med en mängd förpliktelser och rättigheter av mycket
personlig natur. Det skulle upplevas som störande om det rättsliga förhål-
landet mellan föräldrar och barn skulle kunna bedömas på olika sätt i
skilda situationer, kanske t.o.m. när förhållandet varat en längre tid.46

Rättsligt fastställt föräldraskap gäller därför mot alla oavsett om det över-
ensstämmer med den biologiska släktskapen eller inte. Avgörandet gäller
således även om det kan betraktas som materiellt oriktigt.47 Samma hän-
syn motiverar begränsningar i talerätten när det gäller fastställande och
omprövning av den rättsliga statusen som förälder, det är i allmänhet
endast fadern och barnet som, i förekommande fall, har talerätt. Stabilitet
i rättsförhållandena väger tyngre än överensstämmelse mellan rättsligt
och biologiskt föräldraskap.

Att frågan om medborgarnas familjerättsliga tillhörighet inte kan bli
föremål för omprövning i olika sammanhang är bra sett ur ett samhälle-
ligt perspektiv. Det vore negativ ur rättsekonomisk synvinkel om föräld-
raskapets olika aspekter skulle kunna tas upp till prövning i olika sam-
manhang. Svårigheter skulle exempelvis uppstå om rättsligt vårdnadsan-
svar kunde prövas flera gånger och i olika sammanhang med beaktande
av olika personers förmåga att ta hand om barnet. Med den rådande reg-
leringen begränsas denna prövningsmöjlighet till de två föräldrarna.

Behovet av skydd för den inbördes relationen mellan förälder och barn
gör sig inte på samma sätt gällande när det är parterna själva som vill få
förhållandet omprövat som när frågan aktualiseras av en utomstående.
Önskar någon av de direkt berörda parterna få den rättsliga statusen
omprövad kan målsättningen om överensstämmelse mellan rättsligt och
biologiskt föräldraskap ges större tyngd. Möjligheten att få familjerätts-
lig status omprövad skulle kunna anses tillräcklig för att i förekommande

45 Ekelöf, P. O. & Bylund, T. & Boman, R., Rättegång III s. 153.
46 Ekelöf, P. O. & Bylund, T. & Boman, R., Rättegång III s. 153.
47 Detta gäller endast faderskap som fastställts under antagande att de överensstämmer med
biologiskt faderskap. Det torde inte vara möjligt att tala om materiellt felaktiga adoptions-
beslut.
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fall kompensera paketlösningens tillkortakommanden. Ändå framstår det
som en brist att de närmast berörda inte på rättslig väg kan få enbart det
biologiska ursprunget klarlagt, utan att familjerättslig status påverkas.
Denna brist kan inte motiveras med hänvisning till de närmast berördas
intressen.

7.5 Föräldraskap har flera sidor
Föräldraskapets rättsverkningar följer direkt av förklaringen att någon är
(biologisk) förälder. Av det klarlagda ursprunget följer status som för-
älder och därmed föräldraskapets rättsverkningar. Möjligheterna att
skilja ursprung, status och föräldrafunktioner åt är mycket begränsade.
Rättsligt föräldraskap är i stor utsträckning en paketlösning, av det ena
följer det andra.

Utgångspunkten för denna rättsliga konstruktion av föräldraskapet var
vad som vid 1900-talets början, åtminstone i statistiskt hänseende, upp-
fattades som ”normala” föräldrar, dvs. modern och hennes, med henne
samboende, make. Den valda paketlösningen innebar att rättslig status
som förälder erhölls med ett minimum av besvär; det räckte att konsta-
tera att mannen var gift med modern. Något mer komplicerat var det att
fastställa rättslig status som far till barn födda av ogift mor. Äktenskapet
ersattes med biologisk släktskap som grund för rättslig status. Eftersom
biologisk släktskap vid sekelskiftet inte kunde fastställas fick den presu-
meras på grundval av visat samlag under konceptionstiden. Att föräldra-
skapets rättsverkningar knöts direkt till visat samlag var fördelaktigt då
man på detta sätt kunde tillförsäkra barnet en far även om biologiska
släktskapen inte visats. Barnets intresse av underhåll men också av familje-
rättslig status anfördes som bärande skäl för den införda ordningen för
fastställande av faderskap. Invändningar ur rättssäkerhetssynpunkt avfär-
dades med hänvisning till att den enda rättsverkan som då var knuten till
rättslig status som far var underhållsskyldighet. Att icke biologiska fäder
kunde bli rättsliga fäder var en olägenhet som fick tålas.

Samhället ser idag annorlunda ut jämfört med det vi hade vid 1900-
talets början. Barnets intressen när det gäller rättsligt föräldraskap har
både förändrats och förtydligats.48 Familjebildningen har också föränd-
rats. Regleringen av rättsligt föräldraskap framstår i många situationer
som mindre väl anpassad till föräldraskap såsom det kan gestalta sig i
dagens samhälle. Trots detta har reglerna endast i mycket begränsad
omfattning varit föremål för reform och då inte i någon principiell

48 Se ovan kap. 2.
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mening. Tvärtom tycks det finnas en strävan efter att upprätthålla den
standardbild av föräldraskapet som fanns i samhället för hundra år sedan.
Ett talande exempel är reglerna om fastställande av faderskap efter givar-
insemination. Den man som samtyckt till insemination skall enligt
FB 1:6 vid fastställande av faderskapet jämställas med biologisk far.
Rättslig status som far fastställs genom tillämpning av FB 1:5 som avser
fastställande av rättsligt faderskap på grundval av biologisk släktskap.
Varför den samtyckande mannen vid faderskapsfastställelsen uttryckli-
gen skall jämställas med en biologisk far är oklart. Det hade varit lika
enkelt att i FB 1:6 föreskriva att mannen direkt på grund av samtycket
skall anses vara far. Som ytterligare ett exempel på den ”normala familjen”
som norm kan nämnas adoptionsreglernas utformning och tillämpning.49 

En viktig förutsättning för ett bibehållande av denna standardsyn på
rättsligt föräldraskap är uppfattningen om det biologiska föräldraskapet
som det ”naturliga” till vilket föräldraskapets rättsverkningar skall kny-
tas. Paketlösningen förhindrar därmed en individuell prövning av i vilken
utsträckning de intressen rättsligt föräldraskap skall tillgodose verkligen
tillgodoses. En allt oftare framförd uppfattning är trots detta att tillgodo-
seendet av barnets intressen är det föräldrarättsliga regelkomplexets vik-
tigaste och emellanåt enda målsättning.50 Om en sådan uppfattning god-
tas, något som inte i och för sig är självklart, innebär de gällande reglerna
rörande fastställande av status som förälder att inte alla barnets intressen
kan tillgodoses oberoende av varandra. Skall även föräldrarnas intressen
kunna tillgodoses oberoende av barnets intressen blir regleringens otill-
räcklighet än tydligare.

Det är inte någon ny iakttagelse att regelsystemets konstruktion med-
för att inte alla barnets intressen alltid kan tillgodoses. Vissa begränsade
möjligheter finns redan att tillgodose flera av barnets intressen i de fall
endast ett av dem tillgodosetts genom fastställandet av rättslig status som
förälder. I de följande tre kapitlen, 8, 9 och 10, granskas i vilka situatio-
ner och under vilka förutsättningar det är möjligt att tillgodose barnets
olika intressen oberoende av varandra, dvs. utan att den rättsliga föräld-
rastatusen påverkas. Utgångspunkten för granskningen är de syften med
fastställande av rättsligt föräldraskap som identifierats i detta kapitel. I
kapitel 8 undersöks i vilka situationer, enligt gällande regler, det skulle
kunna vara möjligt att identifiera ett barns biologiska föräldrar – om nöd-
vändigt genom en rättslig process – utan att detta medför att de också till-

49 Se ovan delavsnitt 5.5.1.
50 Se t.ex. Agell, A., Legal Policy, Technique and Research in Family Law – Some Compa-
rative Aspects s. 145–149. 
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erkänns status som föräldrar och det därmed följande ansvaret för föräld-
rafunktionernas fullgörande. I kapitel 9 behandlas möjligheterna att till-
erkänna annan än den som har rättslig status som förälder del i
vårdnadsansvaret som ett sätt att tillgodose barnets intressen oberoende
av familjerättsliga band. Kapitel 10 behandlar frågan på vilken grund
arvsrätt vilar och i vilken utsträckning arvsrätt kan förekomma mellan
individer oberoende av rättslig föräldra- eller familjestatus.
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Kapitel 8 Rätten till ursprunget

Att leva med sin biologiska familj är ingen garanti för ett 
lyckligt liv. Möjligen slipper man en viss typ av frågor.

Astrid Trotzig1

8.1 Kännedom om ursprung oberoende av rättslig 
föräldrastatus

När ett barns biologiska föräldrar ges rättslig status som föräldrar till bar-
net tillgodoses, åtminstone teoretiskt, tre av barnets intressen: intresset av
familjerättslig status, behovet av omvårdnad samt kännedom om biolo-
giskt ursprung.2 Rättslig status som förälder har därför i svensk rätt i stor
utsträckning knutits till fastslagen biologisk släktskap. Med rättslig status
som förälder följer ett ansvar för barnet, såsom vårdnads- och underhålls-
ansvar.

Vid adoption och givarinsemination är det barnets behov av omsorg
som, istället för biologisk släktskap, läggs till grund för avgörandet av
vem som skall ges status som förälder och som därmed skall erhålla det
rättsliga ansvaret för barnet. Intresset av kännedom om ursprunget tillgo-
doses i dessa fall inte genom fastställande av rättsligt föräldraskap; det
måste tillgodoses på annat sätt. Barn tillkomna genom givarinsemination
har rätt att få del av de uppgifter som finns om spermadonatorn som finns
i sjukhusets journaler. Adopterade barn kan ofta få uppgift om biologiska
föräldrar från folkbokföringen. En bristande överensstämmelse mellan
rättsligt och biologiskt föräldraskap förekommer dock även i andra fall
än efter adoption och givarinsemination. Kännedom om ursprunget på
rättslig väg förefaller i dessa fall kunna erhållas endast i samband med att
den rättsliga familjetillhörigheten omprövas. Ett byte av rättslig förälder
för att uppnå överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt föräldra-
skap kan i sin tur innebära att andra av barnets intressen och behov,
såsom behovet av omsorg, inte tillgodoses på bästa sätt. Det är konstruk-

1 Trotzig, A., Blod är tjockare än vatten.
2 Se föregående kap. 7. I det följande används uttrycken ’biologiskt ursprung’ och
’ursprung’ som synonymer. Angående biologiskt och genetiskt föräldraskap, se ovan del-
avsnitt 1.5.2.
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tionen av rättsligt föräldraskap – paketlösningen – som ligger bakom
dessa svårigheter att tillgodose barnets alla intressen.3 

Är denna ordning den bästa om det är barnets intressen som skall till-
godoses? Skulle det vara önskvärt med en möjlighet att tillgodose en
individs intresse av kännedom om ursprunget oberoende av familjerätts-
lig status? I vilken ordning skulle ett sådant fastställande av ursprung
kunna ske? Dessa och andra frågor skall behandlas i detta kapitel. Möj-
ligheterna att tillgodose barnets olika intressen oberoende av varandra
inom ramen för gällande reglering kan få betydelse för bedömningen av
hur väl barnets bästa som rättslig målsättning uppnås genom regleringen
av rättsligt föräldraskap. Framställningen har således flera syften. Ett är
att klarlägga vad intresset av kännedom om ursprunget avser. Ett annat
syfte är att undersöka i vilken utsträckning intresset av kännedom om
ursprung, utan att den familjerättsliga statusen påverkas, kan tillgodoses
inom ramen för nu gällande reglering. Framställningen ger också under-
lag för en diskussion om hur rättsligt föräldraskap skulle kunna utformas
för att på bästa sätt tillgodose barnets bästa. De behandlade frågeställ-
ningarna synes inte ha uppmärksammats i någon större omfattning vare
sig i Sverige eller i andra länder. Referenser till utländsk rätt förekommer
därför endast i mycket begränsad omfattning i detta kapitel.

Kapitlet är disponerat på detta sätt: I det följande avsnittet 8.2 skall
närmare analyseras vilka intressen som tillgodoses genom kännedom om
det biologiska ursprunget. I avsnitt 8.3 granskas vem som kan ha ett
intresse av att få biologiskt ursprung fastställt oberoende av familjerätts-
lig status. Därefter, i avsnitten 8.4–8.6, följer en undersökning av i vilken
utsträckning regelsystemet ger möjlighet att tillgodose en individs
intresse av kännedom om ursprunget utan att den rättsliga statusen som
förälder påverkas. I avsnitt 8.7 följer en sammanfattning och diskussion.

8.2 Grunden för ett intresse av kännedom om 
ursprunget

8.2.1 ”Rätt till vetskap om föräldrar” – betydelsen av FN:s 
konvention om barnets rättigheter

Barnets rätt till kännedom om sitt biologiska ursprung har, som berörts i
föregående kapitel,4 under senare år tilldragit sig allt större uppmärksam-
het.5 Det ökade intresset hänger samman med att det blivit möjligt att med

3 Se ovan avsnitt 7.3.
4 Se ovan delavsnitt 7.2.2.
5 Se ovan delavsnitt 5.4.2 samt avsnitt 6.5.
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allt större precision klarlägga individens biologiska ursprung. Genom
användning av DNA-teknik vid faderskapsundersökningar utesluts
99,9 % av alla som män som felaktigt utpekats som far, i princip alla män
som inte är far till ett visst barn.6 Därmed kan sägas att det i praktiken är
möjligt att positivt påvisa en viss mans faderskap till ett visst barn.7 Att
det är möjligt att fastställa en persons genetiska ursprung förklarar emeller-
tid inte varför det har kommit att uppfattas som önskvärt att faktiskt göra
det. Bakom denna önskan ligger också andra faktorer än tekniken i sig.

I FN:s konvention om barnets rättigheter har barnets rätt att få vetskap
om sina föräldrar uttryckligen slagits fast i artikel 7. Vid utarbetandet av
konventionens bestämmelser avsågs i huvudsak adopterade barns rätt att
få kännedom om de biologiska föräldrarna.8 Innebörden av stadgandet i
artikel 7 har dock i svensk rätt nästan uteslutande kommit att uppmärk-
sammas i samband med givarinsemination och äggdonation. Artikeln
åberopas som stöd för att ge barn tillkomna genom assisterad befruktning
med donerade celler en rätt att få kännedom om donatorns identitet.9 År
1996 tillsattes en kommitté – Barnkommittén – med uppdrag att göra en
översyn av hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till konventio-
nens bestämmelser. Barnkommittén konstaterade i sitt betänkande år
1997, i anslutning till en diskussion rörande innebörden av artikel 7, att
bestämmelserna om rätten att få veta sitt ursprung för de barn som till-
kommit genom insemination var drygt tio år gamla. Eftersom det under
denna tid förekommit en omfattande debatt och forskning rörande bar-
nets rätt till sitt ursprung fanns det enligt kommittén ”skäl att pröva frå-
gan på nytt i syfte att förstärka barnets rätt att få vetskap om sitt
ursprung”.10 

Någon entydig tolkning av innebörden av artikel 7 i FN:s konvention om
barnets rättigheter vad gäller rätten till ursprung finns inte att tillgå; assiste-
rad befruktning berördes inte i samband med utarbetandet av konventio-
nens bestämmelser.11 Artikel 8 i konventionen, som stadgar att barnets rätt
till identitet skall respekteras, skulle kanske kunna ses som ett tydligare

6 Rättsmedicinalverket, Faderskapsundersökning med DNA-teknik s. 6. Jfr ovan delavsnitt
4.8.2.
7 Saldeen, Å., Rätt släkt s. 115.
8 SOU 1997:116 s. 212.
9 Barnombudsmannens synpunkter angående rapporten Assisterad befruktning s. 3 ff.; Barnom-
budsmannen (Sylwander, L.,) Äggdonation svek mot barnen; Saldeen, Å., Barnets rätt till sitt
ursprung s. 251. 
10 SOU 1997:116 s. 224–225.
11 Freeman, M., The new birth right? s. 283 f. Se även Bainham, A., Parentage, Parenthood
and Parental Responsibility s. 36 ff.; Hodgson, D., The International Legal Protection of
the Child’s Right to a Legal Identity and the Problem of Statelessness s. 257.
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stöd för barnets rätt till kännedom om biologiskt ursprung oberoende av
frågan om familjerättslig status.12 Oavsett vilken normativ betydelse kon-
ventionens bestämmelser skall ges, lyfter den dock fram betydelsen av
kännedom om ursprunget. I diskussionen som förs kring betydelsen av
dessa artiklar pekas ofta på att kännedom om ursprunget kan ses som en
förutsättning för individens identitetsuppfattning. FN:s konvention om
barnets rättigheter, i synnerhet artiklarna 7 och 8, kan delvis förklara att
kunskap om ursprunget numera anses ha större värde för individen än
tidigare. Men det kan också finnas andra, och för individen mer påtag-
liga, orsaker till en önskan om kännedom om biologiskt ursprung.

8.2.2 Materiella skäl

Olika motiv kan ligga bakom en enskild individs intresse att få sitt biolo-
giska ursprung klarlagt.13 Ett motiv har sin grund i att flera rättsverk-
ningar i svensk rätt anges vara knutna direkt till biologiskt släktskap,
såsom rätten till underhåll och arv. Ekonomiska intressen kan därför fin-
nas bakom en önskan att få det biologiska ursprunget klarlagt, i synner-
het som förutsättning för att över huvud taget få familjerättslig status
fastställd. Även i de fall familjerättslig status finns fastställd, men inte i
överensstämmelse med biologisk släktskap, kan materiella intressen
motivera en önskan att klarlägga det biologiska föräldraskapet. Hänsyn
till barnets ekonomiska intressen låg bakom barnets obegränsade talerätt
i mål om hävande av faderskap enligt 1917 års lag om barn utom äkten-
skap. Lagberedningen uttryckte det på följande sätt: ”Men fall kunna
dock inträffa, då det ligger i barnets intresse att få fastställt att det icke är
barn av den man, som enligt huvudregeln skall anses vara dess fader.
Sådant kan förhållandet vara, om barnets verklige fader har bättre för-
måga att underhålla barnet …”14 

Ett barn berättigat till underhåll från förälder kan fortfarande tänkas ha
ett sådant intresse; underhållsskyldighet mot barn sägs följa av biologisk
släktskap. Reglerna om underhållsskyldighet är dock så utformade att
barnet endast mer sällan har möjlighet att från en förälder erhålla ett
belopp som överstiger vad som anses åtgå för att täcka barnets grundläg-
gande behov. Ett ”byte” av förälder torde därför i praktiken ha mycket

12 Stewart, G., Interpreting the Child’s Right to Identity in the U.N. Convention on the
Rights of the Child s. 223 ff. Se också Van Bueren, G., Children’s Access to Adoption
Records s. 47 ff.
13 O’Donovan, K., A Right to Know One’s Parentage s. 29 ff.; Saldeen, Å., Barnets rätt till
sitt ursprung s. 250–251.
14 LB III s. 195, med huvudregeln avsågs faderskapspresumtionen. Jfr ovan under 4.3.5.1.
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liten effekt på underhållet.15 Vanligare förekommande som motiv för ett
klarläggande av det biologiska ursprunget torde det motsatta intresset
vara; att inte behöva utge underhåll. Om faderskapet för en man hävs är
han inte längre underhållsskyldig mot barnet. Dessutom har en man som
betalt underhåll till barn utan att vara biologisk far, under vissa förutsätt-
ningar rätt att få ersättning för utgivet underhåll.16 

Intresset av arvsrätt kan på samma sätt motivera en person att söka få
den biologiska släktskapen klarlagd.17 Arvsrätt följer enligt gällande reg-
lering i princip av biologisk släktskap, även om rättsligt föräldraskap, så
länge det består, också är förenat med arvsrätt.18 

Hänsynen till materiella intressen kan dock inte helt förklara sökandet
efter ursprunget. Rättsföljderna är resultatet av lagreglernas utformning,
inte av släktskapen i sig. Ett intresse av ursprunget kan finnas oberoende
av de rättsliga följderna.

8.2.3 Medicinska skäl

I vissa fall kan det föreligga ett av medicinska skäl motiverat intresse av
att få det biologiska ursprunget fastställt. Numera är det möjligt att med
genteknik klarlägga om en individ bär på anlag för vissa ärftliga sjukdo-
mar. För en person kan det vara betydelsefullt att få veta att han eller hon
bär på anlag för en viss sjukdom vars utbrott kan förhindras eller botas
genom ändrad livsföring eller en viss behandling. Inför beslutet att själv
bli förälder kan intresset av att få eventuella ärftliga sjukdomar klarlagda
få särskild aktualitet. Sådan kunskap om ärftliga sjukdomar ger möjlighet
att på ett tidigt stadium undersöka ett väntat barn och i förekommande
fall kanske också bota sjukdomar med hjälp av genterapi.19 

I svensk rätt har intresset av kännedom om ursprunget motiverat av
medicinska skäl uppmärksammats i samband med regleringen av givarin-
seminationer, inte minst som argument för öppenhet om donatorns iden-
titet.20 Donatorn förutsätts, när han är känd, medverka om barnet får en

15 Betalar inte den rättsliga föräldern underhåll för barnet övertar samhället i stor utsträck-
ning försörjningsbördan gentemot barnet. Utbetalda belopp skall återbetalas av förälder.
Samhället skulle därför kunna tänkas ha ett (teoretiskt) intresse av att en mer välbeställd
förälder också får rättslig status som förälder. 
16 FB 7:17 och 7:18.
17 Se t.ex. målen NJA 1943 s. 196; SvJT 1956 s. 33; RH 1997:85. Samtliga rörde faststäl-
lande av biologisk släktskap som förutsättning för arvsrätt. 
18 Jfr NJA 1997 s. 645 där fråga var om återbetalning av arv på grund av att det klarlagts att
en arvinge inte var biologiskt barn till arvlåtaren. Se vidare avsnitt 10.5.
19 Saldeen, Å., Barnets rätt till sitt ursprung s. 250–251.
20 Se t.ex. SOU 1983:42 s. 118, not 1. Jfr ovan delavsnitt 6.5.5.

kapitel 8.fm  Sida 404  fredag 13 oktober 2000  15:30



405

ärftligt betingad sjukdom.21 Skyddet för barnets intresse i denna situation
är dock inte fullständigt eftersom barnet inte alltid känner till att det till-
kommit genom givarinsemination.

8.2.4 Psykologiska skäl

Det psykologiska intresse som en individ kan ha av att känna till sin bak-
grund – ”sina biologiska rötter” – är det intresse som oftast lyfts fram
som det viktigaste skälet för en rätt att få kännedom om biologiskt
ursprung.22 Människan anses ha ett behov av att känna till sitt ursprung
för att på bästa sätt kunna utveckla sin identitet och självkänsla, ett behov
som påvisats i ett flertal undersökningar av adopterade barns situation.23 

Intresset av kännedom om ursprunget av psykologiska skäl, oberoende
av rättslig status som förälder, kan sägas ha erhållit uttryckligt erkän-
nande i inseminationslagens bestämmelse om barnets rätt till uppgifter
om donatorn. För den som adopterats kan uppgiften i folkbokföringens
register om de biologiska föräldrarna antas tillgodose samma intresse.
Det framförda förslaget om en plikt för adoptivföräldrar att informera
barnet om adoptionen skulle innebära ytterligare ett stärkande av adopte-
rades rätt till kännedom om ursprunget.24 Det är i stor utsträckning hänsy-
nen till individens psykologiska intresse av ursprunget som numera
anförs som skäl för att barnets biologiska föräldrar skall erhålla rättslig
status som föräldrar. Samma skäl anses tala för att en omprövning av rätts-
lig status i de fall överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt för-
äldraskap sätts ifråga alltid skall vara tillåten.25 

8.2.5 Ett ifrågasättande av betydelsen av kännedom om 
ursprunget

I svensk rätt synes det råda enighet om att individen har ett skyddsvärt
intresse av att känna till sitt ursprung och att ambitionen måste vara att ge
varje individ tillgång till information om det. I synnerhet anses detta
gälla dem som adopterats eller tillkommit genom givarinsemination.

21 Prop. 1984/85:2 s. 25. En man som lider av någon ärftlig sjukdom skall dock inte kunna
komma ifråga som donator, se vidare ovan delavsnitt 6.4.1.
22 Se t.ex. Deech, R., Family Law and Genetics s. 704 ff.
23 Se vidare Matwejeff, S., Adopterades sökande efter ursprung och identitet s. 1 ff. samt
där angivna källor. Jfr ovan delavsnitt 6.5.2.
24 SOU 1989:100 s. 13 och 171 ff. En liknande plikt för föräldrar till barn tillkomna genom
assisterad befruktning har diskuterats, liksom alternativet att uppgift om inseminationen
antecknas i folkbokföringens register, se t.ex. SOU 1983:42 s. 146. Se vidare ovan under
6.5.3.2.
25 Jfr ovan delavsnitt 4.3.3.
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Trots den utbredda samsyn som råder finns det omständigheter som kan
ge anledning till en viss eftertanke.

Diskussionen rörande rätten till kännedom om ursprunget förs nästan
uteslutande med avseende på barn som adopterats respektive tillkommit
genom givarinsemination. Betonandet av dessa barns intresse och behov
av kännedom om ursprunget anger att de i någon mening har berövats
något – ”riktiga” föräldrar. I en tid då många barn inte växer upp med
båda sina biologiska föräldrar kan betonandet av biologiskt ursprung på
det sätt som sker medföra att andra – inte minst för barnet viktiga –
aspekter av föräldraskap undervärderas. Det kan också bidra till ett utpe-
kande av barn i vissa familjebildningar. En annan aspekt att uppmärk-
samma är huruvida intresset av att känna till sitt ursprung skall tillskrivas
endast barn som adopterats respektive tillkommit genom givarinsemina-
tion. Är kännedom om ursprunget viktigt för dessa barn borde det vara
lika viktigt för alla, oavsett på vilket sätt rättslig status som förälder fast-
ställts. Att enbart ge vissa barn möjlighet att tillgodose intresset av
ursprunget oberoende av familjerättslig status, markerar att deras ställ-
ning i någon mening är avvikande.26 

Det sagda leder över till fråga om alla har ett intresse av att känna till
sitt biologiska ursprung. Är de motiv som ligger bakom detta intresse
verkligen kopplade till kännedom om biologiskt ursprung som sådant?
Det materiella intresset är, som ovan nämnts, inte i sig knutet till biolo-
gisk släktskap utan en följd av regelsystemets utformning. Om arvsrätten
följde av social gemenskap eller enbart av familjerättslig status, oavsett
grund, försvann arvsrätten omedelbart som motiv för ett klarläggande av
biologiskt ursprung.27 Inte heller är det givet att ett medicinskt motiverat
intresse är av sådan betydelse att biologiskt ursprung alltid bör faststäl-
las. Många av de medicinska frågor som antas besvarade av att individen
känner till sina biologiska föräldrar kan besvaras redan på grundval av en
analys av individens egna gener. Det psykologiska intresset slutligen,
förs i debatten fram som det viktigaste att tillgodose. I sammanhanget
hänvisas ofta till adopterades erfarenheter, men det finns en tendens att
framställa behovet av kännedom om ursprunget som ”naturligt” hos alla
individer. Att behovet bara blir märkbart hos adopterade får antas hänga
samman med att familjerättslig status i dessa fall inte fastställts på grund-
val av biologiskt ursprung. Men något egentligt stöd för antagandet att

26 Se Haimes, E., ’Secrecy’: What Can Artificial Reproduction Learn from Adoption s. 55.
Haimes menar att adoptivföräldrar är medvetna om att information till barnet om adoptio-
nen innebär att barnet också får en känsla av att vara annorlunda och därför, i någon mån,
”stigmatiserat”. 
27 Angående grunden för arvsrätt, se ovan avsnitt 2.4 samt nedan avsnitt 10.4.
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alla har ett intresse av kännedom om ursprunget finns inte angivet. Beho-
vet kan vara en följd av den betydelse som i vårt samhälle läggs vid bio-
logisk släktskap. Inte alla adopterade har ett behov av att söka sina rötter.
Detta faktum, som ofta förs fram som tröst till adoptivföräldrar och för-
äldrar genom givarinsemination, berörs inte när rätten till kännedom om
ursprunget diskuteras.28 

En omständighet som inte har berörts i diskussionen är sambandet
mellan biologiskt ursprung och rättslig familjestatus. När adopterade och
barn tillkomna genom givarinsemination givits rätt att få kännedom om
biologiskt ursprung påverkar en sådan vetskap inte familjerättslig status.
I alla andra fall när bristande överensstämmelse mellan rättsligt och bio-
logiskt föräldraskap konstateras, innebär ett tillgodoseende av intresset
av kännedom om ursprung att barnets familjerättsliga status omprövas
för att stämma med biologisk släktskap; något som kan få ingripande
följder för de berörda individerna.

8.3 Vem har intresse av att fastställa ursprung 
oberoende av rättslig status?

8.3.1 Fastställande av ursprung efter adoption
Syftet med adoptionsinstitutet var, när det infördes i svensk rätt år 1917,
att göra det möjligt för de barn som inte kunde tas om hand av sina biolo-
giska föräldrar att få en familj. Adoption tillgodosåg barnets rätt till
familjetillhörighet i rättslig mening, men var primärt ett sätt att tillgodose
barnets intresse av omsorg och underhåll.29 Trots att fokus låg på föräldra-
funktionerna uppmärksammades också barnets behov av kännedom om
sitt ursprung. Rätten till ursprunget var emellertid i detta sammanhang
kopplat till ett materiellt snarare än ett psykologiskt intresse. Adoptionen
innebar att alla föräldraskapets rättsverkningar blev gällande i förhållandet
mellan adoptant och barn, om än i begränsad omfattning vad gällde arvs-
rätten. Barnet hade fortsatt arvsrätt efter de biologiska föräldrarna, i den
utsträckning lagen medgav sådan. Barnet kunde också erhålla underhåll
från de biologiska föräldrarna under vissa förutsättningar.30 Hade biolo-
giskt föräldraskap till barnet fastställts redovisades det i folkbokföring-
ens register. Biologiskt föräldraskap kunde också fastställas oberoende

28 Se t.ex. O’Donovan, K., A Right to Know One’s Parentage s. 31; NIA, Internationella
adoptioner s. 65; prop. 1984/85 s. 16. Jfr ovan delavsnitt 6.5.3 och diskussionen rörande
rätten för barn tillkomna genom givarinsemination att få kännedom om givarens identitet.
29 Jfr ovan delavsnitten 7.2.1 och 7.2.3.
30 Se vidare ovan delavsnitt 5.3.2.
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av adoptionen när fråga var om rätt till arv. Någon motsättning vad gällde
tillgodoseendet av barnets intressen av kännedom om sitt ursprung res-
pektive omvårdnad och rättslig status uppstod därför inte formellt sett.

En förändring härvidlag inträdde genom följande reformer av adop-
tionsreglerna som hade till syfte att jämställa förhållandet mellan adop-
tant och adoptivbarn med det mellan föräldrar och biologiska barn.
Adoptioner gjordes år 1958 ”starka”, dvs. det rättsliga förhållandet till de
biologiska föräldrarna upphörde genom adoptionen.31 År 1970 jämställ-
des alla adoptivbarn fullt ut med adoptantens biologiska barn.32 Det psy-
kologiska intresse av ursprunget som tidigare hade kunnat tillgodoses
med hänvisning till den biologiska släktskapens rättsverkningar, dvs.
rätten till arv, kunde därefter inte tillgodoses den vägen. När det materi-
ella motivet för fastställande av ursprung försvann, blev det psykologiskt
motiverade intresset tydligt på ett annat sätt än tidigare i rättsliga sam-
manhang.

Ärvdabalkssakkunniga hade i sitt betänkande år 1954 berört frågan om
intresset av kännedom om ursprunget i samband med att in blanko-adop-
tioner uppmärksammades. In blanko-adoptioner var ett förfarande som
utvecklats i praxis och innebar att barnets biologiska föräldrar lämnade
sitt samtycke till adoptionen utan att de hade kännedom om adoptantens
namn och bostadsort. Trots vissa nackdelar ansågs förfarandet medföra
betydande fördelar. Till fördelarna räknades att adoptivföräldrarnas
trygghetskänsla ökade genom att barnets släkt inte hade kännedom om
deras identitet. På så sätt kunde barnet fast införlivas i adoptantens egen
familj vilket innebar en trygghet för adoptivföräldrarna. En sådan trygg-
het ansågs skapa bättre förutsättningar för att adoptivföräldrarna skulle
behandla barnet som sitt eget, något som i sin tur främjade barnets lyck-
liga utveckling. Till nackdelarna ansågs höra att förfarandet underlät-
tande för adoptivföräldrarna att underlåta att berätta för barnet om adop-
tionen. Enligt Ärvdabalkssakkunniga var en sådan underlåtenhet inte av
godo, eftersom barnet ansågs ha en etiskt betingad rätt att få veta sin här-
stamning. Man kunde heller inte utgå ifrån att en kontakt med de biolo-
giska föräldrarna alltid innebar något negativt. Tvärtom kunde ett hem-
lighållande av barnets ursprung enligt Ärvdabalkssakkunniga medföra att
såväl barnet som de biologiska föräldrarna gick miste om ”värden som
släktförbindelsen medför”.33 De sakkunnigas uttalanden speglar en ökad
medvetenhet om ursprungets betydelse för individen. Medvetenheten om

31 Se vidare ovan delavsnitt 5.3.3.
32 Jfr ovan delavsnitt 5.3.5.
33 SOU 1954:6 s. 167.
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öppenhet om ett barns ursprung skulle några år senare få ökad aktualitet
genom att allt fler barn från andra länder adopterades. Eftersom de
utlandsadopterade barnens ursprung många gånger inte kunde döljas på
grund av barnens utseende, blev det på ett annat sätt naturligt att tala om
ursprunget – oavsett varifrån barnet kom.

Synen på adopterades rätt till kännedom om sitt biologiska ursprung
framstår i ett rättsligt perspektiv som förhållandevis okomplicerad. Efter-
som arvsrätt efter de biologiska föräldrarna fanns kvar fram till år 1958, i
vissa fall ända fram till år 1970, intog de biologiska föräldrarna i rättsliga
sammanhang en position som ”föräldrar” till barnet. Barnets intresse av
kännedom om dem var därmed, fortfarande i ett rättsligt perspektiv, en
självklarhet. I praktiken förefaller synen på barnets intresse av kännedom
om ursprunget däremot ha varit mer tvehågsen. I många sammanhang
framskymtar en strävan mot att barnet inte skulle känna till sitt biolo-
giska ursprung. Barnet har inte alltid fått information om att det adopte-
rats. Även när de fått information om adoptionen synes efterforskning-
arna i vissa fall ha varit förenade med svårigheter.34 

I samband med 1970 års reform uppmärksammades att det kunde fin-
nas behov av en möjlighet för adopterade att få fastställt vem som var
biologisk far. I propositionen förklarade departementschefen att någon
inskränkning i möjligheterna att föra talan om fastställande av faderskap
inte skulle ske. Det faktum att den biologiska släktskapen alltjämt hade
rättslig betydelse som äktenskapshinder talade för bibehållandet av en
sådan talerätt. Barnet ansågs också ha ett berättigat intresse av att vinna
klarhet om sin härstamning.35 

Talan om fastställande av faderskap efter adoption anses möjlig att
föra men hur en sådan talan skall föras finns inte närmare angivet. Frågan
synes inte ha varit föremål för domstolsprövning, i vart fall finns inte
refererad domstolspraxis.36 Före 1958 års reform av adoptionsreglerna
kunde en talan om fastställande av faderskap efter adoption förmodligen
föras på vanligt sätt enligt FB eftersom det biologiska faderskapet fram
till dess var förenat med arvsrätt oavsett adoptionen.37 När arvsrätten efter
de biologiska föräldrarna avskaffades genom 1970 års reform förändra-
des också förutsättningarna för en faderskapstalan angående biologiskt

34 Grundel, A., Den adopterades rätt att få tillgång till uppgifter rörande sitt ursprung s. 4–5.
35 Prop. 1971:143 s. 81; Ds Ju 1971:12 s. 66–67. Möjligheten att föra talan om faststäl-
lande av biologiskt ursprung efter adoption behandlas nedan i avsnitten 8.5 och 8.6.
36 Därmed är inte uteslutet att frågan kan ha varit föremål för prövning i underrätt.
37 Frågan finns inte behandlad i förarbeten eller litteratur, varför antagandet görs med viss
reservation.
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faderskap enligt FB. Innebörden av denna ändring berördes inte i förar-
betena till reformen, inte heller om ett under dessa förutsättningar fast-
ställt faderskap skulle ges några rättsverkningar.38 

8.3.2 Fastställande av ursprung efter insemination enligt 
inseminationslagen

Barnets rätt till kännedom om det biologiska ursprunget kom att stå i
fokus i samband med att verksamheten med givarinseminationer lagreg-
lerades år 1984. Möjlighet för barnet att få tillgång till information om
det genetiska ursprunget ansågs vara ett villkor för att verksamheten som
sådan skulle kunna tillåtas.39 Barnets biologiska ursprung redovisas dock
inte, i motsats till vad som är fallet efter adoption, i folkbokföringens
register vid sidan av familjerättslig status. Inte heller finns där uppgift om
att barnet tillkommit genom insemination.40 

Det finns skillnader i synen på barnets rätt till kännedom om
ursprunget efter adoption respektive givarinsemination. Efter givarinse-
mination görs inte någon anteckning i folkbokföringen, vare sig om inse-
minationen som sådan eller om givaren. Det är tveksamt om en sådan
anteckning över huvud taget kan göras.41 Medan det biologiska föräldra-
skapet till adopterade barn öppet redovisas, har en anteckning om biolo-
giskt ursprung i givarinseminationsfallen inte ansetts fylla någon funk-
tion.42 Vid givarinsemination är det vidare endast det ”mogna” barnet som
har tillgång till uppgift om den biologiska fadern. Någon motsvarande
begränsning i möjligheterna att ta reda på ett adopterat barns biologiska
ursprung finns inte.43 Det adopterade barnets biologiska föräldrar fram-
står i en mening som ”föräldrar”, medan givaren vid insemination inte
fullt ut erkänts som sådan.

En bidragande faktor till skillnaden i synsätt kan vara den strävan efter
anonymitet för donatorn som tidigare har funnits i Sverige och som fort-
farande är förhärskande i många länder. Kravet på anonymitet har, eller
har haft, starkt stöd. Skyddet för givarens identitet har i stor utsträckning

38 Ds Ju 1971:12 s. 66–67; prop. 1971:143 s. 81. 
39 Se t.ex. SOU 1983:42 s. 17 och 109 ff. Se ovan avsnitt 6.3.
40 Ett förslag om att uppgift om att insemination ägt rum skulle registreras i folkbokföring-
ens register avvisades med hänvisning till att en sådan registrering inte ansågs fylla någon
egentlig funktion. SOU 1983:42 s. 145 samt prop. 1984/85:2 s. 17. Se vidare ovan delav-
snitt 6.5.3.
41 På RSV uppger man muntligen på förfrågan att det inte finns möjlighet att i folkbok-
föringens register införa uppgift om att barnet tillkommit genom insemination.
42 Se vidare ovan under 6.5.3.2.
43 Folkbokföringens uppgifter är i allmänhet offentliga, möjlighet till sekretess ges dock i
sekretesslagens 7 kap. 15 §.
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hävdats av företrädare inom den medicinska professionen. Utan detta
skydd har det ansetts vara svårt att bedriva verksamhet med givarinsemi-
nationer.44 En annan förklaring är att verksamheten med givarinsemina-
tioner rör mycket privata förhållanden och därför är av sådan karaktär att
ett offentliggörande skulle kunna skada de inblandade.45 Ytterligare en
förklaring till donatorns ställning kan vara synen på föräldraskap. De
biologiska föräldrarna till barn som adopterats skulle kunna ses som bar-
nets ”verkliga” föräldrar, eftersom de satt barnet till världen. Vid insemi-
nation uppfattas donatorn inte på det sättet. Donatorn är inte den som
beslutar om barnets tillblivelse, utan ses endast som en person som är
biologiskt upphov till barnet; ett medel som möjliggör tillblivelsen. Där-
till skulle donatorn kunna uppfattas som ett hot mot den rättslige faderns
bild av sig själv som man och som far. Den generellt sett avvisande håll-
ningen hos oss till rättsligt föräldraskap som inte grundar sig på biologisk
släktskap kan bidra till en sådan inställning. Barnets möjlighet till infor-
mation om givaren är mot denna bakgrund en bit på väg mot full öppen-
het. Det är ändå svårt att komma ifrån att den svenska regleringen i denna
del ger uttryck för en något kluven inställning till barnets rätt till känne-
dom om ursprunget.

Enligt uttalanden i motiven till lagen skall det inte vara möjligt att föra
faderskapstalan mot givaren.46 Walin har diskuterat om det inte borde
vara möjligt att föra en talan om fastställande enbart av biologiskt fader-
skap efter donatorinsemination enligt inseminationslagen, då donatorns
identitet är känd.47 Likhet med vad som gäller vid adoption skulle därmed
föreligga. Behovet av att kunna föra en sådan talan torde dock i praktiken
vara närmast obefintligt då det redan av sjukhusets journaler framgår
vem som är biologisk far. Sjukhusets skyldighet att ha information om
donatorns identitet kan ses som en motsvarighet till adoptivbarnets rätt
att väcka talan om fastställande av biologiskt faderskap efter adoption i
syfte att klarlägga härstamningen. I båda fallen tillgodoses barnets
intresse av kännedom om ursprunget.

8.3.3 Fastställande av ursprung i andra fall än efter adoption och 
insemination enligt inseminationslagen

Reglerna i FB rörande fastställande av faderskap har som primärt syfte
att fastställa ett barns familjerättsliga status. Avsikten är att ge ett barn

44 Se t.ex. SOU 1983:42 s. 120 och 167 ff. 
45 Se t.ex. SOU 1983:42 s. 117.
46 Prop. 1984/85:2 s. 14. Se vidare ovan under 6.5.4.1.
47 Walin, G., Föräldrabalken s. 73, not 78.
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familjerättslig tillhörighet och att ålägga den rättsliga fadern ett ansvar
för barnet. Genom att status som far som huvudregel skall tillerkännas
barnets biologiska far tillgodoses också barnets rätt till kännedom om
ursprunget. Något behov av en särskild möjlighet till fastställelse av bio-
logiskt ursprung vid sidan av rättsligt faderskap antas därför inte finnas. I
svensk rätt har man därtill varit avvisande till rättsligt föräldraskap grun-
dat på annat än biologisk släktskap, som tillåts endast vid adoption och
givarinsemination.48 

Lagen tillåter eller – snarare – tolererar dock en bristande överens-
stämmelse mellan biologiskt och rättsligt faderskap i fler fall än vid
adoption och givarinsemination. Så är fallet när faderskapet fastställts
genom en materiellt felaktig dom och förutsättningar för resning saknas.
Situationen blir likartad när barnet tillkommit genom givarinsemination
som inte utförts i enlighet med inseminationslagens bestämmelser. Rätts-
ligt faderskap fastställs i detta fall på grundval av mannens samtycke,
inte biologisk släktskap. Har inseminationen inte skett i enlighet med
lagen saknar dock barnet i allmänhet möjlighet att få uppgifter om dona-
torn. Att i dessa två fall få det rättsligt fastställda faderskapet omprövat
för att uppnå överensstämmelse med biologiskt faderskap går inte. Situa-
tionerna liknar den som föreligger vid adoption.49 Ett intresse att få det
biologiska faderskapet fastställt kan ändå finnas i dessa fall.50 

En bristande överensstämmelse mellan rättsligt och biologiskt föräld-
raskap även i andra fall torde inte vara helt ovanligt. Så kan vara fallet
efter givarinsemination som inte skett i enlighet med inseminationsla-
gens bestämmelser, efter äggdonation eller när faderskap fastställts
genom faderskapspresumtionens tillämpning alternativt bekräftelse trots
att mannen inte är biologisk far. Barnets intresse av att det biologiska
ursprunget klarläggs, utan att det rättsliga faderskapet påverkas, kan i
dessa fall vara detsamma som det hos adopterade barn eller barn till-
komna genom insemination i enlighet med inseminationslagen. Det enda
möjlighet som ges att tillgodose intresset i dessa fall är genom att
ompröva familjerättslig status.51 Det är dock inte givet att barnet har ett

48 Jfr ovan avsnitt 6.10.
49 Möjlighet till omprövning av faderskapet efter givarinsemination anses finnas om det
görs gällande att barnet tillkommit på annat sätt än genom den insemination till vilken
mannen samtyckt, t.ex. genom samlag med annan man. 
50 Att donatorns identitet kan vara känd i denna situation framgår bl.a. av RH 1998:103, i
vilket mål talan fördes mot donatorn om fastställande av faderskap. Syftet med talan synes
dock i detta fall inte primärt ha varit att tillgodose barnets intresse av ursprung. Se vidare
ovan under 4.6.3.3 och 6.5.4.1.
51 Möjligheten att ompröva rättsligt moderskap efter äggdonation får anses oklar, jfr ovan
avsnitt 6.9.
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intresse av att den biologiska föräldern också erhåller status som rättslig
förälder och att den hittillsvarande rättsliga förälder förlorar sin status
som förälder. Den rättsliga – icke-biologiska – föräldern kan ha fungerat
som förälder och uppfattas som sådan av barnet.

Förutom de situationer som nämnts kan det tänkas finnas fall då annan
än barnet vill få biologisk släktskap fastställt. Det är inte otänkbart att
den som anser sig vara biologisk förälder till ett barn skulle vilja få klar-
het i detta utan att för den skull eftersträva rättslig status som förälder.52

Skälet till att annan än barnet saknar talerätt i mål om fastställande av
familjerättslig status är att barnet skall skyddas mot att få denna angri-
pen.53 En möjlighet att få enbart biologiskt ursprung fastställt, utan att
familjerättslig status förändras, skulle kunna ge förutsättningar att tiller-
känna även andra än barnet möjlighet att få släktskapen klarlagd. I det
följande behandlas dock, om inte annat sägs, barnets möjligheter att få
biologiskt ursprung fastställt.

8.4 Prejudiciell prövning av föräldraskap
I de följande avsnitten granskas möjligheterna att föra talan om faststäl-
lande av biologiskt ursprung utan att familjerättslig status påverkas.
Inledningsvis är det lämpligt att i korthet beröra s.k. prejudiciell pröv-
ning av föräldraskapet.54 En sådan prövning av föräldraskapet innebär att
den biologiska släktskapen – oftast faderskap – klarläggs som en förut-
sättning för en viss rättsföljd, utan att familjerättslig status i övrigt slås
fast. I praktiken har prejudiciell prövning av föräldraskap nästan uteslu-
tande uppmärksammats i samband med rätten till arv efter en förälder
som avlidit. Det är i ett sådant fall barnet eller barnets arvingar som gör
gällande att en avliden person är förälder till barnet. Det är också tänk-
bart att en person eller dennes arvingar gör gällande rätt till arv på grund
av faderskap till den avlidne. En prejudiciell prövning av faderskapet får
betydelse endast i det aktuella målet och innebär inte ett mot alla gäl-
lande avgörande av familjerättslig status.

Att en prövning är prejudiciell innebär att biologisk släktskap prövas
som en förutsättning för rätten till arv. Innan frågan om arvsrätt i det

52 Jfr Europadomstolen Nylund v. Finland Application no. 27110/95. Ärendet rörde en man
som önskade få fastslaget om han var biologisk far till ett barn fött i moderns äktenskap
med en annan man. Jfr ovan delavsnitt 4.6.2. 
53 Se ovan delavsnitt 7.4.3.
54 Se vidare bl.a. Lind, J., Anmälan av Gösta Walin: Kommentar till föräldrabalken och
därtill anslutande lagar s. 570–571; Walin, G., Faderskap till barn u.ä. s. 799–800; Lind, J.,
En replik s. 803.
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enskilda fallet kan avgöras måste det biologiska faderskapet klarläggas.
Föreligger inte biologisk släktskap finns inte heller förutsättning för arv.
Kan biologisk släktskap däremot visas, kan rätt till arv föreligga i det
enskilda fallet, beroende på vem det är som gör gällande en sådan rätt.55 

En prejudiciell prövning av faderskapet förutsätter i allmänhet att
faderskapet inte finns fastställt. Detta sammanhänger med, som ovan
berörts, att lagenligt fastställda faderskap sedan år 1917 anses konstitue-
rande för barnets rättsliga status och således bindande mot envar.56 Bar-
nets arvingar antas dock kunna få ett fastställt faderskap omprövad preju-
diciellt; frågan är dock i vilken situation en sådan talan är av praktiskt
intresse.57 Arvingarna har i vissa fall möjlighet att direkt väcka talan om
omprövning av det rättsliga faderskapet.58 

Rätten att begära prejudiciell prövning av släktskapen är inte tidsbe-
gränsad för arvinge i nedstigande led. Arvsrätten som sådan preskriberas
dock tio år efter dödsfallet.59 Däremot är möjligheterna att få till stånd en
prejudiciell prövning av släktskap begränsade för den som gör gällande
rätt till arv på grund av biologisk släktskap i uppåtstigande led (bakarv),
dvs. på grund av att han själv – eller någon efter vilken han har arvsrätt –
är far till en avliden person. Sedan år 1976 finns en särskild preskrip-
tionsregel i ÄB 16:3 a som anger att anspråk på rätt till arv på grund av
faderskap måste göras gällande inom tre månader från dödsfallet.

Huruvida faderskapet kan prövas prejudiciellt i mål rörande andra till
föräldraskapet knutna rättsverkningarna är inte helt klart. I 1946 års för-
slag till föräldrabalk menade Ärvdabalkssakkunniga att en man som
anser sig vara far till ett barn hade möjlighet att få faderskapet prövat pre-
judiciellt i exempelvis mål om vårdnad.60 HD avvisade dock i målet NJA
1970 s. 347 en påstådd faders yrkande om umgängesrätt med hänvisning
till att endast den man vars faderskap fastställts enligt den i 3 kap. FB
fastställda ordningen hade talerätt, ett uttalande som utesluter en prejudici-
ell prövning i mål om umgängesrätt.61 Åke Malmström har avvisat tanken

55 Jfr Ekelöf, P O., Rättegång I s. 25 ff.
56 Se ovan delavsnitt 7.4.3.
57 Walin, G., Föräldrabalken s. 119.
58 Det som skulle kunna slås fast genom en prejudiciell prövning är att arvingarna inte är
arvsberättigade om det slås fast att mannen inte var biologisk far till det barn han står som
rättslig far till. Det är inte givet att arvsrätten påverkas av detta, varför grunden för en pre-
judiciell prövning framstår som osäker. Se vidare nedan avsnitt 10.4.
59 ÄB 16:4 anger att i de fall en kortare preskriptionstiden inte gäller, har en arvinge eller
testamentstagare att göra sin rätt gällande inom tio år från dödsfallet eller, om han rätt
inträder först vid en senare tidpunkt, från denna.
60 SOU 1946:93 s. 65.
61 Rättsfallet har refererats ovan i delavsnitt 4.6.2.
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på en talan enbart angående underhållsskyldighet i de fall status som far
inte finns fastställd. Malmström synes därmed utesluta prejudiciell pröv-
ning av faderskapet när det gäller underhåll. En prövning av faderskapet
måste enligt honom röra fastställande av status som förälder, inte någon
av faderskapets rättsverkningar.62 Johan Lind har anslutit sig till denna
uppfattning och anser att behovet av att bestämma status med verkan mot
alla och envar är påtaglig när både mannen och barnet är i livet, mindre
så när någon av dem avlidit.63 

Slutsatsen av det ovan framförda synes bli att en prejudiciell prövning
av biologiskt faderskap är möjlig endast i fråga som rör rätt till arv och
dessutom endast om rättslig status som förälder inte tidigare finns fast-
ställd. Om detta stämmer utgör prejudiciell prövning av faderskap inte en
möjlighet att oberoende av föräldrastatus fastställa biologiskt ursprung.

8.5 Fastställelsetalan om biologiskt ursprung 
enligt FB

8.5.1 Talan om fastställande av biologiskt ursprung när 
föräldrastatus fastställts genom adoption

8.5.1.1 Adoption utgör inte rättegångshinder vid fastställande av 
biologiskt faderskap

I FB finns ett särskilt regelsystem för fastställande av biologiskt fader-
skap. Det framstår därför som följdriktigt att först undersöka om en talan
om fastställande av biologiskt faderskap efter adoption kan föras enligt
dessa regler.

Familjerättslig status genom adoption har i princip samma rättskraft
som andra avgöranden rörande föräldrastatus. Frågan kan därför ställas
om inte adoption därmed utgör ett formellt rättegångshinder för en talan
om fastställande av faderskap enligt FB. Det primära syftet med en talan
enligt FB:s regler är att fastställa en individs familjerättsliga status, på ett
av flera alternativa sätt, och att därigenom ge någon ansvar för barnet.
Adoption respektive faderskapsfastställelse enligt FB har således samma
syfte och samma rättsverkningar. Ett adoptionsbeslut borde därför utgöra
hinder för en talan om fastställande av biologiskt faderskap enligt FB

62 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 62. Malmström berör dock inte uttryckligen frågan om
prejudiciell prövning. Jfr även Walin, G., Faderskap till barn u.ä. s. 799.
63 Lind, J., Anmälan av Gösta Walin: Kommentar till föräldrabalken och därtill anslutande
lagar s. 571.
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kap. 1.64 Ett annat synsätt innebär att barnet får två fäder. Avsikten kan
dock inte ha varit att ett, vid sidan av adoptionen, fastställt – biologiskt –
faderskap skulle medföra de rättsverkningar som normalt är knutna till
rättsligt fastställt faderskap.65 Att barnet skulle kunna få två, vad gäller
rättsverkningarna ”fullvärdiga”, fäder jämte modern strider mot den syn
på föräldraskap som i övrigt kommit till uttryck i rättsliga sammanhang;
ett barn skall ha en mor och en far. En fastställelse av biologiskt fader-
skap jämlikt FB 1 kap. utgör emellertid, rent formellt, en fastställelse av
familjerättslig status. Att ett sålunda fastställt faderskap i här uppmärk-
sammad situation ändå inte anses vara förenat med fulla rättsverkningar
skulle kunna förklaras på följande sätt.

För att ett tidigare statusavgörande, dvs. adoptionen, skall anses utgöra
rättegångshinder för en senare väckt talan om fastställande av faderskap
krävs att den väckta talan anses vara en talan om samma sak som det tidi-
gare avgörandet, dvs. det som avgjorts genom adoptionsbeslutet. Samma
sak, i processuell mening, innebär att båda processerna har samma rätts-
följd, och olika saker innebär att rättsföljderna kan tänkas föreligga vid
sidan av varandra. En talan om fastställande av biologiskt faderskap
måste därför ses som en annan sak än adoption för att vara tillåten.
Faderskap som fastställs enligt FB:s regler har fulla rättsverkningar;
mannen erhåller rättslig status som far till barnet. En dom om faststäl-
lande av biologiskt faderskap efter adoption får rent principiellt antas
vara ett ”fullvärdigt” faderskap i denna mening. Att så ändå inte blir fal-
let i praktiken hänger samman med att rättslig föräldrastatus på grund av
adoptionen kvarstår.66 Adoption kan som bekant inte hävas annat än
genom en ny adoption. Situationen blir densamma som när faderskapet
fastställs först och barnet sedan adopterats; det fastställda faderskapet
förlorar genom adoptionen sin rättsliga betydelse. Att åtgärderna vidtas i
omvänd ordning i här diskuterat fall får inte någon betydelse eftersom
adoption alltid ”tar över” andra föräldraskap.67 Rättsföljderna är därmed
inte desamma i de två processerna och adoptionsbeslutet utgör inte rätte-

64 Jfr Fitger, P., Lagen om domstolsärenden s. 223.
65 Walin, G., Föräldrabalken s. 73, not 78.
66 Ett liknande synsätt synes föreligga i dansk rätt, jfr lovförslag nr L 197/1999–2000 s. 31.
67 Om adoptivbarnet och adoptanten gifter sig eller ingår partnerskap upphör adoptionens
verkan. Barnet blir i rättslig mening faderlöst. Väcker barnet därefter talan om faststäl-
lande av faderskap torde ett fastställt faderskap få fullständiga rättsverkningar och barnet
blir t.ex. arvsberättigat efter fadern. Har faderskapet däremot fastställts före adoptionen
återfår det inte sin rättsverkan trots att adoptionens rättsverkningar upphör. Samma torde
få antas gälla om ordningsföljden är adoption, fastställelse och giftermål; det fastställda
faderskapet får alltså inte några rättsverkningar. Att rättsverkningarna av fastställt fader-
skap blir olika beroende på i vilken ordningsföljd åtgärderna vidtas framstår inte som helt
tillfredsställande.
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gångshinder. En invändning skulle kunna vara att en talan om faststäl-
lande av biologiskt faderskap i andra situationer inte kan väckas så länge
det finns ett bestående rättsligt faderskap. Bedömningen av om talan är
tillåten eller ej påverkas inte av huruvida det biologiska faderskap som
söks fastställt avses få några rättsverkningar. Av betydelse i samman-
hanget är att möjligheterna att föra talan om fastställande av faderskap
uttryckligen har reglerats när faderskapet fastställts på annat sätt än
genom adoption. Att adoptionsfallet inte finns reglerat innebär att en
talan om fastställande av biologiskt ursprung efter adoption, i motsats till
andra fall, skulle kunna prövas.

8.5.1.2 Fastställande av biologiskt ursprung rör ett rättsförhållande

Slutsatsen att en talan om fastställande av biologiskt ursprung efter adop-
tion är tillåten eftersom det fastställda faderskapet inte får några rätts-
verkningar aktualiserar ytterligare en fråga: Rör en talan om fastställande
av det biologiska ursprunget, utan de till föräldraskap knutna rättsverk-
ningarna, alls ett rättsförhållande? En förutsättning för att en fråga över
huvud taget skall kunna tas upp till prövning enligt allmänna rättsprinci-
per är att den rör ett rättsförhållande.68 Kravet innebär enligt svensk rätt
att det inte är möjligt att föra talan om fastställande av ett visst sakförhål-
landes existens. Det är möjligt att säga att en talan om fastställelse av
(biologiskt) faderskap i de flesta fall är just detta. Att fastställande av
faderskap, som är en talan om ett visst sakförhållandes existens, ändå är
möjlig att föra hänger samman med att det är möjligt att överblicka vilka
rättsliga relationer som påverkas av domen.69 Men påverkar en dom som
fastställer biologiskt ursprung efter adoption över huvud taget någon
rättslig relation?

Svaret förefaller böra bli jakande. Möjligheten att fastställa faderskap
efter adoption motiverades dels med hänvisning till barnets intresse att få
kännedom om ursprunget dels med hänvisning till den biologiska släkt-
skapens rättsliga betydelse i vissa avseenden, exempelvis som äkten-
skapshinder.70 I ÄktB 2:3 stadgas att äktenskap inte får ingås mellan dem
som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led eller är helsys-
kon. Det är den biologiska släktskapen som avses. När det gäller adoptiv-
barn får detta den något anmärkningsvärda konsekvensen att äktenskap
med adoptant eller adoptivsyskon är möjligt. Biologisk släktskap utgör
däremot hinder för äktenskap oavsett adoption. För att få klarlagt om bio-
logisk släktskap föreligger skulle en möjlighet till rättslig prövning i

68 Jfr RB 13:2 om fastställelsetalan, se vidare nedan delavsnitt 8.6.4.
69 Ekelöf, P O. & Boman, R., Rättegång II s. 111.
70 Prop. 1971:143 s. 81.
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vissa fall kunna vara önskvärd.71 Biologisk släktskap kan också få bety-
delse vid bedömning av om brott jämlikt BrB 6:6 – sexuellt umgänge
med avkomling – begåtts.72 Frågan om det biologiska ursprunget kan där-
med få rättslig betydelse på sådant sätt att den kan sägas röra ett rättsför-
hållande.73 I propositionen till 1970 års reform av reglerna om adoption
hänvisade departementschefen också till adoptivbarnets berättigade
intresse av att vinna klarhet om sin härstamning som ett självständigt
skäl för att tillåta en talan om faderskapsfastställelse.74 Det förefaller
dock svårt att, inom ramen för gällande reglering, argumentera för att ett
beaktansvärt intresse utan rättsföljder utgör ett rättsförhållande.75 

8.5.1.3 Samverkan mellan olika regler möjliggör talan om fastställande 
av biologiskt ursprung

Det förefaller möjligt att med hänvisning till det ovan sagda argumentera
för att en talan om fastställande av biologiskt faderskap efter adoption
kan föras enligt FB:s regler. Resonemanget bygger på att avgörande bety-
delse läggs vid det faktum att adoption inte kan hävas. Barnets familje-
rättsliga status består därför, oavsett innebörden i ett efterföljande avgö-
rande rörande biologiskt faderskap. Ett skäl för att tillåta en talan enligt
FB skulle kunna vara att en sådan talan framstår som önskvärd mot bak-
grund av att status som förälder vid adoption uttryckligen erhålls på
annan grund än biologisk släktskap. Ett fastställande av biologiskt fader-
skap skulle göra det möjligt att tillgodose barnets intresse av kännedom
om ursprunget.76 

Motargument saknas dock inte. En talan om fastställande av faderskap
enligt FB avser att fastställa det biologiska ursprunget för att göra det
möjligt att ge barnet familjerättslig status. En talan om fastställande av
biologiskt ursprung efter adoption har inte ett sådant syfte utan avser
endast att ge barnet kännedom om sitt biologiska ursprung. Det fader-
skap som fastställs enligt reglerna i FB innebär dock i princip ett faststäl-
lande av familjerättslig status. Att det fastställda faderskapet inte får
några rättsverkningar, dvs. att en statusförklaring inte uppnås, beror på
att adoption inte kan hävas, ett faktum som inte har med reglerna om

71 Se vidare ovan delavsnitt 5.4.1.
72 Se vidare ovan delavsnitt 5.4.3.
73 Se vidare Ekelöf, P O. & Boman, R., Rättegång II s. 109 ff.
74 Prop. 1971:143 s. 81. Samma uppfattning fördes fram i den promemoria som låg till
grund för reformen, Ds Ju 1971:12 s. 66–67.
75 Jfr RB 13:2 som anger förutsättningarna för en fastställelsetalan, ”… huruvida ett visst
rättsförhållande består eller icke består …”.
76 Jfr ovan delavsnitt 7.2.2.
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fastställande av faderskap att göra. En talan om fastställande av biolo-
giskt ursprung blir i dessa fall möjlig att föra på grund av en till synes
oförutsedd samverkan mellan olika regler. Barns vars familjerättsliga sta-
tus fastställts på annat sätt än genom adoption saknar därmed möjlighet
att rättsligt få sitt biologiska ursprung fastställt.

Eftersom avsikten endast är att tillförsäkra barnet en rätt till kännedom
om biologiskt ursprung synes en bättre lösning vara att en sådan talan
förs i en annan ordning än den som gäller för fastställande av familje-
rättslig status. Därigenom uppnås dessutom ett uttryckligt erkännande av
det som skall skyddas genom talan, nämligen rätten till kännedom om
ursprunget. En ordning för fastställande av biologiskt ursprung som är
oberoende av FB:s regler framstår också som önskvärd om man beaktar
andra situationer då ett intresse kan finnas av att få biologiskt ursprung
fastställt.

8.5.2 Talan om fastställande av biologiskt ursprung när 
föräldrastatus fastställts genom faderskapspresumtionen

När ett barns moder är gift anses hennes make enligt faderskapspresum-
tionen i FB 1:1 vara far till hennes barn. Det formella äktenskapet läggs
till grund för rättslig status oberoende av om mannen är biologisk far till
barnet eller inte. I de fall mannen inte är biologisk far till barnet skulle
mannen eller barnet kunna ha ett intresse av att få det biologiska fader-
skapet fastställt, utan att den familjerättsliga statusen påverkas.

I FB 1:3 stadgas att faderskap kan fastställas genom dom eller bekräf-
telse endast när FB 1:1 inte är tillämplig, dvs. när modern är ogift, eller
när faderskapspresumtionen hävts. Stadgandet i FB 1:3 innebär att om
rättsligt faderskap fastställts genom tillämpning av faderskapspresumtio-
nen, måste frågan om fastställande av biologiskt faderskap tas upp i ett
mål om hävande av faderskapet. Familjerättslig status skall som huvud-
regel tillgodose barnets samtliga intressen, också intresset av kunskap
om det biologiska ursprunget. Eftersom rättsligt och biologiskt faderskap
mot bakgrund av denna målsättning skall överensstämma anses barnet
rent principiellt sakna ett intresse av att få frågan om biologiskt ursprung
fastställt vid sidan av rättsligt faderskap. Uppdagas en bristande överens-
stämmelse skall barnets samtliga intressen tillgodoses genom att den bio-
logiske fadern också ges rättslig status som far.

Regeln i FB 1:3 förhindrar också en självständig talan om fastställande
av biologiskt ursprung när barnet tillkommit genom givarinsemination.
FB 1:6 anger att mannen vid hävande av faderskapet i dessa fall skall
jämställas med en biologisk far, om barnet tillkommit genom den insemi-
nation mannen samtyckt till. Barnet saknar därmed möjlighet att få det
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biologiska faderskapet fastställt. Har inseminationen utförts i enlighet
med inseminationslagen har barnet dock tillgång till information om
donatorn och kan på det sättet få kännedom om ursprunget. Men rättsligt
faderskap fastställs på ovan beskrivna sätt även i de fall inseminationen
inte skett i enlighet med inseminationslagens bestämmelser. Det kan i det
fallet synas rimligt att dra paralleller med adoptionsfallet. I likhet med
vad som gäller efter adoption kan rättsligt faderskap efter givarinsemina-
tion inte omprövas med hänvisning till bristande överensstämmelse mel-
lan biologiskt och rättsligt faderskap. En talan om fastställande av biolo-
giskt faderskap enligt reglerna i FB skulle därför inte få till följd att den
rättsliga statusen som far påverkas. Ordalydelsen i FB 1:3 innebär dock
att en talan om fastställande av biologiskt faderskap efter givarinsemina-
tion på en gift kvinna inte kan tas upp till prövning enligt FB:s regler.

8.5.3 Talan om fastställande av biologiskt ursprung när 
föräldrastatus fastställts genom dom

Att få biologiskt faderskap fastställt när faderskapet fastställts genom
dom är lika svårt som när faderskapet fastställts genom faderskapspre-
sumtionen. Av RB 17:11 framgår att en fråga som avgjorts genom dom
inte ånyo kan tas upp till prövning. Huvudregeln är således att om rätts-
ligt faderskap fastställts genom dom kan faderskapet inte tas upp till
ännu en prövning. Motsvarande skulle, som ovan berörts, kunna sägas
gälla även när faderskapet fastställts genom adoption. Skillnaden är att
vid adoption vilar den rättsliga statusen inte på biologisk släktskap, vilket
däremot skall vara fallet om faderskap fastställts genom dom. En talan
om fastställande av biologisk släktskap när det redan finns en dom om
faderskap gäller därmed samma sak som den tidigare domen, oavsett om
den anses gälla biologisk släktskap eller rättslig status.77 Fastställande av
biologiskt ursprung måste därför enligt gällande regler prövas inom
ramen för en omprövning av det rättsliga faderskapet.

För att kunna få till stånd en omprövning av en dom som vunnit laga
kraft krävs att resning enligt RB 58:1 beviljas. Resning kan beviljas om
omständighet eller bevis som inte tidigare förebragts åberopas och bevis-
ningen sannolikt skulle ha lett till en annan utgång i målet. En ny blod-
undersökning enligt vilken den rättsliga fadern utesluts som biologisk far
skulle kunna vara ett sådant bevis. I praktiken begränsas möjligheterna
att frambringa ny bevisning genom reglerna i lagen om blodundersök-
ning. För ett förordnande om blodundersökning krävs att någon ny
omständighet framkommit efter fastställelsen av faderskapet som ger

77 Jfr ovan under 8.5.1.1.
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anledning till antagande att mannen som fastställts som far inte är det.
Om parterna78 vid fastställelsen kände till att mannen inte var biologisk
far saknas möjligheter att mot någon av parternas vilja senare framtvinga
blodundersökning.79 I ett sådant fall framstår mannens eller barnets
intresse av att åtminstone få den biologiska släktskapen klarlagd som
skyddsvärt, även om klarläggandet av släktskapen inte tillåts inverka på
den rättsliga statusen.

8.5.4 Talan om fastställande av biologiskt ursprung när 
föräldrastatus fastställts genom bekräftelse

I de föregående delavsnitten har konstaterats att lagens utformning för-
hindrar att frågan om fastställande av biologiskt faderskap – oberoende
av rättslig status – tas upp till prövning som en fråga för sig i de fall
faderskapet fastställts genom faderskapspresumtionen eller genom dom.
Av lagen framgår däremot inte om det är möjligt att väcka en sådan talan
när faderskapet fastställts genom bekräftelse. FB 1:3 behandlar endast
fall när faderskapet fastställts genom faderskapspresumtionen. Stadgan-
det i RB 17:11 om rättegångshinder avser endast frågor avgjorda genom
dom. Av detta är det dock inte möjligt att dra slutsatsen att, om faderskap
fastställts genom bekräftelse, hinder inte skulle föreligga att få det biolo-
giska faderskapet fastställt genom ännu en bekräftelse eller dom. För att
en sådan slutsats skall vara möjlig måste man först kunna slå fast att en
bekräftelse inte äger sådan rättskraft parterna emellan att den hindrar
ännu en, från den tidigare bekräftelsen, oberoende prövning av biologiskt
faderskap. Övervägande skäl talar dock för att faderskap fastställt genom
bekräftelse har samma rättskraft som faderskap fastställda på grund av
faderskapspresumtionen eller genom dom. Även vid bekräftelse är avsik-
ten att fastställa familjerättslig status på grundval av biologisk släktskap.
En talan om fastställande av det biologiska faderskapet avser därför
samma sak som bekräftelsen. Inte heller i övrigt föreligger någon skill-
nad i synsätt på dessa olika sätt att fastställa faderskap.

På samma sätt som när faderskapet fastställts genom faderskapspre-
sumtionen eller genom dom, måste frågan om biologiskt faderskap prövas

78 Det har diskuterats om vetskap t.ex. hos socialnämndens företrädare om att annan man
kan komma ifråga som far, skall anses förhindra att barnet senare beviljas ny blodunder-
sökning, se Walin, G., Föräldrabalken s. 142. 
79 Saldeen, Å., Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag s. 1286–1287.
Möjlighet att framtvinga blodundersökning saknas redan om parterna vid fastställelsen
kände till att modern haft samlag med annan man under konceptionstiden, blodundersök-
ningslagen 1 a §. Detta gäller också i de fall mannen på grund av då gällande regler sak-
nade möjlighet att åberopa att modern hade haft samlag med annan man under
konceptionstiden. Se vidare ovan delavsnitt 4.8.4.
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inom ramen för en prövning av den rättsliga statusen som far. Enligt FB
1:4 st. 3 skall en bekräftelse förklaras sakna verkan om det visas att den
är felaktig. Mannen och barnet kan därför väcka talan om bekräftelsens
ogiltighet på grund av bristande överensstämmelse mellan rättsligt och
biologiskt faderskap.80 Rätten att begära omprövning är inte begränsad i
tid eller beroende av att nya omständigheter framkommit, varför något
behov av att särskilt fastställa biologiskt ursprung inte anses finnas. Det
faderskap som fastställs genom bekräftelse skall överensstämma med det
biologiska faderskapet på samma sätt som när faderskapet fastställs genom
dom. Har barnet tillkommit genom givarinsemination och faderskapet
fastställts genom den samtyckande mannens bekräftelse av faderskapet
saknas dock möjligheter att få rättslig status som far omprövad. Finns det
i dessa fall inte uppgift om donatorns identitet skulle en möjlighet att få
det biologiska ursprunget rättsligt klarlagt kunna anses önskvärd.

8.6 Fastställelsetalan om biologiskt ursprung 
enligt RB

8.6.1 Förhållandet mellan FB och RB

En talan om fastställande av biologiskt ursprung oberoende av rättslig
status som förälder kan, enligt resonemanget i föregående avsnitt 8.4,
inte föras enligt FB i något fall utom – möjligen – efter adoption. Avgö-
rande för slutsatsen är att reglerna i FB avser fastställandet av rättslig sta-
tus, inte primärt biologiskt ursprung. Vore det då möjligt att enligt
bestämmelserna i RB föra talan enbart om fastställande av biologiskt
ursprung, inte familjerättslig status, ett spörsmål som inte regleras i FB?

En allmän princip i svensk rätt är att speciallag bryter allmän lag; lex
specialis legi generali derogat. Gäller talan fastställande av status som
förälder, dvs. faderskap med fulla rättsverkningar, är FB:s specialregler
tillämpliga i stället för de allmänna reglerna om fastställelse i RB. Att
specialregel går före allmän regel får sin betydelse i de fall då de aktuella
reglerna inte är överensstämmande. Rättssystemet kan ses som en bygg-
nad där grunden utgörs av mycket allmänna regler på vilka sedan staplas
alltmer precisa detaljbestämmelser.81 Specialregeln uppfattas som ett sär-
skilt stipulerat undantag från den allmänna regeln.

80 Uttrycklig reglering om talerätt i dessa fall saknas. Det antas att i vart fall mannen och
barnet har sådan talerätt, se Walin, G., Föräldrarätt s. 49. Se också RH 1997:21 i vilket mål
det slogs fast att barnet har talerätt.
81 Bilden tagen från Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 422.
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Några vattentäta skott finns emellertid inte mellan de olika regelsyste-
men. Saknas tillämpliga regler i FB för ett fall kan ledning för ett avgö-
rande hämtas i de allmänna reglerna eller i allmänna rättsprinciper. Ett
exempel är talan om fastställande av moderskap; uttryckliga regler härom
saknas i FB, varför en talan anses kunna föras enligt de allmänna reg-
lerna om fastställelsetalan i RB.82 Exempel på situationer där FB inte
ansetts exklusivt reglera frågor rörande fastställande av faderskap kan
hämtas i rättspraxis rörande bevisningen om faderskap. Regeln i FB 1:5
anger att rätten skall förklara en man vara far till barnet om det kan styr-
kas att han har haft samlag med barnets moder under konceptionstiden
och det är sannolikt att han är far till barnet.83 HD har slagit fast att pre-
sumtionsregeln i FB 1:5 inte innebär att det skulle vara otillåtet att rätts-
ligt fastställa faderskap med tillämpning av allmänna bevisprinciper om
detta är möjligt.84 I några fall har HD följaktligen, när bevisningen om
samlag ansetts otillräcklig, frångått bevisregeln i FB 1:5 och istället med
stöd av allmänna bevisprinciper fastställt faderskap direkt på grund av
den rättsgenetiska bevisningen i målet.85 

8.6.2 Talerätt angående fastställande av faderskap enligt FB och RB

Förhållandet mellan reglerna i FB och RB har uppmärksammats i anslut-
ning till frågan om rätten att föra talan om fastställande av faderskap.
Enligt reglerna i FB är det endast barnet som har talerätt i mål om fast-
ställande av faderskap.86 Den som anser sig vara biologisk far till ett barn
saknar möjlighet att på eget initiativ få sin biologiska släktskap med bar-
net rättsligt fastställd enligt FB.87 

RB innehåller inte några uttryckliga regler om talerätt. Av allmänna
processrättsliga principer följer emellertid att den som lider förfång av att
oklarhet om ett visst rättsförhållande föreligger, har rätt att väcka fast-
ställelsetalan angående ett visst rättsförhållandes existens eller icke exis-
tens. Därmed borde i vart fall barnet och de biologiska föräldrarna anses
ha rätt att väcka talan om fastställande av biologisk föräldraskap om en
sådan talan över huvud taget kan föras enligt RB.

82 Se SvJT 1968 ref. s. 89; NJA 1964 s. 66 samt JO 1989/90 s. 223–229. Se ovan avsnitt 6.9.
83 Se ovan delavsnitt 4.6.1.
84 NJA 1984 s. 49 s. 57.
85 NJA 1984 s. 49; NJA 1985 s. 236 I; NJA 1998 s. 184 (ovan refererat under 4.6.3.1) samt
NJA 1999 s. 598. Jfr dock RH 1998:103 i vilket mål underrätterna funnit att, eftersom bar-
net avlats genom insemination och inte genom samlag, laga grund saknades för faststäl-
lande av faderskap. Se ovan under 4.6.3.3 och 6.5.4.1.
86 Se ovan delavsnitt 4.6.2. 
87 Jfr ovan bl.a. delavsnitten 4.3.6 och 4.6.2.
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Frågan huruvida en man som anser sig vara far till ett barn är utesluten
från talerätt enligt allmänna processuella regler har uppmärksammats i
rättspraxis och litteraturen.88 Olle Höglund har formulerat problematiken
på följande sätt: ”En sak är, att ett särskilt regelsystem tillskapats för att
såvitt möjligt är säkerställa att faderskapet till varje barn som föds blir
fastställt, en annan, om därmed också utesluts talan i samma syfte enligt
allmänna processuella regler.”89 Det skall här tilläggas att det är en talan
om fastställande av rättslig status som far som diskuterats, inte en talan
enbart om fastställande av ursprung. Frågan har varit föremål för dom-
stols prövning i två fall, nämligen NJA 1970 s. 347 och RH 1995:85.

I NJA 1970 s. 347 väckte en man som ansåg sig vara far till ett barn
talan om fastställande av faderskapet.90 HD förklarade i målet att talan
om fastställande av faderskap endast kunde föras för barnets räkning med
följd att mannen saknade talerätt. JustR Mannerfelt menade dock att tale-
rättsinskränkningen endast omfattade fall där den då gällande fader-
skapslagen var tillämplig, dvs. när barnavårdsman var förordnad.91 I
övriga fall gällde de allmänna reglerna för fastställelsetalan enligt RB.
Därmed var mannen oförhindrad att, när faderskapslagen inte var till-
lämplig, väcka talan om fastställande av faderskap med stöd av de all-
männa talerättsreglerna i RB. Frågan är om denna möjlighet – om den
fanns – försvann genom införandet år 1976 av den nu gällande regeln i
FB 3:5 som uttryckligen anger att talan om fastställande av faderskap
endast kan väckas av barnet. I motiven till 1976 års reform diskuterades
om mannen borde ha rätt att föra talan om fastställande av faderskap.
Behov av en sådan ordning ansågs emellertid inte föreligga.92 Den dis-
kussion som då fördes rörde emellertid FB; möjligheten att föra talan
enligt RB berördes inte i sammanhanget.

Frågan om tillämpligheten av RB:s regler i mål om fastställande av
faderskap har prövats av Hovrätten över Skåne och Blekinge i följande
fall:

RH 1995:85. En man hade i målet väckt talan mot ett avlidet barns dödsbo
med yrkande att domstolen skulle fastställa att han var far till barnet. Döds-
boet medgav käromålet. Omständigheterna var följande: Mannen hade varit
sambo med en kvinna som fött deras barn. En kort tid efter födelsen avled

88 Se bl.a. Singer, A., Mannens talerätt vid fastställande av faderskap s. 569–571.
89 Beckman, N. & Höglund, O., Svensk familjerättspraxis B II 11. O. Höglund är f.d. justitie-
råd. 
90 Rättsfallet finns refererat ovan i delavsnitt 4.6.2.
91 Lagen (1969:618) om fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap.
92 Prop. 1975/76:170 s. 140. Jfr ovan delavsnitten 4.3.6 och 4.6.2 angående mannens tale-
rätt vid fastställande av faderskap.
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barnet. Barnets moder tog därefter sitt liv. Faderskapet till barnet hade då
inte hunnit fastställas och kunde i den uppkomna situationen inte fastställas
genom faderskapsbekräftelse eftersom modern inte kunde godkänna man-
nens avgivna bekräftelse av faderskapet. Någon möjlighet att få faderskapet
fastställt på annat sätt än genom ett stämningsförfarande fanns därför inte.
Mannen gjorde i målet gällande att hans talan var en fastställelsetalan enligt
RB. Bedömningen av faderskapet i materiellt hänseende kunde enligt man-
nen avgöras med tillämpning av FB 1:5. TR ogillade mannens talan med
motiveringen att reglerna i FB exklusivt reglerar möjligheterna att föra talan
om fastställande av faderskap varför mannen saknade talerätt. HovR fast-
ställde TR domslut och tillade bl.a. att det inte fanns utrymme för att med
stöd av RB 13:2 tillerkänna en man som påstår sig vara far talerätt.

Frågan huruvida en talan om fastställande av faderskap kan föras som en
fastställelsetalan jämlikt RB kan tyckas – nekande – besvarad genom
HovR:s ovan refererade avgörande i RH 1995:85. Det är dock inte givet
att varje talan om fastställande av biologiskt faderskap enligt RB är ute-
sluten. Av betydelse i sammanhanget är möjligheten att se flera syften
med fastställande av faderskap. Reglerna i FB om fastställande av fader-
skap har, som ovan nämnts, som primärt syfte att fastställa rättslig status
som förälder.93 Vid fastställande av biologiskt ursprung efter adoption –
en talan som anses möjlig att föra – är det inte fråga om fastställande av
status som förälder. Istället är avsikten att få fastslaget att en person är
biologisk förälder. Det faktum att adopterade anses ha rätt att få det bio-
logiska ursprunget fastställt oberoende av familjerättslig status innebär
att kännedom om ursprung rättsligt kan tillgodoses oberoende från
intresset av familjerättslig status. Frågan blir när ett sådant åtskiljande är
möjligt att göra.

8.6.3 Kan talan om ursprung skiljas från talan om familjerättslig 
status?

Anledningen till att en talan inte tilläts i de ovan anförda rättsfallen –
NJA 1970 s. 347 och RH 1995:85 – torde inte vara att domstolarna inte
förmådde göra en distinktion mellan status och ursprung. Förklaringen
som framskymtar av HD:s resonemang i målet NJA 1970 s. 347 är en
annan. Faderskapet fanns inte fastställt i de båda ovan nämnda rättsfallen.
I en sådan situation kan det finnas anledning att låta en rättslig prövning
av faderskapet inriktas på fastställande av familjerättslig status. En talan
om fastställande av faderskap bör i de fall faderskapet inte tidigare fast-
ställts av hänsyn till barnets intresse i första hand föras enligt den i FB

93 Jfr Malmström, Å., Föräldrarätt s. 62.
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föreskrivna ordningen, eftersom det är genom fastställande av status som
någon också kan åläggas ett ansvar för barnet.94 Eftersom utgångspunkten
är att rättsligt faderskap skall fastställas i överensstämmelse med biolo-
giskt faderskap, kommer frågan om tillgodoseende av barnets rätt till
kännedom om ursprunget att bli aktuell först om överensstämmelse inte
uppnåtts vid fastställande av status.95 

HovR berörde i målet RH 1995:85 inte alls frågan om vikten av att
familjerättslig status fastställs först. Istället fokuserades att talerättsreg-
lerna i FB utesluter talerätt för mannen rörande faderskap. Enligt FB 3:5
är det endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap.
Mannen gjorde i målet gällande att talan väcktes enligt RB med yrkande
om fastställande enbart av det faktum att mannen var biologisk far till
barnet; status som rättslig förälder eftersöktes inte.96 Denna distinktion
uppmärksammades inte av vare sig TR eller HovR. Om det går att skilja
mellan fastställande av status och fastställande av ursprung – något som
anses möjligt efter adoption – så borde det vara möjligt att föra en talan
om fastställande av ursprung enligt RB. Talerättsbegränsningarna i FB
borde inte ges en så långtgående verkan som HovR gör i sitt resonemang.
Tilläggas kan att mannen torde ha varit oförhindrad att väcka talan om
rätt till arv efter barnet och därigenom ha tvingat fram en prejudiciell
prövning av faderskapet. Avgörandena i NJA 1970 s. 347 och RH 1995:85
utesluter därmed enligt min mening inte att talan om fastställande av bio-
logiskt ursprung oberoende av familjerättslig status skulle kunna föras
enligt allmänna processuella regler i RB, utan hinder av talerättsbegräns-
ningarna i FB. Skäl kan dock finnas för att tillåta en talan om enbart fast-
ställande av biologiskt faderskap endast när rättslig status som förälder
redan finns fastställd. Sett ur barnets synvinkel kan fastställande av
familjerättslig tillhörighet med åtföljande ansvar för barnet framstå som
viktigare än enbart fastställande av ursprung.

8.6.4 Förutsättningar för fastställelsetalan enligt RB

Även om FB:s regler om fastställande av faderskap inte kan anses hindra
en prövning av enbart biologiskt ursprung enligt RB:s regler måste en
sådan talan, för att över huvud taget kunna föras enligt RB, uppfylla de

94 Se ovan avsnitt 8.5.
95 Jfr Malmströms och Linds ovan i avsnitt 8.4 anförda uppfattning rörande skälen mot ett
tillåtande av en prejudiciell prövning av faderskap i samband med fråga om underhåll.
96 Barnet var inte längre i livet när talan väcktes. Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas
om en talan om fastställande av biologiskt faderskap över huvud taget rör ett rättsligt för-
hållande, något som kan anses utgöra en förutsättning för en rättslig prövning, se ovan del-
avsnitt 8.6.2. Denna frågeställning kom dock inte att beröras av domstolarna.

kapitel 8.fm  Sida 426  fredag 13 oktober 2000  15:30



427

allmänna kraven för en fastställelsetalan enligt RB 13:2 st. 1: Talan om
fastställelse, huruvida visst rättsförhållande består eller icke består, må
upptagas till prövning, om ovisshet råder om rättsförhållandet och
denna länder käranden till förfång.

Det är således tre kriterier som skall vara uppfyllda för att talan skall
kunna föras.

1. talan skall röra ett rättsförhållande,
2. ovisshet om rättsförhållandet råder och
3. ovissheten länder käranden till förfång.

Den första förutsättningen är att talan rör ett rättsförhållande. Ovan
under 8.5.2.2 har slutsatsen dragits att biologisk släktskap, oberoende av
familjerättslig status, har rättslig betydelse i vissa avseenden. Släktskapen
kan därför i sig få rättslig betydelse på sådant sätt att det är fråga om ett
rättsförhållande.97 Däremot är det, som ovan berörts, mer tveksamt om
intresset av kännedom i sig kan sägas vara av den art som här avses.98 

Det följande kriteriet, att ovisshet råder om rättsförhållandet, kan
antas uppfyllt om det biologiska ursprunget inte är klarlagt. Kravet på
ovisshet synes vara uppfyllt så snart ett förhållande inte finns uttryckligen
fastslaget.99 

Slutligen krävs att ovissheten om rättsförhållandet länder käranden
till förfång. Ekelöf menar att med detta avses att ovissheten försvårar
kärandens planering av sin ekonomiska verksamhet eller på annat sätt
skapar en besvärande otrygghet för denne.100 Det skulle här kunna hävdas
att någon otrygghet i den mening som avses i RB inte kan sägas uppstå
på grund av att de biologiska släktförhållandena inte klarlagts. Den bio-
logiska släktskapen kan klarläggas i samband med bedömningen av de
rättsförhållanden som påverkas av biologisk släktskap. Frågan om äkten-
skapshinder, dvs. biologisk släktskap, skall avgöras vid hindersprövning
enligt ÄktB 3:1. Avgörandet om en handling är att bedöma som sexuellt
umgänge med avkomling, dvs. med ett biologiskt barn, avgörs inom
ramen för en brottsprocess. Dessutom kan frågan om biologiskt faderskap
i de flesta fall tas upp vid hävande av rättslig status som far i enlighet

97 Se vidare Ekelöf, P O. & Boman, R., Rättegång II s. 109 ff.
98 Se ovan under 8.5.2.2. Intresset som sådant anfördes dock som skäl för att talerätten inte
borde inskränkas, se prop. 1971:143 s. 81.
99 Ekelöf menar att detta rekvisit inte har någon större betydelse, Ekelöf, P O. & Boman,
R., Rättegång II s. 113.
100 Ekelöf, P O. & Boman, R., Rättegång II s. 113.
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med FB:s regler. Att en fråga kan prövas i annan ordning än genom en
särskild fastställelsetalan har dock i praxis inte medfört att en fastställel-
setalan uteslutits.101 Några formella hinder mot en talan om fastställande
av biologiskt ursprung enligt RB kan därför inte anses föreligga. Det
förefaller därför vara en rimlig tolkning av regelsystemet att anse att
faderskapsavgöranden enligt FB avser en persons familjerättsliga status
och inte något annat. Andra frågor, som fastställande av biologiskt
ursprung, bör i avsaknad av särskild reglering, kunna avgöras enligt de
allmänna reglerna i RB, således även när fråga är om fastställande av
adopterade barns biologiska ursprung.

8.7 En rätt att få det biologiska ursprunget klarlagt
Individens intresse av att få kännedom och kunskap om sitt biologiska
ursprung har under den senare delen av 1900-talet erkänts i allt fler situa-
tioner, delvis som en följd av att det blivit lättare att fastställa biologiskt
ursprung. Intresset av ursprunget har i första hand sökts tillgodoses
genom att barnets biologiska föräldrar ges rättslig status som föräldrar. I
de fall bristande överensstämmelse antas föreligga kan familjerättslig
status i allmänhet omprövas.

I två fall tillåter lagen att annan än biologisk förälder erhåller rättslig
status som förälder, vid adoption och vid givarinsemination. Barnet har i
dessa fall rätt att oberoende av den familjerättsliga tillhörigheten få känne-
dom om sitt biologiska ursprung. Härigenom markeras också att barnets
olika intressen inte behöver tillgodoses genom fastställande av familje-
rättslig status utan kan tillgodoses oberoende av varandra. Det skydd som
givits barnets rätt till kännedom om ursprung är emellertid inte starkt. I
praktiken är det ofta tillfälligheter som avgör om barnets intresse av kän-
nedom om ursprung tillgodoses i det enskilda fallet. Att barnet har rätt
till kännedom om ursprunget förefaller bygga på en uppfattning om de
biologiska föräldrarna som barnets ”verkliga” föräldrar snarare än utgöra
ett principiellt erkännande av barnets intresse av att få biologiskt
ursprung fastställt oberoende av familjerättslig status. Bakom regleringen
framtonar en tvehågsen lagstiftare som erkänner existensen av två från
varandra oberoende intressen utan att dessa intressen tydliggörs. Bilden
av rättsligt föräldraskap som en paketlösning dominerar fortfarande.

101 Fitger, P., Processrätt I s. 236. Fastställelsetalan har i NJA 1950 s. 254, NJA 1969 s. 132
och NJA 1976 s. 656 upptagits till prövning trots att tvistefrågorna kunnat prövas genom
klander av bodelning.
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Samma synsätt är märkbart i det liggande förslaget till børnelov i Dan-
mark.102 Förslagets utgångspunkten är att överensstämmelse skall före-
ligga mellan rättsligt och genetiskt faderskap av hänsyn till barnets
intressen. Talerätten vad gäller fastställande av faderskap har i detta syfte
utvidgats till den som anser sig vara genetisk far till barnet. Talerätten är
dock begränsad till sex månader från barnets födelse. Därefter anses i
princip barnets rätt till ett bestående familjerättsligt förhållande böra
skyddas, oberoende av om detta grundas på sociala omständigheter och
inte biologisk släktskap. Om ett socialt faderskap blir oangripligt av hän-
syn till barnets intressen kvarstår frågan om barnets intresse av känne-
dom om ursprunget. Någon rätt för barnet att i denna situation få det bio-
logiska ursprunget fastslaget synes inte finnas, vilket innebär att av
intresset av ett bestående socialt föräldraskap tillgodoses på bekostnad av
rätten till ursprunget.

De lege ferenda kan diskuteras om inte intresset av kännedom om
ursprunget borde erkännas som ett från familjerättslig status fristående
intresse, oavsett på vilken grund status erhållits. En särskild regel för
fastställande av biologiskt ursprung, när familjerättslig status redan finns
fastställd, skulle kunna införas i FB. För individen kan det vara av stort
intresse att få ursprunget klarlagt, utan att detta påverkar rättslig status. I
förlängningen skulle ett sådant öppet redovisande och differentiering av
de olika intressena också kunna bidra till att barnets intresse av att föräld-
rafunktionerna tillgodoses på bästa sätt kan förverkligas i större utsträck-
ning än enligt gällande rätt. Att de biologiska föräldrarna får ansvar för
föräldrafunktionerna är, som sagt, inte någon garanti för ett lyckligt liv;
det innebär endast att man inte behöver fundera över sitt biologiska
ursprung. Ett öppet erkännande av detta intresse skulle också gagna de
barn för vilka rättslig status bestämts på annan grund än biologisk släkt-
skap. Detta intresse av kunskap om ursprunget skulle kunna ges ett star-
kare skydd än idag – intresset skulle kunna bli en ”rätt”.

102 Det har berörts i flera sammanhang i kap. 4 och kap. 6. Forslag till børnelov (lovforslag
nr 197/199–2000) samt betænkning nr 1350/1997.
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Kapitel 9 Rätten till omvårdnad och 
fostran

… som erkänner att barnet, för att kunna uppnå en full-
ständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör
växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek
och förståelse, …

FN:s konvention om barnets rättigheter1

9.1 Rättsligt vårdnadsansvar

9.1.1 Inledning
Reglerna om fastställande av föräldraskap har, som utvecklades i kapitel 7,
som ett syfte att göra det möjligt att ålägga någon ansvaret för tillgodo-
seende av barnets behov av omvårdnad, en del av föräldrafunktionernas
fullgörande.2 Ansvaret följer enligt svensk rätt direkt av rättslig status
som förälder. Vem som erhåller rättslig status bestäms i allmänhet inte av
förmågan att ta hand om barnet, utan av biologisk släktskap. Det är
endast när det inte är barnets biologiska föräldrar som får rättslig status,
dvs. vid adoption och vid givarinsemination som det sker en prövning av
om de blivande föräldrarna är lämpliga att fullgöra föräldrafunktionerna.3

Ett bakomliggande antagande synes vara att en kontroll är obehövlig
eftersom ett barns biologiska föräldrar är de som på bästa sätt kan tillgo-
dose barnets intressen. Men ibland är det inte så. Den rättsliga konstruk-
tionen av föräldraskap innebär dock att den som erhållit rättslig status
som förälder också skall fullgöra föräldrafunktionerna, såsom att tillgo-
dose barnets behov av god omsorg. Rättsligt föräldraskap är en paketlös-
ning. Den som har status har också ansvaret och kan som huvudregel
endast fråntas detta genom att bytas ut som rättslig förälder. Med tanke
på att tillgodoseendet av barnets behov av omvårdnad i många avseenden
framstår som ett primärt syfte med fastställande av rättsligt föräldraskap,

1 Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, Ingress.
2 Angående termen föräldrafunktioner, se delavsnitt 1.5.4.
3 Se ovan avsnitt 5.7.
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är det av intresse att undersöka i vilken utsträckning detta behov kan till-
godoses oberoende av familjerättslig status. Ju mindre möjligheterna är
desto större risk att paketlösningen av föräldraskapet förhindrar ett upp-
nående av barnets bästa i det enskilda fallet.

Granskningen av möjligheterna att ålägga annan än förälder ansvar för
föräldrafunktionernas fullgörande har i detta arbete begränsats till vård-
nadsansvar och arvsrätt. Vårdnadsansvaret är för barnet och föräldrarna
oftast den mest betydelsefulla av föräldraskapets rättsverkningar. Hän-
synen till vårdnadsansvaret har, vid sidan av arvsrätten och underhålls-
skyldigheten, påverkat utformningen av reglerna om fastställande av rätts-
ligt föräldraskap.4 En granskning av innebörden av det rättsliga vårdnads-
ansvaret och hur det relateras till barnets behov av omsorg ger möjligheter
att bedöma det rättsliga föräldraskapets konstruktion i andra avseenden,
exempelvis valet av grund för föräldrastatus.

I detta kapitel behandlas, bland andra, följande frågor: Vad innebär
rättsligt vårdnadsansvar? Hur har ansvaret formulerats i förhållande till
barnets behov? Vilka skäl anförs för den nära kopplingen av vårdnadsan-
svaret till rättsligt föräldraskap? Vilka möjligheter finns att tillgodose
barnets behov av omsorg när detta inte sköts av den rättsliga föräldern? I
vilken utsträckning kan andra än rättsliga föräldrar erhålla vårdnads-
ansvar och på vilka grunder? Barnets egen ställning i frågor som rör
vårdnadsansvarets fullgörande berörs också.

9.1.2 Vårdnadsansvar – en rätt eller plikt för föräldern?
En förälders rättsliga vårdnadsansvar för ett barn beskrivs ofta i termer av
rättigheter och skyldigheter respektive plikter.5 En analys av vårdnadsan-
svaret i dessa termer kan inte ge en fullständig bild av vårdnaden som
rättsligt institut, men den kan bidra till förståelsen av vårdnaden som för-
äldrafunktion och sambandet med rättslig föräldrastatus.6 

4 Kopplingen mellan biologiskt och rättsligt föräldraskap är till stor del en följd av att arvs-
rätten uppfattats som direkt knuten till biologisk släktskap. Arvsrätten kommer att behandlas
i kapitel 10. 
5 Walin talar i svensk rätt om befogenhet och plikt; se Walin, G., Föräldrarätt s. 174 ff. Jfr
t.ex. med den engelska Children Act section 3(1), där det talas om ”rights, duties, powers,
responsibility and authority” när förälderns position i förhållande till barnet beskrivs; se
vidare t.ex. Bainham, A., Children – the modern law s. 63 ff. I dansk rätt talas om pligter
og beføjelser; se t.ex. Danielsen s. 58 ff. I norsk rätt talas om omsorgsplikt og bestämmelse-
plikt og -rett; se t.ex. Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 72 ff.
6 Winroth konstaterar att förhållandet mellan föräldrar och barn vad gäller vårdnaden i rätts-
liga sammanhang måste beskrivas som egendomligt, Winroth, A., Svensk civilrätt III s. 1.
Se vidare nedan avsnitt 11.2.4. Jfr också Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 124.
Schiratzki beskriver vårdnadsinstitutet som ett statusförhållande vad avser relationen mellan
barn och förälder.
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Vårdnaden har i rättsliga sammanhang länge betraktas mot bakgrund
av den, med Lagberedningens ord, ”å det naturliga föräldraskapet … så
starkt grundade rätten att sörja för och bestämma över barnets per-
son”.7 Rättsligt vårdnadsansvar ansågs inte kräva någon närmare förkla-
ring eller uppmärksamhet när den första lagregleringen härom infördes
år 1920. Vårdnaden fick sitt innehåll av naturens ordning och sedelagens
bud.8 Inte heller gav samhällsförhållandena i övrigt skäl till en granskning
av vårdnaden som institut; könsrollerna i samhället angav vid denna tid
klart ”kompetensområdena” för respektive förälder. Familjestabiliteten
var hög och barnet hade ännu inte kommit att uppfattas som självständig
individ i samhället.9 I förhållande till barnet framstod vårdnaden i många
avseenden som en rätt för föräldern även om också inslag av plikt och
skyldighet att tillgodose barnets intressen alltid förekommit.10 I förhål-
lande till samhället framstod förälderns vårdnadsansvar däremot i stor
utsträckning som en skyldighet: Föräldern – inte samhället – hade den
primära plikten att ta hand om barnet.11 

I takt med att samhället förändrades framstod vårdnadsreglerna från år
1920 som alltmer otidsenliga. År 1977 tillsattes en kommitté med uppgift
att genomföra en allmän översyn av hela området för barns rättsliga ställ-
ning men med särskild inriktning på reglerna om vårdnad. Kommittén,
som tog sig namnet Utredningen om barnets rätt, konstaterade i sitt andra
betänkande år 1979 att då gällande vårdnadsregler speglade en förlegad
syn på förhållandet mellan barn och föräldrar.12  Reformarbetet fick till-
godoseendet av barnets intressen som främsta mål. Regelsystemet kom-
pletterades med bestämmelser som klart anger att barnets behov av
omsorg i både fysisk och psykisk mening skall tillgodoses och att detta
åligger vårdnadshavaren. Utgångspunkten för vårdnadsansvaret ändrades
därmed definitivt från förälderns rätt till barnets behov.13 

Oavsett om vårdnadsansvaret har beskrivits som en rättighet eller en
skyldighet har den ur barnets synvinkel viktiga frågan vem det är som får

7 LB IV s. 440. Se också t.ex. LB III s. 82 och 84 samt SOU 1946:49 s. 95.
8 Lagberedningen beskrev vårdnaden på följande sätt i sitt förslag till giftermålsbalk: ”…
den främsta av de plikter mot barnet, som naturens ordning och sedelagens bud ålägga för-
äldrarna, plikten att sörja för tillgodoseendet av barnets kroppsliga behov och för dess and-
liga fostran … ”, LB IV s. 426.
9 Se ovan kap. 2.
10 Smith, L., Foreldremyndighet og barnerett s. 105–106. Se vidare nedan avsnitt 11.2.
11 Jfr ovan avsnitt 2.3.
12 SOU 1979:63 s. 47. Se vidare ovan delavsnitt 2.5.2 angående Utredningen om barnets
rätt. 
13 Utredningen om barnets rätt föreslog i betänkandet SOU 1979:63 att termen ”vårdnad”
skulle ersättas med termen ”föräldraansvar” för att markera denna perspektivförskjutning.
Förslaget har därefter framförts vid ett flertal tillfällen men alltid avvisats, senast i prop.
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vårdnadsansvaret inte särskilt uppmärksammats. I denna del har reglerna
i princip inte ändrats sedan seklets början med undantag för ökade möjlig-
heter till gemensamt vårdnadsansvar för ogifta föräldrar. Det är nästan
undantagslöst (någon av) de rättsliga föräldrarna som skall ha vårdnads-
ansvaret. Vem som skall vara rättslig förälder bestäms emellertid oftast
på grundval av den biologiska släktskapen, inte med hänsyn till vård-
nadsansvaret. För många framstår detta som en självklar och – i någon
mening – naturlig ordning. Mot bakgrund av den målsättning som
numera på ett tydligt sätt ligger bakom den rättsliga regleringen av vård-
nadsansvaret kan det emellertid sättas ifråga om inte det sätt på vilket
vårdnadsansvaret bundits till det rättsliga föräldraskapet borde bli före-
mål för en kritisk granskning.

9.2 Vårdnadsansvarets innebörd

9.2.1 Vårdnadens olika beståndsdelar

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga
förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en
god fostran tillgodoses.14 Rättsligt vårdnadsansvar måste utövas med hän-
syn till det enskilda barnets behov. Vårdnadsansvarets innebörd går där-
för inte att bestämma generellt, varken ur ett praktiskt eller ur ett rättsligt
perspektiv.15 Vårdnadsansvaret, som det framträder i lagen, består av flera
beståndsdelar som är beroende av varandra men som kan skiljas åt och
rangordnas efter funktion. Genom att betrakta dessa beståndsdelar var för
sig är det möjligt att göra några viktiga iakttagelser.

14 FB 6:1–2.
15 Se Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 121–219 för en diskussion angående
den legala vårdnadens omfattning.

1997/98:7 s. 37, med hänvisning bl.a. till att termen skulle upplevas som missvisande då
annan än förälder tillerkänns vårdnadsansvar. I norsk rätt har de tidigare använda begreppen
foreldremyndighet och foreldremakt bytts till foreldreansvar för att särskilt markera att det är
barnets behov som styr vårdnadens utformning och inte föräldrarnas rättigheter, NOU
1977:35. Se vidare t.ex. Smith, L. & Lødrup, P., Barn och foreldre. s. 72–73. En liknande
utveckling har ägt rum i England. Den år 1989 införda Children Act 1989 innebar att
”parental rights” ersattes med ”parental responsibility” som grundläggande begrepp i lag-
stiftningen. Se vidare t.ex. Bainham, A., Children – The modern law s. 63 ff. Det engelska
begreppet parental responsibility innebär även i andra avseenden förändringar jämfört med
tidigare gällande lag, bl.a. vad avser möjligheterna för annan än förälder att tillerkännas
sådant ansvar. Också i dansk rätt har frågan om ett ersättande av termen forældremyndighed
med forældreansvar varit föremål för diskussion, dock utan att något byte ägt rum. Se
Danielsen, S., Lov om forældremyndighed og samvær s. 54. Se också ovan delavsnitt 1.5.4.
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Basen i vårdnadsansvaret är barnets rätt att få sina grundläggande
behov tillgodosedda. Tillgodoseendet av barnets behov är vårdnadens
främsta syfte. Därefter kommer det rättsliga ansvaret, eller plikten, att se
till att barnet får sina behov tillgodosedda. Till sist finns en rätt att
bestämma över barnets angelägenheter. Rätten att bestämma ses som en
förutsättning för att vårdnadshavaren skall kunna fullgöra sin plikt att
tillgodose barnets behov. Den faktiska vården om barnet finns inte
uttryckligen reglerad i lag, men är av primär betydelse; det är genom fak-
tisk vård som barnets behov tillgodoses. Vårdnadens olika beståndsdelar
skall granskas i de följande delavsnitten.

9.2.2 Barnets behov utgångspunkt för vårdnaden
Utgångspunkten för Utredningen om barnets rätt var, som ovan nämnts,
att lagen borde utformas för att tillgodose barnets behov och inte, som
tidigare, utgå från föräldrarnas rättigheter.16 Lagen borde vidare, menade
utredningen, ge uttryck för den befintliga kunskapen om barn och barns
förhållanden samt därtill spegla den syn samhället har på frågor som rör
förhållandet mellan föräldrar och barn, barns behov och barns rätt att
utveckla sin personlighet.17 Ett första steg mot en sådan reglering var att
tydliggöra barnet som en individ med egna behov. Utredningen definie-
rade barns grundläggande behov på följande sätt:18 

– Barn behöver omvårdnad och skydd. Med detta avses barnets mest
grundläggande fysiska behov av näring och skydd för liv och hälsa.

– Barn har behov av människor som de kan ta emot kärlek av och ge
kärlek till. De behöver bli erkända och igenkända som individer på
sina egna villkor och bli villkorslöst mottagna i världen.

– Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar.
Längre avbrott i kontakten med föräldrarna bör undvikas då barnets
trygghetskänsla kan störas, särskilt då barnet är yngre. När barnet blir
äldre behöver barnet föräldrarna för att identifiera sig med och efter-
likna. Ett avbrytande av den känslomässiga kontakten kan i det skedet
innebära risker för barnets personlighetsutveckling.

– Barn behöver få leva och utvecklas i en miljö som kan tillgodose
barnets behov av stimulans. Däri ligger ett behov av att få träna sig
socialt och känslomässigt i samspelet med andra och att få utforska
omvärlden och göra nya erfarenheter. Barnet måste därför få stöd och
engagemang från föräldrarnas sida.

16 Se ovan delavsnitt 2.5.2 angående Utredningen om barnets rätt. 
17 SOU 1979:63 s. 55.
18 SOU 1979:63 s. 56 ff.

kapitel 9.fm  Sida 434  fredag 13 oktober 2000  15:30



435

– Barn behöver också föräldrarnas hjälp med att sätta gränser för sitt
handlande för att inte göra något som skadar barnet självt eller dess
omgivning. Detta gränssättande måste ske utan att föräldrarna tar
avstånd från barnet och med godtagande av barnets känslor.

– Barn måste få känna att de behövs, att de har en uppgift att fylla och
att de får ta ansvar. Barnet bör i hemmet och i skolan få meningsfulla
uppgifter som barnet kan klara av. Därtill måste barnet med stigande
ålder och mognad få ta ansvar för sina personliga förhållanden och
handlande och fatta egna beslut.

– Barn bör vidare få påverka sin situation. Det är viktigt att föräldrarna
är lyhörda för om barnet har en egen åsikt och bör uppmuntra barnets
förmåga och vilja att uttrycka sina önskemål.

– Barn måste också få frigöra sig från sina föräldrar för att så små-
ningom bli självständiga. Föräldrarna måste visa respekt för barnets
egenart, åsikter och personliga integritet.19 

– Barn har också behov av samhörighet med båda föräldrarna. Föräld-
rarna bör respektera att barnet känner lojalitet och samhörighet med
båda föräldrarna också i de fall dessa är i konflikt med varandra. Bar-
net ska inte behöva ta ställning i sådana konflikter men skall hållas
informerat. Det ligger i barnets intresse att föräldrarna får hjälp att
lösa sina konflikter.

Utredningens syn på barns behov har sammanfattats i FB 6:1 som stadgar
att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran samt aktning för
sin person och egenart. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning
eller annan kränkande behandling. Uppräkningen av barnets rättigheter
ansågs kunna ge föräldrarna vägledning om vad de skall iaktta vid sin
uppfostran av barnen.20 Tillgodoseendet av barnets behov i fysisk och
psykisk mening kan, åtminstone efter 1983 års reform, sägas vara det
rättsliga vårdnadsansvarets huvudsakliga syfte. Vårdnadsansvarets pri-
mära syfte kommer dock ofta i skuggan av vårdnadens andra sidor –
i synnerhet bestämmanderätten – när rättsligt vårdnadsansvar diskuteras.

Barnet har, trots formuleringen i FB 6:1, inte givits någon legal rätt att
kräva att få sina behov tillgodosedda. Bruket av uttryck som ”rätt” och
”rättighet” i detta sammanhang kan ifrågasättas.21 Barnet är fortfarande i
stor utsträckning den rättsliga vårdnadens objekt snarare än ett subjekt

19 Barnets rätt till integritet hade redan tidigare markerats genom det införda förbudet mot
aga av barn som ett inslag i vårdnadens utövande, jfr ovan delavsnitt 2.5.2.
20 Prop. 1981/82:168 s. 22.
21 Se bl.a. prop. 1981/82:168 bilaga 3 s. 161, remissvar från Juridiska fakultetsnämnden
Uppsala universitet.

kapitel 9.fm  Sida 435  fredag 13 oktober 2000  15:30



436

med egna rättigheter.22 Barnets rätt enligt FB 6:1 får därför ses som en
målsättning, inte en juridiskt bindande rättighet för barnet.23 Tillgodo-
seendet av de i lagtexten uppräknade behoven utgör önskvärda basvärden
rörande barns uppväxtvillkor; en uppräkning som i första hand är avsedd
att ge vårdnadshavarna vägledning om vad de skall iaktta vid sin uppfost-
ran av barnet. Varje barn borde ha rätt att få dessa behov tillgodo-
sedda.24 Uppräkningen i lagtexten av barnets rättigheter gentemot vård-
nadshavarna ansågs kunna få betydelse vid domstols avgörande av vård-
nadstvister; domstolen bör välja den lösning som på bästa sätt främjar de
angivna rättigheterna. Därtill antogs bestämmelsen i FB 6:1 kunna
påverka även andra än vårdnadshavare i deras förhållande till barn.25

Sammantaget framtonar ett i huvudsak pedagogiskt syfte med bestäm-
melsen.26 I refererad domstolspraxis synes inte FB 6:1 ha kommit till
direkt användning vid avgörande av vårdnadstvister.27 Däremot har vissa
av barnets behov särskilt lyfts fram i lagtext som betydelsefulla när det
gäller avgörande av vårdnadsfrågor. Barnets behov av en nära och god
kontakt med båda föräldrarna är ett sådant behov som medför att ett
gemensamt vårdnadsansvar för föräldrarna alltid skall väljas om det är
möjligt. Barnets behov av umgänge är ett annat av barnets behov som
också särskilt skall beaktas.28 

Stadgandet i FB 6:1 innebär en markering av att hänsynen till barnet
skall vara det primära vid vårdnadens utövande. Tillgodoseendet av bar-
nets behov kan dock inte gå före allt annat. Föräldrarnas krav på att få
leva ett liv som i rimlig utsträckning tillfredsställer även dem själva
måste också tillgodoses, förklarade Utredningen om barnets rätt.29 En
avvägning mellan barnets behov och föräldrarnas, i förekommande fall
även andra familjemedlemmars, intressen måste göras. Barnets rätt att få

22 Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 122 ff.
23 Stadganden av denna typ kan också kallas juridisk kvasi-rättighet. Se vidare Rynning,
E., Samtycke till vård och behandling s. 72. I dansk rätt har man undvikit att i lagtext ange
barnets behov på det sätt som skett i svensk rätt. Utgångspunkten är där istället förälderns
skyldighet att ha omsorg om barnet med beaktande av barnets intressen och behov, § 2 lov
om forældremyndighed och samvær. Se vidare t.ex. Danielsen, S., Lov om forældremyn-
dighed s. 58. Jfr Graversen, J., Fælles forældremyndighed efter separation s. 15 ff.
24 SOU 1986:20 s. 30.
25 Prop. 1981/82:168 s. 22.
26 Jfr Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 335 ff.
27 Se Saldeen, Å., Barn och föräldrar s. 78 ff. och Beckman, N. & Höglund, O., Svensk
familjerättspraxis B IV a. 
28 Angående bedömningen av barnets behov av umgänge kontra behovet av stabilitet, se
bl.a. Schiratzki, J., Barnets bästa – i portalparagraf och praxis s. 973 ff. och Sjösten, M.,
Vårdnad, boende och umgänge s. 338–346.
29 SOU 1979:63 s. 64.
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vissa grundläggande behov tillgodosedda i enlighet med FB 6:1 försva-
gas genom att sättas i relation till föräldrarnas intressen. Avvägningen
mellan barnets och föräldrarnas intressen synes dessutom vara svår att
göra i det enskilda fallet.30 Vid avvägningen skall, enligt utredningen,
barnets rättmätiga behov gå före föräldrarnas egna intressen vid utövan-
det av vårdnaden.31 De rättmätiga behoven skiljer sig, genom ordvalet,
tydligen från barnets grundläggande behov som de redovisats av utred-
ningen. Vad som skall anses vara ”rättmätiga” behov framgår inte klart,
inte heller ges kriterier för hur de identifieras. Det ligger därför nära till
hands att uppfatta de av barnets behov rättmätiga som i det enskilda fallet
tillåts väga tyngre än föräldrarnas intressen. Vilka dessa behov är kan
därmed bestämmas först efter det att en avvägning gjorts!

Barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda begränsas
därtill i formellt hänseende genom att skyldigheten att tillgodose barnets
behov i första hand åligger föräldrarna. Det är således inte den som bäst
kan tillgodose barnets behov som får det rättsliga vårdnadsansvaret, utan
den som har status som rättslig förälder. Utredningen om barnet rätt
underströk i sitt betänkande att med förälder avsågs den som varaktigt
hade barnet i sin vård, inte nödvändigtvis de rättsliga föräldrarna.32 Ett
sådant förhållningssätt framstår som motiverat om det är barnets behov
som tas till utgångspunkt. Det är emellertid endast i undantagsfall som
annan än rättslig – och därmed biologisk – förälder kan tillerkännas rätts-
ligt vårdnadsansvar.33 Barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodo-
sedda – vårdnadsansvarets syfte – har i de allra flesta fall inte någon
betydelse för avgörandet av vem som skall ha det rättsliga vårdnadsansva-
ret. Istället får FB 6:1 betydelse endast som en uppmaning till den som
har vårdnaden att tillgodose barnets behov efter bästa förmåga.

9.2.3 Vårdnadshavarens ansvar

Den som har vårdnaden om ett barn, vårdnadshavaren, har enligt FB 6:2
st. 2 ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att bar-
nets behov enligt FB 6:1 blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren har också
ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till bar-
nets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Tillsynsplikten innebär

30 Jfr SOU 1979:63 s. 88 ff. där Utredningen om barnets rätt uppmärksammat frågan om
hur barnets intressen skall värderas, när föräldrarna är överens om hur vårdnadsansvaret
skall vara fördelat. Se ovan under 2.5.3.2.
31 SOU 1979:63 s. 64.
32 SOU 1979:63 s. 55.
33 Se vidare nedan avsnitt 9.5. I det följande används uttrycken vårdnadshavare och för-
älder som synonymer.
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att vårdnadshavaren skall se till att barnet står under uppsikt; annan,
såsom förskole- eller skolpersonal, kan utöva den faktiska tillsynen.34

I vårdnadsansvaret ligger också att bevaka att barnet får en tillfredsstäl-
lande försörjning och utbildning. Ansvaret för att barnet får tillfredsstäl-
lande försörjning innebär att bevaka att försörjning finns, inte försörj-
ningen som sådan.35 Samma princip gäller skyldigheten att bevaka att
barnet får utbildning. Skyldigheten att tillse att barnet står under tillsyn
samt att bevaka att barnet får utbildning och försörjning är inte självstän-
diga vid sidan av tillgodoseendet av barnets grundläggande behov enligt
FB 6:1, utan en precisering av hur det skall ske. FB 6:1 och 2 anger sam-
mantaget ramarna för vårdnadshavarens skyldigheter.

Har båda föräldrarna gemensamt vårdnadsansvar skall de tillsammans
tillgodose barnets grundläggande behov. Ansvaret innebär inte att vård-
nadshavaren personligen skall tillgodose barnets behov, utan medför
endast en skyldighet att se till att barnets behov tillgodoses av någon.
Den faktiska vården av barnet kan överlåtas på annan. Så är fallet när
barnet med vårdnadshavarens medgivande är placerat i familjehem
genom socialnämndens försorg.36 Det rättsliga ansvaret att sörja för bar-
nets behov övergår i dessa fall inte till socialnämnden eller familjehems-
föräldrarna, utan kvarblir hos vårdnadshavarna men har där inte någon
större praktiskt betydelse. Vårdnadshavarna förutsätts delta i utform-
ningen av den vård socialnämnden ger barnet.37 Härigenom fullgörs det
som i denna situation återstår av vårdnadshavarens ansvar att tillgodose
barnets grundläggande behov.38 Socialnämndens ansvar för att barnet får
god vård härleds ur det allmänna ansvar som socialnämnden har för att
barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, inte
från barnets rätt enligt FB 6:1.39 Om barnet omhändertagits för vård enligt
LVU, alltså mot vårdnadshavarens vilja, befrias vårdnadshavaren tempo-
rärt från sin plikt genom att socialnämnden övertar ansvaret. Social-
nämnden bestämmer i sådant fall hur vården av barnet skall utfor-
mas.40 Familjehemsföräldrarna ansvarar gentemot socialnämnden för att
barnets behov blir tillgodosedda.

En praktiskt sett vanligare situation när den rättsliga vårdnadshavaren
inte ombesörjer den faktiska vården av barnet är när föräldrarna inte bor

34 Se vidare Sund, L.-G., Tillsyn över barn s. 28 ff.
35 Underhållsskyldighet finns särskilt reglerad i FB 7 kap. 
36 Socialtjänstlag (1980:620) 9 och 22 §. (I det följande benämnd SoL.)
37 Prop. 1996/97:124 s. 112 ff.
38 Jfr Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 155 ff.
39 SoL 12 § och 22 § st. 2.
40 LVU 11 §. Prop. 1979/80:1 del A s. 596. Se också Bramstång, G., Sociallagstiftningen
s. 315 ff.
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tillsammans. Genom 1998 års reform av vårdnadsreglerna slogs fast att
det rättslig vårdnadsansvaret för barn som huvudregel skall vara gemen-
samt även om barnet bor hos den ena föräldern. Vårdnadsansvaret för
den förälder som inte bor med barnet reduceras i praktiken ofta till en
bestämmanderätt i frågor som rör barnet och en skyldighet att, i förekom-
mande fall, tillse att den förälder som bor med barnet tillgodoser barnets
grundläggande behov.41 

9.2.4 Rätt att bestämma i frågor som rör barnet

9.2.4.1 Bestämmanderätten – en rätt för föräldern

Vårdnadshavaren har enligt FB 6:11 en rätt och en skyldighet att
bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Bestäm-
melsen infördes genom 1983 års reform av FB som en följd av att vård-
nadshavaren ålagts ett ansvar att tillgodose barnets behov av omsorg,
fostran och utbildning. Det framhölls att kraven på föräldrarna att till-
godose barnets behov borde åtföljas av en rätt och en skyldighet för för-
äldrarna att bestämma över barnets personliga förhållanden.42 Bestäm-
melsen sågs som en förutsättning för att vårdnadshavaren skulle kunna
fullgöra sina skyldigheter mot barnet. Regeln innebar en markering av
vårdnadshavarens ansvar, men ansågs också utgöra ett stöd för vårdnads-
havarens möjligheter att hävda barnets intressen.43 Vårdnadshavarens rätt
att bestämma över barnet förefaller emellertid gå längre än vad som strikt
kan motiveras med hänvisning till barnets behov av omvårdnad, trygghet
och god fostran. Vårdnadshavaren har beslutsrätt när det gäller utövandet
av barnets egna grundläggande fri- och rättigheter så länge barnet inte
självt nått den mognad som krävs för egen bestämmanderätt. Beslutsrätten
i dessa frågor, exempelvis vilken religion barnet skall tillhöra, framstår
till stor del som en förälderns rätt att bestämma vilken sorts person barnet
skall uppfostras till.44 I diskussionerna om vilken bestämmanderätt som
skulle följa av vårdnadsansvar användes genomgående uttrycket förälders,
inte vårdnadshavarens, bestämmanderätt.45 Denna omständighet bidrar
till intrycket att bestämmanderätten inte enbart har med vårdnadsansvarets

41 Se vidare nedan under 9.2.4.2. Jfr Kurki-Suonio, K., Gemensam vårdnad – vad döljer
man med barnets bästa? s. 178 ff.
42 SOU 1979:63 s. 65–66; prop. 1981/82:168 s. 23–24.
43 Prop. 1981/82:168 s. 24.
44 Se vidare avsnitt 11.2.
45 Se t.ex. SOU 1979:63 s. 66 ff.
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fullgörande att göra, utan delvis är en rätt för föräldern. Intrycket för-
stärks vid en närmare granskning av bestämmanderättens utformning.

9.2.4.2 Bestämmanderätten inte knuten till faktisk vård

Barnets vårdnadshavare skall enligt FB 6:13 tillsammans uppfylla de
plikter som åligger dem och tillsammans besluta i frågor som rör barnet.
I princip innebär det att föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar till-
sammans skall besluta i de frågor som omfattas av vårdnadsansvaret.46

Därmed är dock inte sagt att båda vårdnadshavarna måste delta i alla de
vardagliga beslut som följer av den faktiska vården av barn. Bor barnet
med endast den ena vårdnadshavaren får denna ofta bestämma i många
av de frågor som aktualiseras i det vardagliga livet.47 I praktiken torde den
faktiska vården medföra en långtgående beslutsrätt för förälder i frågor
som rör barnet.

I formell mening grundar faktisk vård av barnet emellertid inte någon
beslutanderätt.48 Beslut av större betydelse för barnets framtid måste, i
enlighet med huvudregeln, fattas av vårdnadshavarna gemensamt.
Undantag från denna regel medges i lagen endast när barnets bästa
uppenbarligen kräver att beslut fattas omedelbart, FB 6:13. Gemen-
samma beslut krävs även om barnet finns hos annan än vårdnadshavare,
såsom när barnet överlämnats för vård i familjehem enligt SoL eller
omhändertagits enligt LVU. Rent faktiskt begränsas eller suspenderas
dock vårdnadshavarens bestämmanderätt i den sist nämnda situatio-
nen.49 Vårdnadshavare som inte deltagit i ett beslut har inte några rättsliga
möjligheter att påtala ett överskridande av den gemensamma beslutsrätten,
utan är i sådant fall hänvisad till att väcka talan om ändring i vårdnadsan-
svaret som sådant.

Huruvida den faktiska vården borde vara förenad med särskild beslu-
tanderätt har varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen. Vård-
nadstvistutredningen föreslog år 1995 att den vårdnadshavare som barnet

46 I det följande talas om föräldrar som vårdnadshavare. Det sagda gäller även i de fall
andra än föräldrar är vårdnadshavare.
47 Prop. 1975/76:170 s. 178. Det som sägs där upprepas senare i prop. 1997/98:7 s. 54 :
”Om föräldrarna inte sammanbor måste med nödvändighet den förälder som har barnet
hos sig träffa de flesta vardagliga besluten.” 
48 Detta gäller också om annan än förälder har hand om barnet. Det är fortfarande vård-
nadshavaren som har den formella bestämmanderätten.
49 Bramstång, G., Sociallagstiftningen s. 315. Är barnet med förälders samtycke placerat i
familjehem kan föräldern utöva sin bestämmanderätt på så sätt att samtycket återkallas
med följd att vården skall upphöra. Bestämmanderätten i vissa frågor, som t.ex. rörande
barnets utbildning och religion, torde i allmänhet finnas kvar hos föräldern. Se vidare
Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 142–145 och 159.
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bor tillsammans med skall ha beslutanderätten i frågor som rör den dag-
liga omsorgen om barnet.50 Frågor av mer ingripande betydelse för bar-
nets framtid skulle enligt förslaget även i fortsättningen kräva båda vård-
nadshavarnas gemensamma beslut.51 Förslaget tillstyrktes av ett flertal
remissinstanser men antogs inte som lag. Bakom beslutet att inte införa
en sådan regel låg till stor del uppfattningen att den inte skulle förändra
rättsläget mot vad som redan tidigare gällde utan reglering. Dessutom
antogs regeln bli svårtillämpad på grund av gränsdragningsproblem kring
vad som skulle anses vara beslut hänförliga till den dagliga omsorgen.52

I sammanhanget konstaterades att del i gemensam vårdnad innebär ett
ansvar för barnet men också en rätt att bestämma i frågor som rör barnets
personliga angelägenheter.53 En bestämmelse som tillerkänner den ena
föräldern ensam beslutsrätt i vissa frågor skulle därför kunna sägas
komma i konflikt med idén med gemensamt vårdnadsansvar som huvud-
regel. Tanken är att båda föräldrarna skall få vara med och bestämma
angående barnet oavsett hur boendesituationen gestaltar sig.

Den faktiska vården har i andra rättsordningar givits en mer framträ-
dande ställning som grund för bestämmanderätt. Ett näraliggande exem-
pel är norsk rätt där det stadgas att om föräldrarna har gemensamt vård-
nadsansvar och barnet stadigvarande bor hos den ena, kan den andra för-
äldern inte motsätta sig att den förälder barnet bor med bestämmer i
frågor som rör den dagliga omsorgen om barnet.54 Till sådana frågor hör
hur ferier skall tillbringas och hur barnomsorgen skall ombesörjas.
Bestämmelsen har ansetts nödvändig för att gemensamt föräldraansvar
skall kunna fungera även i de fall förhållandet mellan föräldrarna är

50 Den dagliga omsorgen innefattar enligt Vårdnadstvistutredningen frågor om barnets mat,
kläder, sovtider och hur barnet skall tillbringa sin fritid. I den dagliga omsorgen ingår
också hur barnet skall tillbringa sina ferier i en omfattning som inte inverkar på barnets
möjligheter till umgänge med den andra föräldern. SOU 1995:79 s. 87 ff. 
51 Regeringens pappagrupp – arbetsgruppen om papporna, barnen och arbetslivet – före-
slog i sin slutrapport, Ds 1995:2 s. 12 och 114, att beslut som allvarligt inverkar på barnets
nära och vardagliga kontakt med båda föräldrarna måste fattas av föräldrarna gemensamt i
uttryckligt samförstånd även i de fall barnet bor med endast den ena föräldern.
52 Prop. 1997/98:7 s. 55. Svårigheten att avgöra detta torde dock i princip föreligga redan
idag, utan reglering. En legal definition antas dock medföra att den faktiska vårdnadshava-
rens beslutsrätt tydliggörs för den förälder som inte bor med barnet, med tvister till följd.
Grunden för detta antagande är oklar. Den förälder som inte bor med barnet har enligt gäl-
lande rätt inte några möjligheter att påtala överträdelser av den gemensamma beslutsrätten,
prop. 1975/76:170 s. 178. Möjligen skulle en regel om beslutsrätt för den förälder barnet
bor med tvinga fram en möjlighet för den andra vårdnadshavaren att kunna få beslut
omprövade. För kritik av regeringens ställningstagande, se Schiratzki, J., Ny lagstiftning
om vårdnad s. 1117. Se också Sjösten, M., Vårdnad, boende och umgänge s. 347 ff.
53 Prop. 1997/98:7 s. 53 ff., min kursivering.
54 Barneloven 35 b §.

kapitel 9.fm  Sida 441  fredag 13 oktober 2000  15:30



442

ansträngt. Den förälder som barnet inte bor med anses inte med lagens
stöd böra ges rätt att kräva att få ta del i beslut rörande den dagliga
omsorgen.55 En liknande ordning finns i engelsk rätt; man säger att
beslutsrätten följer med barnet. Även om båda föräldrarna har del i för-
äldraansvaret har den som har hand om barnet rätt att besluta i frågor
som rör barnet, med vissa begränsningar vad gäller beslut rörande bar-
nets boende. Den andra föräldern har möjlighet att ansöka om domstols-
beslut för att förhindra vissa beslut.56 En del av förklaringen till att den
faktiska vården av barnet medför beslutanderätt kan vara att det enligt
både norsk och engelsk rätt är möjligt att förordna fler än två vårdnads-
havare för barnet.57 I båda dessa rättsordningar synes utgångspunkten
vara att den faktiska vården av barnet utgör grunden för vårdnadshava-
rens bestämmanderätt. Den svenska regleringen synes däremot ha som
utgångspunkt att föräldern har en rätt att bestämma över sitt barn – oav-
sett hur den faktiska vården fullgörs.

9.2.4.3 Tvistelösning inom ramen för gemensamt vårdnadsansvar 
saknas

Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar skall tillsammans besluta i
frågor som rör barnet, i synnerhet i frågor som kan anses betydelsefulla
såsom frågor rörande barnets skolgång eller religiösa uppfostran.
Gemensamt rättsligt vårdnadsansvar förutsätts idag vara huvudregel oav-
sett med vem barnet bor och – märk väl – oavsett om föräldrarna är över-
ens om gemensam vårdnad. Gemensam beslutsrätt kan därmed föreligga
även när föräldrarna inte är eniga om att beslutsrätten skall utövas
gemensamt. Eftersom vårdnadsansvaret omfattar frågor av grundläg-
gande betydelse för barnet kan möjligheterna att lösa en tvist mellan
vårdnadshavarna spela en roll i det enskilda barnets liv.

Möjligheterna att på rättslig väg lösa en tvist mellan oeniga vårdnads-
havare i en fråga som berör vårdnaden är emellertid mycket begränsade.
Genom 1998 års reform av vårdnadsreglerna i FB infördes möjlighet att
få barnets boende prövat inom ramen för ett gemensamt vårdnadsansvar,
FB 6:14 a. Också frågor om umgänge, däribland frågan om fördelning av
kostnader för umgänge, kan prövas särskilt, FB 6:15 a respektive
FB 6:15 b. Uppstår oenighet mellan vårdnadshavarna i andra frågor än
dessa kan oenigheten endast lösas på så sätt att den ena vårdnadshavaren

55 Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 120–121. Se också Sjösten, M., Vårdnad,
boende och umgänge s. 348–349.
56 Children Act 1989 section 2(7). Se vidare t.ex. Bainham, A., Children – The modern law
s. 115 ff.
57 Se vidare nedan delavsnitt 9.5.1.
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får vårdnadsansvaret och den därmed sammanhängande beslutsrätten.
Eftersom gemensamt vårdnadsansvar anses vara bäst för barnet även när
den ena föräldern motsätter sig denna vårdnadsform är det inte givet att
det gemensamma vårdnadsansvaret skall upplösas på detta sätt.58 Någon
lösning på tvisten erbjuds således inte alltid ens i formell mening. Den
lösning som finns att tillgå, att den ena förälder tillerkänns det rättsliga
vårdnadsansvaret, kan i vissa fall framstå som väl ingripande i relation
till problemets art. Valet står således mellan att inte tillhandahålla någon
rättslig lösning alls för att lösa tvisten mellan vårdnadshavarna eller att
upplösa det gemensamma vårdnadsansvaret, något som kan vara en mer
ingripande åtgärd än vad tvisten påkallar. Hur dessa två handlingsalternativ
förhåller sig till tillgodoseendet av barnets intresse av god omsorg är inte
klargjort.

Frånvaron av möjlighet till tvistelösning rörande många vårdnadsrela-
terade frågor kan ställas mot vad som gäller när oenighet uppstår i en
fråga rörande barnets ekonomiska angelägenheter, dvs. inom ramen för
förmynderskapsansvaret. En förälder som är förmyndare har möjlighet
att söka överförmyndarens stöd för sin uppfattning i tvistefrågan. Den av
föräldrarnas uppfattning som får överförmyndarens stöd blir gäl-
lande.59 Hur skall man förklara skillnaden i bedömningen av hur de olika
tvisterna bäst skall lösas?

När gemensamt vårdnadsansvar för gifta föräldrar infördes genom
lagen om barn i äktenskap år 1920 föreslogs en regel enligt vilken rättens
beslut skulle kunna erhållas i frågor rörande vårdnadens utövande när
vårdnadshavarna inte kunde enas.60 Den föreslagna regeln kom dock inte
att antas som lag. Makarna förutsattes vid oenighet i frågor rörande bar-
nets vård på samma sätt som vid andra meningsskiljaktigheter dem emel-
lan söka sammanjämka sina åsikter.61 Om en sammanjämkning inte var
möjlig torde äktenskapsskillnad i många fall ha varit en naturlig följd,
varvid den ena maken tillerkändes vårdnadsansvaret och därmed besluts-
rätten. När det gällde frågor inom ramen för förmynderskapsansvaret
hade fadern till barn fött i äktenskap länge ensam beslutsrätten.62 Först

58 Det får sägas vara oklart i vilken utsträckning oenighet om t.ex. barnets skolgång skulle
utgöra skäl för att frångå ett gemensamt vårdnadsansvar. Sjösten uttalar att oenighet mellan
föräldrarna i en sådan fråga kan vara ”ett tecken på att vårdnaden … bör ändras”, Sjösten,
M., Vårdnad, boende och umgänge s. 351. Schiratzki argumenterar för att den förälder som
barnet bor hos skall ha rätt att ensam besluta om barnets skolgång, Schiratzki, J., Vad bety-
der det att ha gemensam vårdnad? s. 1050 ff.
59 FB 12:12 st. 2.
60 Lagen om barn i äktenskap 6 §, LB IV s. 435–438.
61 SOU 1946:49 s. 103.
62 För barn utom äktenskap var modern ensam förmyndare.

kapitel 9.fm  Sida 443  fredag 13 oktober 2000  15:30



444

genom 1949 års FB gavs modern del i förmynderskapsansvaret jämte
fadern. I och med att förmynderskapsansvaret gjordes gemensamt ansågs
det finnas behov av en särskild ordning för avgörande av meningsskiljak-
tigheter mellan förmyndarna utan att det gemensamma beslutsansvaret
upplöstes. Den än idag gällande ordningen infördes.63 Att en särskild ord-
ning för beslut i förmynderskapsrelaterade frågor, men inte rörande vård-
naden, behövdes motiverades med hänvisning till tredje mans intressen.
Vårdnaden berörde inte på samma sätt som förmynderskapet utomståen-
des intressen. Både vad gäller förmynderskap och vårdnad var utgångs-
punkten för den rättsliga regleringen att bestämmanderätten hörde sam-
man med den faktiska vården av barnet.

Med beaktande av att gemensamt vårdnadsansvar ytterst måste moti-
veras av en önskan att på bästa sätt tillgodose barnets intresse av kloka
beslut vad gäller vårdnadens utövande, framstår den gällande ordningen
för lösande av tvister mellan två vårdnadshavare som bristfällig.64 Om
gemensamt vårdnadsansvar är en förutsättning för uppnåendet av barnets
bästa, framstår ett upplösande av detsamma inte som ett adekvat sätt att
lösa meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna. I både lagreglering och
förarbeten har markerats att en upplösning av det gemensamma vård-
nadsansvaret inte skall ske annat än i verkliga undantagsfall. Eftersom
gemensamt vårdnadsansvar kan åläggas föräldrar som inte är överens om
vårdnadsformen finns en uppenbar risk att bestämmanderätten inte kan
utövas på ett sätt som bäst tillgodoser barnets intressen. Om det är till-
godoseendet av barnets intressen som främst åstundas genom den
gemensamma beslutsrätten borde hänsynen till barnets intressen i vård-
nadsfrågor – i än högre grad än hänsynen till tredje mans intressen i frå-
gor som omfattas av förmyndaransvaret – motivera möjlighet till tviste-
lösning inom ramen för ett bestående vårdnadsansvar. I andra rättsord-
ningar finns ofta större möjligheter för exempelvis domstol att reglera
förhållanden om vilka vårdnadshavarna inte kan enas. I Finland kan
domstol fatta de beslut angående vårdnadens utövande som den finner
nödvändiga med hänsyn till barnets bästa.65  I engelsk rätt finns också en
sådan möjlighet i form av beslut om förbud eller påbud för den som har
hand om barnet att handla på ett visst sätt.66 

63 Dåvarande FB 13:8.
64 Jfr Schiratzki, J., Vad betyder det att ha gemensam vårdnad? s. 1051 ff.; Sjösten, M.,
Vårdnad, boende och umgänge s. 351. 
65 9 § lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (VårdnL).
66 Besluten kallas också ”section 8 orders”, ”prohibited steps order” och ”specific issue
order”. Eftersom den vårdnadshavare (person med parental responsibility) som har hand
om barnet har rätt att ensam besluta i frågor som rör barnet är behov av tvistelösning möj-
ligen mindre i England.
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9.2.4.4 Barnets bestämmanderätt

Vårdnadshavarens bestämmanderätt gäller i princip till dess att barnet
fyller 18 år.67 Bestämmanderätten är emellertid inte obegränsad. Ett fler-
tal inskränkningar har gjorts med hänvisning till barnets med- och själv-
bestämmanderätt. Enligt FB 6:11 skall vårdnadshavarens rätt och skyl-
dighet att bestämma utövas med hänsyn till barnets egna synpunkter och
önskemål; allt mer betydelsefulla ju äldre barnet blir. Vårdnadshavaren
får dock inte avbörda sig sitt ansvar för barnet genom att överlåta besluts-
rätten till barnet i större omfattning än vad barnet är moget för.68 Bestäm-
melsen i FB 6:11 infördes genom 1982 års reform och motiverades med
hänvisning till barnets bästa och barnets behov av att få påverka sin situ-
ation. Det ansågs också vara av stor vikt för barnets personlighetsutveck-
ling att barnet får vara med och bestämma i angelägenheter som rör bar-
nets personliga förhållanden.69 Någon formell medbestämmanderätt följer
dock inte av detta stadgande; det är föräldern som har bestämmande-
rätten – även i frågan vilken hänsyn som skall tas till barnets synpunkter
och önskemål. Barnet har inte självt några möjligheter att påverka vård-
nadspliktens utövande eller kräva dess fullgörande.70 Bestämmelsen i FB
6:11 har i huvudsak ett pedagogiskt värde. Både i norsk och finsk rätt
finns regler liknande den i FB 6:11 om barnets rätt att få framföra sina
synpunkter.71 I dansk rätt har införandet av en regel liknande den i FB
6:11 diskuterats vid ett flertal tillfällen. Hittills har dock sådana förslag
avvisats med hänvisning till att frågan inte lämpar sig för lagreglering
samt att bestämmelser med i huvudsak pedagogisk funktion bör undvi-
kas.72 

Någon generell medbestämmanderätt för barnet finns således inte.
Barnet har dock givits viss bestämmanderätt i frågor som faller inom
ramen för vårdnadsansvaret. Stadgandet i FB 6:12 om arbetsavtal kan ses
som ett exempel på en uttrycklig medbestämmanderätt för barnet. Det är
barnet självt som ingår avtal om anställning men vårdnadshavarens sam-
tycke krävs. Barnet får på egen hand säga upp avtalet och kan efter fyllda

67 Vårdnadsansvaret för ett barn upphör enligt FB 6:2 innan barnet fyllt 18 år om barnet
dessförinnan ingår äktenskap.
68 Walin, G., Föräldrabalken s. 207.
69 SOU 1979:63 s. 66; prop. 1981/82:168 s. 24. Jfr ovan delavsnitt 9.2.2.
70 Som nämnts ovan i kap. 2 uppmärksammade Utredningen om barnets rätt detta i sitt
betänkande SOU 1979:63 och föreslog att barnet skulle ges möjlighet att väcka talan om
vårdnaden. Talerätt för barn har senare varit föremål för diskussion i olika sammanhang,
se ovan avsnitt 2.6. Stadgandet om barnets rätt att komma till tals i vårdnadsfrågor har del-
vis sitt ursprung i denna diskussion.
71 I Norge i barneloven § 31, i Finland i 4 § VårdnL.
72 Se t.ex. betænkning nr 985/83 s. 50–53; Danielsen, S., Lov om forældremyndighed s. 69 ff. 
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16 år utan nytt samtycke avtala om arbete av liknande art. Medbestäm-
manderätten kan i det fallet sägas övergå till en självbestämmande-
rätt.73 Barnet har också självbestämmanderätt före 18 års ålder i vissa
andra frågor.74 De fall där barnet uttryckligen tillerkänts självbestämman-
derätt gäller dock i huvudsak beslut som faller inom ramen för det ansvar
förmyndaren, inte vårdnadshavaren, har. Möjligen skulle barnets ”veto-
rätt” när det gäller adoption och verkställighet av vårdnads- och umgänges-
avgöranden kunna anses som uttryck för en självbestämmanderätt för
barnet på vårdnadens område. Barns med- och självbestämmande har
även i dansk och norsk rätt reglerats i specialbestämmelser.75 

I praktiken torde dock vårdnadshavarens bestämmanderätt vara mer
begränsad än vad lagregleringen ger vid handen. I takt med barnets sti-
gande ålder blir det i många situationer svårt för vårdnadshavaren att utöva
bestämmanderätten eftersom möjligheterna att genomdriva beslut mot
barnets vilja kan vara begränsade.76 I förhållande till utomstående har bar-
net i icke ringa omfattning de facto tillerkänts egen beslutsrätt med hänvis-
ning till barnets egen mognad, exempelvis inom hälso- och sjukvården.77 

Frågan om barnets med- och självbestämmande har under de senaste
åren, inte minst genom påverkan av FN:s konvention om barnets rättig-
heter från år 1989, aktualiserats inte bara i Sverige utan också i ett inter-
nationellt sammanhang.78 Artikel 12 i konventionen slår fast att barn har
rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet och att dessa
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mog-
nad. Barnet skall därför beredas särskilda möjligheter att bli hörd i alla
domstols- och andra administrativa förfaranden som rör barnet. FN-kon-
ventionens bestämmelse har föranlett införandet av en särskild bestäm-
melse i FB 6:2 b enligt vilken hänsyn skall tas till barnets vilja, med
beaktande av barnets ålder och mognad, vid avgörandet av frågor som rör
vårdnaden. Härigenom har barnet inte givits någon formell medbestäm-
manderätt; endast en rätt att få framföra sina synpunkter på hur vårdnads-

73 Föräldern kan emellertid även i dessa fall jämlikt FB 6:12 st. 2 säga upp avtalet om det
behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. 
74 Se SOU 1996:111 för en utförlig redogörelse för de åldersgränser som finns i svensk lag. 
75 För kritik av den danska regleringen se Lund-Andersen, I., m.fl., Familieret s. 102.
Lund-Andersen menar att regleringen av barns med- och självbestämmanderätt är gjord på
ett närmast godtyckligt sätt; på flera av de områden där barn har ett stort behov av med-
och självbestämmande saknas reglering. Beträffande norsk rätt kan noteras kan att barnet
har rätt att från 15 år själv bestämma om utbildning och föreningstillhörighet enligt barne-
loven § 32. Se vidare Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 86 ff.
76 Exempelvis vad gäller beslut som rör skolgång, boende, hälsa och religionsutövande. 
77 Se Rynning, E., Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 285 ff.
78 Jfr ovan avnitt 2.6.
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frågan skall avgöras. I praxis synes dock avgörande vikt kunna fästas vid
barnets uppfattning vid avgörandet av vem av föräldrarna som skall ha
vårdnadsansvar.

NJA 1995 s. 398. Målet gällde vårdnaden om en 13-årig flicka. Flickan hade
efter föräldrarnas separation bott hos fadern. Hon gav själv uttryck åt en
bestämd vilja att fadern ensam skulle tillerkännas vårdnadsansvaret. Utred-
ningen i målet visade att flickan stod under starkt inflytande från fadern, vil-
ket resulterat i en avvisande hållning till modern. Både TR och HovR fann
att fadern var olämplig att ha vårdnaden om flickan. HD utgick i sina dom-
skäl från att flickan klart och otvetydigt hade förklarat att hon inte ville leva
med sin mor, och att hon ville att fadern skulle ha det rättsliga vårdnads-
ansvaret. HD fann att även om faderns lämplighet som vårdnadshavare
kunde ifrågasättas, var förhållandena inte sådana att en lösning i enlighet
med flickans önskemål kunde antas medföra bestående fara för hennes hälsa
eller utveckling på det sätt som sägs i FB 6:7. Fadern tillerkändes därför det
rättsliga vårdnadsansvaret.

Avgörandet innebär att barnets egen vilja tillerkänns avgörande betydelse
även när beslutet vid en ”objektiv” bedömning inte framstår som det
bästa för barnet. I förarbetena till 1998 års reform av vårdnadsreglerna
förklarade lagrådet att det här är fråga om en princip som ger uttryck för
respekt för barnets person och egenart. Respekten för barnet underordnas
emellertid hänsynen till barnets bästa på så sätt att starka kontraindikatio-
ner kan tvinga domstolen att gå emot barnets vilja i vissa fall.79 Barnet
kan dock sägas ha en ganska långtgående medbestämmanderätt vad gäl-
ler valet av vårdnadshavare.80 Ett liknande synsätt på barnets vilja fram-
kommer genom kravet på samtycke till frivillig vård av barnet enligt
socialtjänstlagen. Är barnet över 15 år krävs barnets samtycke till vård.
Detta innebär att i de fall barn över 15 år frivilligt placerats i familjehem
kan barnet genom att återkalla medgivandet få till stånd en omprövning
av den faktiska vårdens utövande.81 

I den diskussion som förts kring innebörden av artikel 12 i FN:s kon-
vention om barnets rättigheter är det främst barnets rätt att komma till

79 Se vidare prop. 1997/98:7 s. 199.
80 Se även RH 1998:2 i vilket mål hänsyn togs till en 11-årig pojkes vilja i vårdnadsfrågan.
Jfr även nedan under 9.5.4.5.
81 Barnet kan också på egen hand vända sig till socialnämnd och begära bistånd, t.ex. i
form av familjehemsplacering. Möjligheterna att få sådant bistånd mot förälders och
vårdnadshavares vilja är dock mycket begränsade. RÅ 1983 2:18 i vilket fall regerings-
rätten uttalade att socialnämnden inte utan att komma i strid med FB:s bestämmelser kan
bevilja bistånd i form av familjehem i strid med vårdnadshavarens vilja. Angående annat
bistånd än familjehem, se JO 1996/97 s. 252–253. Barnets möjligheter att få vårdnads-
frågan prövad kan jämföras med barnets rätt att på eget initiativ få frågan om entledigande
av förmyndare prövad, FB 10:18, jfr ovan under 9.2.4.3.
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tals inför olika samhälleliga institutioner som lyfts fram, exempelvis bar-
nets rätt att få framföra sina åsikter inför olika myndigheter och i sko-
lan.82 Barnet har rätt att komma till tals även vid föräldrarnas besluts-
fattande, något som inte särskilt uppmärksammats.83 Barnets intressen ses
i stor utsträckning som identiska med föräldrarnas; möjligen som en följd
av föreställningen om föräldrarnas naturliga benägenhet att se till barnets
bästa.

9.2.5 Den faktiska vården – fristående från rättsligt 
vårdnadsansvar

Barnet har en rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda av vård-
nadshavaren. Vårdnadshavaren har en motsvarande skyldighet att till-
godose dessa behov, något som i allmänhet sker genom att vårdnadshava-
ren ombesörjer den faktiska vården av barnet. Rättsligt vårdnadsansvar
medför emellertid inte en skyldighet för vårdnadshavaren att personligen
ombesörja den faktiska vården av barnet. Mot bakgrund av att det är bar-
nets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda som ligger till
grund för den nu gällande regleringen av vårdnadshavarens ansvar, är det
anmärkningsvärt att den faktiska vården av barnet inte berörs i den rätts-
liga regleringen. Barnets behov kan inte tillgodoses på annat sätt än
genom faktisk vård.

Den faktiska vårdens fullgörande utgör ett betydelsefullt kriterium vid
avgörandet av en vårdnadstvist mellan föräldrarna. Sådana tvister skall
avgöras efter vad som är bäst för barnet, en bedömning som måste ske
mot bakgrund av hur den faktiska vården av barnet kommer att fullgöras
hos respektive förälder. Att vårdnadshavaren i denna situation inte per-
sonligen behöver fullgöra vårdnaden framstår som inkonsekvent.84 Under
senare år tycks utövandet av den faktiska vården ha fått allt mindre bety-
delse vid avgörande av vårdnadstvister. I stället avgörs vårdnadstvister
med tillämpning av de numera, också i lagtexten, vanligt förekommande
presumtionerna för vad som är bäst för barnet.85 Inte minst antagandet att
gemensamt vårdnadsansvar är till barnets bästa medför att frågan om hur

82 Se t.ex. prop. 1989/90:107 s. 42–44; Socialdepartementet, Konventionen om barnets rättig-
heter. Första rapport av Sverige 1992 s. 36 ff.; SOU 1997:116 s. 173 ff.
83 Jfr dock SOU 1997:116 s. 178 där också föräldrar nämns.
84 I rättspraxis tycks dock det faktum att förälder inte avser att utöva den faktiska vården
tala emot den föräldern som vårdnadshavare. Se t.ex. NJA 1951 s. 181 i vilket mål fadern
hade haft vårdnaden om barnet som överlämnats till barnavårdsnämnden och placerats hos
fosterföräldrar. Modern, som avsåg att själv ta hand om barnet, tillerkändes vårdnaden. 
85 Exempel på sådana presumtioner, förutom att gemensam vårdnad är bäst för barnet kan
nämnas antagande att ”föräldrar-vet-bäst” eller att kontinuitet är bäst för barnet. Se vidare
Jacobson, U., Ett barns rättigheter s. 104 ff.
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den faktiska vården av barnet fullgörs förlorar i betydelse.86 Frånvaron av
en tydlig koppling mellan rättsligt vårdnadsansvar och fullgörande av
den faktiska vården är i själva verket en förutsättning för den numera
utbredda förekomsten av gemensamt vårdnadsansvar för föräldrar som
inte båda bor med barnet.87 Eftersom den faktiska vården av barnet inte
finns med som ett uttryckligt led i den rättsliga regleringen blir samban-
det mellan barnets behov som det angivits i FB 6:1 och det rättsliga vård-
nadsansvarets ”placering” oklart. Rättslig och faktisk vårdnad framstår i
vissa avseenden som fristående från varandra. Detta skall utvecklas ytter-
ligare i det följande.

Att den faktiska vården av barnet inte är en formell omständighet att
beakta vid avgörandet av frågor med anknytning till det rättsliga vård-
nadsansvaret kan förklaras med ett historiskt perspektiv. Den nu gällande
regleringen av vårdnadsansvaret går tillbaka till de regler som stiftades
vid 1900-talets början. Då, när förälders vårdnadsansvar för första
gången blev föremål för modern rättslig reglering, fanns ett tydligt sam-
band mellan rättsligt vårdnadsansvar och faktisk vård av barnet. Enligt
1917 års lag om barn utom äktenskap fick modern ensam rättsligt vård-
nadsansvar för barnet. Skälet var i huvudsak hänsynstagandet till faktiska
omständigheter; eftersom modern var ogift kunde det antas att hon levde
ensam och tog hand om och fostrade barnet på egen hand. Modern skulle
därför vara barnets vårdnadshavare och hon gavs beslutsrätten rörande
barnets personliga angelägenheter.88 Gifta föräldrar, å andra sidan, förut-
sattes vid tillkomsten av 1920 års lag om barn i äktenskap leva tillsam-
mans med barnet och båda antogs ta del i barnets fostran.89 Båda föräld-
rarna kunde därmed var för sig komma ifråga som vårdnadshavare. Att
båda föräldrarna tillerkändes ett gemensamt vårdnadsansvar i detta fall
motiverades ytterst av jämlikhetsskäl och inte främst med hänvisning till

86 Se vidare nedan under 9.4.3.2.
87 Möjligheten finns för föräldrarna att ha delad faktisk vårdnad genom att barnet bor lika
mycket tid hos båda. Avsikten med ett gemensamt rättsligt vårdnadsansvar torde dock inte
primärt ha varit att åstadkomma en sådan lösning.
88 Se vidare LB III s. 85 ff. angående vårdnaden när modern var ogift. 
89 Detta är en något förenklad beskrivning av reglernas bakgrund. När vårdnadsrätten för
barn födda i äktenskap första gången reglerades genom lagen om barn i äktenskap år 1920
var det givet att mannen och maken skulle ha det rättsliga ansvaret för de barn hustrun
födde. Mot bakgrund av att makes målsmanskap över hustrun upphörde så sent som år
1921 hade ett annat synsätt förvånat. Det nya med vårdnadsregeln var närmast att modern
också fick del i det rättsliga ansvaret för barnet, något som till viss del förklaras av en för-
ändrad syn på kvinnan. I grunden fanns dock uppfattningen att det var modern som fak-
tiskt tog hand om barnet. Samma synsätt motiverade att ogifta mödrar ensamma hade det
rättsliga vårdnadsansvaret enligt lagen om barn utom äktenskap. 

kapitel 9.fm  Sida 449  fredag 13 oktober 2000  15:30



450

barnets intressen.90 Om makarna separerade kunde med Lagberedningens
ord vårdnaden ”icke lämpligen utövas av båda föräldrarna”.91 Avgörandet
av vem som skulle vara rättslig vårdnadshavare beaktande vem som full-
gjorde den faktiska vården. Eftersom det oftast var modern som tog hand
om barnet fick hon ofta rättsligt vårdnadsansvar.

I och med att allt fler föräldrar skilde sig eller separerade kom regle-
ringen av rättsligt vårdnadsansvar efter separation att framstå som otids-
enlig, i synnerhet från 1960-talet och framåt. Den förälder som inte bodde
med barnet kunde inte ha del i vårdnaden; lagen byggde på uppfattningen
att den som inte hade hand om barnet inte heller skulle besluta i frågor
som rörde barnets personliga förhållanden. Den som inte hade del i den
rättsliga vårdnaden – ofta fadern – tappade i många fall kontakten med
barnet. Det faktum att endast en av föräldrarna kunde ha vårdnadsansva-
ret för barnen medförde också i många fall tvister om vårdnaden i sam-
band med separationen.92 Genom 1976 års reform av vårdnadsreglerna
infördes en möjlighet för föräldrar att behålla gemensamt vårdnadsansvar
för barn efter äktenskapsskillnad.93 Ogifta föräldrar gavs också möjlighet
att ha gemensamt vårdnadsansvar. 1976 års reform av vårdnadsreglerna
innebar att det rättsliga vårdnadsansvaret i formell mening gjordes obero-
ende av hur den faktiska vården av barnet fullgörs. Ur principiell synvinkel
innebar reformen därmed en mycket viktig förändring, även om den inte
då särskilt analyserades. För vårdnadsreglernas fortsatta utveckling och
tillämpning har det fått stor betydelse att det rättsliga ansvaret inte längre
är avhängigt den faktiska vården av barnet. Det faktum att faktisk vård
och rättsligt ansvar inte nödvändigtvis är två sidor av samma sak utan
ibland två skilda saker innebär att sambandet mellan barnets rätt att få
sina behov tillgodosedda och skyldigheten att tillse detta inte är tydligt.
Rättsligt vårdnadsansvar reduceras i de fall vårdnadshavaren inte bor
med barnet till en rätt att bestämma i frågor som rör barnet och framstår
allt mer som en rätt för föräldern. Det synes mot denna bakgrund vara
angeläget att åter lyfta fram den faktiska vården av barnet som en
omständighet med primär betydelse för rättsligt vårdnadsansvar. Tecken
finns på att en sådan omsvängning är på väg. Möjligheten att förordna
om barnets boende illustrerar detta, likaså möjligheten att förordna om
umgänge när föräldrarna har gemensamt vårdnadsansvar.

90 Prop. 1920:15 s. 151 ff. 
91 LB IV s. 441 ff. 
92 För en bakgrund till förändringarna i vårdnadsregleringen, se t.ex. Kurki-Suonio, K.,
Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa? s. 174 ff. och i synnerhet
s. 184 ff.
93 Prop. 1975/76:170.
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9.3 Umgängesrätt och vårdnadsansvar

9.3.1 Inledning

I det föregående avsnittet har det rättsliga vårdnadsansvarets olika
beståndsdelar granskats. Innan regleringen rörande vem som skall ha det
rättsliga vårdnadsansvaret behandlas, kan det finnas anledning att kort
beröra frågan om umgängesrätt mellan barn och förälder. Förhållandet
mellan rättsligt vårdnadsansvar och umgängesrätt är av flera skäl intres-
sant. Betonandet av umgängesrättens betydelse för barnet förefaller i viss
utsträckning vara en följd av den faktiska vårdens minskade betydelse för
rättsligt vårdnadsansvar.

Umgängesrätten blev mycket tidigt föremål för lagreglering i svensk
rätt. Den första bestämmelsen om förälders umgängesrätt med barn fanns
i 1915 års lag om äktenskaps ingående och upplösning. Syftet med
bestämmelsen var att förhindra att en förälder som var skild från vårdna-
den obehörigen hindrades från personligt umgänge med barnet.94 Bestäm-
melsen överfördes senare till 1920 års lag om barn i äktenskap.95 Någon
motsvarande bestämmelse för ogifta föräldrar fanns inte. Förälders rätt
till umgänge begränsades endast i undantagsfall; om ett umgänge kunde
anses skadligt för barnet. Vid oenighet om umgängesrätten kunde frågan
avgöras av domstol. Bestämmelsen överfördes till FB år 1949. Orda-
lydelsen, ”fader eller moder som är skild från vårdnaden, må ej betagas
rätt till umgänge med barnet, med mindre särskilda omständigheter för-
anleda därtill”, kan sägas ge uttryck åt en stark föräldramakt. Syftet med
bestämmelsen var, i likhet med tidigare gällande bestämmelse, att tillför-
säkra föräldern en rätt att träffa barnet. Umgänge antogs dock vara till
glädje även för barnet. Vid lagens tillkomst hade yrkats att paragrafen
skulle kompletteras med en bestämmelse av innehåll att umgängesrätten
skulle ha en sådan utformning att den icke menligt inverkade på barnets
kroppsliga eller själsliga hälsa. Dessutom krävdes att det skulle anges att
omprövning av umgängesrätten kunde ske om förhållandena ändrats.
Lagutskottet fann att det var självklart att umgängesrätten skulle ges ett
sådant innehåll att den inte är till men för barnet. Någon särskilt stad-
gande om detta ansågs inte nödvändigt; att förnyad prövning var möjlig
framgick av FB 6:13.96 I praxis skulle det dröja fram till slutet av 1970-

94 Lag om äktenskaps ingående och upplösning 6 kap. 23 § st. 3. Se vidare prop. 1915:18
s. 86–87. 
95 LB IV s. 443–444.
96 1LU 1949:34 s. 17. 
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talet innan barnets intresse av umgänge i det enskilda fallet uttryckligen
beaktades vid avgöranden av umgängesmål,97 och först år 1983 kom detta
till uttryck i FB:s regler.98 

Barnets rätt till umgänge med båda sina föräldrar har under de senaste
decennierna, i takt med det ökade antalet separerade föräldrar, allt oftare
lyfts fram. Rätten till umgänge har kopplats samman med barnets bästa.
År 1990 infördes en särskild bestämmelse i FB som föreskriver att vid
bedömningen av vad som är bäst för barnet i en vårdnadstvist skall sär-
skild avseende fästas vid barnets behov av nära och god kontakt med
båda föräldrarna.99 Även vid bedömningen av om en adoption är till för-
del för barnet har frågan om umgänge med en förälder utan del i vårdna-
den fått stor betydelse, i synnerhet vid s.k. styvförälderadoption. I rätts-
praxis finns fall där förlusten av umgängesrätt har ansetts tala emot adop-
tionens lämplighet.100 Men vad är egentligen umgängesrätt?

9.3.2 Umgängesrättens syfte

Utgångspunkten för regleringen av umgängesrätten är att barnet har rätt
till umgänge med personer som är viktiga för barnet. Umgängesrätten
beskrivs idag som ett skydd för barnets känslomässiga relation till båda
sina föräldrar; ett grundläggande behov hos barn som också ligger bakom
utformningen av vårdnadsreglerna. Umgänge med båda föräldrarna
anses främja barnets harmoniska utveckling.101 Men umgängesrätten är
inte enbart till för de fall där barnets föräldrar separerar, utan ses i vissa
situationer som en rätt för barnet som hänger samman med barnets
intresse av att känna till sitt ursprung.

I och med att umgängesrätten beskrivs som ett skydd för en känslo-
mässig relation till någon vuxen i barnets närhet faller det sig naturligt att
inkludera även andra personer än föräldrar i den krets av personer som
barnet har rätt att umgås med. Barnets vårdnadshavare har därför enligt
FB 6:15 ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan än
förälder som barnets står särskilt nära tillgodoses. Barnet skall ha rätt att
träffa personer som barnet längtar efter, men också anhöriga som det är

97 Se Ewerlöf, G. & Sverne, T., Barnets bästa s. 55. Se även t.ex. NJA 1978 s. 181; NJA
1979 C 13 samt SvJT 1980 ref. s. 34.
98 SOU 1979:63 s. 81 ff.; prop. 1981/82:168 s. 41 ff.
99 Bestämmelsen finns numera i FB 6:2 a. Se vidare SOU 1995:79 s. 90 ff.; prop. 1997/
98:7 s. 59 ff.
100 Se t.ex. NJA 1952 s. 293 och NJA 1952 s. 521. Jfr dock NJA 1987 s. 116 och NJA 1987
s. 628 i vilka mål adoption medgavs trots förlusten av umgängesrätt med en biologisk för-
älder. Se vidare under 5.7.3.4.
101 SOU 1979:63 s. 81.
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berikande för barnet att få vara tillsammans med.102 I första hand avses
umgänge med någon som barnet har en anknytning till som är lika stark
som den till en förälder, såsom familjehemsföräldrar, men umgänget kan
även avse avliden förälders släktingar.103 Samma ambition återfinns i den
offentligrättsliga regleringen rörande vård om barn. Socialtjänstens arbete
med barn skall vägledas av kontinuitets- och närhetsprinciperna.104 Ett
barn som omhändertagits enligt LVU har rätt till fortsatt samhörighet
med föräldrar, syskon och andra för barnet viktiga personer.105 För att
ytterligare främja samhörighetskänslan kan barnet familjehemsplaceras
hos släktingar.106 

Det skydd barnets relationer ges genom umgängesrätten förstärks av
den plikt som åligger föräldrarna, alternativt särskilt förordnade vård-
nadshavare, att främja umgänge. Föräldrarna har enligt FB 6:15 ett
gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge med den förälder som
barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Barnets
vårdnadshavare har också ett ansvar för att barnets behov av umgänge
med annan som står barnet nära tillgodoses.107 Den förälder som barnet
bor tillsammans med har även en skyldighet att hålla umgängesföräldern
underrättad om barnets förehavanden på ett sådant sätt att umgänget kan
underlättas.108 

9.3.3 Umgängesrättens förhållande till vårdnadsansvaret

Under senare år har umgängesrätten också i lagen kommit att beskrivas
som en rättighet för barnet; FB 6:15 anger uttryckligen att barnet har rätt
till umgänge med förälder.109 Umgängesrätten är dock inte någon legal
”rätt” för barnet, utan är fortfarande en rättsföljd knuten till föräldra-
skapet. I formellt hänseende är umgängesrätten en del av vårdnadsansva-
ret. Barnet har ett grundläggande behov av att få träffa båda sina föräldrar
och barnets vårdnadshavare har en skyldighet att tillgodose detta behov,
lika väl som barnets övriga behov. Det är dock endast den förälder som

102 Walin, G., Föräldrabalken s. 211.
103 SOU 1979:63 s. 83.
104 Se t.ex. prop. 1979/80:1 s. 213 ff.; prop. 1989/90:28 s. 46 ff.; SOU 1994:139 s. 97 ff. 
105 Prop. 1989/90:28 s. 52. 
106 Prop. 1996/97:124 s. 113 ff.
107 I FB 6:15 talas omväxlande om skyldigheter för barnets föräldrar respektive barnets
vårdnadshavare. Någon skillnad i sak torde inte vara avsedd.
108 Det kan vara fråga om information om t.ex. barnets hälsa, skolgång, uppehållsort, ferie-
arbete eller särskilda fritidsintressen. Se vidare Ds 1989:52 s. 61 ff. och prop. 1990/91:8
s. 40 ff. 
109 Se t.ex. SOU 1979:63 s. 81 f.; prop. 1981/82:168 s. 41 ff.; SOU 1995:79 s. 90 f.; prop.
1997/98:7 s. 59 ff.
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vill umgås med barnet som har möjlighet att påkalla umgänge och få till
stånd verkställighet därav. Det är därför mer rättvisande att tala om en
rätt för den med barnet icke sammanboende föräldern att umgås med bar-
net; en rätt som kan inskränkas i den mån umgänget inte bedöms vara till
fördel för barnet. Möjligen skall man beskriva umgängesrätten som en
ömsesidig rätt för barn och förälder att umgås med varandra.

Ursprungligen betraktades umgängesrätten uttryckligen som en rätt
för den förälder som inte hade rättsligt vårdnadsansvar för barnet och
därmed inte heller ombesörjde den faktiska vården av barnet att, trots
detta, få träffa barnet. Umgängesrätten utgjorde ett alternativ till vård-
nadsansvar och innefattade också ett erkännande av förälderns rätt till sitt
barn. Synsättet är fortfarande giltigt när umgängesrätt ges till förälder
utan del i det rättsliga vårdnadsansvaret. Umgängesrätten innebär i dessa
fall en skyldighet för vårdnadshavaren att tåla inskränkningar i rätten att
bestämma var barnet skall vara och med vem.110 Den umgängesberätti-
gade kan bestämma hur umgänget skall gestalta sig, men vårdnadshava-
ren har fortfarande den formella bestämmanderätten. Vårdnadshavaren
torde även ha möjligheter att ge särskilda föreskrifter för umgängets utö-
vande. Domstol kan också meddela föreskrifter angående umgänget. Det
finns inte angivet vilka beslut som en umgängesberättigad förälder kan
fatta i strid med vårdnadshavarens vilja. Om några särskilda föreskrifter
inte meddelats och barnets hälsa inte föranleder avvikelse, får man för-
söka bedöma vad som bör anses vara normalt.111 

Tidigare kunde beslut om umgänge meddelas endast till förmån för
den förälder som inte hade del i det rättsliga vårdnadsansvaret. Sedan år
1998 finns möjlighet att förordna om umgänge även i de fall båda föräld-
rarna är vårdnadshavare. Det är den förälder som vill ha umgänge som
kan väcka talan om umgängesrättens fastställande, dvs. den förälder som
inte bor med barnet; i den meningen utgör umgängesrätten fortfarande ett
alternativ till faktisk vård av barnet. Bakgrunden till 1998 års reform var
följande: Gemensamt vårdnadsansvar för särboende föräldrar blev allt
vanligare från början av 1980-talet. Det var föräldrarnas sak att komma
överens om umgänget mellan barnet och den förälder som inte bodde
med barnet. Kunde inte en överenskommelse nås, antogs i princip att för-
utsättningar för ett gemensamt vårdnadsansvar saknades. I och med att
det år 1998 infördes en möjlighet att förordna om gemensamt vårdnads-
ansvar även i de fall föräldrarna inte var överens om detta, krävdes ett
sätt att lösa frågor om umgänge.

110 Se remissyttrande från Juridiska fakultetsnämnden, Uppsala universitet i prop. 1981/
82:168 s. 161 för en analys av denna fråga. 
111 Walin, G., Föräldrabalken s. 214 not 49.
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Genom att vårdnadshavare kan begära fastställande av umgängesrätt,
kan umgängesrätten inte längre ses som ett alternativ till vårdnadsansvar.
Umgängesrätten framstår istället som en del av vårdnadens utövande.
Tillspetsat uttryckt kan ett förordnande om umgängesrätt ses som en
anvisning om hur den faktiska vården av barnet skall fullgöras.

Umgängesrätten motiveras numera med hänvisning till barnets intres-
sen. Syftet är att skydda barnets känslomässiga relationer; primärt till den
förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgängesrätten får dock
stor likhet med faktisk vård av barnet – om än beskrivet som rätt till
umgänge. Det är barnets konkreta behov av kontakt med föräldern som
tillgodoses. Med tanke på att vårdnaden om barnet skall tillgodose
många olika behov hos barnet kan det tyckas anmärkningsvärt att barnets
behov av umgänge lyfts fram på det sätt som är fallet i gällande rätt. För-
klaringen skulle kunna vara att umgänge ger möjlighet för den förälder
som inte bor med barnet att utöva faktisk vård av barnet. Som ovan kon-
staterats har utvecklingen mot en ökad användning av gemensamt vård-
nadsansvar för separerade föräldrar förutsatt att den faktiska vården av
barnet frikopplas från rättsligt vårdnadsansvar.112 Eftersom faktisk vård
av barnet är en grundläggande komponent i vårdnadsansvaret, sett både
ur barnets och föräldrarnas synvinkel, är det inte förvånande att umgänget
kommit att få den betydelse det har. Det är också därför som det har varit
nödvändigt med en möjlighet att särreglera umgänge inom ramen för ett
bestående rättsligt vårdnadsansvar. Det synes dock vara önskvärt att låta
den faktiska vården återta sitt rätta namn och sin rätta plats i diskussio-
nerna rörande den rättsliga vårdnaden.113 Att tala om umgängesrätt som
en självständig rättsverkan av familjerättslig status när det är faktisk vård
som avses, fördunklar resonemangen och försvårar bedömningen av vad
som är barnets bästa i dessa sammanhang.

9.4 Förälder som vårdnadshavare

9.4.1 De grundläggande målsättningarna
Vårdnadsreglerna syftar till att säkra att barnets grundläggande behov
tillgodoses, vad som i sammanhanget brukar benämnas barnets bästa.

112 Se ovan delavsnitt 9.2.5.
113 Det sagda kan illustreras med fall rörande underhållsskyldighet. Jfr t.ex. RH 1993:64 i
vilket mål HovR fann att fadern, som också var vårdnadshavare, hade umgänge med bar-
net i sådan omfattning (46 % av tiden i timmar) att barnet kunde anses varaktigt bosatt hos
honom. Underhållsskyldighet förelåg därför inte. NJA 1998 s. 267 gällde en fader, ej vård-
nadshavare, som hade umgänge med barnet ca 1/3 av tiden. I detta fall ansågs barnet inte
bosatt hos fadern varför underhållsskyldighet förelåg. 
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Barnets bästa vårdnadsfrågor antas tillgodosett om följande tre målsätt-
ningar uppnås: (1) Det är bäst för barnet att det är föräldrarna som har
vårdnadsansvaret för barnet. Med förälder avses i detta sammanhang den
som har rättslig status som förälder, som huvudregel barnets biologiska
förälder. (2) Vårdnadsansvaret för barnet skall tillkomma båda föräld-
rarna gemensamt; barnet har rätt till två föräldrar.114 (3) Slutligen antas att
det är bäst för barnet att föräldrarna så långt som möjligt är överens i frå-
gor som rör vårdnaden.

Föräldrar har, som utvecklas nedan i avsnitt 9.5, en privilegierad ställ-
ning när det gäller vårdnadsansvaret. Det är endast i undantagsfall som
båda föräldrarna kan frånkännas vårdnadsansvaret för barnet. Modern
har rättsligt vårdnadsansvar från barnets födelse.115 Är modern gift har
hennes make, i egenskap av presumerad far, också del i den rättsliga
vårdnaden från barnets födelse. Är modern ogift är hon ensam vårdnads-
havare.116 För att fadern i det fallet skall få del av vårdnadsansvaret krävs
inte bara att faderskapet fastställs, utan också ett förordnande om vårdna-
den. Gemensamt vårdnadsansvar kan erhållas genom en gemensam
anmälan till skattemyndigheten, FB 6:4.117 Ingår föräldrarna äktenskap
med varandra blir vårdnadsansvaret också gemensamt, FB 6:3. Någon
särskild prövning av om vårdnadsformen främjar barnets bästa sker inte i
dessa fall. Det är barnets båda föräldrar som blir vårdnadshavare och de
kan antas vara överens om detta.

I andra fall än de här nämnda måste rättsligt vårdnadsansvar fastställas
i annan ordning. Alla avgöranden om vårdnaden skall fattas med beak-
tande av vad som är barnets bästa. I det följande granskas hur barnets
bästa definieras och fastställs i olika situationer där vårdnadsansvaret är
föremål för bedömning.

9.4.2 Föräldrarnas överenskommelse om vårdnaden

Föräldrarna kan komma överens om vem av dem som skall ha vårdnadsan-
svaret. Hänsynen till barnets bästa anses dock kräva att en sådan överens-

114 De två vårdnadshavarna skall också vara av olika kön, jfr lag (1994:1117) om registrerat
partnerskap 3:2 där det stadgas att registrerade partners inte kan ha gemensam vårdnad om
barn. Eftersom det är barnets föräldrar som i första hand skall ha vårdnadsansvaret får
stadgandet praktisk betydelse främst när fråga är om adoption.
115 Jfr ovan avsnitt 6.9.
116 Av de 95297 barn som föddes år 1996 var närmare 54 % (51348) födda av ogift mor.
Statistisk årsbok 1998 s. 47. Se vidare ovan avsnitt 3.4.
117 Detta förutsätter att något tidigare förordnande om vårdnaden inte meddelats samt att
barnet och föräldrarna är svenska medborgare. I norsk rätt finns motsvarande möjlighet
också för att anmäla att fadern ensam skall ha vårdnadsansvaret för barnet, barneloven
§ 35.
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kommelse granskas av domstol eller socialnämnd. Granskningens
omfattning bestäms av överenskommelsens innehåll och hur väl den upp-
fyller de ovan angivna målsättningarna.118 Ju färre målsättningar som
uppfylls desto mer ingripande granskning.

Om föräldrarna, i andra fall än de i föregående delavsnitt nämnda, är
överens om att ha gemensam vårdnad måste överenskommelsen godkän-
nas av socialnämnd eller domstol för att gälla. Överenskommelsen skall
enligt FB 6:4 respektive FB 6:6 godkännas om gemensam vårdnad inte är
uppenbart oförenlig med barnets bästa. Det finns således en presumtion
för godkännande, om föräldrarna är överens om gemensam vårdnad. För
att ge domstolen ett underlag för bedömningen av föräldrarnas överens-
kommelse skall socialnämnden enligt FB 6:19 ges möjlighet att lämna
upplysningar i vårdnadsfrågan. Socialnämnd som skall godkänna föräld-
rarnas överenskommelse har motsvarande rätt att inhämta upplysningar
innan föräldrarnas avtal godkänns.119 

Domstolen kan vägra att förordna om gemensam vårdnad om det kan
antas att någon av föräldrarna eller båda har sådana brister i förmågan att
ta hand om barnet att FB 6:7 skulle kunna bli tillämplig, dvs. att vårdna-
den utövas på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller
utveckling.120 Några riktlinjer för hur föräldrarnas överenskommelse skall
bedömas vad avser barnets bästa har inte givits, endast skäl till varför en
granskning krävs. Exempel på sådana omständigheter är att det bakom
föräldrarnas överenskommelse kan ligga ekonomiska överväganden eller
ett ”rättvisetänkande” som inte har med barnets bästa att göra eller att
den ena föräldern har ett starkt inflytande över den andra föräld-
ern.121 Hur förekomsten av sådana omständigheter skall påverka bedöm-
ningen är inte angivet. Eftersom gemensam vårdnad numera skall vara
den huvudsakliga vårdnadsformen och stor betydelse läggs vid enighet
mellan föräldrarna om vårdnaden, finns det anledning anta att föräldrar-
nas överenskommelse om gemensam vårdnad ytterst sällan kommer att
underkännas.122 

118 Domstol kan alltid avgöra frågor om vårdnad, FB 6:5. Sedan 1 okt. 1998 kan även för-
äldrarnas överenskommelse om hur vårdnadsansvaret skall fördelas efter socialnämnds
godkännande bli gällande och verkställas som ett lagakraftvunnet domstolsavgörande,
FB 6:6. 
119 Prop. 1997/98:7 s. 87.
120 Prop. 1981/82:168 s. 63 ff. Socialnämnden skall vid godkännande av avtal göra motsva-
rande prövning, prop. 1997/98:75 s. 109. I Ds 1999:57 s. 92 ff. föreslås att ordalydelsen
ändras; avtalet skall godkännas om det som har överenskommits är till barnets bästa. Den
nya ordalydelsen avser inte medföra någon ändring av rättsläget.
121 Se t.ex. prop. 1981/82:168 s. 34 ff.; prop. 1997/98:7 s. 85 ff.
122 Jfr också Ds 1999:57 s. 92.
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Är föräldrarna överens om att en av dem ensam skall ha vårdnads-
ansvaret kan överenskommelsen godkännas av socialnämnd på samma
sätt som en överenskommelse om gemensam vårdnad. Kriteriet för god-
kännande är dock i detta fall att den valda lösningen kan anses vara till
barnets bästa, FB 6:6 st. 2. Kraven för godkännande är därmed högre i
detta fall än när överenskommelsen innebär gemensamt vårdnadsansvar.
Inte heller för dessa fall finns anvisningar om hur bedömningen skall
göras. I lagmotiven sägs att socialnämndens prövning skall motsvara den
prövning som domstolarna gör i de fall föräldrarna är ense.123 Detta inne-
bär är att socialnämnden kan utgå ifrån att den lösning föräldrarna valt är
den som är bäst för barnet.124 

Om föräldrarna istället vänder sig till domstol för att få sin överens-
kommelse om ensam vårdnad fastställd kan bedömningen numera bli en
annan i och med att domstolen, i motsats till socialnämnden, skall göra en
självständig prövning av vårdnadsfrågan. Domstolen skall, om yrkandet
avser ensam vårdnad för ena föräldern, enligt FB 6:5 antingen ge ena för-
äldern vårdnadsansvaret eller förordna att vårdnadsansvaret skall vara
(fortsatt) gemensamt, beroende på vad som är bäst för barnet. Om dom-
stolen finner att gemensamt vårdnadsansvar är bäst för barnet – ett anta-
gande som numera ligger till grund för vårdnadsreglernas utformning – har
föräldrarnas överenskommelse inte någon självständig betydelse; gemen-
sam vårdnad kan förordnas mot ena förälderns vilja. Det enda formella
hindret mot ett förordnande om gemensamt vårdnadsansvar är att båda
föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad. I motiven till 1998 års
reform av vårdnadsreglerna berörs inte hur avvägningen skall göras mel-
lan å ena sidan eniga föräldrar och ensam vårdnad, å andra sidan gemen-
sam vårdnad och inte eniga föräldrar. Mycket talar för att domstolen, om
inte annat av rent praktiska skäl, fastställer föräldrarnas överenskom-
melse. Möjligheterna får antas vara mycket begränsade att bedöma huru-
vida gemensam vårdnad är bäst för barnet i en situation där föräldrarna
har en överenskommelse om ensam vårdnad. Hur vårdnaden i praktiken
fullgörs behöver inte beaktas. I norsk rätt har den faktiska vården av barnet
betydelse på så sätt att gifta, samboende, föräldrar inte har möjlighet att
avtala om att endast en av dem skall ha vårdnadsansvar.125 Förmodligen
skulle gifta och samboende föräldrar enligt svensk rätt i praktiken inte
heller kunna avtala om att endast den ene föräldern skall ha vårdnads-
ansvaret. Deras begäran skulle dock inte avslås med hänvisning till ett
bestående samliv utan med hänvisning till att gemensam vårdnad i

123 Prop. 1997/98:7 s. 109.
124 Prop. 1990/91:8 s. 59. 
125 Barneloven § 34. Se vidare Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 74. 
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allmänhet är det bästa för barnet och därför inte utan mycket goda skäl
bör upplösas.126 

Avtal mellan föräldrarna om att vårdnadsansvaret skall tillerkännas
någon annan än förälder är inte tillåtna enligt svensk rätt. En sådan möj-
lighet finns däremot i dansk rätt. I Danmark kan statsamtet godkänna att
förälder med forældremyndighed avtalar med en ny make att de tillsam-
mans skall ha gemensam forældremyndighed.127 

9.4.3 Domstols avgörande av vem som skall ha vårdnadsansvar

9.4.3.1 Ensam vårdnad

Om föräldrarna inte är överens om hur det rättsliga vårdnadsansvaret
skall vara fördelat måste en domstol avgöra frågan. Förfarandet blir det-
samma som när föräldrarna vill ha en överenskommelse om ensam vård-
nad för ena föräldern fastställd av domstol. Domstolen skall enligt FB
6:5 efter vad som är bäst för barnet, förordna att vårdnaden skall vara
gemensam eller anförtro vårdnaden till en av föräldrarna.

Det rättsliga vårdnadsanvaret för barn tillkommer allt oftare båda för-
äldrarna gemensamt. 1998 års reform av vårdnadsreglerna, enligt vilken
beslut om gemensam vårdnad kan meddelas även när föräldrarna inte är
överens om detta, fullföljer en utveckling som inleddes år 1976. Antalet
fall då ensam vårdnad kommer ifråga som vårdnadsform har följaktligen
minskat. Lagen bygger på antagandet att gemensam vårdnad i de flesta
fall är att föredra framför ensam vårdnad. Det måste därför finnas sär-
skilda skäl som talar för att ensam vårdnad för den ena föräldern är bäst
för barnet. I förarbetena till den senaste reformen år 1998 anges att ett
skäl för ensam vårdnad för den ena föräldern kan vara att den andra för-
äldern är olämplig som vårdnadshavare.128 Svår och djup konflikt mellan
föräldrarna kan också vara en omständighet som talar för ensam vårdnad,
om konflikten gör det omöjligt för föräldrarna att samarbeta i frågor som
rör barnet. Om den som motsätter sig gemensam vårdnad anför tungt
vägande skäl för sin ståndpunkt är det, enligt uttalanden i propositionen,
oftast lämpligast att inte gå emot den personens vilja.129 Det är dock inte
helt lätt att på grundval av lagens förarbeten bilda sig en uppfattning om

126 Prop. 1997/98:7 s. 48 ff.
127 Lov om forældremyndighed og samvær (i det följande Fml) § 11 pkt. 2. Se vidare t.ex.
Nielsen, L., m.fl., Familieretten s. 444.
128 Prop. 1997/98:7 s. 49. Jfr ovan vad som anförts som skäl för att underkänna föräldrars
överenskommelse om rättsligt vårdnadsansvar, delavsnitt 9.4.2.
129 Prop. 1997/98:7 s. 49–50.
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när ensam vårdnad är att föredra framför gemensam vårdnad. Avgöran-
dena skall, betonas det, alltid ske utifrån vad som är bäst för bar-
net.130 Eftersom gemensam vårdnad antas vara till barnets bästa i de allra
flesta fall ger dock en sådan riktpunkt inte någon ledning för avgörandet
när det inte är det.

9.4.3.2 Gemensamt vårdnadsansvar

Strävan mot ett gemensamt vårdnadsansvar för ett barns båda föräldrar
oavsett om de bor med barnet eller inte har styrt regelsystemets utform-
ning sedan början av 1970-talet. År 1976 infördes möjligheten för ogifta
och frånskilda föräldrar att ha gemensamt vårdnadsansvar även när inte
båda föräldrarna bor med barnet. Gemensamt vårdnadsansvar gjordes
genom 1983 års reform till huvudregel även för frånskilda. År 1990
infördes möjligheten att förordna om gemensam vårdnad i fall då ena
föräldern föredrog ensam vårdnad, och idag är det alltså möjligt att för-
ordna om gemensam vårdnad även om någon av föräldrarna motsätter sig
detta. Hänsynen till barnets bästa anförs som motiv.

I praktiken innebär ett gemensamt rättsligt vårdnadsansvar för sär-
boende föräldrar att den ena föräldern ofta, men inte alltid, har ett rätts-
ligt ansvar som inte motsvaras av ett faktiskt ansvar för barnet.131 Den för-
älder barnet inte bor tillsammans med har samma bestämmanderätt i frå-
gor som rör barnets person som den förälder som faktiskt har hand om
barnet. Bestämmanderätt för den förälder som inte bor med barnet är ett
tungt vägande skäl bakom den utökade användningen av gemensamt
vårdnadsansvar.132 Någon djupare analys av på vilket sätt gemensamt
vårdnadsansvar bättre än ensam vårdnad tillgodoser barnets intressen att
få sina grundläggande behov tillgodosedda har inte presenterats.133 De
positiva effekterna av en utvidgad användning av gemensam vårdnad
som åberopas är i stor utsträckning endast indirekt hänförliga till barnets
intressen.

Syftet med att införa möjlighet till gemensamt vårdnadsansvar för sär-
boende föräldrar var primärt att minska antalet tvister mellan föräldrarna
rörande vårdnaden. Färre vårdnadstvister antogs i förlängningen vara till
fördel för barnet. Gemensam vårdnad blev lösningen på de prestige-

130 Prop. 1997/98:7 s. 50–51.
131 En undersökning år 1992 visade att den gemensamma vårdnaden efter skilsmässa kvar-
stod för 82 % av barnen. Modern fick ensam vårdnad för 17 % av barnen, fadern 1 %.
Enligt då gjorda beräkningar bodde 91 % av barnen hos modern. SCB Demografiska
rapporter 1994:2 s. 39.
132 Jfr ovan under 9.2.4.2.
133 Jfr Kurki-Suonio, K., Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa? s. 180 f.
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konflikter som vårdnadsfrågan ibland medförde. I många fall, förklarade
departementschefen, ”torde förhållandena vara sådana att den ena maken
förhållandevis lätt kan acceptera att den andre får ta hand om den fak-
tiska vårdnaden, om han bara själv får stå kvar som rättslig vårdnads-
havare jämte den andre”.134 Ett gemensamt vårdnadsansvar ansågs också
skapa jämlikhet i rättsligt hänseende mellan barnets föräldrar. Hur den
faktiska vården av barnet gestaltade sig var inte något som tilldrog sig
lagstiftarens uppmärksamhet på annat sätt än att ett gemensamt vård-
nadsansvar ansågs kräva en förmåga hos föräldrarna att samarbeta i frå-
gor som rörde barnet också efter separationen.135 Enighet mellan föräld-
rarna ansågs nödvändigt med hänsyn till barnets bästa oavsett om den
ena föräldern har vårdnadsansvaret ensam eller föräldrarna har gemen-
samt vårdnadsansvar. Möjlighet till samarbetssamtal mellan föräldrarna
infördes därför år 1983.136 Betydelsen av enighet mellan föräldrarna i
vårdnadsfrågor fick därefter stor uppmärksamhet i det fortsatta reformar-
betet. Sambandet med gemensamt vårdnadsansvar har dock försvagats.

Erfarenheterna av gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar visade
sig vara goda. Kontakten mellan barnet och den förälder som inte bodde
med barnet var i allmänhet bättre om det rättsliga vårdnadsansvaret var
gemensamt än när det tillkom den ena föräldern ensam.137 De goda erfa-
renheterna av gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar motiverade den
år 1990 införda möjligheten att förordna om gemensam vårdnad i de fall
den ena eller båda föräldrarna helst ville ha ensam vårdnad. En förutsätt-
ning för att ett sådant förordnande skulle kunna meddelas var dock att
inte någon av föräldrarna motsatte sig gemensamt vårdnadsansvar.138

Kravet på enighet rörande gemensamt vårdnadsansvar ersattes med ett
krav på tolerans. Genom 1998 års reform har också detta kriterium tagits
bort. Numera krävs endast att inte båda föräldrarna motsätter sig gemen-
samt vårdnadsansvar. Samförstånd mellan föräldrarna i vårdnadsfrågor
betonas fortfarande, men är inte längre en förutsättning för gemensamt
vårdnadsansvar. Gemensamt vårdnadsansvar kan därmed sägas ha fått
större betydelse än enighet mellan föräldrarna.

Samtidigt som gemensam vårdnad har blivit allt vanligare har det
också framkommit tecken på att denna vårdnadsform kanske inte, i den
utsträckning man trott, verkligen tillgodoser barnets intressen. Statistik

134 Se prop. 1975/76:170 s. 143. Samma resonemang återfinns i prop. 1990/91:8 s. 32 och i
prop. 1997/98:7 s. 51.
135 Prop. 1975/76:170 s. 141 ff.
136 Prop. 1981/82:168 s. 46–50.
137 Ds 1989:52 s. 48–49.
138 Prop. 1990/91:8 s. 31 ff.
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visar att det tidigare sambandet mellan gemensam vårdnad och bättre
kontakt med den förälder som barnet inte bor med, har avtagit i takt med
att gemensam vårdnad blir vanligare.139 Det finns också undersökningar
som tyder på att gemensam vårdnad mot förälders vilja kan ha negativa
följder för barnet.140 Någon diskussion kring eventuella negativa effekter
av en utvidgad användning av gemensamt vårdnadsansvar förs inte i
motiven till 1998 års reform. Där slås endast fast att vårdnadsformen inte
skall användas om den inte är till barnets bästa. I sammanhanget hade en
granskning av om och när gemensam vårdnad kan vara negativ för barnet
varit påkallad. Inte heller förs det fram något stöd för att ett gemensamt
vårdnadsansvar rent konkret skulle tillgodose barnets bästa på ett bättre
sätt än ensam vårdnad. Sambandet mellan barnets bästa och ett gemen-
samt vårdnadsansvar för föräldrar som inte är överens om detta analyse-
ras inte alls utan beskrivs i svepande och allmänna termer.141 Reformen
motiveras nästan uteslutande genom upprepningar av vad som vid tidi-
gare reformer anförts till stöd för gemensam vårdnad.142 De utvidgade
möjligheterna till gemensam vårdnad framstår till stor del som ett fullföl-
jande av en princip för principens skull snarare än som ett resultat av en
noggrann analys av hur barnets grundläggande behov av omsorg kan till-
godoses på bästa sätt.

9.4.3.3 Automatisk gemensam vårdnad

Mot bakgrund av de utvidgade möjligheterna att förordna om gemensamt
vårdnadsansvar framstår en ordning enligt vilken föräldraskapet alltid är
förenat med ett rättsligt vårdnadsansvar som en logisk fortsättning.

Ordningen att den ogifte fadern, i motsats till den gifte fadern, måste
vidta särskild åtgärd för att få del i vårdnadsansvaret har vid ett flertal
tillfällen diskuterats i Sverige.143 Som alternativ har föreslagits att vård-
naden omedelbart på grund av lag skall vara gemensam även för ogifta

139 Se Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister s. 115 och där anförda källor. Se vidare
ovan delavsnitt 3.5.5.
140 Kurki-Suonio, K., Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa? s. 180–181
och där angivna källor; Maccoby, E. & Mnookin, R.H., Dividing the Child – Social and
Legal Dilemmas of Custody s. 245 ff. Se också Rønbeck, K., Hva kan nyere psykologisk
forskning si oss om spørsmålet om hvem barn skal bo fast hos og om delt bosted? 
141 Se t.ex. prop. 1990/91:8 s. 31: ”Syftet med reglerna om gemensam vårdnad är framför
allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Ett gemensamt vård-
nadsansvar kan många gånger bidra till detta.”; prop. 1990/91:8 s. 32: ”På det hela taget
torde det dock råda en betydande enighet om att gemensam vårdnad i det helt övervägande
antalet fall är att föredra framför ensam vårdnad.”
142 Som illustration, se prop. 1997/98:7 s. 48 ff.
143 Se t.ex. SOU 1979:63 s. 71; prop. 1981/82:168 s. 28; Ds 1989:52 s. 52; prop. 1990/91:8
s. 34 ff.;  bet. 1990/91:LU13  s. 18 ff.;  bet. 1992/93:LU22;  Ds 1995:2 s. 113 ff.  Samma
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föräldrar om de är samboende, antingen från barnets födelse eller från det
att giltig faderskapsbekräftelse avgivits.144 Exempel på en sådan reglering
finns i Island där ogifta samboende föräldrar får gemensam vårdnad om
barnet, om de enligt otvetydigt bevismaterial bor tillsammans vid barnets
födelse.145 Diskussionen har i Sverige fått förnyad aktualitet mot bak-
grund av den framträdande ställning som gemensam vårdnad erhållit
genom 1998 års reform av vårdnadsreglerna.

I svensk rätt har förslag om automatisk gemensam vårdnad för ogifta
föräldrar tidigare avvisats.146 Vårdnadstvistutredningen övervägde frågan
i sitt betänkande från år 1995 men fann flera omständigheter som talade
emot en sådan ordning. Utredningen hänvisade bland annat till svårig-
heterna för föräldrarna att samarbeta i de fall de inte bor tillsam-
mans.147 Samarbetssvårigheterna torde vara mindre när föräldrarna sam-
manbor. Ett automatiskt vårdnadsansvar för ogifta samboende föräldrar
har dock avvisats med hänvisning till avsaknaden av ett tydligt kriterium
för avgörande av när föräldrarna är samboende. Folkbokföringens upp-
gifter har inte ansetts tillräckliga.148 Ytterligare en omständighet som
anförts mot ett automatiskt vårdnadsansvar är att en förälder kan vara
olämplig som vårdnadshavare. Sådant förekommer förvisso inte enbart
bland ogifta och samboende föräldrar utan även bland gifta föräldrar. De
senare får dock oavsett lämplighet del i vårdnadsansvaret. Enligt Vård-
nadstvistutredningen kan dock denna ordning ”inte anföras som ett argu-
ment för att olämpliga ogifta föräldrar automatiskt skall bli vårdnadsha-
vare för barnet”.149 Också andra skäl mot automatisk gemensam vårdnad
har anförts, såsom att den kan vara oförenlig med barnets bästa, exempel-
vis i de fall föräldrarna är i konflikt med varandra och konflikten är så
svår och djup att föräldrarna inte förmår tala – än mindre samarbeta –

144 Det är i diskussionen inte alltid klart om också faderskapsfastställelsen skulle ske med
”automatik” på grundval av samboendet som sådant, se t.ex. SOU 1995:79 s. 78.
145 SOU 1995:79 s. 211. Registrering i fællesregistret utgör sådant bevis.
146 Se bl.a. SOU 1979:63 s. 68 ff.; prop. 1981/82:168 s. 28–29; Ds 1989:52 s. 52 ff.; prop.
1990/91:8 s. 34 ff.; Ds 1995:2 s. 113 ff.; SOU 1995:79 s. 76 ff. Uttrycket automatisk
gemensam vårdnad synes enligt min mening inte helt lämpligt eftersom det antyder att
vårdnadsansvar är en omedelbar följd av konstaterad släktskap och inte ett ansvarstagande
gentemot barnet. Uttrycket används dock genomgående i den nordiska debatten. Schi-
ratzki talar i Vårdnad och vårdnadstvister s. 60 om obligatorisk gemensam vårdnad.
147 SOU 1995:79 s. 78 f.
148 Prop. 1990/91:8 s. 35; SOU 1995:79 s. 78.
149 SOU 1995:79 s. 79.

krav har framförts i Norge och Danmark, men inte heller där har kravet föranlett lagstiftning.
Se angående norsk rätt t.ex. NOU 1977:35 s. 61 och Ot. prop. nr 62 (1979–80) s. 30–31.
Angående dansk rätt se t.ex. betænkning nr 1247/94 s. 79 ff. 
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med varandra. Mot lösningen har också anförts risken att den kan med-
föra att modern inte medverkar till att faderskapet fastställs, något som
skulle vara olyckligt för barnet.150 Därtill skulle en dylik regel innebära
att gemensam vårdnad skulle föreligga även beträffande barn som till-
kommit vid en tillfällig förbindelse eller genom ett sexualbrott.151 

Frågan om lagreglering av automatisk gemensam vårdnad för ogifta
föräldrar har, trots motargumenten, ansetts angelägen och i behov av
ytterligare analys.152 Det senaste förslaget i frågan återfinns i promemo-
rian Ds 1999:57. Där föreslås att föräldrar som inte är gifta med varandra
när barnet föds skall få gemensamt vårdnadsansvar när tre månader för-
flutit från det att faderskapet fastställts genom bekräftelse som godkänts
av socialnämnden. Om någon av föräldrarna inom denna tid till social-
nämnden anmält att han eller hon motsätter sig gemensamt vårdnadsan-
svar måste vårdnadsfrågan avgöras genom överenskommelse mellan för-
äldrarna eller av domstol.

Den skepsis som kommit till uttryck i den svenska diskussionen angå-
ende automatiskt gemensamt vårdnadsansvar för ogifta föräldrar skulle
kunna få en förklaring om också den faktiska vården av barnet beaktas.
Det råder idag hos oss i stort sett enighet om att sammanboende ogifta
föräldrar, i likhet med gifta föräldrar, borde erhålla gemensamt vårdnads-
ansvar från barnets födelse. I dessa fall kan det antas att båda föräldrarna
också är delaktiga i den faktiska vården av barnet. I de fall inte båda för-
äldrarna bor tillsammans med barnet kommer det rättsliga vårdnadsan-
svaret inte att motsvaras av ett ansvar för den faktiska vården av barnet.
Skillnaden jämfört med gemensamt vårdnadsansvar efter föräldrarnas
separation är att föräldrarna i det senare fallet kan antas tidigare ha
ombesörjt den faktiska vården av barnet och därigenom etablerat sig som
förälder i barnets liv. Rättsligt vårdnadsansvar för en förälder som aldrig
bott med barnet får mot denna bakgrund en annan innebörd.

9.4.4 Vårdnadsansvar – en rätt för föräldrarna

Regelsystemet rörande rättsligt vårdnadsansvar syftar till att skydda bar-
nets rätt till goda uppväxtförhållanden. Vårdnadsreglerna skall säker-
ställa att barnets grundläggande behov av omsorg, trygghet och god fost-

150 SOU 1995:79 s. 79.
151 SOU 1995:79 s. 79. Syftet med gemensam vårdnad är att tillgodose barnets intressen.
Att omständigheterna kring barnets konception på detta sätt åberopas mot automatisk
gemensam vårdnad kan ifrågasättas. Förhållandet mellan föräldrarna får antas påverkat av
detta; förhållandet mellan föräldrarna skall dock enlig gällande rätt endast undantagsvis
tillåtas påverka vårdnadsansvaret då det är till för barnets skull.
152 Prop. 1997/98:7 s. 53.
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ran tillgodoses. Behoven tillgodoses genom den faktiska vården av bar-
net; en vård som den rättsliga vårdnadshavaren förväntas ombesörja
personligen. 1976 års reform av vårdnadsreglerna innebar i formellt hän-
seende att rättsligt vårdnadsansvar skildes från ansvaret för den faktiska
vården. Det blev då juridiskt möjligt att vara rättslig vårdnadshavare utan
att bo med barnet. Rättsligt vårdnadsansvar för förälder som inte bor med
barnet innebär juridiskt sett en rätt att tillsammans med den andra vård-
nadshavaren besluta i angelägenheter som rör barnet samt en skyldighet
att se till att barnets behov tillgodoses genom den faktiska vården. För
den förälder som inte bor med barnet innebär ett rättsligt vårdnadsansvar
huvudsakligen att ha del i den gemensamma beslutsrätten. Fokus vid
avgörande av vårdnadstvister kommer därigenom att i högre grad ligga
på beslutsrätten än på de praktiska sidorna av vårdnadsansvaret.

Utvecklingen av vårdnadsreglerna innebär i realiteten ett fjärmande
från det som vårdnaden i grunden handlar om, nämligen omsorg om bar-
net, till förmån för en likabehandling av föräldrarna ur beslutssynpunkt.
Det skikt i vårdnadsansvaret som har störst betydelse för barnet – den
faktiska vården och hur denna fullgörs – har fått minskad betydelse när
frågan gäller avgörandet vem av föräldrarna som skall vara vårdnads-
havare. Vårdnadsansvar för barn har i princip kommit att uppfattas som
en rätt för barnets förälder. Genom att erhålla rättsligt vårdnadsansvar
identifieras man som förälder!153 Sambandet mellan vårdnadsansvar och
rättsligt föräldraskap, och i förlängningen biologisk släktskap, har där-
med stärkts. Vårdnadsansvaret har kommit att bli lika mycket en rätt för
föräldern som en skyldighet gentemot barnet.154 Ett sådant synsätt på
vårdnadsansvaret framskymtar i lagstiftningsprocessen och debatten,
men tas inte upp till explicit diskussion. I stället betonas genomgående
barnets bästa i samband med alla reformer av vårdnadsreglerna på ett sätt
som inte bidrar till någon klarhet rörande förhållandet mellan rättsligt
föräldraskap, vårdnadens syfte och barnets bästa.155 

153 För exempel på resonemang som speglar ett sådant synsätt se t.ex. Ds 1995:2 s. 113 ff.;
Ds 1999:57 s. 59. För en liknande slutsats, se Schiratzki, J., Vad betyder det att ha gemen-
sam vårdnad s. 1055.
154 Kurki-Suonio, K., Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa? s. 176 ff.
155 Se t.ex. prop. 1990/91:8 s. 31 ff. och prop. 1997/98:7 s. 48 ff. Anna Christensen har
uttryckt det på ett något mer kritiskt sätt: ”Alla avgöranden skall ske utifrån ’barnets
bästa’. Detta upprepas som ett mantra i var och varannan paragraf. Ett annat mantra som
ständigt återkommer i propositionstexten är barnets rätt till båda sina föräldrar. Dessa lug-
nande mantran upprepas så ofta att man undrar om de välvilliga utredarna på något sätt
anat det underliggande dilemmat i hela vår familjerättsliga ordning.” Christensen, A., Bar-
nens rätt eller föräldrarnas? DN 23/3-98. 
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9.5 Annan än förälder som vårdnadshavare

9.5.1 Inledning

Trots att det i lagen anges att utgångspunkten för vårdnaden är barnets
rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran kan det knappast hävdas att
dagens reglering rörande vårdnadsansvaret är utformad uteslutande med
hänsyn till barnets intressen. Föräldrarnas intressen har också beaktats,
exempelvis genom att de som huvudregel ges vårdnadsansvar och den
därmed sammanhängande beslutsrätten rörande barnet utan prövning av
om de är lämpade för uppgiften. Att det i första hand är föräldrarna som
har vårdnadsansvaret skulle kunna motiveras med att föräldrarna i de
allra flesta fall kan antas ha de bästa förutsättningarna att tillgodose bar-
nets behov. Reglernas utformning indikerar emellertid att föräldrarna på
grund av föräldraskapet som sådant har vissa rättigheter i förhållande till
barnet.156 Gränserna för förälderns rätt i förhållande till barnets rätt att få
sina grundläggande behov tillgodosedda tydliggörs genom möjligheterna
att tillerkänna annan än förälder det rättsliga vårdnadsansvaret för ett
barn. Det är i detta sammanhang intressant med rättsjämförelser då det i
andra, också oss näraliggande, rättsordningar förekommer lösningar som
speglar en annan syn på förälderns ställning i förhållande till barnet när
det gäller vårdnaden.

Enligt svensk rätt kan vårdnadsansvaret endast i ett fåtal fall flyttas
över från en förälder till en annan person.157 När en förälder dör eller vid
utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till sådana brister och försum-
melser att barnets hälsa eller utveckling sätts i fara, är det möjligt genom-
föra en sådan vårdnadsöverflyttning. Vårdnadsansvaret kan också under
vissa förutsättningar flyttas över till familjehemsföräldrar även om bar-
nets föräldrar inte är olämpliga som föräldrar.158 Möjligheterna enligt
svensk rätt att tillerkänna annan än förälder rättsligt vårdnadsansvar
framstår i ett rättsjämförande perspektiv som förhållandevis begränsade.
I dansk rätt finns möjlighet att genom avtal föra över vårdnaden till
någon annan än förälder, om parterna är eniga om att det är bäst för bar-

156 Med förälder avses här inte enbart ett barns biologiska föräldrar utan den som har rätts-
lig status som förälder. Rättslig status som förälder grundas oftast på biologisk släktskap
eller omständighet som jämställs med biologisk släktskap, dvs. adoption eller insemina-
tion. Jfr ovan delavsnitt 7.3.1.
157 I det följande talas om förälder som vårdnadshavare. Frågan om överflyttning av vård-
nadsansvar kan aktualiseras också i de fall annan än förälder har vårdnadsansvar, FB 6:10.
Dessa fall berörs inte uttryckligen då bedömningen sker enligt samma principer som när
förälder har vårdnaden.
158 Se vidare nedan delavsnitt 9.5.4.
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net att vårdnadsansvaret överförs.159 Avtalet måste för att bli gällande
godkännas av statsamtet. Godkännande skall lämnas om det som avtalats
inte strider mot vad som är bäst för barnet.160 Samma möjlighet att över-
föra vårdnadsansvaret genom avtal finns enligt isländsk rätt. I Island får
den som flyttar ihop med en ogift person som har vårdnad om barn del i
vårdnadsansvaret för barnet.161 I Norge och Finland finns möjlighet att
förordna vårdnadshavare jämte förälder. Barnet kan alltså ha fler än två
vårdnadshavare.162 Detta är inte möjligt enligt svensk rätt.163 Ett barn kan
här som mest ha två vårdnadshavare. Ytterligare ett exempel på ett mer
”öppet” synsätt där förälder inte intar en exklusiv ställning i förhållande
till vårdnadsansvaret finns i engelsk rätt. The Children Act 1989 reglerar
det som kallas ”parental responsibility” (föräldraansvar),164 vad som när-
mast motsvaras av vårt vårdnadsansvar. Det är i första hand ett barns för-
äldrar som har föräldraansvar för barnet. Andra än föräldrar kan ansöka om
föräldraansvar och erhålla det utan att föräldrarnas ansvar förändras. Möj-
lighet finns också för andra än föräldrar att ansöka om domstols beslut
rörande barnets boende. Ett sådant beslut medför ett visst föräldraansvar.
Förenklat uttryckt följer föräldraansvaret med barnet i engelsk rätt på så
sätt att den som har hand om barnet kan bli delaktig i föräldraansvaret.

Trots skillnaderna mellan de olika ländernas reglering när det gäller
möjligheterna att tillerkänna annan än förälder rättsligt vårdnadsansvar,
intar föräldrar genomgående en privilegierad ställning. I svensk rätt har
föräldrarna dock närmast en exklusiv ställning härvidlag. Det är endast i
undantagsfall, oftast när inte någon av föräldrarna kan vara vårdnads-
havare, som rättsliga förutsättningar finns att tillerkänna annan än för-
älder vårdnadsansvar. Möjligheten att överflytta vårdnadsansvaret till
familjehemsföräldrar, utan att föräldern är olämplig som vårdnadshavare,
antyder emellertid att vårdnadsansvaret även hos oss kan bedömas obero-
ende av det rättsliga föräldraskapet. Barnets intressen som de angivits i
FB 6:1 ges därmed självständigt erkännande oberoende av rättslig status
som förälder. Förutsättningarna för att tillerkänna annan än förälder rätts-
ligt vårdnadsansvar skall granskas närmare i de följande delavsnitten.

159 Fml § 11 pkt. 1.
160 Fml § 11 pkt. 3.
161 Detta gäller även den som ingått registrerat partnerskap, barnlagen § 30 stk. 3.
162 9 § VårdnL. Se vidare Agell, A., Styvbarnsförhållandet. En treföräldrarsrelation
s. 117 ff. Se också Socialstyrelsen, Ovisshetens barn s. 36.
163 Förslag i den riktningen har avvisats för svenskt vidkommande, se t.ex. bet. 1997/
98:LU12 och bet. 1998/99:LU18.
164 I lagen definierat som alla de rättigheter, skyldigheter och befogenheter, det ansvar och
den myndighet som en förälder genom lagen har i förhållande till barnet och dess egendom.
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9.5.2 Vårdnadsansvar när förälder dör

9.5.2.1 Föräldrarna har haft gemensam vårdnad

Förhållandet mellan det rättsliga vårdnadsansvaret, den faktiska vården
av barnet och föräldraskapet belyses genom reglerna om vem som får
vårdnadsansvar i de fall den ena föräldern (vårdnadshavaren) avlider.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en av dem dör tillkommer
vårdnadsansvaret fortsättningsvis den andre föräldern ensam, FB 6:9
st. 1.165 Detta har betecknats som en naturlig ordning.166 I de fall barnet
har bott tillsammans med båda föräldrarna äger detta antagande möjligen
sin riktighet. Som framgått av framställningen ovan är det dock inte alls
säkert att barnet har bott med båda föräldrarna bara för att vårdnads-
ansvaret varit gemensamt.167 Antalet barn som bor med endast en av de
rättsliga vårdnadshavarna kan antas stiga i framtiden som en följd av att
gemensam vårdnad i princip blivit huvudregel för alla föräldrar som inte
bor tillsammans.168 Kanske borde vårdnadsfrågan bedömas på annat sätt
om barnet har bott tillsammans endast med den förälder som avlidit. I
dessa fall är den efterlevande föräldern, som inte bott med barnet, fortsatt
ensam vårdnadshavare trots att det rättsliga vårdnadsansvaret inte har
motsvarats av ett faktiskt vårdnadsansvar. Regleringen av vårdnadsansva-
ret när den ena av barnets vårdnadshavare dör kan förklaras i ett histo-
riskt perspektiv. Regeln i FB 6:9 tillkom när gemensamt vårdnadsansvar i
allmänhet innebar att båda föräldrarna bodde med barnet. Försvagningen
av sambandet mellan rättsligt vårdnadsansvar och faktisk vård av barnet
som blev följden av 1976 års reform av vårdnadsreglerna föranledde inte
någon omprövning av regeln i FB 6:9. Det faktum att rättslig och faktisk
vårdnad numera i praktiken inte alltid korresponderar har inte påverkat
reglernas utformning. I både dansk och norsk rätt finns däremot särskilda
regler för situationen när barnet inte bott tillsammans med den efterle-
vande vårdnadshavaren.

Huvudregel i dansk rätt är, i likhet med svensk rätt, att den efterle-
vande föräldern förblir ensam vårdnadshavare om vårdnadsansvaret var
gemensamt.169 Regeln innebär dock endast en presumtion och kan brytas
av hänsyn till barnets bästa. Bodde barnet inte tillsammans med den
efterlevande föräldern finns möjlighet för annan, såsom styvförälder eller

165 Särskilt beslut om vårdnadsansvaret behövs inte i dessa fall. 
166 SOU 1979:63 s. 79.
167 Se ovan under 3.5.4.1.
168 Detta gäller under förutsättning att växelvis boende inte blir huvudregel när föräldrarnas
separerar. Se vidare ovan under 3.5.4.2.
169 Fml § 14 § stk. 1.
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mor- eller farföräldrar, att ansöka om vårdnaden om barnet. Vårdnads-
ansvaret kan tillerkännas annan än förälder om hänsynen till barnets bästa
talar emot att den efterlevande föräldern förblir vårdnadshavare.170 Regeln
skall kunna komma till användning för att exempelvis förhindra att den
efterlevande föräldern tar barnet från barnets hem och flyttar barnet till
en annan del av landet när det vore bäst för barnet att bo kvar.171 

Också enligt norsk rätt är huvudregeln att den efterlevande föräldern
kvarstår som ensam vårdnadshavare om vårdnadsansvaret var gemen-
samt vid föräldern död eller om båda föräldrarna bodde med bar-
net.172 Om föräldern som i detta fall får vårdnadsansvar inte bott med bar-
net finns möjlighet för annan som vill ha vårdnadsansvaret och den fak-
tiska vården av barnet att inom sex månader från dödsfallet väcka talan
om vårdnadsfrågan vid domstol. Syftet med denna möjlighet är att
skydda barnets intressen om barnet har en närmare kontakt med annan än
den efterlevande föräldern, exempelvis med en styvförälder. Avgörande
för om annan än förälder skall ges vårdnadsansvar är vad som är bäst för
barnet.173 Utses annan än den efterlevande föräldern till vårdnadshavare
kan den efterlevande föräldern även fortsättningsvis ha del i vårdnaden
jämte den särskilt utsedda vårdnadshavaren.174 Enligt finsk rätt finns möj-
ligheter att, om den ene vårdnadshavaren avlider, ge exempelvis en styv-
förälder vårdnadsansvar även om barnets andra förälder har haft gemen-
samt vårdnadsansvar. För detta krävs dock att det med hänsyn till barnet
finns synnerligen vägande skäl som talar för att styvföräldern skall få
vårdnadsansvaret, enbart ett samboende är inte tillräckligt skäl.175 

I svensk rätt saknas över huvud taget möjlighet att beakta hur den fak-
tiska vården av barnet gestaltat sig när föräldrarna vid den enes död hade
gemensamt vårdnadsansvar. Huruvida barnet bott tillsammans med den
efterlevande vårdnadshavaren eller tillsammans med en annan vuxen,
exempelvis en styvförälder, som därigenom har haft del i den faktiska
vården, påverkar inte bedömningen av vårdnadsfrågan. Det är endast om
den kvarvarande föräldern missköter vårdnaden på sådant sätt att FB 6:7
blir tillämplig (se nedan) som vårdnadsfrågan kan göras till föremål för

170 För redogörelse av hur denna bedömning gjorts i praxis, se vidare Danielsen, S., Lov
om forældremyndighed og samvær s. 272 ff.
171 Danielsen, S., Lov om forældremyndighed og samvær s. 263.
172 Barneloven § 36 § st. 1 och 2. Se vidare Smith, L. & Lødrup, P., Barn och foreldre
s. 74 ff.
173 Smith, L. & Lødrup, P., Barn och foreldre s. 75.
174 Barneloven 36 § st. 6.
175 VårdnL 9 §. Timonen, P., Inledning till Finlands rättsordning s. 422. Se Agell, A., Styv-
barnsförhållandet s. 118. 

kapitel 9.fm  Sida 469  fredag 13 oktober 2000  15:30



470

prövning. En sådan prövning sker dock formellt sett oberoende av den
andre vårdnadshavarens död.

9.5.2.2 Ena föräldern har haft ensam vårdnad

Vårdnadsfrågans avgörande när föräldrarna har haft gemensamt vård-
nadsansvar vid den ena förälderns frånfälle kan jämföras med de fall där
den avlidne föräldern hade ensam vårdnad. Lagen ger då, enligt FB 6:9
st. 2, möjlighet att förordna annan än den efterlevande föräldern som
vårdnadshavare. Den efterlevande föräldern har dock ett försteg som
vårdnadshavare eftersom vårdnaden kan anförtros åt en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare endast om det är lämpligare än att vårdnaden
anförtros den efterlevande föräldern.176 Den efterlevande föräldern kan
ansöka om vårdnadsansvaret. Frågan om överflyttning av vårdnadsan-
svaret kan också aktualiseras genom anmälan från socialnämnden.177

Annan än förälder kan däremot inte ansöka om vårdnadsansvar.178 

Utredningen om barnets rätt föreslog i sitt betänkande år 1979 att frå-
gan om vem som skall tillerkännas vårdnadsansvar när en ensam vård-
nadshavare avlidit skulle avgöras förutsättningslöst efter vad som är för-
enligt med barnets bästa.179 Förslaget antogs inte som lag.180 Lämplighets-
bedömningen enligt FB 6:9 st. 2 ansågs böra ske utifrån vad som kan
anses vara barnets bästa. Att en överflyttning av vårdnadsansvaret till den
efterlevande föräldern är till barnets bästa kan, enligt förarbetsuttalanden,
i många fall antas givet – även om den efterlevande föräldern inte tidigare
haft vårdnadsansvaret.181 I vissa fall framstår en sådan lösning emellertid
inte som lämplig. En utgångspunkt vid bedömningen av vårdnadsfrågan
ansågs böra vara att det för barnets trygghet är av stor betydelse att barnet
efter förälderns död så snart som möjligt får en anknytning till någon

176 Bestämmelsen går tillbaka till lagen om barn i äktenskap 11 §. I motiven till lagen
angavs att den efterlevande föräldern inte kunde anses självskriven som vårdnadshavare i
detta fall eftersom barnet kunde stå främmande för den efterlevande föräldern och omstän-
digheterna även i övrigt kunde vara sådana att en vårdnadsöverflyttning kunde anses
olämplig. Den efterlevande föräldern borde emellertid ”på grund av det naturliga bandet
mellan honom och barnet … hava ett visst företräde” till vårdnaden. LB IV s. 443. I Ds
1999:57 s. 95–96 föreslås formuleringen ”om det är lämpligare” ändrad till ”om det är
bäst för barnet”. I sak avses inte någon förändring.
177 Barnet självt ansågs i NJA 1983 s. 170 vara part och böra företrädas av god man. Däre-
mot har barnet inte egen talerätt i denna situation, NJA 1975 s. 543.
178 Jfr NJA 1981 s. 533 i vilket mål social centralnämnd inte ansågs kunna föra talan som
part samt RH 1983:54 där en ansökan från barnets styvmor avvisades med hänvisning till
att hon ej var behörig sökande.
179 SOU 1979:63 s. 79.
180 Prop. 1981/82:168 s. 36.
181 SOU 1979:63 s. 79; prop. 1981/82:168 s. 36. 
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som barnet kan känna förtroende för och som kan erbjuda ett stabilt för-
hållande.182 Hänsyn måste tas till hur kontakten mellan barnet och den
efterlevande föräldern har varit. Om föräldern inte tidigare haft någon
kontakt med barnet och visat ringa intresse för barnet kan omständighe-
terna vara sådana att andra personer med vilka barnet haft en mera regel-
bunden kontakt, såsom far- eller morföräldrar eller en styvförälder, är
lämpligare att ha vårdnadsansvaret. En omständighet att beakta är om att
barnet funnit en trygghet och gemenskap hos någon som är beredd att ta
på sig ansvaret som vårdnadshavare.183 I så fall kan annan än den efterle-
vande föräldern tillerkännas vårdnadsansvar, trots att föräldern inte är
olämplig som vårdnadshavare.

Avgörandet av om presumtionen för den efterlevande föräldern som
vårdnadshavare skall brytas grundas till stor del på omständigheter hän-
förliga till den faktiska vården av barnet. Den faktiska vården har också
betydelse vid avgörandet av vem som skall tillerkännas vårdnadsansvaret.

RH 1983:54. Fadern till en pojke född år 1969 erhöll vid äktenskapsskillnad
från barnets moder år 1974 genom överenskommelse vårdnaden om pojken.
Fadern avled år 1981 och efterlämnade då, förutom sonen, även sin sambo
och en dotter med henne. Pojken hade alltsedan skilsmässan bott hos fadern
och under de senaste sex åren även med faderns sambo, pojkens styvmor.
Pojken hade under dessa år haft visst informellt men kontinuerligt umgänge
med modern. Pojkens mor ansökte vid TR om att vårdnaden skulle tiller-
kännas henne. Styvmoderns ansökan om att hon skulle tillerkännas vårdna-
den om pojken avvisades med hänvisning till att hon inte var behörig
sökande. En faster till pojken ansökte därefter om att vårdnaden skulle
anförtros styvmodern i egenskap av särskilt förordnad förmyndare. Pojken
ville själv bo kvar hos styvmodern och ha umgängesrätt med modern. TR
fann att någon vägande invändning mot modern som vårdnadshavare inte
framförts. Tvärtom framstod hon som väl skickad att ha hand om vårdnaden
om pojken. Vårdnadsöverflyttningen ansågs, bl.a. med hänvisning till den
kontinuerliga kontakt som funnits mellan pojken och hans mor, inte behöva
innebära några mera betydande anpassningssvårigheter för honom. På
grund av den lojalitetskonflikt som pojken kunde antas befinna sig i samt
med hänsyn till svårigheterna för honom att bedöma hur hans ställning i det
nuvarande hemmet på längre sikt kunde påverkas av faderns död ansågs poj-
kens egen inställning inte kunna få avgörande betydelse. Modern tillerkän-
des vårdnadsansvaret.

HovR lade däremot pojkens egen vilja till grund för prövningen. Hans
reaktion på moderns vårdnadsanspråk kunde inte undgå att återverka menligt

182 Prop. 1981/82:168 s. 71. Samma bedömning skall göras i detta fall som vid tillämpning
av FB 6:7.
183 SOU 1979:63 s. 79; prop. 1981/82:168 s. 69.
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på hennes lämplighet att överta och utöva vårdnaden om honom. Dessutom
kunde pojken förhindra verkställighet av ett vårdnadsbeslut. HovR fann det
vara uppenbart att hänsyn till pojkens bästa krävde att han besparades en ny
känslomässig omvälvning i sitt liv. Han skulle därför få bli kvar hos den
som vid tiden för avgörandet hade hand om honom. Styvmodern tillerkän-
des därför vårdnadsansvaret för pojken.

I refererad praxis har denna fråga varit föremål för bedömning endast vid
ett fåtal tillfällen. Annan än förälder tillerkändes i dessa fall vårdnaden
om barnet. Det faktum att barnet hade bott hos den som fick vårdnads-
ansvaret tillmättes avgörande betydelse.184 

Regleringen i Danmark rörande vårdnaden när den förälder som bar-
net bodde med hade ensam vårdnad vid sin död är i huvudsak densamma
som när vårdnaden var gemensam. Eftersom det i dessa fall är möjligt att
tillerkänna annan än förälder vårdnadsansvar överensstämmer dansk lag
med innehållet i svensk rätt för här diskuterade situationer.185 Den efter-
levande har, på samma sätt som i svensk rätt, ett försteg före andra som
vill ha vårdnadsansvar.186 Enligt norsk rätt kan vid vårdnadshavarens död
den som önskar få vårdnadsansvaret anmäla detta till rätten. Rätten kan
tillerkänna den efterlevande föräldern eller annan vårdnadsansvaret.187

Lagändringar år 1997 synes dock innebära att den efterlevande föräldern
erhållit en starkare ställning vad gäller möjligheterna att få vårdna-
den.188 Även den finska regleringen liknar den svenska. Utgångspunkten
är att vårdnaden skall trygga positiva och nära människokontakter mellan
barnet och dess föräldrar. En förälder har därmed ett försteg till vårdna-
den. I samma riktning talar bestämmelsen att annan än förälder skall till-
erkännas vårdnadsansvar endast om det är till barnets bästa och med
beaktande av barnets önskemål samt när det med hänsyn till barnet finns
synnerligen vägande skäl till ett sådant beslut.189 

Den skillnad i utgångspunkterna för bedömningen av vem som skall
anförtros vårdnaden beroende på om gemensam vårdnad föreligger eller

184 Se t.ex. NJA 1960 s. 323 i vilket mål vårdnaden om den vid faderns död nioårige sonen
tillerkändes en styvmoder med vilken pojken sammanbott under nästa hela sitt liv. I
RH 1989:95 fick en sjuårig pojkes mormor vårdnaden. Pojken hade bott hos mormodern
från tidpunkten för moderns död tre år tidigare. Mormodern fick vårdnaden trots att hon
var förhållandevis gammal (72 år) och hade försvårat umgänget med pojkens far som sam-
manlevde med pojken vid moderns död. Jfr även JO 1975/76 s. 212–218. 
185 Jfr ovan under 9.5.2.1.
186 I Danmark Fml § 14 stk. 2. I Norge barneloven 36 §.
187 Barneloven § 36 st. 5 st. och 6 st.
188 Sandberg, K., Barneloven s. 46.
189 VårdnL 1 § och 9 §. Timonen, P., Inledning till Finlands rättsordning s. 422. För en
annan tolkning, se Agell, A., Styvbarnsförhållandet s. 118.
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ej som finns i svensk rätt kan, som ovan nämnts, förklaras av ett bakom-
liggande – men numera ofta missvisande – antagande att föräldrarna vid
gemensam vårdnad också båda tar del i den faktiska vården. I norsk och
dansk rätt bedöms de båda situationerna på samma sätt; att barnet bott
tillsammans med den efterlevande föräldern har lika stor betydelse, eller
större, som hur det rättsliga vårdnadsansvaret gestaltat sig.

En från rättsligt föräldraskap oberoende bedömning av barnets bästa i
det enskilda fallet kan enligt svensk rätt göras i vårdnadsfrågan endast
när rättslig vårdnadshavare saknas, dvs. när vårdnadshavaren avlidit.
Utgångspunkten kan förefalla vara rimlig men den kan ifrågasättas mot
bakgrund av den ökande förekomsten av gemensam vårdnad för sär-
levande föräldrar. Det är det enskilda barnets behov av omvårdnad, trygg-
het och god fostran som skall tillgodoses genom valet av vårdnadshavare.
Med denna målsättning finns det knappast någon anledning att bedöma
frågan olika beroende på om det rättsliga vårdnadsansvaret varit gemen-
samt eller tillkommit en förälder ensam. Har barnet bott tillsammans med
den ena föräldern borde avgörandet grundas på hur förhållandena faktiskt
gestaltat sig i det enskilda fallet. I detta hänseende utgör regleringen i
våra nordiska grannländer en given modell. Om innebörden av barnets
bästa som målsättning för vårdnadsfrågor inte på ett tydligt sätt kopplas
till den faktiska situation som barnet befinner sig i, blir målsättningen
mycket oklar. Den riskerar därmed att förlora i betydelse för frågan om
hur den rättsliga vårdnaden skall bedömas efter en förälders bortgång.

9.5.3 Vårdnadsansvar vid försumlighet i vårdnadsutövandet

Förhållandet mellan barnets behov, den faktiska vården och det rättsliga
vårdnadsansvaret kan också belysas med hjälp av FB 6:7. När en förälder
på grund av missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om
barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller
utveckling skall rätten enligt FB 6:7 st. 1 frånta en förälder det rättsliga
vårdnadsansvaret.190 I det följande används uttrycket ”olämplig” för att
beskriva en sådan förälder.191 Talan om ändring i vårdnaden enligt FB 6:7
kan föras av socialnämnd. Rätten kan också utan yrkande besluta om

190 FB 6:7 gäller endast föräldrar som vårdnadshavare. Om en särskilt förordnad vårdnads-
havare missköter sig på sätt som beskrivs i FB 6:7 måste detta missförhållande åtgärdas i
annan ordning, FB 6:10 c. Det krävs mindre för att en särskilt förordnad vårdnadshavare
skall entledigas än när det är fråga om att frånta en förälder vårdnadsansvar jämlikt FB
6:7, prop. 1993/94:251 s. 187.
191 Förälders försumlighet måste vara av kvalificerad art för att påverka det rättsliga vård-
nadsansvaret, varför uttrycket olämplig förälder på ett bättre sätt beskriver föräldern när
det gäller vårdnadsansvarets utövande.
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vårdnadsansvarets överflyttning enligt FB 6:7 i mål om äktenskapsskill-
nad eller mål om vårdnad. Barnet kan däremot inte på egen hand initiera
en prövning.

Bestämmelsen i FB 6:7 gör det möjligt att frånta en förälder det rätts-
liga vårdnadsansvaret för barnet. Någon möjlighet att ta ifrån föräldern
den faktiska vården av barnet finns inte enligt FB. Barnets rätt att få sina
grundläggande behov tillgodosedda genom den faktiska vården är, som
också ovan berörts,192 inte uttryckligen skyddad i FB. Denna rätt skyddas
istället ytterst genom samhällets ansvar för barn enligt SoL och LVU.
Brister i den faktiska vården föranleder i de allra flesta fall ingripanden
enligt LVU innan förhållandena blivit sådana att FB 6:7 blir tillämplig.
Det är dock den faktiska vårdens fullgörande som måste läggas till grund
för avgörandet av om föräldern skall fråntas det rättsliga vårdnadsansva-
ret. Om föräldern fråntas den faktiska vården genom samhällsingripande
förlorar frågan om det rättsliga ansvaret ofta sin praktiska betydelse. FB
6:7 synes enligt praxis endast sällan tillämpas. Det rättsliga vårdnadsan-
svaret framstår mot denna bakgrund inte enbart vara utformat med hän-
syn till barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, utan
också med hänsyn till förälderns eget intresse av ha ett rättsligt förhål-
lande till barnet. Detta skall utvecklas närmare i det följande.

Tvångsomhändertagande enligt bestämmelserna i LVU kan enligt
lagens 2 § ske om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande,
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtag-
lig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.193 Förälder fråntas
i sådant fall den faktiska vården av barnet. Risken kan ha sin grund både
i förälders eget beteende eller i förhållandena i hemmet. Ett ingripande
enligt LVU påverkar inte förälderns rättsliga vårdnadsansvar. Föräldern
har i formell mening kvar den bestämmanderätt som hör till vårdnads-
ansvaret, men kan i praktiken inte utöva bestämmanderätten i någon
större omfattning under den tid barnet är föremål för tvångsvård.194 I
praktiken innebär detta att barnet saknar en rättslig vårdnadshavare som

192 Delavsnitt 9.2.5.
193 Tvångsomhändertagande kan också ske om den unge själv genom sitt beteende utsätter
sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk, LVU 3 §. Det är i dessa fall fråga om
omständigheter som inte direkt är hänförliga till föräldern. I grund och botten kan emeller-
tid även omhändertaganden enligt 3 § ha att göra med vårdnadshavarens beteende. Se t.ex.
RÅ 1989 not 169 vilket mål gällde omhändertagande av en flicka på grund av hennes bete-
ende som dock till viss del utgjorde ett avståndstagande från modern.
194 Jfr Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister. Schiratzki menar att ett omhänder-
tagande enligt 2 § LVU kan jämställas med att vårdnaden frångår vårdnadshavaren, s. 217.
Vårdnadshavaren har dock kvar rätt till umgänge, rätt att återförenas och rätt att utöva
inflytande över barnets religiösa och filosofiska uppfostran, s. 340.
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kan ta ställning i de frågor som omfattas av vårdnadsansvaret. I norsk rätt
har detta lösts genom att fosterföräldrarna tillerkänns ett omsorgsansvar
och bestämmanderätt i de frågor som hör till omsorgen.195 

För att föräldern skall fråntas det rättsliga vårdnadsansvaret enligt FB
6:7 krävs mer än vad som krävs för ett omhändertagande enligt LVU.
Förutsättningarna för ett omhändertagande enligt LVU skall före-
ligga.196 Dessutom krävs att den skadliga påverkan härrör från föräldern
själv, inte från omständigheter i hemmet.197 Det krävs vidare att det före-
ligger en konkret fara för skadlig påverkan, det räcker inte med att det
föreligger en allmän risk härför. För att föräldern skall fråntas det rätts-
liga vårdnadsansvaret måste det vid beslutstillfället också stå klart att
barnet inte kan återvända till sina föräldrar. Målsättningen för social-
tjänstens arbete kan sägas vara att förhindra att förutsättningar för beslut
enligt FB 6:7 uppstår. Socialtjänstens insatser rörande barn som omhän-
dertagits skall inriktas på att ge barnet möjligheter att så snart som möj-
ligt återvända till det egna hemmet. Kontakten mellan barnet och vård-
nadshavarna skall därför, trots omhändertagandet, så långt som möjligt
upprätthållas.198 Det innebär också att socialnämnden skall försöka hjälpa
barnets vårdnadshavare så att de åter kan ta emot barnet i hemmet.199 Det
är först när förhållandena i barnets hem bedöms vara så dåliga att det inte
rimligen kan antas att de kommer att kunna förbättras som en vårdnads-
överflyttning enligt FB 6:7 skall tillgripas. Så kan vara fallet när det står
klart att förälderns fortsatta vårdnadsansvar medför en bestående fara för
barnets hälsa eller utveckling eller när barnet redan har vårdats utanför
hemmet och, trots långvariga och omfattande insatser från socialnämn-
dens sida, inte kan återvända till sina föräldrar.200 Avgörande för frågan

195 Lov om barnevernstjenster av 17. juli 1992 nr 100, (BvtjL) § 4–18. Se vidare t.ex. Mol-
ven, O., Familierett s. 112 ff.
196 Prop. 1981/82:168 s. 37 ff.
197 Detta framgår av lagtexten i FB 6:7. I praxis synes inte någon sådan strikt uppdelning
göras, se RH 1991:54 där fråga var om att frånta modern vårdnadsansvaret på grund av
alkoholmissbruk hos hennes sambo. Modern var inte själv olämplig som vårdnadshavare
och fick behålla vårdnaden då det inte fanns något som vederlade moderns uppgifter att
sambons missbruk minskat. Bedömningen av henne som vårdnadshavare gjordes med 2 §
LVU som måttstock. ”Även om vissa tvivel kan hysas beträffande [sambons] prognos kan
hovrätten inte finna att det råder missförhållanden i [moderns] hem av sådant slag som
skulle kunna äventyra [barnets] hälsa eller utveckling på ett bestående sätt och motivera ett
ingripande enligt LVU. De förutsättningar som gäller enligt FB 6:7 för att överlåta vård-
nadsansvaret på annan än förälder kan därmed inte anses uppfyllda.”
198 Jfr även JO 1986/87 s. 138–141; prop. 1989/90:28 s. 72 ff. Möjlighet finns att inskränka
umgänget, om det anses nödvändigt av hänsyn till ändamålet med vården.
199 SOU 1986:20 s. 108–110.
200 Prop. 1981/82:168 s. 38. Jfr även bet. SoU 1979/80:44 s. 99.
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om en förälder skall fråntas vårdnaden är därför inte om förälderns miss-
skötsamhet har varit av viss kvalificerad art, utan istället om föräldern
har visat en olämplighet som i praktiken visat sig vara bestående.201 

Om föräldrarna har haft gemensamt vårdnadsansvar och den ena från-
tas det rättsliga vårdnadsansvaret enligt FB 6:7, är den andra föräldern
fortsättningsvis ensam vårdnadshavare. Utredningen om barnets rätt
föreslog i sitt betänkande år 1979 att det i dessa fall skulle vara möjligt
att tillerkänna annan än den andra föräldern vårdnaden.202 Förslaget avvisa-
des dock med hänvisning till samma skäl som anförts angående vård-
nadsfrågans avgörande med anledning av den ena förälderns död.203 Är
den förälder som fråntas vårdnadsansvaret ensam vårdnadshavare, skall
vårdnaden i första hand anförtros den andra föräldern om det inte är
lämpligare att vårdnadsansvaret flyttas över till särskilt förordnad vård-
nadshavare. Vårdnaden kan i detta fall anförtros annan än förälder trots
att föräldern i och för sig inte är olämplig som vårdnadshavare.204 Någon
skillnad i bedömningen jämfört med fall då vårdnadshavaren avlidit före-
skrivs inte. Vad som är en lämplig lösning får därför avgöras med beak-
tande av omständigheterna i det enskilda fallet, varvid den faktiska vårdens
utövande är en betydelsefull faktor. Är båda föräldrarna olämpliga som
vårdnadshavare i den mening som avses i FB 6:7 måste särskild vård-
nadshavare förordnas.

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Barnets rätt att få sina grund-
läggande behov tillgodosedda är, som ovan utvecklats, vårdnadens främ-
sta syfte. Barnets behov tillgodoses genom den faktiska vården. Barnets
rättsliga vårdnadshavare, dvs. i de flesta fall barnets föräldrar, har en plikt
att se till att barnets behov tillgodoses. Det är dock endast i de fall föräld-
ern missköter den faktiska vården på ett sätt som innebär en fara för bar-
net, som föräldern kan fråntas det rättsliga vårdnadsansvaret. Skyddet i
FB för barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda är häri-
genom endast ett minimiskydd som inskränker sig till rätten att inte bli
skadad.205 Barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda säk-
ras istället genom den offentligrättsliga regleringen. Barnets behov av
faktisk vård kan, och skall i vissa fall, tillgodoses utan att det rättsliga
vårdnadsansvaret påverkas. Följden är att när en förälder fråntagits den
faktiska vården av barnet, och möjligen också den bestämmanderätt som

201 Prop. 1981/82:168 s. 37.
202 SOU 1979:63 s. 76–77.
203 Se ovan under 9.5.2.2.
204 Prop. 1981/82:168 s. 36.
205 Schiratzki talar i detta sammanhang om ett ”passivt barnets bästa”, Schiratzki, J., Vård-
nad och vårdnadstvister s. 55 ff.
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är direkt knuten till den faktiska vården, kan föräldern inte berövas ytter-
ligare befogenheter med hänvisning till barnets intressen. Barnets intres-
sen tillgodoses ju genom att den faktiska vården fullgörs på ett accepta-
belt sätt. Förekomsten av ett sådant synsätt kan förklara den sparsamma
användningen av FB 6:7.

Genom att den faktiska vården på detta sätt kan skiljas från rättsligt
vårdnadsansvar blir dock innebörden av det rättsliga vårdnadsansvaret
oklar. I likhet med vad som är fallet när icke sammanboende föräldrar har
gemensamt vårdnadsansvar, framtonar det rättsliga vårdnadsansvaret i
icke ringa omfattning som en bestämmanderätt i frågor om barnet. Ett
ingripande enligt FB 6:7 riktar sig primärt mot förälderns egen rätt och är
inte i första hand motiverat av hänsyn till barnet. Som illustration kan föl-
jande fall nämnas.

RH 1990:127. Målet rörde ett förordnande av särskild förmyndare för två
barn vilkas far mördat barnens moder. Domstolarna fann att fadern genom
denna handling dels berövat barnen deras mor dels satt sig själv ur stånd att
under en längre tid ta hand om barnen. Han ansågs ha brustit i omsorgen om
barnen på ett sådant sätt att vårdnaden borde utövas av en särskilt förordnad
vårdnadshavare.

Barnen var placerade i fosterhem, där de fick god omsorg. Den place-
ringen ifrågasattes inte, och den var dessutom nödvändig då fadern inte
själv kunde ta hand om barnen. Frågan om förutsättningar för omhänder-
tagande enligt LVU berördes inte. Överflyttningen av vårdnadsansvaret
framstår i detta fall, enligt min mening, till viss del som en bestraffning
av föräldern. Barnens situation påverkades inte fysiskt av att fadern från-
togs vårdnadsansvaret.

I andra rättsordningar, där det rättsliga vårdnadsansvaret på ett tydli-
gare sätt knutits till utövandet av den faktiska vården, saknas ofta en mot-
svarighet till FB 6:7. Om barnets bästa – i betydelsen barnets rätt att få
sina grundläggande behov tillgodosedda – är syftet med det rättsliga
vårdnadsansvaret kan det ifrågasättas vilken funktion ett fråntagande av
det rättsliga vårdnadsansvaret enligt FB 6:7 fyller. Barnets bästa säkras,
som ovan påvisats, på annat sätt.

9.5.4 Familjehemsföräldrar som vårdnadshavare

9.5.4.1 Allmänt

Det rättsliga vårdnadsansvaret kan, som framgår av föregående delav-
snitt, flyttas över till annan än förälder då föräldern av ett eller annat skäl
inte längre kan vara vårdnadshavare. Gemensamt för dessa situationer är
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att det formellt sett är förälderns oförmåga att utöva vårdnaden, tillsam-
mans med frånvaron av annan förälder med vårdnadsansvar, som föranle-
der en prövning av vårdnadsansvaret. För denna studie är det av särskilt
intresse att beakta i vilka fall som det rättsliga vårdnadsansvaret kan flyt-
tas över till annan än förälder utan att föräldern är olämplig. Det handlar
med andra ord om situationer där hänsynen till barnets intressen är den
omständighet som tas till omedelbar utgångspunkt för en prövning av
vårdnadsansvaret, inte förälderns oförmåga att tillgodose dessa intressen.

Sedan år 1983 finns möjlighet att överflytta det rättsliga vårdnadsan-
svaret till annan än förälder utan att föräldern är olämplig. FB 6:8 stadgar
att om ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i annat hem än föräldra-
hemmet,206 och om det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhål-
landet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller de som har
tagit hand om barnet, skall rätten utse denne eller dessa att som särskilt
förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet. Räckvidden av
FB 6:8 begränsas i formellt hänseende av att det endast är socialnämnden
som har talerätt angående vårdnadsöverflyttning.207 Barnet självt eller
föräldrarna har inte talerätt. Härutöver är det flera förutsättningar som
måste vara uppfyllda för att en vårdnadsöverflyttning skall kunna ske.
Dessa förutsättningar behandlas nedan.

Vårdnadsansvarets överflyttning till den som tagit emot barnet för
vård och fostran innebär att han eller hon i egenskap av vårdnadshavare
skall tillgodose barnets behov såsom de angivits i FB. Ett sådant ansvar
kan sägas åligga familjehemsföräldern redan utan överflyttning av vård-
naden, men då som en följd av ett avtal med socialnämnden. Med vård-
nadsansvaret följer också, som tidigare nämnts, beslutanderätt i frågor
som rör barnet. Underhållsskyldighet följer inte av vårdnadsansvaret som
sådant. Vårdnadshavaren får därför rätt att uppbära underhållsbidrag från
föräldrarna, barnbidrag och eventuellt underhållsstöd.

Bestämmelsen i FB 6:8 har sitt ursprung i det betänkande Utredningen
om barnets rätt lade fram år 1979. Utredningen föreslog långtgående
möjligheter att flytta över vårdnadsansvaret till annan än förälder, både
när barnet vistats länge i familjehem och rotat sig där och när föräldrarna

206 Uttrycket fosterbarn utmönstrades ur lagregleringen genom 1980 års socialtjänstlag.
Istället för fosterbarn talas i SoL 25 § om underårig som tas emot för stadigvarande vård
och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller någon annan
som har vårdnaden om honom. I denna framställning används emellertid i förekommande
fall det begrepp som användes före 1980 års socialtjänstlag, dvs. fosterbarn. Uttrycket foster-
hem används synonymt med uttrycket familjehem. Jfr Vinnerljung, B., Svensk forskning
om fosterbarnsvård – en översikt s. 4.
207 Rätten kan även på eget initiativ besluta om vårdnadsöverflyttning till fosterföräldrar i
anhängiggjort mål enligt FB 6:7, se Walin, G., Föräldrabalken s. 200.
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i praktiken upphört att fungera som föräldrar.208 Förslaget tilldrog sig stor
uppmärksamhet vid remissbehandlingen. Flera instanser berörde hur för-
äldrarnas rätt påverkades av förslaget.209 Bestämmelsen i FB 6:8 kan ses
som ett resultat av den ambition som då fanns att stärka barnets rättsliga
ställning och markera betydelsen av att barnets behov tillgodoses. En
vårdnadsöverflyttning enligt FB 6:8 innebär att barnets rätt till omvård-
nad bedöms självständigt från förälders rätt att få utöva vårdnaden. Av
betydelse är också att barnets rätt att få kvarbli i den miljö barnet befinner
sig i bedöms utan hänsyn till den bestämmanderätt som, trots att barnet
är placerat i familjehem, tillkommer vårdnadshavarna. FB 6:8 innebär att
den faktiska vården av barnet läggs till grund för det rättsliga vårdnads-
ansvaret.

9.5.4.2 ”… i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet …”

En första förutsättning för att vårdnaden skall kunna flyttas över till
annan än förälder enligt FB 6:8 är att barnet stadigvarande vårdats och
fostrat i annat hem än föräldrahemmet.210 Utredningen om barnets rätt
förutsatte i sitt betänkande år 1979 att överflyttning skulle kunna ske
även i andra fall än vid placering genom socialnämndens försorg, exem-
pelvis i fall då föräldrarna tagit avstånd från barnet på grund av att barnet
flyttat ihop med en person som föräldrarna inte godtagit.211 Utredningen
synes ha haft som målsättning att ge barnet ett skydd för den relation som
uppstått genom den faktiska vårdens utövande, oavsett anledning till att
den faktiska vården inte fullgjorts av föräldrarna. Utredningens syn på
den faktiska vårdens betydelse förefaller inte helt ha fått genomslag vid
genomförandet av betänkandet. I propositionen talas enbart om place-
ringar utanför föräldrahemmet som sker genom socialnämndens för-
sorg.212 Fall där barnet har placerats i annans vård, exempelvis hos mor-
eller farföräldrar, nämns inte. Lagrummets ordalydelse hindrar dock inte
att en vårdnadsöverflyttning skulle kunna ske även i sådana fall. I det föl-
jande talas om familjehem trots att termen antyder en koppling till den

208 SOU 1979:63 s. 76 ff.
209 Se t.ex. prop. 1981/82:168 bilaga 3 s. 135: Remissyttrande från Länsrätten i Stockholms
län; a. prop. bilaga 3 s. 138: Remissyttrande från Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet. 
210 Om vårdnaden tillkommer någon annan än förälder får vårdnadsfrågan prövas i annan
ordning, jfr FB 6:10 c. En överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar när vård-
nadsansvaret finns hos en särskilt förordnad vårdnadshavare kan ske endast om den sär-
skilde vårdnadshavaren är olämplig. Situationen torde dock vara ovanlig.
211 SOU 1979:63 s. 79.
212 Se prop. 1981/82:168 s. 39 ff.
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offentligrättsliga lagregleringen som formellt sett inte är nödvändig, om
än praktiskt sett vanligt förekommande.

Eftersom det endast är socialnämnden som har talerätt måste frågan
om vårdnadsöverflyttning först aktualiseras hos socialnämnden. Barnet
eller den barnet bor med kan anmäla till socialnämnden att de vill att
vårdnadsansvaret flyttas. Socialnämnden är skyldig att inleda utredning
om den får kännedom om omständigheter som kan innebära att nämnden
behöver ingripa till underårigs skydd, något som torde vara fallet om
anmälan gäller vårdnadsöverflyttning.213 Om socialnämnden finner att
åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnaden för en underårig, skall social-
nämnden göra en framställan eller ansökan om vårdnadsöverflyttning
hos domstol.214 För att talan skall väckas krävs att socialnämnden är över-
tygad om att det är uppenbart bäst för barnet att det rättsliga vårdnads-
ansvaret överflyttas.215 Det finns inte några riktlinjer för hur socialnämn-
den skall bedöma behovet av vårdnadsöverflyttning.

9.5.4.3 ”… stadigvarande vårdats och fostrats …”

Förutom att barnet skall ha vistats i ett annat enskilt hem än föräldrahem-
met krävs att vistelsen varit stadigvarande. Någon absolut tidsgräns har
inte angivits i detta sammanhang. I propositionen betonas att vid varje
placering av ett barn i ett familjehem, oavsett om det sker frivilligt enligt
SoL eller tvångsvis genom ett omhändertagande enligt LVU, är utgångs-
punkten att barnet skall återförenas med föräldrarna. Det framhålls
vidare att omständigheten att barnet varaktigt vistas hos någon annan inte
i sig kan leda till att vårdnaden om barnet tas ifrån föräldrarna; arbetet på
en återförening kan ta tid.216 Utredningen om barnets rätt ansåg att över-
flyttning skulle kunna ske om barnet vistats länge i fosterhemmet och
rotat sig där och därför betraktar fosterhemmet som sitt riktiga
hem.217 Att vistelsen skall ha varit stadigvarande förefaller mot denna
bakgrund vara att förstå som en nödvändig betingelse för att barnet skall
kunna inlemmas i familjehemmet på ett sådant sätt att det över huvud
taget skall vara möjligt att finna det vara till barnets bästa att vårdnaden
överflyttas.218 Uttryckt på ett annat sätt: vårdnaden kan flyttas över först

213 SoL 12 §, 50 §.
214 SoF 42 §.
215 Se vidare nedan under 9.5.4.5. Enligt en enkät utförd av Socialstyrelsen 1994 hade
under tiden 1 jan. 1990–31 dec. 1993 socialnämnderna väckt talan om överflyttning av
vårdnaden enligt FB 6:8 i 159 fall. I tre av dessa hade tingsrätten avslagit flyttning av
vårdnaden. Se vidare Socialstyrelsen, Ovisshetens barn s. 66–67.
216 Prop. 1981/82:168 s. 39. 
217 SOU 1979:63 s. 78.
218 Jfr prop. 1981/82:168 s. 70.
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när barnet uppfattar familjehemmet som sitt ”riktiga” hem. Så sker först
efter en längre tid. Den kontakt barnet har haft med sina föräldrar under
vistelsen i familjehemmet får betydelse i sammanhanget.

I propositionen framhålls att det ”givetvis” inte bör komma ifråga att
flytta över vårdnaden från föräldrar som håller en god kontakt med bar-
net medan det vistas i ett fosterhem.219 Innebörden av detta torde vara att
barn som har regelbunden kontakt med sina föräldrar inte heller kommer
att uppfatta familjehemmet som sitt riktiga hem. En annan tolkning, som
innebär att överflyttning kan ske endast när någon kontakt med föräld-
rarna inte förekommit, skulle på ett anmärkningsvärt sätt begränsa lag-
rummets tillämplighet.220 Om barnet vistas i familjehemmet under lång
tid och trots kontakt med föräldrarna kommer att uppfatta familjehemmet
som sitt riktiga hem uppstår frågan om kontakten med föräldrarna i sig
kan förhindra en vårdnadsöverflyttning. I propositionen angavs att om
föräldrarna inte har visat barnet något intresse under den tid det har vis-
tats i fosterhemmet eller om kontakterna har varit sporadiska eller skett
under uppslitande former, kan en flyttning av vårdnaden bli aktuell.221

Uttalandet skulle kunna förstås som att kontakt i sig kan vara ett hinder
för en vårdnadsöverflyttning, oberoende av hur barnet rotat sig i familje-
hemmet. Ändå finns det skäl mot en sådan tolkning. Vid alla placeringar
i familjehem är, som ovan nämnts, utgångspunkten att umgänget med de
biologiska föräldrarna skall främjas. Socialnämnden har en skyldighet att
se till att umgänge kommer till stånd.222 I förslag till ny socialtjänstlag
berördes frågan på följande sätt:223 

Även om en strävan alltså bör vara att föräldrar och barn skall återförenas
förekommer det fall där en återförening inom en överskådlig framtid ter sig
orealistisk. Detta är t.ex. fallet när ett barn har beretts vård utanför det egna
hemmet i späd ålder och därefter växer upp i ett familjehem. Samma sak
kan inträffa när ett litet äldre barn har bott i ett familjehem i många år och
har rotat sig där. Barnet betraktar i en sådan situation många gånger familje-
hemmet som sitt ’riktiga’ hem. Barnet knyter känslomässigt an till familje-

219 Prop. 1981/82:168 s. 40. I lagutskottets betänkande framhölls att vårdnadsöverflyttning
inte bör få ske om det finns en god kontakt mellan barnet och föräldrarna, bet. LU 1982/
83:17 s. 70. 
220 Jfr även prop. 1989/90:28 s. 94: ”Normalt skall vårdnadsöverflyttning vid vård utanför
det egna hemmet inte behöva aktualiseras om föräldrarna behåller en nära relation till bar-
net under vårdtiden och vården inte är långvarig. Barnet torde då vara inställt på att det
skall återförenas med föräldrarna så snart föräldrarnas förhållanden ordnat upp sig.” Se
också Davidsson, R., Sveket mot familjehemsbarnen s. 885 ff. 
221 Prop. 1981/82:168 s. 70.
222 SoL 22 §, LVU 14 §.
223 SOU 1994:139 s. 446.
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hemsföräldrarna och betraktar dem som sina verkliga föräldrar. Detta kan
ske även om kontakten med de biologiska föräldrarna under vårdtiden i och
för sig varit god. I nu nämnda fall kan en vårdnadsöverflyttning till familje-
hemsföräldrarna vara ägnad att skapa förutsättningar för barnet att växa upp
under trygga och stabila förhållanden.

Skäl kan alltså finnas som talar för att en överflyttning kan ske även i fall
då föräldrar och barn har hållit kontakt. Avgörande bör vara om barnet
kommit att uppfatta fosterhemmet som sitt hem. Kontakt med föräldrarna
utgör således inte ett formellt hinder för överflyttning men får betydelse
vid bedömningen av vad som är bäst för barnet.

9.5.4.4 ”… uppenbart bäst för barnet …”

FB 6:8 anger som förutsättning för en överflyttning att det är uppenbart
bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden
flyttas över till den eller de som tagit emot barnet. För att ett beslut om
överflyttning av vårdnadsansvaret skall anses vara till barnets bästa krävs
således att två rekvisit är uppfyllda. För det första krävs att det anses bäst
för barnet att kvarbli hos familjehemsföräldrarna. För det andra krävs att
det kan anses vara bäst för barnet att familjehemsföräldrarna tillerkänns
det rättsliga vårdnadsansvaret. I praktiken torde en uppdelning i två
rekvisit inte alltid göras. För förståelsen av vad som skall anses vara
uppenbart bäst för barnet när fråga om vårdnadsöverflyttning skall avgö-
ras kan det dock vara av värde att hålla i sär de två rekvisiten. Hur en
bedömning av vad som är bäst för barnet rent konkret skall göras lämnas
okommenterat i lagmotiven.

Angående innebörden av att det skall vara bäst för barnet att det
rådande förhållandet får bestå kan följande sägas. Utgångspunkten för
lagreformen år 1983 var, som ovan nämnts, att stärka barnets rätt. Med
barnets rätt avsågs bland annat barnets behov av trygghet, kontinuitet och
varaktiga relationer.224 Vid en bedömning av vad som är bäst för barnet
skall inte föräldrarnas eventuella förmåga som vårdnadshavare beaktas
särskilt. Syftet med FB 6:8 är istället att skydda barnets rätt till trygghet
och förankring i den miljö där barnet funnit sig tillrätta och känner en
större samhörighet och känslomässig förankring än i det egna hemmet.
Stor betydelse skall också fästas vid barnets egen inställning till vård-
nadsfrågan.225 För att frågan om en vårdnadsöverflyttning skall aktualise-
ras krävs inte att vården i familjehemmet är ifrågasatt.226 

224 Jfr ovan delavsnitt 9.2.2.
225 Prop. 1981/82:168 s. 70.
226 Davidsson, R., Sveket mot familjehemsbarnen s. 888.

kapitel 9.fm  Sida 482  fredag 13 oktober 2000  15:30



483

Rätten till kontinuitet – enligt lagtexten att det är uppenbart bäst för
barnet att det rådande förhållandet får bestå – skulle kunna anses skyd-
dad genom ett omhändertagande enligt LVU eller genom socialnämn-
dens rätt att enligt socialtjänstlagen ansöka om flyttningsförbud enligt
LVU 24 §, om förutsättningar för ett omhändertagande enligt LVU inte är
för handen. Dessa möjligheter ansågs dock inte ge ett tillräcklig skydd
för barnets rätt. Ett flyttningsförbud kan meddelas endast om det finns en
påtaglig risk för att barnets kroppsliga eller själsliga hälsa skadas om bar-
net skiljs från fosterhemmet och är dessutom endast en temporär åtgärd.
En vårdnadsöverflyttning enligt FB 6:8 ansågs ha fördelen att barnet kan
ges en uppväxt under stabila och trygga förhållanden i ett hem som det
kommit att uppfatta som sitt eget.

Det andra rekvisitet – att det skall vara uppenbart bäst för barnet att
vårdnadsansvaret flyttas över till fosterföräldrarna – är i viss utsträckning
betingat av det första rekvisitet. För att barnet skall kunna garanteras att
få vara kvar i familjehemmet, oberoende av föräldrarnas lämplighet som
vårdnadshavare, måste vårdnadsansvaret och, inte minst, den därmed
sammanhängande bestämmanderätten fråntas föräldrarna. Något annat
sätt att garantera att barnet får vara kvar i familjehemmet finns inte efter-
som de åtgärder socialnämnden kan vidta, som ovan nämnts, inte ansetts
vara tillräckliga. Emellertid synes även andra skäl än att barnet genom att
vårdnadens överflyttande kan ges en uppväxt under stabila och trygga
förhållanden ansetts ha talat för att vårdnadsansvaret i vissa fall skulle
överföras. I förarbetena nämns att de nya vårdnadshavarna genom vård-
nadsöverflyttningen får en möjlighet att självständigt sköta barnet och ta
del i omvårdnaden om barnet på samma sätt som om barnet vore deras
eget. Som en positiv effekt framhölls att de biologiska föräldrarna avlas-
tas ett ansvar som de inte förmår bära.227 Att vårdnaden överflyttas skulle
därmed kunna tillmätas ett självständig värde, inte bara ses som en förut-
sättning för att trygga barnets behov av kontinuitet. Dessa skäl, som
anförts till stöd för att vårdnaden överflyttas och som inte hänger sam-
man med kontinuitetsaspekten, förefaller dock närmast vara hänförliga
till familjehemsföräldrarnas intresse. Frågan skulle också kunna betrak-
tas ur barnets synvinkel, att exempelvis få en existerande föräldra-barn-
relation rättsligt bekräftad skulle kunna ha ett eget värde för barnet.

Bestämmelsen i FB 6:8 bemöttes vid sin tillkomst i huvudsak positivt.
Kritiska synpunkter saknades dock inte. Flera remissinstanser pekade på
risken för att föräldrar skulle tveka att frivilligt låta placera sina barn i
familjehem om de i förlängningen skulle riskera att förlora vårdnaden
om barnet. En sådan utveckling skulle vara negativ eftersom samhällets

227 Prop. 1981/82:168 s. 40. 
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möjligheter att gå in med stöd vad gäller vård och fostran av unga, när
föräldrarna inte själva kunde svara för omsorgen, skulle minska.

En annan följd av vårdnadsöverflyttning som uppmärksammades var
dess effekt på möjligheterna att adoptera barnet. Enligt adoptionsreglerna
är vårdnadshavarens samtycke en förutsättning för medgivande till adop-
tion.228 En förälder utan del i den rättsliga vårdnaden skall höras men kan
inte förhindra en adoption som anses vara till fördel för barnet. Har vård-
nadsansvaret flyttats över till familjehemsförälder skall de samtycka till
adoption. En förälder som motsätter sig adoptionen kan därmed inte för-
hindra att adoptionen medges om den bedöms vara till fördel för bar-
net.229 Med anledning av sådana här konsekvenser framhölls i propositio-
nen att enbart det förhållandet att barnet varaktigt bor hos någon annan
än föräldern inte i sig borde leda till att vårdnaden om barnet tas ifrån
föräldern. Inte heller ansågs det böra komma ifråga att flytta över vårdna-
den från föräldrar som håller en god kontakt med barnet när det vistas i
fosterhemmet.230 Departementschefen försäkrade att föräldrarna inte
behöver ”tveka inför tanken på en fosterhemsplacering av rädsla för att
bli fråntagna vården och därmed utsättas för en risk att barnet adopteras
av fosterföräldrarna mot deras vilja”.231 Om syftet med möjligheten att
överflytta vårdnadsansvaret är att stärka barnets ställning synes dock denna
försäkran böra tillmätas begränsat värde. Samtidigt är det klart att möj-
ligheten att överflytta vårdnaden används mycket sparsamt i praktiken.

9.5.4.5 Vårdnadsöverflyttning i praktiken

När skall en vårdnadsöverflyttning anses vara uppenbart bäst för barnet?
Det är inte lätt att ur bestämmelsens förarbeten dra några slutsatser om
hur bedömningen skall ske. Å ena sidan framkommer ett klart syfte med
bestämmelsen, att förhindra att barn som rotat sig i ett fosterhem blir
uppryckta från en miljö där de funnit sig tillrätta och känner en större
trygghet och känslomässig förankring än i det tidigare hemmet. Å andra
sidan betonas genomgående att bestämmelsen skall tillämpas restriktivt.
Mot denna bakgrund är det intressant att beröra regelns tillämpning i
praktiken. Tillämpligheten av FB 6:8 har prövats av HD i ett fall.

228 Se ovan delavsnitt 5.6.2. 
229 År 1998 adopterades 26 barn placerade i familjehem. Av statistiken framgår inte om
vårdnadsansvaret för dessa barn överflyttats till familjehemsföräldrarna. Socialstyrelsen,
Familjerätt under 1998 s. 9. Barn placerade i familjehem kan också adopteras efter fyllda
18 år. Vårdnadshavares samtycke behövs då inte. Se också ovan avsnitt 3.4.
230 Prop. 1981/82:168 s. 39 ff. Jfr ovan under 9.5.4.3.
231 Prop. 1981/82:168 s. 40.
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NJA 1993 s. 666. Målet rörde en 14-årig pojke som omhändertogs enligt
barnavårdslagen och placerades i familjehem år 1980, vid ett års ålder.
Omhändertagandet upphävdes år 1987. Pojken bodde då kvar i familje-
hemmet och flyttningsförbud meddelades år 1990. Stadsdelsnämnden
väckte samma år talan mot de biologiska föräldrarna med yrkade att TR
skulle förordna familjehemsföräldrarna att som särskilt förordnade förmyn-
dare utöva vårdnaden om pojken. Samtliga instanser biföll käromålet. HD
konstaterade att vid tiden för avgörandet hade pojken vistats i familjehem-
met i 13 år, således största delen av sitt liv, och rotat sig där. Pojken kände
enligt utredningen i målet sådan trygghet och gemenskap med familjehems-
föräldrarna att han uppfattade deras hem som sitt eget. Pojken hade inte
givit uttryck åt någon annan uppfattning än att han ville stanna i familje-
hemsföräldrarnas hem. Familjehemsföräldrarna hade förklarat att de öns-
kade att vårdnaden anförtroddes dem. Till detta lades den omständigheten
att pojken hade haft bristande kontakt med de biologiska föräldrarna, något
som enligt domstolarna berott på att föräldrarna tagit få egna initiativ till
kontakt. Det fanns inte något som gav stöd åt de biologiska föräldrarnas
påstående att familjehemsföräldrarna var olämpliga som vårdnadshavare.
HD fann därför vid en sammanvägning av omständigheterna i målet att det
var uppenbart bäst för pojken att det rådande förhållandet fick bestå och att
vårdnaden överflyttades till familjehemsföräldrarna.

Det ingår i Socialstyrelsen verksamhet att följa utvecklingen beträffande
överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar. Socialstyrelsen
undersökte genom en enkät till landets kommuner tillämpningen av FB 6:8
under perioden 1 juli 1983–31 december 1990. Under denna period hade
vårdnaden överflyttats i ett 80-tal ärenden.232 Resultatet av ytterligare en
enkät rörande samma fråga i februari 1994 sammanföll i huvudsak med
resultatet från den tidigare undersökningen förutom att antalet ärenden
där vårdnaden överflyttats ökat från ett tiotal per år till c:a 40 per år.233 De
fall där beslut om vårdnadsöverflyttning hade meddelats betecknades
som okomplicerade. Barnet hade vistats lång tid i familjehemmet. 80 %
av barnen hade bott i familjehemmet i mer än fem år då vårdnadsansvaret
flyttades. Föräldrakontakten var gles eller hade helt upphört. Barnen
hade uppnått en ålder då deras egen uppfattning kunde inhämtas. Över-
flyttningen skedde i en majoritet av fallen (70 %) med föräldrarnas sam-
tycke.234 I Sverige är ungefär 12000 barn föremål för vård utom hemmet
enligt SoL eller LVU. Flertalet av dessa är placerade i familjehem. År
1998 var 76 % av de 8500 barn som var föremål för vård enligt SoL pla-
cerade i familjehem. Av de 3500 barn som omhändertagits enligt LVU

232 Resultatet redovisas i SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag s. 442.
233 Socialstyrelsen SoS-rapport 1995:8 Ovisshetens barn s. 71.
234 Socialstyrelsen SoS-rapport 1995:8 Ovisshetens barn s. 66–71.
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var 69 % placerade i familjehem.235 Vartannat barn som är placerat i
familjehem har varit placerat i mer än tre år, vart tredje barn i fem år eller
mer.236 Att vårdnadsöverflyttning förekommer i ett 40-tal fall per år inne-
bär, sett mot denna bakgrund, att en sådan åtgärd är förhållandevis sällsynt.

Den sparsamma användningen av vårdnadsöverflyttning till familje-
hemsföräldrar har uppmärksammats vid flera tillfällen. I samband med
1990 års reform av LVU togs frågan upp av flera remissinstanser, trots att
den inte hade berörts i den utredning som föregick propositionen.237

Remissinstanserna påpekade att möjligheten till vårdnadsöverflyttning
borde lyftas fram. Departementschefen instämde och förklarade att om
förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning är uppfyllda bör möjligheten
utnyttjas i högre utsträckning än vad som då var fallet.238 Frågan hur för-
utsättningarna skulle bedömas berördes inte särskilt utan departements-
chefen förklarade sig dela den syn på detta som framförts när FB 6:8
infördes. Han tillade dock att när man redan vid familjehemsplaceringens
början kan förutse att den kan komma att bli långvarig, borde förutsätt-
ningar skapas för att barnet skall kunna växa upp under trygga och sta-
bila förhållanden. Socialnämndens initiativ till en vårdnadsöverflyttning
till familjehemsföräldrarna skulle kunna underlätta detta. Socialnämnden
borde också, enligt departementschefen, oftare än vad som skett ta ett
sådant initiativ i de fall barnet efter långvarig placering rotat sig i familje-
hemmet. Särskilt gällde detta i fall då föräldrarna efter många år begär att
få hem barnet och det är uppenbart bäst för barnet att få stanna kvar i
familjehemmet.239 Departementschefen tog också upp att det i huvudsak
syntes ligga ekonomiska skäl bakom det faktum att möjligheten att flytta
över vårdnadsansvaret använts i så få fall. Ersättningen till familjehems-
föräldrar minskade efter en vårdnadsöverflyttning, vilket antogs påverka
socialnämndernas agerade. Det ansågs viktigt att klargöra vilka faktorer
som påverkade socialnämndernas agerande, men också vad som styrde
familjehemsföräldrarnas inställning till att bli vårdnadshavare.

Socialtjänstkommittén konstaterade i sitt betänkande med förslag om
ny socialtjänstlag år 1994 att möjligheten att flytta över vårdnaden till
familjehemsföräldrarna fram till dess inte utnyttjats i den omfattning som
vore önskvärd om man utgår ifrån barnets behov av trygghet, stabilitet
och varaktiga relationer.240 Flera skäl kunde enligt socialtjänstkommittén

235 Socialstyrelsen, Insatser för barn och unga 1998.
236 Dir. 1999:43 s. 295.
237 Ds S 1987:3.
238 Prop. 1989/90:28 s. 91. Liknande tankar framfördes även i bet. 1989/90 SoU15. 
239 Prop. 1989/90:28 s. 91 ff.
240 SOU 1994:139 s. 445. 
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ligga bakom detta förhållande. Socialnämnderna uppgav att de kände en
viss tveksamhet till att ta initiativ till vårdnadsöverflyttning. En vård-
nadsöverflyttning aktualiserar psykologiska och existentiella frågor som
framkallar tvekan. Ett av de mer avgörande skälen tycktes dock ha varit
frågan om ersättning till familjehemsföräldrarna efter vårdnadsöverflytt-
ningen. Även formerna för socialnämndens tillsyn nämndes.241 

Frågan om den ekonomiska ersättningen till familjehemsföräldrar har
från den 1 januari 1998 reglerats i SoL § 72 b. Kommunen som tagit ini-
tiativ till överflyttning av vårdnaden kan också fortsättningsvis betala
skälig ersättning. Någon skyldighet att betala finns inte utan frågan får
avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I lagmoti-
ven framhölls att en vårdnadsöverflyttning i fall då en återförening med
föräldrarna ter sig orealistisk, kan vara ägnad att skapa förutsättningar för
att barnet skall få växa upp under trygga och stabila förhållanden. Det
påpekades att regeringen inte i detta sammanhang varit beredd att införa
mer detaljerade bestämmelser när det gäller planeringen för placeringar
som pågått under en längre tid.242 Om denna lagenliga möjlighet till fort-
satt ersättning har inneburit att vårdnadsöverflyttning blivit vanligare har
ännu inte undersökts.243 

9.5.4.6 Att ta ifrån föräldern vårdnaden – diskussion

Genom den införda möjligheten för kommunerna att även efter en vård-
nadsöverflyttning betala ersättning till familjehemsföräldrarna har ett
praktiskt problem förknippat med tillämpningen av FB 6:8 åtgärdats.
Den sparsamma användningen av vårdnadsöverflyttning kommer dock
knappast att påverkas i någon högre grad av möjligheten för kommunen
att fortsätta betala ersättning till familjehemsföräldrarna. Den grundläg-
gande svårigheten – att avgöra när det är uppenbart bäst för barnet att
vårdnadsansvaret flyttas över till familjehemsföräldrar – kvarstår; att
hitta en lösning framstår som angeläget.244 

Hur barns rätt till trygga och stabila uppväxtförhållanden på bästa sätt
skall tillgodoses och hur denna rätt förhåller sig till det rättsliga vård-
nadsansvaret är frågor som mer eller mindre utförligt besvarats i övriga
nordiska länderna. Valet av lösning förefaller i ett rättsjämförande per-
spektiv vara beroende av i vilken utsträckning barnets rätt definierats och

241 SOU 1994:139 s. 442. 
242 Prop. 1996/97:124 s. 118 ff.
243 Frågan om de långvarigt familjehemsplacerade barnens situation är föremål för utred-
ning, dir. 1999:43 s. 294 ff.
244 Frågan har senast berörts av barnkommittén i betänkandet SOU 1997:116 s. 407–409,
411 ff., samt i prop. 1997/98:182 s. 38–40. Jfr även dir. 1999:43.
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erkänts i förhållande till det rättsliga vårdnadsansvaret. I en del rättsord-
ningar är barnets rätt så stark att en inskränkning i en förälders vårdnads-
rätt förhållandevis ofta görs, t.o.m. genom adoption mot föräldrarnas
vilja. I andra rättsordningar, inklusive den svenska, söks lösningar för
barnet som inte påverkar föräldrarnas rättsliga ansvar.

Norsk rätt kan tas som ett exempel på en lagreglering som utgår från
en annan syn på förälders rättsliga vårdnadsansvar än den i svensk rätt
förhärskande.245 Förutsättningarna för att frånta föräldern den faktiska
vården av barnet genom ett omhändertagande är i huvudsak desamma
som enligt den svenska lagen (LVU).246 Ett omhändertagande enligt norsk
rätt innebär att förälder fråntas ansvaret för omsorgen om barnet, dvs.
vad som i detta arbete kallas faktisk vård. Beslutsrätten i de frågor som
rör den dagliga vården tillkommer genom omhändertagandet fylkes-
nämnden och överförs till den som ombesörjer den faktiska vården, van-
ligtvis fosterföräldrar. Dessa kan också ges rätt att besluta i andra frågor
rörande barnet.247 Föräldrarna förblir rättsliga vårdnadshavare, vilket
uttrycks med att de har kvar ”foreldreansvaret”. Har omsorgen om barnet
fråntagits föräldrarna kan fylkesnämnden frånta föräldrarna föräldra-
ansvaret och tillerkänna annan detta i föräldrarnas ställe.248 Så sker i all-
mänhet endast när fråga om adoption aktualiserats.249 Adoption kan i
dessa fall ske utan föräldrarnas samtycke. En begränsning är att det
endast är fosterföräldrar som kan adoptera barnet. Barnet måste därför ha
vistats hos adoptanterna.

I dansk rätt finns inte möjlighet till vare sig vårdnadsöverflyttning eller
adoption mot föräldrarnas vilja. Den finska regleringen liknar den
svenska. Enligt finsk rätt finns dessutom möjligheter att ge familjehems-
förälder vårdnadsansvar jämte förälder.250 

Betonande av att lagstiftningens främsta syfte är att tillgodose barnets
rätt till trygga och stabila uppväxtförhållanden medför att föräldrarnas
”rätt” till sina barn också framträder som ett beaktansvärt intresse. Vård-
nadsöverflyttningar när barnet vistats i familjehem framträder som ”ett
spörsmål vilket inte enbart kan avgöras med hänsyn till barnets bästa
utan även de biologiska föräldrarnas intresse av att inte varaktigt bli från-

245 Detta är en mycket förenklad beskrivning av norsk rätt. Se t.ex. Lien, R. S., Nilssen, E.
& Næss, S., Rettsliggjøringen av barnevernet – til barnets eller foreldrenes beste? s. 19 ff.;
Smith, L., Barnets beste – eller foreldrenes? s. 193 ff.
246 Lov om barneverntstjenster § 4–12.
247 Lov om barneverntstjenster § 4–18. Se vidare t.ex. Molven, O., Familierett s. 112 ff.
248 Lov om barneverntstjenster § 4–20. 
249 Smith, L. & Lødrup, P., Barn og foreldre s. 177. Jfr Smith, L., Barnets beste – eller for-
eldrenes? s. 193 ff.
250 Jfr ovan delavsnitt 9.5.1.
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tagna vårdnaden över barnet kräver hänsynstagande”.251 Frågan är hur
avvägningen skall ske.252 Möjligheterna till vårdnadsöverflyttning ställer
problematiken på sin spets. Den mycket sparsamma användningen av
möjligheten att flytta vårdnadsansvaret synes dock innebära att föräldrar-
nas rätt respekteras i en utsträckning som gör att frågan om hur barnets
bästa skall definieras i dessa sammanhang förefaller vara i behov av
större uppmärksamhet.

9.6 Vårdnadsansvar och rättsligt föräldraskap – 
slutsatser

Fastställande av rättsligt föräldraskap skall tillgodose olika intressen som
barnet har. I kapitel 7 diskuterades huruvida den nära kopplingen mellan
biologisk släktskap, familjerättslig status och rättsligt ansvar för föräldra-
funktionernas fullgörande på bästa sätt tillgodoser barnets intressen, dvs.
den målsättning som brukar kallas barnets bästa. Slutsatsen var att detta
inte alltid är fallet på grund av den ”paketlösning” som rättsligt föräldra-
skap utgör; den som erhåller rättslig status som förälder är också den
enda som kan åläggas eller tillerkännas möjlighet att tillgodose barnet
intressen. Möjligheterna att trots detta tillgodose barnets olika intressen
oberoende av varandra blir därför viktiga om barnets bästa som rättslig
målsättningen skall kunna uppnås. I föregående kapitel granskades möjlig-
heterna att fastställa ursprung oberoende av familjerättslig status. I före-
varande kapitel har möjligheterna att tillerkänna annan än förälder ett
vårdnadsansvar för barnet, oberoende av familjerättslig status, granskats.
Slutsatsen blir att det är mycket sällan som rättsligt vårdnadsansvar för
ett barn kan ges till annan än barnets förälder. Detta innebär med största
sannolikhet att barnets intressen inte alltid tillgodoses på ett sätt som
vore önskvärt om barnets bästa skall vara den enda målsättningen med
regleringen.

Det rättsliga vårdnadsansvaret anges som bekant ha som primärt ända-
mål att skydda barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodo-
sedda. Utformningen av regleringen rörande vårdnadsansvarets placering
skall bidra till att denna målsättning uppnås. Vårdnadsansvaret är den av
föräldraskapets rättsverkningar som tydligast anknyter till det enskilda
barnets intressen. Vårdnadsansvaret kan sägas bestå av fyra delar.
Utgångspunkten är barnets grundläggande behov. Dessa tillgodoses
genom faktisk vård av barnet. Vårdnadshavaren har ett rättsligt ansvar

251 Juridiska fakultetsnämnden, Uppsala universitet, prop. 1981/82:168 bilaga 3 s. 138. 
252 Frågan har utretts i SOU 1986:20 Barns behov – föräldrars rätt.
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eller plikt att tillse att barnet får den faktiska vård som tillgodoser barnets
grundläggande behov. Detta ansvar är åtföljt av en rätt och en skyldighet
att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Efter-
som det är tillgodoseendet av barnets grundläggande behov som är det
primära ändamålet med det rättsliga vårdnadsansvaret, skulle en möjlig-
het att flytta över vårdnadsansvaret till annan än föräldern vid brister i
fullgörandet av den faktiska vården av barnet kunna ses som följdriktigt.
Så är dock inte fallet. Den rättsliga regleringen av vårdnadsansvarets
beaktar i princip inte den aspekt som kanske är viktigast för att barnets
behov skall tillgodoses. Ansvaret för den faktiska vården av barnet kan
inte överflyttas till annan i de fall den rättsliga vårdnadshavaren inte upp-
fyller sina plikter på ett ur barnets synvinkel godtagbart sätt. Det rättsliga
vårdnadsansvaret rör i princip inte den faktiska vården. Föreligger brister
i den faktiska vården måste ”hela” det rättsliga ansvaret flyttas till annan
dvs. både plikten att tillse att barnet får faktiskt vård och rätten att
bestämma över barnets personliga angelägenheter. Ett överflyttande av
denna skyldighet respektive rätt påverkar emellertid inte alltid den fak-
tiska vården eftersom fullgörandet av denna inte åligger vårdnadshavaren
personligen. Rättsligt vårdnadsansvar tillgodoser därmed inte bara bar-
nets, utan också förälderns intressen. Vårdnadsansvarets utformning, och
hänsynen till förälderns intressen, får till följd att det i den civilrättsliga
regleringen ges mycket begränsade möjligheter att tillerkänna annan än
förälder vårdnadsansvar för barnet. Möjligheterna att tillgodose barnets
intresse av omsorg oberoende av familjerättslig status är därmed små.
Intressant att notera är möjligheten att flytta över vårdnadsansvaret till
familjehemsföräldrar enligt FB 6:8 som utgör ett märkbart undantag till
den i övrigt rådande synen på vårdnadsansvar. Den mycket sparsamma
användningen av denna möjlighet gör dock att FB 6:8 framstår mer som
en teoretisk markering av att vårdnadsansvaret är avsett att skydda bar-
nets intressen än som ett i praktiken fungerande skydd.

Den nära kopplingen mellan rättsligt vårdnadsansvar och föräldraskap
innebär en begränsning om vårdnadsansvaret skall ses som ett skydd för
barnets intresse av att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Det
faktum att den faktiska vården av barnet inte explicit inkluderas i den
rättsliga regleringen av vårdnadsansvaret innebär därtill att barnets
intressen inte kan tillgodoses på ett optimalt sätt.
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Kapitel 10 Rätten till arv

Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro 
arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar).

ÄB 2:1

10.1 Inledning
Biologisk släktskap – blodsbandet – har i flera avseenden påverkat
utvecklingen av den rättsliga regleringen rörande föräldraskap. Störst
inverkan har föreställningen om blodsbandets betydelse kanske haft för
utformningen av reglerna rörande barns arvsrätt – vad som också kallas
bröstarvingars arvsrätt.1 Trots den nära anknytningen till familjerättslig
status har arvsrätten inte direkt anförts som skäl för att rättsligt föräldra-
skap skall fastställas. Arvsrätten har däremot motiverat att rättslig status
som förälder fastställs i överensstämmelse med biologisk släktskap.
Uppfattningen att arvsrätt följer av biologisk släktskap har varit, och är
fortfarande, mycket djupt rotad i det svenska samhället. Tanken att för-
äldraskapets rättsverkningar såsom vårdnads- eller förmyndaransvar inte
nödvändigtvis behöver följa biologisk släktskap kan accepteras av
många. Att arvsrätten skulle följa annan grund än biologisk släktskap
synes dock vara mer svårsmält.

Under 1800-talet fördes en livlig diskussion angående syftet med, och
grunden för, arvsrätt som rättsföljd av familjerättslig status. Vid 1900-
talets början synes dock ha förelegat enighet om att biologisk släktskap
var en nödvändig betingelse för arvsrätt. År 1905 tillerkändes alla barn
full arvsrätt efter sin moder, oavsett om de fötts av gift eller ogift mor.
Barn fött utom äktenskap ansågs däremot inte kunna tillerkännas arvsrätt
efter fadern eftersom arvsrätten följde av biologisk släktskap och det bio-
logiska faderskapet inte med säkerhet lät sig fastställas.2 Metoderna för

1 I den följande framställningen används uttrycket avkomling, bröstarvinge och barn som
synonyma uttryck om inte annat anges.
2 Se ovan avsnitt 2.4.
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fastställande av biologiskt faderskap förbättrades därefter kontinuerligt.
Det dröjde emellertid till år 1969 innan alla barn tillerkändes arvsrätt
efter sin far.

Biologisk släktskap har således länge ansetts vara en nödvändig, men
inte alltid tillräcklig, betvingelse för arvsrätt. Lagberedningens ord från
år 1925 beskriver i princip det synsätt som fortfarande råder:3 

Skyldemans arvsrätt har sin faktiska grund i det naturliga blodsbandet.
Denna till synes enkla sats måste dock, likasom andra dylika satser, modi-
fieras för att kunna läggas till grund för verkliga arvsrättsregler. Redan det
olika sätt, varpå skyldskap hos olika folk och på olika tider räknas, häntyder
därpå, att det mera kommer an på den allmänna föreställningen om eller
känslan av blodsbandet än på ett naturligt givet enhetligt och entydigt fak-
tum.

En ekonomisk och social samhörighet mellan arvlåtare och arvtagaren
har haft, och har fortfarande, betydelse för arvsrättens utformning och
utgör själva basen för arvsrätten.4 Frågan är vad det är som grundlägger
denna samhörighet; är det den biologiska släktskapen eller något annat?

Familjerättslig status är enligt regelsystemet förenad med arvsrätt.
Eftersom arvsrättens grund är biologisk släktskap måste familjestatus
bygga på biologisk släktskap om en ”korrekt” fördelning av arvet skall
uppnås. Tidigare var det inte möjligt att i någon större omfattning klar-
lägga biologisk släktskap, i synnerhet inte efter den ena partens död.
Familjerättslig status lades därför i allmänhet till grund för arvsrätt.
Familjerättslig status överensstämmer dock inte alltid med biologisk
släktskap, avsiktligt eller oavsiktligt. Hur blir det då med arvsrätten? Ett
sätt att undvika de svårigheter som kan uppstå är att tillse att familjerätts-
lig status alltid överensstämmer med biologisk släktskap, förutom i de
fall som reglerats på annat sätt. Eftersom rättsligt föräldraskap är förenat
med andra rättsverkningar än arvsrätt, kan dock en sådan målsättning få
icke önskvärda konsekvenser. Det finns anledning att ifrågasätta om hän-
syn arvsrätten verkligen kan motivera att rättsligt föräldraskap fastställs
på grundval av biologisk släktskap.

I detta kapitel granskas förhållandet mellan rättsligt föräldraskap och
arvsrätt som rättsföljd. Några av de frågor som berörs är: Vad innebär
arvsrätt som rättsföljd till rättsligt föräldraskap och vilken funktion har
den? Är arvsrätten knuten till biologisk släktskap? Kan även annan grund
än biologisk släktskap åberopas som grund för arvsrätt? I vilken utsträck-
ning föreligger arvsrätt oberoende av familjerättslig status? Vilken grund

3 SOU 1925:43 s. 103.
4 SOU 1981:85 s. 207.
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vilar arvsrätten på i dessa fall? Kapitlets disposition är följande: I avsnitt
10.2 ges en historisk redogörelse för den förändrade synen på arvsrättens
syfte och grund i svensk rätt. I avsnitt 10.3 granskas omfattningen av
barns arvsrätt i jämförelse med andra intressen som beaktas vid någons
död. Uttryckt på ett annat sätt: hur stark är barns arvsrätt? Därefter följer
i avsnitt 10.4 en genomgång av förutsättningarna för arvsrätt, dvs. grun-
derna för arvsrätt i svensk rätt enligt nu gällande regler. Avslutningsvis
diskuteras i avsnitt 10.5 förhållandet mellan rättsligt föräldraskap och
arvsrätt.

10.2 Arvsrättens grund och syfte – en historisk 
tillbakablick

10.2.1 Allmänt

Arvsrätten som den framträder i nu gällande reglering har sina rötter
långt tillbaka i tiden. Den historiska bundenheten uppfattas i allmänhet
inte som ett skäl att ompröva den rättsliga konstruktionen, i motsats till
vad som gäller vid diskussion av många av andra av de till föräldraskapet
knutna rättsföljderna.5 Arvsrättens historiska rötter ses snarare som ett
skäl att inte förändra regleringen mer än vad som kan anses nödvän-
digt.6 Barnets bästa som rättslig målsättning har därför inte i någon större
utsträckning kunnat påverka den arvsrättsliga regleringens utformning.
Att barnets bästa har fått större betydelse för utformningen av föräldra-
skapets övriga rättsverkningar kan delvis förklaras av att de utformats
med det underåriga barnets behov i fokus. Allteftersom vår uppfattning
om barns behov förändras, omprövas också den rättsliga regleringen
rörande företrädesvis vårdnaden för att passa den rådande synen på barn.

5 Angående vårdnaden se t.ex. SOU 1979:63 s. 55, berört ovan i avsnitt 9.2. Angående
underhållsskyldighet konstaterades vid 1979 års reform att förutsättningarna i väsentliga
hänseendens ändrats sedan de då gällande reglerna kom till, såväl vad gäller familjemöns-
ter som samhällsstruktur, se vidare SOU 1977:37 s. 54 samt prop. 1978/79:12 s. 75 ff.
Liknande synpunkter framfördes angående den förmynderskapsrättsliga regleringen vid
den senaste reformen. I propositionen sägs att reglerna om ställföreträdares förvaltning av
omyndigs egendom och tillsynen över denna förvaltning speglar en gången tids ekono-
miska värdering och därför behöver moderniseras och anpassas till dagens situation, se
vidare prop. 1993/94:251 s. 99–100.
6 Se t.ex. prop. 1986/87:1 s. 80 där det sägs att ”man i varje fall f.n. inte bör genomföra de
sakkunnigas förslag om att slopa det sedan lång tid gällande laglottsinstitutet”. Jfr också
inlägg från hovrättsrådet Thelin och f.d. justitierådet Höglund i Den svenska styrelsen för
de nordiska juristmötena utg., Förhandlingarna vid det 34:e nordiska juristmötet i Stock-
holm 21–23 augusti 1996, s. 548.
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Arvsrätten å andra sidan får i praktiken betydelse först när barnet vuxit
upp. En förändrad syn på barnet som individ påverkar därför inte reg-
lerna. Arvsrätten uppfattas som en naturlig och tidlös följd av rättsligt
föräldraskap, och därför inte på samma sätt som andra av föräldraskapets
rättsverkningar i behov av tidsanpassande reformer. Men är arvsrätten så
tidlös som den framställs? En granskning av arvsrättens historiska
utveckling ger vid handen att den rättsliga utformningen av arvsrätten
präglats av den tid under vilken reglerna tillkommit. I detta avsnitt är det
grunden för arvsrätten som fokuseras. Redogörelsen ansluter till det
inledande avsnittet 2.4 där synen på barnet som den speglades i debatten
om arvsrätt för barn utom äktenskap var föremål för intresse.

10.2.2 Familjetillhörighet och försörjning

De arvsrättsliga reglerna fick sin ursprungliga utformning i ett samhälle
där jordägandet var avgörande för en persons ekonomiska och sociala
ställning. Jordägandet var bundet till släkten och det lagbestämda arvet
enligt släktordningen var den huvudsakliga successionsformen.7 Arvets
betydelse för försörjningen medförde att arvet fördelades på ett för famil-
jen eller släkten ekonomiskt fördelaktigt sätt.8 Bakom motståndet att till-
erkänna barn utom äktenskap arvsrätt fanns en önskan att bevara egen-
domen åt familjen.9 Ju färre arvingar desto större arv.

Önskan att bevara egendomen åt släkten återfinns också bakom de första
reglerna om testamente. Möjligheten att testamentera bort egendom hade
redan under 1200-talet införts i Sverige genom kyrkans medverkan. Testa-
mentsinstitutet mötte dock motstånd i den allmänna uppfattningen att jor-
den tillhörde släkten, varför testamentsrätten utvecklades mycket långsamt
i svensk rätt. Huvudlottsystemet och arvejordssystemet utvecklades till
skydd för släktens rätt till jorden och därmed för släktens försörjning.10 

7 SOU 1925:43 s. 56. 
8 En man hade ofta företräde till arv framför kvinna. De äldsta lagarna, främst götalagarna,
tillämpade en s.k. gradualprincip, enligt vilken den som stod först i arvsordningen tog hela
arvet. Syftet var att inte splittra boet i alltför många delar. Svealagarna uppvisade en annan
ordning, parentelprincipen. Parentelprincipen innebar att den avlidnes arvingar delades in
i olika arvsklasser – parentel – med olika förtursrätt till arv. Först när arvingar i ett arvs-
klass saknades kunde arvingar i en följande arvsklass ärva. Parentelprincipen utgör än idag
grundvalen för vår arvsordning. I landslagarna förenades de två principerna, kvinnor ärvde
1/3, män 2/3. I Magnus Erikssons stadslag likställdes män och kvinnor vad gällde rätten
till arv. Förklaringen var att det i staden inte förekom jordägande i samma utsträckning
som på landet. Behovet att bevara egendomen intakt var därför inte så stort. Se vidare t.ex.
Hafström, Å., Den svenska familjerättens historia s. 108 ff., samt där anförda källor.
9 Nygren, R., Arvsrätt och tom fattigvårdskassa s. 456 ff.
10 Huvudlottsystemet innebar att arvlåtaren skulle dela kvarlåtenskapen mellan sig och
arvingarna efter huvudtalet. Den del som föll på arvlåtaren kunde utan arvingarnas samtycke
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1734 års lag innebar i två avseenden en förändring av arvsrätten jäm-
fört med tidigare rättstillstånd. Begränsningen av arvsrätten till nedsti-
gande led avskaffades. Även avlägsna släktingar tilläts ärva om närmare
släktingar saknades. Därtill begränsades arvsrätten för barn utom äkten-
skap. Dessa barn sågs med stort ogillande av kyrkan. Genom att lysning
och vigsel i kyrkans ordning år 1731 hade blivit konstituerande och obli-
gatoriska moment vid tillkomsten av giltigt äktenskap blev det möjligt att
ange vilka barn som var födda utom äktenskap.11 Kyrkans ogillande dela-
des dock inte av folk i allmänhet; det ansågs därför inte möjligt att låta
kyrkans uppfattning fullt ut få genomslag i lagen. Resultatet blev att
1734 års lag tillerkände barn födda utom äktenskap full arvsrätt i flera
fall, såsom när barnet avlats under äktenskapsliknande omständigheter
men inte fötts i äktenskap.12 Barn vars ställning i princip kunde ”förbätt-
ras” genom äktenskap mellan föräldrarna gavs arvsrätt.13 Barn vars för-
äldrar inte kunde ingå äktenskap med varandra, dvs. barn avlade i s.k.
hordom eller förbjudna led, gavs däremot inte arvsrätt.14 Istället gavs de
rätt till ett rudimentärt underhåll från föräldrarna. Att den tidigare arvs-
rätten för de sist nämnda barnen avskaffades förklaras inte enbart av kyr-
kans syn på utomäktenskapliga förbindelser. En bidragande orsak kan ha
varit det faktum att den till beloppet begränsade arvsrätt dessa barn dess-
förinnan hade haft, genom penningvärdets försämring i praktiken reduce-
rats till intet.15 Det är också sannolikt att den utökade möjligheten att fast-
ställa underhåll hade en viss inverkan på beslutet att begränsa arvsrätten.

Trots att barnet i flera fall frånkändes arvsrätt hade barnets föräldrar
fortsatt arvsrätt efter barnet – som kompensation för utlägg för barnets
underhåll under uppväxten. Synsättet hängde samman med den övergri-
pande synen på arvsrätten som en del av försörjningen; barn ärvde för-
äldrarna och var därför skyldiga att ta hand om dem när de blev gamla,
föräldrar ärvde barn för att de tidigare bekostat barnens uppväxt. Det
principiellt motsägelsefulla i att arvsrätten för barn avskaffades utan att
det påverkade föräldrarnas arvsrätt uppmärksammades inte.

11 Nygren, R., Arvsrätt och tom fattigvårdskassa s. 458.
12 Som exempel på situationer då ett utomäktenskapligt barn ärvde angavs då en man lägrat
en kvinna under äktenskapslöfte, då mannen avlidit innan vigsel hunnit ske men kvinnan
blivit havande under äktenskapslöfte, om parterna ingått äktenskap trots att den ena parten
redan var gift och den andre inte kände till detta eller slutligen, om kvinnan blivit havande
på grund av våldtäkt. Se SOU 1925:43 s. 206–207. 
13 Nygren, R., Arvsrätt och tom fattigvårdskassa s. 458.
14 ÄB 8:7 i 1734 års lag.
15 Holmbäck, Å., Ätten och arvet enligt Sveriges medeltidslagar s. 212. 

borttestamenteras. Arvejordssystemet å andra sidan innebar att 1/10 av arvejorden kunde
testamenteras bort. Hafström, Å., Den svenska familjerättens historia s. 129 ff.
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I början av 1800-talet kom frågan om de oäkta barnens arvsrätt åter
upp på den politiska dagordningen. Bakom det förnyade intresset låg de
under perioden framträdande liberalistiska strömningarna. Det minskade
kyrkliga inflytandet hade medfört en förändrad och förmildrad attityd till
barn födda utom äktenskap. En förändring av arvsrättsreglerna motivera-
des också av en önskan att omfördela kostnaderna för barnens underhåll.
På grund av den omvälvande samhällsförändringen som ägde rum i
Sverige under 1800-talets första hälft hade fattigdomens utbredning ökat
kraftigt. Allt fler – inte minst barn – blev beroende av fattigvården för sin
försörjning.16 Att barn utom äktenskap år 1866 tillerkändes viss arvsrätt
efter modern kan delvis förklaras av socialpolitiska hänsynstaganden.17

Arvsrätten kom att ses som en möjlighet att avlasta fattigvården. Därtill
talade rättviseargument för en arvsrätt.18 År 1905 tillerkändes, som ovan
nämnts, barn utom äktenskap lika arvsrätt efter moder och hennes släkt
som barn födda i äktenskap.19 

Det har sagts att de utomäktenskapliga barnens arvsrätt efter modern
innebar ett begynnande uppbrott från principen att rätt till arv följde av
familjetillhörigheten.20 Blodsbandet skulle snart komma att ses som en
grundläggande förutsättning för arvsrätt. Individens behov av försörj-
ning, som tidigare motiverat att familjetillhörigheten sågs som grund för
arvsrätt, hade betydelse också för det förändrade synsättet rörande arvs-
rättens grund.

10.2.3 Blodsband och rättvisa

1917 års barnlagar innebar inte några större förändringar i arvsrätten för
barn födda utom äktenskap. Faderns arvsrätt efter barn utom äktenskap
avskaffades dock som ett led i ett försök att åstadkomma ömsesidighet i
arvsrätten mellan fäder och barn utom äktenskap. Kraven på en allmän
arvsrätt för barn födda utom äktenskap avvisades.21 Lagberedningen kon-

16 Nygren, R., Arvsrätt och tom fattigvårdskassa s. 461–463.
17 Arvsrätten innebar att barn som inte var avlat under moderns äktenskap eller i förbjudna
led fick ärva sin mor i samma omfattning som barn födda inom äktenskap, om modern låtit
anteckna barnet som sitt i kyrkoboken i den församling där hon var kyrkoskriven. Det
utomäktenskapliga barnets arv fick dock inte inkräkta på de inom äktenskapet födda bar-
nens laglott. 
18 Se t.ex. bet. LU 1862:69. Se vidare ovan avsnitt 2.4.
19 Arvsrätt gavs också till barn som var avlade av annan man än maken under moderns
äktenskap eller i förbjudna led. I de fall barnets och moderns släktskap inte var känd var
barnet dock tvunget att anmäla sitt anspråk på arv inom ett år från arvfallet för att inte
mista rätten till arv.
20 Nygren, R., Arvsrätt och tom fattigvårdskassa s. 456.
21 Se LB III s. 65 och där angivna motioner i frågan.
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staterade i sitt förslag till lag år 1915 att bestämmelserna i 1734 års lag
angående arvsrätt grundades på det genom äktenskap uppkomna familje-
bandet. Barn födda utom äktenskap saknade därför rätt till arv – förutom
efter egna barn.22 

Blodsbandet hade dock uttryckligen lagts till grund för rätten att ta arv
när barn födda utom äktenskapet år 1905 tillerkändes arvsrätt efter sin
moder och hennes släktingar lika med barn födda inom äktenskap. Med
detta fastslaget inställde sig frågan om inte utomäktenskapliga barn
borde ha arvsrätt också efter fadern och eventuellt också efter hans släk-
tingar. Lagberedningen fann att mycket talade för en sådan arvsrätt. För-
äldrar ansågs ha ett ansvar att sörja för barnet och arvsrätt skulle betona
det nära samband som på grund av blodsbandet föreligger mellan föräld-
rar och barn. Barnets behov av försörjning skulle bättre kunna tillgodoses
genom en rätt till både underhåll och arv. Lagberedningen konstaterade
också att de målsättningar som genom det kyrkliga inflytandet låg bakom
1734 års lag, dvs. fördömandet av utomäktenskapliga förbindelser, inte
främjades utan snarare motverkades av lagens bestämmelser som uteslöt
arvsrätt för utomäktenskapliga barn.23 

Trots detta ansåg sig Lagberedningen av flera skäl förhindrad att tiller-
känna barn utom äktenskap arvsrätt efter fadern. Vid sidan av blodsban-
det fördes den sociala samhörigheten, dvs. en gemenskap i levnadsför-
hållanden, fram som ytterligare en grund för arvsrätt.24 Arvsrätten ansågs
formellt vara grundad på blodsbandet men dessutom, menade Lagbered-
ningen, krävdes en social samhörighet mellan arvtagare och arvlåtare
som kunde läggas till grund för en presumtion för den enes önskan att
hans egendom efter hans död skall övergå till den andre. En sådan social
samhörighet fanns vanligtvis mellan moder och barn, mindre eller inte
alls mellan fader och utomäktenskapligt barn. Förutsättningarna för
utomäktenskapliga barns rätt att ärva sin moder respektive fader var där-
för olika. Lagberedningen befarade dessutom att arvsrätt för utomäkten-
skapliga barn skulle föranleda fäderna att i större omfattning än tidigare
undandra sig att erkänna faderskapet; med uteblivet underhåll till barnet
som följd. Hänsyn borde också enligt Lagberedningen tas till mannens

22 Uppfattningen att arvsrätten enligt 1734 års lag utgick från familjeband har senare ifrå-
gasatts. Det är möjligt att se blodsbandet som grunden för arvsrätten enligt 1734 års lag.
Det faktum att föräldrar till barn utom äktenskap hade arvsrätt efter barnet skulle kunna
ses som ett stöd för en sådan tolkning. De utomäktenskapliga barnens avsaknad av arvsrätt
får mot en sådan bakgrund ses som ett undantag från den grundläggande principen för
arvsrätt. Se vidare Inger, G., Grunden för arvsrätt s. 52.
23 LB III s. 123 ff.
24 LB III s. 124. Den sociala samhörigheten som grund för arvsrätt kan sägas ha legat
bakom bestämmelsen om arvsrätt för make från år 1920.
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legitima familj. Det skulle medföra stort lidande för familjen om, vid
mannens frånfälle, ett okänt barn skulle dyka upp och kräva sin andel av
arvet. Moderns utomäktenskapliga barn kunde, i motsats till mannens,
förutsättas vara kända av familjen och orsakade därför inte samma olä-
genheter vid moderns död.25 

Det största hindret för en arvsrätt efter fadern var dock, enligt Lagbe-
redningen, ovissheten om faderskapet. Så länge faderskapet endast med-
förde underhållsskyldighet kunde man nöja sig med en svag bevisning
angående faderskapet.26 För att arvsrätt efter fadern skulle kunna ges till
barn utom äktenskap krävdes enligt Lagberedningen att det kunde visas
dels att den påstådde fadern haft samlag med kvinnan under konceptions-
tiden, dels att ingen annan haft det. Det sist nämnda bedömdes som helt
omöjligt.27 

Den svenska inställningen kan jämföras med den i Norge och Dan-
mark. I Norge tillerkändes barn utom äktenskap arvsrätt efter fadern
redan 1915. Enligt den lag som då infördes hade barnet samma rättsliga
ställning i förhållande till fadern som till modern om faderskapet fast-
ställts rättsligt. Barnet hade arvsrätt både efter fadern och faderns släkt.28

I Danmark fick barn utom äktenskap arvsrätt efter fadern år 1937 under
förutsättning att faderskapet fastställts i viss ordning.29 

Biologisk släktskap som enda grund för arvsrätten lyftes åter fram av
Ärvdabalkssakkunniga år 1954 i betänkandet med förslag till ärvdabalk.
De sakkunniga menade att själva släktskapen vägde så tungt att man
måste bortse från att det utomäktenskapliga barnet ofta saknade social
och ekonomisk samhörighet med fadern.30 Det dröjde dock till år 1969
innan barn utom äktenskap tillerkändes full arvsrätt efter fadern och den-
nes släkt. Blodsbandet fick därigenom fullt genomslag som grund för
arvsrätt. Arvets betydelse för arvingens försörjning hade då inte längre
någon tyngd som argument för arvsrätt, istället hade arvsrätten blivit en
fråga om rättvisa.31 

25 LB III s. 123 ff.
26 Jfr ovan under 4.6.1.2.
27 LB III s. 126.
28 LB III s. 55–56. 
29 SOU 1954:6 s. 87. Se också t.ex. Graversen, J., Family Law as a Reflection of Family
Ideology s. 72 ff.
30 SOU 1954:6 s. 89.
31 Se t.ex. prop. 1969:124 s. 73: ”Numera torde de flesta acceptera tanken på utvidgad arvs-
rätt för utomäktenskapliga barn som ett självklart rättvisekrav.” Se vidare ovan avsnitt 2.4
samt nedan delavsnitt 10.3.2.
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10.3 Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till andra 
anspråk på kvarlåtenskapen

10.3.1 Bröstarvinges rätt i förhållande till efterlevande makes rätt

När arvsrätten är föremål för uppmärksamhet är det ofta barns rätt till arv
som diskuteras. Men också andra kan göra anspråk på en avlidens kvarlå-
tenskap. Barns arvsrätt får i vissa situationer vidkännas inskränkningar
till förmån för andra intressen. Vad är det för andra intressen som ges
skydd framför barns arvsrätt och varför? Svaret anger i vilken utsträck-
ning arvsrätten ses som en direkt följd av biologisk släktskap och om
arvsrätten kan ha en annan grund. I förlängningen sägs härmed också
något om i vilken utsträckning arvsrätten skall tillmätas betydelse som
argument för fastställande av rättslig status i överensstämmelse med bio-
logisk släktskap.

Rätten till arv följde länge den genom äktenskap grundlagda familje-
tillhörigheten.32 Äktenskapet angav vilka barn som var arvsberättigade.
Men äktenskapet som sådant har också sedan tillkomsten av GB år 1920
medfört en begränsad arvsrätt för make. Enligt GB ärvde den efterle-
vande maken om den avlidna maken saknade bröstarvingar. Efterlevande
make ärvde med fri förfoganderätt och den först avlidna makens arvingar
erhöll den avlidnas kvarlåtenskap vid den efterlevande makens frånfälle.
Hade den först avlidna maken bröstarvingar, bortföll den efterlevande
makens arvsrätt. Istället gavs den efterlevande maken rätt till ett visst
minimibelopp ur den avlidnas kvarlåtenskap. Regleringen utvecklades så
småningom till den nu gällande basbeloppsregeln, enligt vilken efterle-
vande make alltid har rätt att ur den avlidnas egendom få så mycket egen-
dom att den efterlevande maken totalt har egendom vars värde motsvarar
fyra basbelopp.33 Den efterlevande makens rätt ansågs tidigt vara i behov
av ett starkare skydd än det som gavs i GB. Eftersom den avlidna ofta
hade bröstarvingar med rätt att få ut sitt arv vid den först avlidnas från-
fälle, var den efterlevande maken ofta tvungen att sälja det gemensamma
hemmet, avstå från gemensamt bohag eller på annat sätt skaffa fram kon-
tanter för att lösa ut bröstarvingarna ur boet. Ordningen ansågs vara otill-
fredsställande sett ur den efterlevande makens perspektiv – i synnerhet
om kraven på arvsrätt för barn utom äktenskap skulle beaktas. Arvsrätt
för dessa barn skulle komma att tillgodoses på bekostnad av den efterle-
vande makens intressen som därför ansågs böra skyddas. Ambitionen att

32 Ovan delavsnitt 10.2.2.
33 Basbeloppsregeln återfinns numera i ÄB 3:1 st. 2.
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stärka den efterlevande makens rätt genomsyrar den nordiska rättsut-
vecklingen rörande arvsrätten under 1900-talet och är på flera sätt märk-
bar i nu gällande regler.34 

I samband med reformarbetet med äktenskapslagstiftningen under
1970-talet betonades behovet av ett starkare skydd för den efterlevande
maken i de fall gemensamma bröstarvingar fanns. Olika lösningar disku-
terades. Utgångspunkten för den ordning som slutligen valdes var att
bröstarvingars rätt att omedelbart få ut sitt arv historiskt sett motiverades
av en önskan att trygga barnens ekonomiska ställning. Behovet av sådana
hänsyn ansågs inte längre föreligga med samma styrka som tidigare.
Bröstarvingen hade vid arvfallet i de flesta fall flyttat hemifrån och för-
sörjde sig själv. Underåriga bröstarvingars behov av försörjning ansågs
inte föranleda en annan bedömning; barnets försörjning tryggades i dessa
fall av barnpensioner och försäkringar. Den efterlevande makens intresse
av att kunna förfoga över kvarlåtenskapen framstod som mer skyddsvärt.

Reformarbetet resulterade i nu gällande bestämmelse i ÄB 3:1. Den
ger efterlevande maken rätt att förfoga över gemensamma barns arv fram
till sin död. Barnen får förfoganderätten över arvet först när den efterle-
vande föräldern avlidit. Det ansågs däremot inte rimligt att den efterle-
vande makens arvsrätt skulle omfatta även icke gemensamma bröstar-
vingars (s.k. särkullbarn) arvslott. Det känslomässiga förhållandet mellan
den avlidnas egna barn och den efterlevande maken antogs typiskt sett
inte vara sådant att det motiverade att särkullbarn skulle behöva vänta
med utfående av arvet till dess den efterlevande maken avlidit.35 

Den fria förfoganderätten över arvet från den först avlidna maken
innebär att den efterlevande maken har en ägares rådighet över kvarlåten-
skapen under sin livstid, däremot inte en rätt att förfoga över arvet genom
testamente. Arvingarna kan inte påverka förfoganden över egendomen.
Har egendomens värde minskat vid den efterlevande makens frånfälle
kan den först avlidna makens arvingar endast under särskilda förutsätt-
ningar kompenseras för makens förfoganden.36 Makes rätt till arv före
gemensamma bröstarvingar, innebär i praktiken att barns arvsrätt fått stå
tillbaka för sociala hänsyn. Den på blodsbandet grundade rätten till kvar-
låtenskapen skulle därmed kunna sägas vara försvagad till förmån för en
arvsrätt grundad på familjeband och en social samhörighet.

34 Lødrup. P., Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid dödsrättshand-
lingar bevaras? s. 520.
35 Prop. 1986/87:1 s. 81 ff.
36 ÄB 3:3 som stadgar att om efterlevande make genom gåva eller dylikt, utan tillbörlig
hänsyn till den först avlidnes arvingar, väsentligen minskat sin egendom skall den först
avlidnes arvingar kompenseras.
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Trots dessa inskränkningar framstår bröstarvingars rätt enligt den
svenska regleringen som förhållandevis stark i jämförelse med vad som
gäller enligt dansk och norsk rätt. Efterlevande make har i Danmark
sedan lång tid tillbaka haft egen arvsrätt vid sidan av bröstarvingar; efter-
levande make tar arv med 1/3 av kvarlåtenskapen när den avlidna efter-
lämnar bröstarvingar. Finns inte bröstarvingar utan endast andra
arvingar, ärver efterlevande make hela boet.37 En liknande ordning finns i
Norge; efterlevande make ärver 1/4 av den först avlidna makens egen-
dom om bröstarvingar finns.38 

10.3.2 Laglott – bröstarvinges arvsrätt i förhållande till den 
avlidnas vilja

Bröstarvinges arvsrätt har, som framgår av föregående avsnitt, genom
1987 års reform fått vidkännas inskränkningar av hänsyn till efterlevande
makes rätt. Ett annat intresse som vägs mot bröstarvinges rätt är den
avlidnas egen vilja – uttryckt genom testamente – angående kvarlåten-
skapens fördelning. Hur stark är bröstarvinges rätt i förhållande till den
avlidnas testamente?

Bröstarvinge ges i svensk rätt skydd mot arvlåtarens testamentariska
dispositioner genom laglottsinstitutet. Laglottsrätten innebär att bröstar-
vinge alltid har rätt till hälften av den arvslott som tillkommit arvingen
om testamente inte hade funnits. Arvlåtaren kan därmed förfoga endast
över hälften av sin kvarlåtenskap genom testamente. Laglottsskydd av
varierande styrka finns i samtliga nordiska länders reglering av arvsrät-
ten. I rättsordningar som saknar laglottsskydd kan bröstarvinge istället
ofta tillerkännas underhåll om behov bedöms föreligga, i de fall arvlåta-
ren förfogat över sin kvarlåtenskap genom testamente på sådant sätt att
barnet inte får del av kvarlåtenskapen.39 

Laglottsinstitutet fick i Sverige sin nuvarande utformning i mitten av
1800-talet. Innehav av egendom hade stor betydelse för den enskildes
trygghet och försörjningsmöjligheter.40 När arvejordssystemet avskaffades
innebar laglottsrätten en möjlighet att i viss utsträckning ändå bevara egen-
dom åt släkten.41 Arvlåtarens möjligheterna att förfoga över kvarlåtenska-

37 Taksøe-Jensen, F., Danmarks Landsrapport s. 17 ff.
38 Lødrup, P., Norges Landsrapport s. 63 ff.
39 Så är fallet i t.ex. engelsk rätt. Se vidare Cretney, S.M. & Masson, J.M., Principles of
Family Law s. 291 f.
40 SOU 1981:85 s. 207.
41 Arvejordssystemet avskaffades genom kunglig förordning 21/12 1857 angående vad i
testamente givas må, så ock om gåva av fast egendom. Se vidare Hafström, G., Den
svenska familjerättens historia s. 134.
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pen begränsades till hälften; återstoden tillkom bröstarvingarna.42 Sakna-
des bröstarvingar fanns inte några begränsningar i testationsrätten.
Familjelagssakkunniga föreslog år 1981 att laglottsinstitutet skulle
avskaffas. Bakom förslaget låg främst hänsynen till den efterlevande
makens intressen, men också ett beaktande av den avlidnas intresse av att
kunna förordna om hela kvarlåtenskapens fördelning. Diskussionen som
följde Familjelagssakkunnigas förslag belyser den svenska synen på
barns arvsrätt. Anledning finns därför att något beröra vad som framkom.

Laglottsinstitutet anges ha två syften; dels att garantera bröstarving-
arna en del av den avlidnas kvarlåtenskap, dels att skapa rättvisa mellan
bröstarvingarna inbördes.43 Att bröstarvinges rätt skall ha särskilt skydd
genom laglottsinstitutet motiverades, enligt Lagberedningen år 1925, av
att det föreföll som ”naturligt och följdriktigt, att där arvsrättens grund är
starkast, arvsrätten förtätas på sådant sätt, att en viss del av arvet ovill-
korligen förbehålles arvingarna i form av laglottsrätt”.44 Ett sådant argu-
ment låter sig inte helt lätt bemötas. Familjelagssakkunniga talade år
1981 om arvsrättens ekonomiska funktion och fann att de skäl som en
gång motiverade laglotten – hänsynen till bröstarvingarnas försörjning –
inte längre hade samma styrka som när laglottsinstitutet infördes. Till
detta lades att laglottsskyddet endast gäller i de fall den avlidna förfogat
över sin kvarlåtenskap genom testamente och därtill på ett sådant sätt att
bröstarvingarnas rätt minskas med mer än hälften. Att testamente upprät-
tats var, enligt Familjelagssakkunniga, förhållandevis ovanligt. När testa-
mente upprättats var det främst för att tillförsäkra den efterlevande
maken ett bättre skydd än vad som följde av lagen. Laglottsinstitutet
innebar därmed i praktiken, enligt Familjelagssakkunniga, ett skydd för
bröstarvingarnas rätt mot arvlåtarens förfoganden till förmån för efterle-
vande maken, inte mot förfoganden till förmån för någon person utanför
familjen. Familjelagssakkunniga fann sammanfattningsvis att möjlighe-
terna att genom testamente förfoga över kvarlåtenskapen borde utvid-
gas.45 

Det andra syftet med laglottsregeln, att skapa rättvisa mellan bröst-
arvingarna inbördes, anfördes inte uttryckligen när laglottsinstitutet

42 1857 års förordning innehöll följande bestämmelse om bröstarvinges laglott: ”Ej må
någon genom testamente bortgiva eller annorledes förordna om mer än hälften av sin kvar-
låtenskap, där bröstarvinge lever efter. Andra hälften falle bröstarvinge till. Den hälften
kallas bröstarvinges laglott.” Citerat från Hafström, G., Den svenska familjerättens histo-
ria s. 134.
43 SOU 1981:85 s. 207.
44 SOU 1925:43 s. 299. Hänvisning till detta uttalande görs av Familjelagssakkunniga i
SOU 1981:85 s. 207.
45 SOU 1981:85 s. 207–212, särskilt s. 211.
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infördes. Rättvisan diskuterades däremot utförligt av Familjelagssakkun-
niga i 1981 års betänkande. I synnerhet uppmärksammades särkullbarnens
rätt. Ett avskaffande av laglotten skulle innebära att den avlidna genom
testamente kunde gynna ett eller flera av sina barn på andra barns bekost-
nad. Faran för ett sådant beteende kunde antas vara störst i de fall den
avlidna hade barn i flera familjebildningar. Familjelagssakkunniga ansåg
att denna risk inte hade sådan tyngd att den borde förhindra ett avskaf-
fande av laglotten.

Det var dock hänsynen till rättvisan, sammantaget med önskan att
behålla nordisk rättslikhet, som slutligen angavs som motiv för att lag-
lottsinstitutet behölls i sin nuvarande form vid 1987 års reform.46 Av
dessa skäl torde rättvisan vara det tyngst vägande. Skyddet för bröst-
arvinges rätt till arv sträcker sig i svensk rätt längre än i övriga nordiska
länder. Där omfattar laglottsskyddet endast arvlåtarens dispositioner
genom testamente. I svensk rätt omfattar skyddet för bröstarvinges arvs-
rätt även vissa förfoganden över egendom som arvlåtaren gör under sin
livstid. Detta skydd skall granskas ytterligare. Något motsvarande skydd
för bröstarvinge mot arvlåtarens gåvor finns inte i dansk och norsk rätt.

Värdet av gåva som arvlåtaren ger bröstarvinge under livstiden skall,
enligt ÄB 6:1, räknas till kvarlåtenskapen vid beräkning av övriga bröst-
arvingars arvslotter och därmed betraktas som ett förskott på arvet.
Regeln i ÄB 6:1 är en presumtion som bygger på antagandet att arvlåta-
ren önskar åstadkomma rättvisa mellan sina barn vid fördelningen av
kvarlåtenskapen. Presumtionen sätts åt sidan genom en uttryckligt före-
skrift från arvlåtaren att gåvan inte skall avräknas på arvet. I de fall
gåvans värde är större än den andel i kvarlåtenskapen som belöper på den
gåvomottagande arvingen, behöver denne dock inte återbära någon del
av gåvan.

Återbäring av gåvan kan däremot aktualiseras om gåvan kan likställas
med ett testamentariskt förordnande. Enligt bestämmelsen i ÄB 7:4 – det
förstärkta laglottsskyddet – skall värdet av gåva som arvlåtaren under sin
livstid givit på ett sådant sätt att gåvans effekt för givaren inte blir känn-
bar under dennes livstid, räknas till kvarlåtenskapen vid beräkning av
bröstarvingars laglott. Kan bröstarvingarna inte erhålla sin laglott ur den
kvarlåtenskap som finns kvar vid dödsfallet kan gåvomottagaren, oavsett
om det är en bröstarvinge eller annan, under vissa förutsättningar förplik-
tas återbära så mycket av gåvans värde att laglott kan utgå. Regeln i ÄB
7:4 infördes genom 1928 års arvslag. Lagberedningen underströk då att
rätten till arv inte borde förhindra arvlåtarens dispositioner över egendo-
men under livstiden. Trots detta infördes det förstärkta laglottsskyddet, i

46 Prop. 1986/87:1 s. 78 ff.
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syfte att förhindra att arvlåtaren gynnade ett barn framför andra eller att
en make i senare äktenskap gynnades framför barnen.47 Rättviseambitio-
nerna bakom det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4 går längre än att
åstadkomma rättvisa mellan bröstarvingar eftersom skyddet omfattar
också gåvor till annan än bröstarvinge. Regeln visar på styrkan och själv-
ständigheten i det anspråk en arvinge har på den avlidnas egendom.

Laglottsskyddet i svensk rätt har idag till främsta syfte att skapa rätt-
visa mellan bröstarvingarna. Det faktum att laglotten endast omfattar
hälften av kvarlåtenskapen innebär emellertid att arvlåtaren är oförhind-
rad att tillerkänna en eller flera av bröstarvingarna en större andel i kvar-
låtenskapen än de andra. Hänsynen till rättvisan gäller således inte fullt
ut vilket innebär att laglottsrätten också skyddar en rätt för barn att få del
av förälderns kvarlåtenskap. Därmed återkommer den inledningsvis
berörda frågan: På vilken grund har barnet rätt till förälderns kvarlåten-
skap?

10.4 Grunden för bröstarvinges arvsrätt

10.4.1 Inledning

Barns arvsrätt antas följa av biologisk släktskap. Eftersom biologisk
släktskap tidigare inte har kunnat klarläggas, har rättslig familjetillhörig-
het fått tjäna som bevis på den samhörighet mellan arvlåtaren och arvta-
gare som utgör arvsrättens bas. Rättsligt föräldraskap skall, och kan i de
flesta fall antas, överensstämma med biologisk släktskap, varför folkbok-
föringens uppgifter om familjetillhörighet läggs till grund för bedömning
av arvsrätt i det enskilda fallet. Det händer dock att rättslig familjestatus
inte överensstämmer med biologisk släktskap. Har den bristande över-
ensstämmelsen sin grund i att barnet adopterats eller tillkommit genom
givarinsemination följer arvsrätten av familjerättslig status.48 Har den
bristande överensstämmelsen annan orsak, exempelvis när rättsligt fader-
skap antagits fastställt i enlighet med biologiskt släktskap trots att sådan
saknas, uppstår flera frågor. En fråga är om den som står i rättsligt förhål-
lande till den avlidna kan ärva på grundval av det rättsliga statusförhål-
landet som sådant, trots frånvaron av biologisk släktskap. En annan fråga
är om den som står i familjerättsligt förhållande till en person utan att
biologisk släktskap föreligger kan ta arv efter annan med hänvisning till

47 SOU 1925:43 s. 314 ff. 
48 Jfr ovan angående adoption delavsnitten 5.3.5 och 5.3.6, samt angående givarinsemina-
tion delavsnitt 6.6.3.
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biologisk släktskap. Vem skall anses arvsberättigad – och varför? I detta
avsnitt sökes svaren på dessa frågor. Uttryckt på ett annat sätt gäller
undersökningen vilken grund för arvsrätten som kommer till uttryck i
gällande regler.49 

10.4.2 Familjerättslig status som grund för arvsrätt, oberoende av 
biologisk släktskap

10.4.2.1Rättsligt och biologiskt föräldraskap stämmer inte överens

Bedömningen av om någon är arvsberättigad efter en avliden person
sker, som ovan nämnts, med utgångspunkt från folkbokföringens uppgif-
ter om familjetillhörighet.50 Målsättningen har under lång tid varit att
varje barn som föds i Sverige skall erhålla rättsliga föräldrar. De allra
flesta har därför en familjerättslig tillhörighet; det finns fastslaget vem
som är mor och far till en person. Det kan förhålla sig så att familjerätts-
lig status fastställts, men inte i överensstämmelse med biologisk släkt-
skap. Det är dock det rättsliga och därmed inte nödvändigtvis det biolo-
giska förhållandet som tas till utgångspunkt för bedömningen av vem
som är arvsberättigad i det enskilda fallet. Ifrågasätts inte folkbokföring-
ens uppgifter om familjerättslig status fördelas arvet i enlighet med de
rättsliga familjeförhållandena, oavsett hur det förhåller sig med biologisk
släktskap.

Men har den som inte är biologiskt besläktad med arvlåtaren verkligen
alltid rätt till arv?51 Både mannens och barnets arvingar kan i vissa fall
tänkas ha ett intresse av att få frågan om familjerättslig status och den
därmed sammanhängande arvsrätten prövad efter parts död. Möjlighe-
terna att angripa ett bestående familjerättsligt förhållande vid någons död
ger en bild av styrkan hos biologisk släktskap jämfört med det familje-
rättsliga förhållandet som grund för arvsrätt.

49 Eftersom regler om moderskap saknas begränsas framställningen till arvsrätt på grundval
av faderskap. Det finns inte anledning anta att en fråga om moderskap skulle bedömas på
annat sätt trots att uttrycklig reglering saknas. I andra sammanhang har antagits att reg-
lerna rörande faderskap skulle anses analogt tillämpliga på moderskap, jfr ovan avsnitt
6.9. Frågan om rättsligt moderskap som inte överensstämmer med genetiskt moderskap i
förhållande till arvsrätt har inte uppmärksammats i svensk rätt.
50 Jfr ovan delavsnitt 7.4.2 angående folkbokföringens uppgifter och överensstämmelse
med biologisk släktskap.
51 Arvsrätt på grund av adoption eller efter givarinsemination berörs inte av denna diskus-
sion. Se vidare nedan delavsnitt 10.4.3.

kapitel 10.fm  Sida 505  fredag 13 oktober 2000  15:31



506

10.4.2.2Möjligheter att angripa familjerättslig status när fadern avlidit

När en man avlider som står som rättslig far till ett barn han inte är biolo-
gisk far till, kan mannens övriga arvingar ha ett intresse av att få mannens
rättsliga status som far undanröjd för att förhindra att arv tillfaller ett icke
biologiskt barn till den avlidne. Har faderskapet fastställts genom fader-
skapspresumtionen i FB 1:1 har arvingarna enligt FB 3:1 st. 2 under vissa
förutsättningar givits rätt att föra talan om faderskapets hävande efter
mannens död. Har faderskapet fastställts genom bekräftelse anses mannens
arvingar ha rätt att väcka talan om faderskapets hävande under samma
förutsättningar.52 Härigenom kan tyckas att den biologiska släktskapens
betydelse som förutsättning för arv tydliggjorts. Den som inte är biologiskt
barn skall heller inte ärva. Rätten att väcka talan är dock inskränkt på olika
sätt vilket gör att biologisk släktskap som grund för arvsrätt försvagas.

Mannens arvingar kan väcka talan om hävande av faderskapet endast i
de fall mannen inte bott tillsammans med barnet och inte heller efter bar-
nets födelse bekräftat att barnet är hans. I praktiken innebär bestämmel-
sen att faderskapet kan hävas endast i de fall mannen varit gift med bar-
nets moder men inte bott tillsammans med barnet och inte heller på något
sätt, exempelvis genom att betala underhåll, bekräftat att barnet är hans.53 

När mannen sammanbott med barnet eller formlöst men uttryckligt
bekräftat faderskapet är det endast mannen och barnet som kan avgöra
om den familjerättsliga statusen skall bestå eller inte. Begränsningarna i
arvingarnas talerätt när mannen sammanbott med barnet pekar på man-
nen vilja att låta det rättsliga förhållandet bestå som grund för arvsrätt.
Att det är mannens vilja som är avgörande finner stöd i syftet med den i
FB 3:1 st. 2 omtalade bekräftelsen. Mannens möjlighet att på detta sätt
bekräfta barn i äktenskap infördes delvis för att ge mannen möjlighet att
förhindra arvingarna att efter hans död föra talan om faderskapets
hävande. Arvsrätt som rättsföljd till rättsligt föräldraskap följer i dessa
fall av familjerättslig status som sådan, oberoende av biologisk släktskap.
Förhållandet kan liknas vid det som föreligger efter adoption.54 Denna
möjlighet att ärva, oberoende av biologisk släktskap, har ifrågasatts med

52 NJA 1988 s. 525. Se ovan delavsnitt 4.5.3.
53 Se ovan under 4.3.4.2 angående innebörden av ”samboende” respektive under 4.3.4.3
angående ”bekräftelse” vid hävande av faderskapspresumtionen samt delavsnitt 4.5.3 för
motsvarande frågor vid ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse.
54 Walin har gjort just en sådan koppling mellan viljeförklaringen och adoption. Han menar
att bekräftelsen ”drabbar inte mannens arvingar på annat sätt än om han adopterat barnet”.
Walin fortsätter ”Makarna kan vara mycket angelägna att barnet skall tillhöra familjen,
och det vore en besynnerlig omgång ifall mannen skulle för detta ändamål nödgas först
föra talan om faderskapspresumtionens hävande och därefter göra ansökan om adoption
av barnet”. Walin, G., Föräldrabalken s. 113–114.
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hänvisning till den efterlevande makens situation och de förbättrade möj-
ligheterna att fastställa biologiskt faderskap.55 Lagutskottet har avvisat
förslag om en utökad talerätt för arvingar med hänvisning till att de motiv
som ligger till grund för nu gällande talerättsbegränsningar fortfarande
har giltighet. Några vägande skäl för att utvidga talerätten föreligger inte
enligt lagutskottet. 56 

Ovan har möjligheterna för mannens arvingar att få faderskapet hävt
behandlats, den praktiskt sett förmodligen vanligaste situationen. Barnet
kan efter mannens död väcka talan om faderskapets hävande enligt de
vanliga reglerna. Talan förs i detta fall mot mannens arvingar enligt FB
3:2. Hävs faderskapet bortfaller grunden för arvsrätt. En intressant fråga
är vad som händer om barnet väcker talan om faderskapets hävande efter
det att arvet fördelats. Fråga behandlas nedan i avsnitt 10.5.

10.4.2.3Möjligheter att angripa familjerättslig status när barnet avlidit

Har barnet avlidit är det barnets egna bröstarvingar som ärver. De anses
sakna talerätt i mål om hävande av faderskapet.57 Arvingarna antas dock
ha möjlighet att fullfölja en redan väckt talan.58 Anledningen till att bar-
nets arvingar saknar möjlighet att väcka talan om faderskapets hävande
synes vara att de inte ansetts ha något egentligt intresse av att få barnets
familjerättsliga status omprövad och faderskapet hävt efter barnets
död.59 Men talerätt saknas även i de fall barnets arvingar skulle kunna ha
ett materiellt intresse av att få faderskapet hävt.60 

Föreligger ett intresse av att få fastställt att mannen inte är barnets far,
kan frågan prövas prejudiciellt vad gäller rätten till arv efter mannen när
också han avlidit. Befinns då att mannen och barnet inte var biologisk
släkt bortfaller arvsrätten i förhållande till barnets far.61 En talan om fast-
ställande av biologiskt ursprung i detta syfte framstår som onödig,
samma resultat uppnås genom att arvingarna avstår från arvet. Barnets
arvingars avsaknad av talerätt innebär att de är förhindrade att få fader-
skapet till den biologiska fadern rättsligt fastställt eftersom de saknar

55 Se motionerna 1996/97:L403; 1996/97:L406; 1997/98:L405; 1997/98:L418.
56 Bet. 1997/98:LU10 s. 17.
57 Malmström, Å., Föräldrarätt s. 51, Undén, Ö., Föräldrar och barn s. 19, Walin, G., Föräldra-
balken s. 119. 
58 Walin, G., Föräldrabalken s. 119.
59 Walin menar att vägran att ge barnets arvingar rätt att väcka talan i sak är ganska svagt
grundat, Föräldrabalken s. 119 not 24.
60 En tänkbar situation vore när barnets moder är arvinge 
61 Resonemanget framstår som mycket opraktiskt. Möjligheterna att föra bevisning om bio-
logiskt släktskap framstår i denna situation som begränsade, om än tillgängliga med
dagens DNA-teknik. 
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möjlighet att få det rättsligt fastställda faderskapet hävt.62 De kan därför
inte heller göra gällande rätt till arv efter den biologiska förfadern. Inne-
börden av detta är att om inte vare sig barnet eller den rättsliga fadern
väcker talan om faderskapets hävande, gäller det rättsliga förhållandet
och arvsrätt föreligger oberoende av biologisk släktskap.

När barnet avlidit kan mannen fortfarande väcka talan om faderskapets
hävande enligt FB 3:1 st. 1. Talan skall väckas mot barnets arvingar.
Även i denna situation uppstår frågan vad som händer med ett redan
utbetalt arv om faderskapet hävs.63 

10.4.3 Arvsrätt på grund av adoption och efter givarinsemination

10.4.3.1Arvsrätt efter adoption

Arvsrätt när familjerättslig status fastställts genom adoption respektive
efter givarinsemination följer av det rättsliga statusförhållandet och i för-
längningen av den bakomliggande sociala gemenskapen och viljeförkla-
ringen från förälderns sida. Eller är det omständigheten att adopterade
och barn tillkomna genom givarinsemination jämställs med biologiska
barn, som utgör grunden för arvsrätten?

Enligt de första reglerna om adoption i svensk rätt år 1917 upphörde
inte det rättsliga förhållandet mellan barnet och de biologiska föräldrarna
helt genom adoptionen.64 Syftet var att bereda den som adopterades en
rättslig ställning i förhållande till adoptanten med väsentligen samma
innehåll som förhållandet mellan föräldrar och deras biologiska
barn.65 Ett viktigt inslag i denna strävan var att adoptivbarnet tillerkändes
arvsrätt efter adoptanten. Att adoptivbarnet fick arvsrätt framstod som
följdriktigt med beaktande av att adoptionen skapade en sådan ekono-
misk och social samhörighet som ansågs grundläggande för arvsrätten.66 

Adoptivbarnet tillerkändes enligt 1917 års lag arvsrätt efter adoptanten
i samma omfattning som barn i äktenskap hade efter sina föräldrar.
Adoptivbarnet ärvde däremot inte adoptantens släktingar och adoptivsys-
kon ärvde inte heller varandra. Adoptivbarnets arvsrätt efter sin biolo-
giska släkt påverkades inte av adoptionen.

1917 års arvsregler för adopterad bestod fram till år 1958. Ärvdabalks-
sakkunniga lade då fram ett förslag rörande bl.a. adoptivbarns rätt till arv.

62 Jfr nedan delavsnitt 10.4.4.
63 Se vidare nedan avsnitt 10.5.
64 Adopterades arvsrätt har behandlats ovan i avsnitt 5.3. Här redogörs endast för huvud-
dragen i denna arvsrätt.
65 LB II s. 33–34.
66 SOU 1925:43 s. 121.
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Adoptionsinstitutet hade i praktiken kommit att användas för att på ett
mer permanent sätt överflytta barnet till adoptantens familj. Det naturliga
vore därför, menade Ärvdabalkssakkunniga, att arvsrätten mellan adop-
tivbarnet och dess biologiska släkt upphörde samt att full arvsrätt istället
förelåg efter adoptantens släkt.67 Den lag som antogs år 1958 innebar, vad
gällde arvsrätten, att den som adopterade efter den 1 juli 1959 hade full
arvsrätt efter adoptanten och adoptantens släkt och inte någon arvsrätt
efter de biologiska släktingarna. Arvsrätten för de som adopterats före
detta datum påverkades inte. Genom en lagändring år 1970 jämställdes
alla adoptivbarn i arvshänseende fullt ut med biologiska barn.

Det faktum att rättslig status som förälder efter adoption inte grundas
på biologisk släktskap föranledde att man åren 1970 och 1971 införde
särskilda regler som anger att adoptivförhållandet jämställs med biolo-
gisk släktskap. En särskild regel om detta återfinns i FB 4:8. Regeln
skulle kunna sägas vara stödet för att adoptivbarn inkluderas i den krets
som omfattas av uttrycket arvinge enligt ÄB 2 kap. Regeln i FB 4:8
infördes dock inte av hänsyn till arvsrätten. Adopterade hade sedan lång
tid haft arvsrätt efter adoptivföräldrarna, med hänvisning till den sociala
samhörigheten mellan adoptivbarn och adoptant.

10.4.3.2Arvsrätt efter givarinsemination

Grunden för arvsrätt för barn tillkomna genom givarinsemination har inte
särskilt uppmärksammats. Inseminationsutredningen föreslog en regel
liknande den i FB 4:8 om adoptions rättsverkningar för barn tillkomna
genom givarinsemination. Enligt den föreslagna regeln skulle vid till-
lämpning av lag eller författning som tillägger släktskap rättslig bety-
delse, barn tillkomna genom givarinsemination anses som barn till sam-
tyckande make eller sambo och inte som barn till sin biologiske far annat
än i undantagsfall. Förslaget antogs dock inte som lag.68 

Arvsrätt efter givarinsemination följer det rättsliga faderskapet, trots
frånvaron av biologisk släktskap. Juridiskt-tekniskt förklaras detta av att
den samtyckande mannen enligt FB 1:6 vid fastställande och hävande av
faderskapet enligt FB 1:2–5 skall anses vara barnets far. Den samtyck-
ande mannen jämställs därmed med en biologisk far. Arvsrätt efter
fadern grundas i dessa fall på familjerättslig status och den viljeförkla-
ring som ligger till grund för denna. Biologisk släktskap som grund för
arvsrätt saknar i denna situation betydelse.

67 Jfr diskussionen angående utomäktenskapliga barns arvsrätt efter fadern och faderns
släkt, ovan avsnitt 2.4.
68 Se ovan delavsnitt 6.6.3.
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10.4.4 Biologisk släktskap som grund för arvsrätt, oberoende av 
familjerättslig status

Ibland kan det hända att en individs familjerättsliga tillhörighet inte finns
fullständigt fastställd, exempelvis när faderskapet till någon inte kunnat
fastställas. I sådant fall kan frågan uppstå om en person som inte står i ett
familjerättsligt statusförhållande till den avlidna, kan göra gällande rätt till
arv på grund av biologisk släktskap? Två typfall är tänkbara. Det ena fallet
är när någon gör gällande rätt till arv på grund av biologisk släktskap i ned-
stigande led till den avlidna, alltså att någon anser sig vara barn eller barn-
barn till den avlidna. Det andra fallet som är tänkbart är att någon anser sig
vara besläktad i uppåtstigande led till den avlidna, exempelvis far eller sys-
kon till den som avlidit, s.k. bakarv. Situationerna granskas i det följande.

Den som vill göra gällande rätt till arv i egenskap av barn till en avli-
den kan föra talan om fastställande av faderskap enligt FB 3:5 om fader-
skapet inte tidigare finns fastställt.69 Talan förs enligt FB 3:6 mot man-
nens arvingar. Har också barnet avlidit kan barnets arvingar träda i bar-
nets ställe vad gäller rätten att föra talan. Situationen finns inte särskilt
reglerad men en sådan talerätt får anses följa av allmänna principer. Möj-
lighet finns också att få faderskapet prövat prejudiciellt i ett mål om rätt
till arv, en möjlighet som får antas tillämpad om både barnet och mannen
avlidit.70 Vid en prejudiciell prövning av faderskapet är det enbart frågan
om biologisk släktskap som prövas, inte rättslig status som barn.

Har den som anser sig vara arvsberättigad efter någon på grund av bio-
logisk släktskap redan en rättslig far måste det faderskapet först hävas på
grund av bristande överensstämmelse med biologisk släktskap. Därefter
kan frågan om arvsrätt efter den avlidna bli föremål för rättslig pröv-
ning.71 Att så är fallet följer av principen att familjerättslig status är gäl-
lande mot alla.72 I grunden ligger antagandet att en person bara kan ha en
far. Därmed kan man, i princip, bara vara arvsberättigad efter en
far.73 Konstruktionen innebär att biologisk släktskap som sådan medför
arvsrätt i det enskilda fallet endast när familjerättslig status inte finns
fastställd. Biologisk släktskap blir därmed i en mening subsidiär till
familjerättslig status som grund för arvsrätt. Situationen är densamma
när arvsrätt görs gällande på grund av släktskap till den avlidna i uppåt-
stigande led.

69 Frågor om fastställande av faderskap behandlas ovan i kap. 4.
70 Se ovan avsnitt 8.4.
71 Hävande av faderskap har behandlats ovan i avsnitten 4.3, 4.5 och 4.7. Jfr också avsnitt
8.4 samt ovan under 10.4.2.3.
72 Jfr ovan delavsnitt 7.4.3.
73 Jfr dock nedan avsnitt 10.5.
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En man som anser sig vara biologisk far till ett barn, och som vill få
detta rättsligt fastställt, har inte egen talerätt enligt reglerna om faststäl-
lande av faderskap i FB. Avlider barnet utan att faderskap fastställts kan
den man som anser sig vara far till barnet ha ett intresse av arv efter bar-
net. Situationen har särskilt reglerats i ÄB 16:3 a. Rätt till arv på grund
av faderskap skall göras gällande senast vid bouppteckningen efter den
avlidna, dvs. i normalfallet inom tre månader efter dödsfallet. Den sär-
skilda preskriptionstiden om tre månader gäller inte i de fall mannens
faderskap är känt sedan tidigare för annan dödsbodelägare, boutrednings-
man eller den som sitter i boet. Kraven för att faderskapet i denna mening
skall anses känt är inte höga. Det anses vara tillräckligt att fadern under
barnets livstid har påstått för någon av dödsbodelägarna att han är far till
barnet.74 Det är inte endast den påstådda fadern som har denna möjlighet
att framställa anspråk på arv; hans arvingar har samma rätt. I båda dessa
fall kommer faderskapet att prövas prejudiciellt, dvs. som en förutsätt-
ning för arv, inte som statusfråga.

10.5 Föräldraskap och arvsrätt – inte ett entydigt 
förhållande

10.5.1 Inledning
Arvsrätten har i ett historiskt perspektiv varit nära förbunden med reg-
lerna om fastställande av faderskap och har haft betydelse för adoptions-
reglernas utformning. Arvsrätten har motiverat att reglerna om faststäl-
lande av faderskap utformats för att göra det möjligt att fastställa rättsligt
faderskap i överensstämmelse med biologiskt faderskap. Det bakomlig-
gande synsättet är följande: Arvsrätten anses vara en direkt följd av bio-
logisk släktskap. Eftersom arvsrätten i praktiken knutits till familjerätts-
lig status måste denna status – för att ett ”riktigt” resultat skall uppnås –
fastställas i överensstämmelse med biologisk släktskap. Makes arvsrätt
och arvsrätt i adoptivförhållanden har bedömts på ett annat sätt. Arvsrät-
ten anses i dessa fall vara en följd av en ekonomisk och social samhörig-
het mellan arvlåtare och arvinge.

Arvsrätten har i ett historiskt perspektiv inte alltid uppfattats som en
direkt följd av biologisk släktskap utan har också satts i relation till indi-
videns och familjens försörjning. Det är mot denna bakgrund inte förvå-
nande att arvsrätten inte alltid följer på grund av biologisk släktskap utan
ibland också på grund av en (ibland antagen) social samhörighet mellan

74 Prop. 1976/77:32 s. 19.
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arvinge och arvlåtare eller på grund av en viljeförklaring från arvlåtarens
sida. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att biologisk släktskap fort-
farande framförs som den enda grunden för arvsrätt. Trots att reglernas
utformning inte ger stöd för påståendet att arvsrätten är grundad enbart
på biologisk släktskap, förefaller en sådan uppfattning vara utgångspunk-
ten vid bedömningen av huruvida arvsrätt föreligger i en viss situation.

10.5.2 Problem med den entydiga grunden för arvsrätt
Frågan om arvsrätt följer av biologisk släktskap eller familjerättslig sta-
tus ställdes på sin spets i rättsfallet NJA 1997 s. 645. Målet gällde ogiltig-
förklaring av ett arvskifte på grund av att en av arvingarna efter genom-
fört arvskifte förklarats ej vara barn till den avlidna. Barnet hade några år
efter arvskiftet väckt talan om faderskapets hävande och frågan var om
hon skulle förpliktas återbetala vad hon erhållit i arv.

NJA 1997 s. 645. I ett äktenskap föddes barn åren 1954, 1956, 1960 och
1961. År 1965 erhöll makarna äktenskapsskillnad. Kvinnan tillerkändes då
vårdnaden om en flicka född 1956. Mannen fick vårdnaden om de övriga tre
barnen. Mannen avled år 1987. Kvarlåtenskapen efter honom fördelades
samma år mellan de fyra barnen. Kvinnan berättade strax efter mannens död
för flickan att flickan inte var barn till den avlidne mannen. Dagen efter
avslöjandet avled kvinnan. Flickan inledde efterforskningar rörande sitt
ursprung. Hon väckte så småningom talan om hävande av faderskapet vid
domstol som år 1991 förklarade att mannen inte var hennes far. Samtidigt
fastställdes en annan mans faderskap till flickan. Mannens tre barn väckte
efter detta talan mot flickan med yrkande om förpliktande för henne att till
dem återbetala vad hon erhållit i arv efter mannen jämte ränta. Både TR och
HovR fann, med tillämpning av förutsättningsläran, att arvskiftet var ogil-
tigt. Arvskiftet hade förrättats under den för parterna bestämmande och
väsentliga förutsättningen att flickan var bröstarvinge till mannen. Domsto-
larna fann att det måste ha stått klart för flickan att förutsättningen för att
hon skulle vara arvsberättigad efter mannen, var att hon var barn till honom.
Förutsättningen för arv var således synbar för henne och hon måste också ha
insett att motparterna inte skulle ha godkänt arvskiftet om de känt till det
rätta förhållandet. Eftersom flickan inte var barn till mannen fann domsto-
larna att arvskiftet inte var bindande mot henne.75 Flickan ansågs därför i
princip vara skyldig att återbetala vad hon mottagit.

HD, som i motsats till underrätterna ogillade käromålet, slog i sina dom-
skäl inledningsvis fast följande: ”Är vid ett barns födelse modern gift, skall
enligt 1 kap. 1 § FB mannen i äktenskapet anses som barnets fader. Denna
presumtion gäller sedan gammalt i svensk rätt och har förebild redan i
romersk rätt. Den bygger på uppfattningen att mannen i äktenskapet normalt

75 NJA 1997 s. 654 på s. 650.

kapitel 10.fm  Sida 512  fredag 13 oktober 2000  15:31



513

är biologisk fader till de barn som hustrun föder. Med denna presumtion tar
barn i äktenskapet utan vidare arv efter mannen (jfr 2 kap. 1 § ÄB).”76 

Uttalandet antyder att HD anser att faderskapspresumtionen i sig grundar
arvsrätt. ÄB 2:1 anger att den avlidnas avkomlingar är närmaste arvingar.
Hänvisningen till FB 1:1 i sammanhanget anger att den som på grund av
faderskapspresumtionen anses vara barn till någon också är avkom-
ling.77 En annan tolkning skulle innebära att även den som adopterats
eller tillkommit genom givarinsemination skulle vara arvsberättigad efter
den biologiska fadern. Den som adopterats ärver dock aldrig sina biolo-
giska föräldrar.78 Arvsrätt får därför anses föreligga på grundval av det
familjerättsliga förhållandet i sig, eventuellt vid sidan av arvsrätt grundad
på biologisk släktskap, så länge det rättsliga förhållandet inte sätts i
fråga. Det finns inte skäl att anta att bedömningen skulle bli en annan om
rättslig status fastställts genom bekräftelse eller dom utan att överens-
stämmelse med biologisk släktskap uppnåtts.79 

Rättsfallet gällde dock ytterst frågan om arvingen, efter det att fader-
skapet hävts, skulle förpliktas återbetala vad hon erhållit i arv. HD avvi-
sade detta yrkande bl.a. med följande resonemang:

”Det skulle också leda till en besvärande rättsosäkerhet om arvskiften som
skett med faderskapspresumtionen som grund skulle kunna förklaras ogil-
tiga på grund av ändrade förutsättningar eller jämkas enligt 36 § avtalslagen
såsom oskäliga om presumtionen senare undanröjdes. … En följd skulle
dessutom kunna bli att de som med stöd av faderskapspresumtionen tagit
arv får mindre intresse att klarlägga sitt biologiska ursprung.”80 Sammanfatt-
ningsvis fann HD att arvskiftet hade verkställts med tillämpning av fader-
skapspresumtionen. Ett arvskifte med uteslutande av flickan hade därför
kunnat ske endast om hon avstått från sin arvsrätt. Därför kunde det inte
anses att de övriga dödsbodelägarna hade godkänt arvskiftet under förutsätt-
ning att flickan var dotter till den avlidna. Inte heller fann HD att 36 §
avtalslagen var tillämplig på arvskiftet. Käromålet ogillades därför.

Ställningstagandet kan ses som följdriktigt till konstaterandet att arvsrätt
föreligger för den som är arvinge i ovan angiven mening, alltså den som

76 NJA 1997 s. 654 på s. 651.
77 För en annan tolkning se Agell, A., Verkan av arvskifte när faderskapspresumtionen
senare blivit hävd s. 1135–1136. Agell anser att uttrycket avkomling i ÄB 2:1 otvetydigt
utpekar den biologiska släktskapen som grund för arvsrätten.
78 Se ovan under 10.4.3.1.
79 I detta instämmer också Agell, Verkan av arvskifte när faderskapspresumtionen senare
blivit hävd s. 1137.
80 NJA 1997 s. 654 på s. 651.
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står i familjerättsligt förhållande till den avlidna när skiftet sker. Invänd-
ningar kan dock göras.81 

Arvsrätt kan sägas föreligga redan på grund av familjerättslig status
oavsett om denna erhållits på grundval av biologisk släktskap eller annan
grund. Möjligheterna att få den familjerättsliga statusen omprövad när
fadern avlidit är, som ovan berörts, begränsad till de fall mannen inte bott
tillsammans med barnet och inte heller bekräftat barnet som sitt. I övrigt
är det endast barnet som efter mannens död har möjlighet att få faderska-
pet hävt. I de fall faderskapet hävs efter det att arvet efter fadern skiftats
ut, uppstår frågan om arvingen skall vara skyldig att återbära vad som
emottagits som arv. ”Arvingen” är efter faderskapets hävande inte längre
arvinge dvs. barn till den avlidna. HD menar att återbäring inte skall ske,
med hänvisning till vad som synes vara rent praktiska hänsyn. Den prin-
cipiella frågan, vilken grund arvet vilar på, kvarstår obesvarad. Är den
biologiska släktskapen grund för arvsrätten bör arvet återbetalas. En
eventuell återbetalningsskyldighet kan jämkas enligt allmänna rättsprin-
ciper om den skulle anses oskälig. Är det däremot familjerättslig status
vid arvlåtarens död som grundar arvsrätt kan någon återbetalningsskyl-
dighet inte föreligga. HD:s konsekvensorienterade argument framstår
som mindre relevanta om den principiella frågan tas som utgångspunkt
för resonemanget.82 

Det är dock möjligt att tolka HD:s domslut ur en mer principiell syn-
vinkel. Mannens arvingar var i fallet förhindrade enligt regeln i FB 3:1
st. 2 att väcka talan om faderskapets hävande både på grund av att man-
nen hade sammanbott med barnet och att han bekräftat barnet som sitt
genom att efter äktenskapsskillnaden betala underhållsbidrag. Mannen
hade själv varit oförhindrad att väcka talan om faderskapets hävande
under sin livstid. Trots att han, enligt utredningen i målet, kunde antas ha
känt till det faktum att han inte var biologisk far till flickan underlät han
dock att väcka talan. Härigenom kan man säga att han skapade en rätt till
arv för flickan, en arvsrätt som inte kan omintetgöras av andra. Genom
att inte väcka talan om faderskapets hävande och genom att bekräfta bar-
net tillskapades en arvsrätt liknande den rätt som följer av testamente.
Flickans arvsrätt skulle därigenom kunna ses som grundad på arvlåtarens
vilja. Det är inte möjligt att ur HD:s domskäl utläsa om ett sådant synsätt
ligger bakom domstolens bedömning. Agell, som har kommenterat rätts-

81 För en kritisk analys av HD:s dom se Agell, A., Verkan av arvskifte när faderskapspre-
sumtionen senare blivit hävd s. 1138 ff.
82 Agell menar att HD ”i jakten efter en rättsprincip man känt sig osäker om, … låtit konse-
kvensresonemanget få för stor betydelse som skapande en rättsprincip”., Agell, A., Verkan
av arvskifte när faderskapspresumtionen senare blivit hävd s. 1139.
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fallet, menar att det är möjligt att förklara domslutet utifrån ett sådant
synsätt. Han anser dock att det inte är givet att en önskan från arvlåtarens
sida att låta barnet ärva som manifesteras genom underlåtenhet att väcka
talan om faderskapets hävande måste antas föreligga, eller ens bör res-
pekteras, när barnet fått till stånd faderskapets hävande. ”Barnet kan då
sägas ha avvisat släktskapet på liknande sätt som en testamentstagare kan
avstå från att motta fördel av testamente” menar Agell.83 Agell anser
vidare att ovan framförda synsätt på domstolens resonemang innebär att
det är faktumet att mannens övriga arvingar saknar talerätt, inte enbart
arvskiftet, som tillskapar en arvsrätt för barnet. Agell fortsätter: ”Konse-
kvensen borde då bli att barnets först skulle kunna få faderskapet hävt
[efter mannens död, min kommentar] (eller talan därom väckt) och däref-
ter ändå delta i arvskifte. En sådan lösning, som innebär att man principi-
ellt ger upp kravet på biologisk släktskap, kan dock inte accepteras.”84 

Agells argumentation är bestickande. Utgångspunkten för hans reso-
nemang är dock att biologisk släktskap utgör grunden för arvsrätten.85

Om denna utgångspunkt för ett ögonblick överges förändras läget. I ÄB
2 kap. sägs att arv i första hand tas av den avlidnas avkomlingar. Innebör-
den av uttrycket avkomling finns inte preciserat men antas (åtminstone
av Agell) otvetydigt vara biologiska avkomlingar. Antagandet är, som
ovan påpekats, inte givet eftersom avkomlingar som adopterats av annan
inte är arvingar till sina biologiska föräldrar i lagens mening. En lika
möjlig utgångspunkt är att anta att avkomling enligt ÄB 2 kap. är någon
den avlidna står som rättslig förälder till. I de flesta fall kommer detta att
medföra att arvinge är biologiskt barn till den avlidna, men inte alltid.
Den som är biologiskt barn till någon kan i de allra flesta fall få detta
fastställt och därigenom erhålla arvsrätt. Möjligheten finns också att få
biologisk släktskap fastställt prejudiciellt när fråga är om arv. En prejudi-
ciell prövning av släktskapen kan dock, som ovan berörts,86 inte ske när
arvingen rättsligt sett är barn till någon annan än den avlidna. I sådant fall
är man avkomling till den rättsliga föräldern oavsett biologisk släktskap.

Om utgångspunkten är att rätten till arv uppkommer som en ideell
andel i kvarlåtenskapen när arvlåtaren dör innebär det här framförda syn-
sättet, som Agell också påpekat, att en arvinge kan väcka talan om fader-
skapets hävande efter arvlåtarens död men innan arvskifte sker och ändå
vara bibehållen sin rätt till arv. Detta gäller under förutsättning att andra

83 Agell, A., Verkan av arvskifte när faderskapspresumtionen senare blivit hävd s. 1144.
84 Agell, A., Verkan av arvskifte när faderskapspresumtionen senare blivit hävd s. 1145.
85 Agell, A., Verkan av arvskifte när faderskapspresumtionen senare blivit hävd, t.ex.
s. 1136, 1146.
86 Se ovan avsnitt 8.4.

kapitel 10.fm  Sida 515  fredag 13 oktober 2000  15:31



516

arvlåtarens arvingar är avskurna sin rätt att föra talan, något som är fallet
om mannen på ett eller annat sätt givit uttryck åt en vilja att låta barnet
ärva. I andra fall, dvs. då mannen inte bott med barnet och inte heller
bekräftat barnet som sitt saknas den alternativa grund för arvsrätt som är
nödvändig, varför bifall till arvingarnas talan enligt FB 3:1 st. 2 innebär
att barnet inte ärver.

Att arvingen skulle kunna väcka talan om faderskapets hävande och
ändå vara arvsberättigad anses, av Agell och förmodligen fler med
honom, vara oacceptabelt eftersom det innebär att man efterger kravet på
biologisk släktskap som förutsättning för arv. Men vad är det som säger
att ett sådant krav skall uppställas? Biologisk släktskap kan otvivelaktigt
i vissa situationer ersättas av en viljeförklaring, eventuellt kombinerad
med ett existerande socialt barn- och föräldraförhållande mellan arvinge
och arvlåtare, som grund för arvsrätt. Viljeförklaringen och den sociala
gemenskapen mellan arvlåtare och arvinge framställs i de fall de erkänns
enligt lagen, som lika ”kvalificerande” för arvsrätt som biologisk släkt-
skap. Det har dock antagits att man kan ta arv endast efter en far, oavsett
på vilken grund det sker. De moderna metoderna för att fastställa en indi-
vids biologiska ursprung innebär i detta sammanhang att premisserna för
antagandet förändrats. Frågan är då om man skall ange att den enda grun-
den för arvsrätten är biologisk släktskap eller acceptera att alternativa
grunder kan föreligga sida vid sida. Att en arvinge enligt det sist nämnda
synsättet, om annan mans biologiska faderskap fastställs, kan ta arv efter
två fäder kan tyckas orättfärdigt. Om grunden för arvsrätten är antingen
en social gemenskap alternativt en viljeförklaring från den avlidna eller
biologisk släktskap framstår dock denna dubbla arvsrätt inte som mer
stötande än när någon erhåller del i kvarlåtenskap på grund av testamente
från någon jämte arv från förälder.87 

10.5.3 En pluralistisk grund för arvsrätt

En genomgång av den gällande regleringen av arvsrätten ger inte en helt
entydig bild av vad det är som skall läggas till grund för arvsrätten. Den
biologiska släktskapen angavs vid 1900-talets början vara den grund som
arvsrätten vilade på och som därför borde eftersträvas i det enskilda fal-
let. Den biologiska släktskapen ansågs vara ett tecken på den gemenskap
mellan arvlåtare och arvtagare som utgjorde arvsrättens bas. Biologisk
släktskap har dock endast under senare år kunnat fastställas. I stället har
familjerättslig status fått tjäna som bevis på den sociala och ekonomiska

87 Jfr ovan delavsnitt 5.3.2 angående adopterades ”dubbla” arvsrätt innan svaga adoptioner
avskaffades.
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gemenskap som arvsrätten vilar på. Målsättningen har dock, inte minst
med hänvisning till arvsrätten, varit att familjerättslig status skall överens-
stämma med biologisk släktskap. Den biologiska släktskapen förefaller i
många situationer ha fått tjäna som modell för arvsrätten snarare än som
faktisk grund. Ett tydligt exempel på synsättet ges i förändringarna av
adopterades arvsrätt. Inledningsvis hade adopterade arvsrätt både efter sin
biologiska släkt och adoptanten. Denna dubbla arvsrätt sågs som en avvi-
kelse i systemet och biologisk släktskap ersattes med social och ekono-
misk gemenskap som grund för arvsrätt i dessa fall. Därigenom uppnåd-
des en lösning som liknade arvsrätt på grundval av släktskap på så sätt att
man kunde ärva endast en familj. Familjerättslig status medförde i sig
arvsrätt. Men också i många andra situationer är det de facto familjerätts-
lig status som medför arvsrätt, inte nödvändigtvis biologisk släktskap.

I och med att det numera inte föreligger några större svårigheter att
fastställa biologisk släktskap kommer frågan om arvsrättens grund i ett
nytt läge. Problemet uppstår i och med att arvsrätten knutits till familje-
rättslig status som i det enskilda fallet kanske inte fastställts i överens-
stämmelse med biologisk släktskap. Följden kan bli att en person anses
arvsberättigad både efter en rättslig och en biologisk förälder, ett synsätt
som strider mot den enhetliga synen på arvsrätt. En lösning på detta
dilemma vore att alltid fastställa familjerättslig status i enlighet med biolo-
gisk släktskap. En sådan lösning medför, på grund av den paketlösning
som familjerättslig status innebär, vissa problem. Av hänsyn till de olika
intressen som skall tillgodoses genom fastställande av familjerättslig status
är det inte alltid givet att den biologiska föräldern också skall ha rättslig
status som förälder. Regelsystemet tillåter även andra att få rättslig föräld-
rastatus. Det måste därför ifrågasättas om arvsrätten över huvud taget skall
ha någon inverkan på utformningen av reglerna om fastställande av rätts-
lig status. Arvsrätten skulle kunna bedömas oberoende av regleringen om
fastställande av rättsligt föräldraskap enligt följande resonemang.

Det primära syftet med arvsrättens nuvarande rättsliga konstruktion
synes vara att åstadkomma rättvisa mellan bröstarvingarna snarare än att
tillgodose den avlidnas biologiska avkomlingars rätt till den avlidnas
egendom. Att utforma arvsreglerna i syfte att åstadkomma rättvisa mel-
lan arvingar låter sig förmodligen inte genomföras fullt ut. Biologisk
släktskap som grund utgör inte heller någon garanti för att så blir fallet.
Arvsrätten synes dessutom i icke ringa omfattning vara utformad av soci-
ala hänsyn; makes arvsrätt är ett exempel på detta. Social och ekonomisk
gemenskap har också erhållit erkännande som grund för arvsrätt, inte
bara för make utan även för barn. Avgörandet av vem som är arvinge sker
inte uteslutande på grundval av biologisk släktskap. Det förefaller möj-
ligt att se arvsrätten som grundad på flera alternativa grunder.
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Arvsrätten som den framträder i den nu gällande regleringen kan
beskrivas som primärt knuten till familjerättslig status, en omständighet
som i allmänhet tyder på den sociala och ekonomiska gemenskap som
utgör arvsrättens bas. Biologisk släktskap ligger i allmänhet till grund för
rättslig status men inte alltid. I dessa fall får den sociala gemenskapen
manifesterad i ett bestående familjerättsligt förhållande. Biologisk släkt-
skap får därtill självständig betydelse i de fall familjerättslig status inte
finns fastställd eller har satts ifråga av de närmast berörda, ett tecken på
att en social och ekonomisk gemenskap kanske saknas. Synsättet är inte
på något sätt nytt, det finns väl förankrat i det gällande systemet. Genom
att öppet erkänna att arvsrätten kan vila på olika grund skulle kanske
större förståelse för systemet kunna uppnås. Möjligheterna att tillgodose
barnets olika intressen sammankopplade med fastställande av rättsligt
föräldraskap, oberoende av varandra, skulle också underlättas.
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AVDELNING IV

DET ENHETLIGA FÖRÄLDRASKAPET 
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Kapitel 11 Föräldraskap för barnets 
bästa

’When I use a word,’ Humpty Dumpty said, …, ’it means
just what I choose it to mean neither more nor less.’

’The question is,’ said Alice, ’whether you can make
words mean so many different things.’

Lewis Carroll1

11.1 Barnets rätt till föräldrar

11.1.1 Inledning

Föreställningen att den rättsliga regleringen utgör en tidlös spegling av
ett redan existerade biologiskt förhållande har länge präglat de resone-
mang som förs angående reglerna om föräldraskap. Diskussionen har
tenderat att favorisera ett visst uttryckssätt – och därmed ett visst synsätt;
denna inriktning är märkbar ända sedan början av 1900-talet och den för-
sta övergripande regleringen av förhållandet mellan barn och föräldrar.
Lagberedningen förklarade i sitt förslag till lag om barn utom äktenskap
att föräldrarnas rätt och plikt att vårda barnen var en ”följd av sakens
natur”.2 Den naturliga kärleken mellan föräldrar och barn kunde anses
utgöra den bästa garantin för uppfyllandet av de ömsesidiga förpliktel-
serna.3 Med andra ord: Biologiska föräldrar är barnets föräldrar. På detta
sätt har all rättslig diskussion om föräldraskap styrts in på vad som skulle
kunna beskrivas som ett biologiskt huvudspår; andra aspekter av föräldra-
skapet, främst det sociala föräldraskapet, blir undantagsmässiga stickspår.

Samtidigt är det tydligt att föräldraskap i ett rättsligt perspektiv inte är
en fullt så biologiskt förbunden konstruktion som det ofta antas. Svaret

1 Lewis Carroll, Through the Looking Glass, VI.
2 Se LB III s. 82, apropå vårdnad och förmynderskap.
3 LB IV s. 421.
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på frågan vem som är förälder har inte enligt gällande regler det entydiga
svar man skulle kunna tro. Bakom den enhetliga fasaden döljer sig en
mer sammansatt struktur. Ensidigheten i sättet att formulera frågor om
föräldraskap, och den förmenta självklarheten i svaren, medför dock att
regleringens mångfacetterade natur inte tillåts påverka diskussionen.
Närmare besett är inte biologisk släktskap i alla situationer vare sig en
tillräcklig eller nödvändig förutsättning för att erhålla status som för-
älder. Hänsynen till det sociala föräldraskapet – utövandet av en förälders
funktion – har i vissa situationer tillåtits väga tyngre än biologisk släkt-
skap. Olika ideologier och anpassningar till verkligheten som reglerna
skall fungera i medför att svaret på frågan ”Vem är förälder?” varierar,
inte minst beroende på hur barnets intresse i sammanhanget preciserats.
Intresset av att få en familjerättslig tillhörighet, intresset av försörjning,
behov av omvårdnad och fostran samt ett intresse av kännedom om
ursprung är sådana värden vars tillgodoseende i olika sammanhang fram-
förts som motiv för regleringens utformning.

Tillgodoseendet av dessa intressen har ansetts vara för barnets bästa.
Målsättningen ”barnets bästa” har dock, när det gäller fastställande av
rättsligt föräldraskap, inte ett entydigt eller självständigt innehåll utifrån
vilket man skulle kunna härleda rättsliga lösningar på olika problem.
Avsaknaden av en tydlig formulering av barnets bästa i detta sammanhang
medför att målsättningen ofta präglas av det faktum att biologisk släkt-
skap i många avseenden blivit den styrande idén vad gäller fastställande
av rättsligt föräldraskap. Barnets bästa anses därmed vara biologiska för-
äldrar samtidigt som det uppenbarligen handlar om att tillgodose en
mängd olika intressen hos barnet. Detta skall utvecklas ytterligare.

11.1.2 Familjerättslig tillhörighet

Intresset av att få familjerättslig tillhörighet – att vara någons barn i rätts-
lig mening – uppmärksammades i samband med att den första civilrätts-
liga regleringen om fastställande av rättsligt föräldraskap infördes år
1917. Man talade i sammanhanget om barnets ideella intresse av att
”känna sin fader”, med vilket skulle kunna förstås att ha en rättslig far –
att vara någons barn. Innan dess var det inte givet att faderskap till barn
födda utom äktenskap skulle fastställas. Fastställande av rättsligt föräld-
raskap, dvs. fastställande av familjerättslig tillhörighet, har därefter anta-
gits vara till barnets bästa, utan att ställningstagandet särskilt motiverats.

Intresset av att i rättslig mening vara någons barn har dock endast i
begränsad utsträckning setts som ett självständigt intresse. I fokus har
istället funnits intresset av att någon kunnat åläggas det rättsliga ansvar
som vid olika tidpunkter varit förbundna med rättslig status som förälder,
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i synnerhet underhållsskyldighet. Numera synes det vara intresset av att
någon har ett ansvar för barnet som i första hand anses böra tillgodoses i
de fall ett barns biologiska föräldrarna inte kan identifieras. I grunden
ligger tanken på föräldraskap som ett biologiskt faktum; varje individ har
två föräldrar, i vissa fall kan man dock inte identifiera dem. Om barnet i
en sådan situation ges nödvändig omsorg förlorar intresset av familje-
rättslig tillhörighet till synes sin betydelse. Det är exempelvis inte möjligt
att tala om en rätt att bli adopterad i de fall föräldraskapet inte kunnat
fastställas på annat sätt. Att barnet – individen – kan ha ett intresse av att få
familjerättslig tillhörighet, oberoende av behov av omvårdnad och obero-
ende av biologisk släktskap, har inte fått uttryckligt erkännande. Det är
symptomatiskt att det är enklare att etablera familjerättsliga band mellan
två individer genom äktenskap, eller motsvarande, än genom adoption.

11.1.3 Försörjning

Barnets intresse av försörjning finns sedan lång tid tillbaka erkänt i
svensk rätt. Ett barn behöver någon som försörjer det; barnets existens är
beroende av att någon tillhandahåller livets nödtorft. Vem det är som till-
handahåller detta saknar dock betydelse sett ur barnets synvinkel. I ett
samhälleligt perspektiv kan det däremot vara av intresse med en ordning
som ålägger den som är barnets upphov underhållsskyldighet.

Att regler om fastställande av rättsligt föräldraskap infördes berodde
också på att det allmännas finanser krävde att en möjlighet gavs att kunna
ålägga någon ett underhållsansvar för barnet. Underhållsskyldigheten
ansågs vara en följd av biologisk släktskap; den som givit upphov till ett
barn var också skyldig att försörja barnet. Eftersom biologisk släktskap
inte lät sig fastställas vid 1900-talets början knöts underhållsskyldigheten
till rättslig status som förälder. Kopplingen mellan biologisk släktskap,
underhållsskyldighet och rättslig status var redan från början tydlig.
Några möjligheter att kontrollera att rättslig status fastställdes i överens-
stämmelse med biologisk släktskap fanns dock inte. Eftersom det pri-
mära syftet länge var att fastställa barnets familjerättslig tillhörighet för
att kunna ålägga någon underhållsskyldighet, var det inte heller – vare sig
ur barnets eller samhällets synvinkel – nödvändigt att den biologiska
fadern fick rättslig ställning som far, så länge någon fick det.

De förbättrade möjligheterna att fastställa biologiskt ursprung innebar
att rättsligt faderskap i allt fler fall kunde fastställas i överensstämmelse
med biologisk släktskap. Därmed fullföljdes den ursprungliga målsätt-
ningen vid fastställande av familjerättslig status, en målsättning som dock
främst synes ha varit formulerad av hänsyn till den underhållsskyldige –
inte till barnet. Sambandet mellan överensstämmelse och underhålls-

kapitel 11.fm  Sida 523  fredag 13 oktober 2000  15:32



524

skyldighet framträdde tydligt i samband med att man år 1969 övergick
från en negativ till en positiv bedömning av faderskapssannolikheten vid
faderskapsfastställelse, en övergång som antogs medföra att något färre
faderskap än tidigare skulle kunna fastställas. Det framhölls då att det
sett ur barnets synvinkel inte hade någon betydelse att samhället och inte
föräldern stod för barnets försörjning. Därtill ansågs det ligga i barnets
intresse att inte behöva ha en icke biologisk far som rättslig far. Barnets
intresse av försörjning som motiv för fastställande av rättsligt faderskap
synes därmed ha förlorat sin betydelse. Barnets rätt till försörjning garan-
teras oberoende av familjerättslig status och biologisk släktskap, och kan
därför sägas vara det enda av barnets intressen kopplade till familjerätts-
lig tillhörighet som regelmässigt kan tillgodoses självständigt. Att biolo-
gisk släktskap fortfarande betonas i samband med barns rätt till försörj-
ning har sin förklaring i samhällets intresse av att kunna återfå erlagda
belopp från barnets föräldrar.

Barnets rätt till försörjning har också erkänts genom rätten till arv.
Biologisk släktskap har angivits vara grunden för arvsrätt, men därtill har
en social och ekonomisk samhörighet ansetts böra föreligga. Arvsrätt föl-
jer därför direkt av familjerättslig status; man ärver den man rättsligt sett
är släkt med. I takt med att möjligheterna att fastställa biologisk släkt-
skap förbättrats, framförs allt oftare kravet på att arvsrätt skall föreligga
endast i de fall biologisk släktskap föreligger. Blodsbandets betydelse för
arvsrätten överskuggar därmed andra hänsyn, såsom det intresse som
ursprungligen ansågs böra tillgodoses genom arvsrätt – en rätt till för-
sörjning grundad på social och ekonomisk samhörighet.

11.1.4 Omvårdnad

Barnet har behov och därmed ett intresse av att någon tar hand om och
fostrar barnet. Barnets behov av omvårdnad anfördes som skäl till 1917
års lag om barn utom äktenskap, men var då tydligt kopplat till samhäl-
lets intresse av att kunna ålägga någon en plikt att ta hand om och fostra
barnet. Vårdnadsansvaret ålåg den som bodde med barnet. Barnets
intresse av omvårdnad anfördes också som motiv för införandet av adop-
tionsinstitutet i svensk rätt. Hänsynen till barnets behov av omvårdnad
var dock inte det enda skälet; av lika stor betydelse var att adoption gav
möjlighet att överföra underhållsskyldigheten till någon som var villig att
åta sig detta ansvar. Därtill gav adoptionsinstitutet möjlighet för dem som
annars inte hade kunnat få barn att bli föräldrar.

Det skulle dock dröja till mitten av 1970-talet innan barnets behov av
omvårdnad på allvar uppmärksammades i samband med reglerna om
rättsligt föräldraskap, och då som en följd av den ökande separations-
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frekvensen. Barnet anses numera ha behov av både en mors och en fars
omvårdnad; i synnerhet när barnet bor med endast den ena föräldern. Det
faktum att det rättsliga vårdnadsansvarets betydelse i stor utsträckning
uppmärksammas när barnet inte bor med båda föräldrarna, medför att
ansvaret i allt större utsträckning kommit att knytas till rättslig status som
förälder, inte till sammanboendet med barnet. Vårdnadsansvaret är, med
andra ord, inte längre tydligt förbundet med den faktiska omsorgen om
barnet. Vårdnadsansvar har alltmer kommit att ses som en rätt för föräld-
ern; en rätt som har sin grund i den biologiska släktskapen. Den bakom-
liggande tanken synes i många fall vara att en biologisk förälder har en
rätt att ta hand om och bestämma över barnet. Barnet anges ha en mot-
svarande rätt att de biologiska eller ”riktiga” föräldrarna tar hand om och
bestämmer över barnet. Möjligheterna att anpassa det rättsliga vårdnads-
ansvaret till barnets faktiska omständigheter synes därmed bli alltmer
begränsade.

11.1.5 Biologiskt ursprung

Kännedom om biologiskt ursprung är ett intresse som uppmärksammats
när det har blivit möjligt att faktiskt fastställa biologisk släktskap. Bakom
individens intresse av kännedom om biologiskt ursprung antas ligga
medicinska och ekonomiskt betingade skäl. Men det är främst ett intresse
betingat av psykologiska skäl som anses tala för att varje individ om möj-
ligt skall ges möjlighet att få klarhet om sitt biologiska ursprung.

Individens intresse av att få kännedom om sitt biologiska ursprung har,
i takt med att möjligheterna att fastställa ursprunget förbättrats, alltmer
kommit att ses som en viktig målsättning med fastställande av rättsligt
faderskap, i vissa fall den viktigaste. Barnets biologiska föräldrar skall så
långt det är möjligt ges rättslig status som föräldrar; i de undantagsfall
det inte är möjligt skall barnet ändå ha rätt till kännedom om biologiskt
ursprung.

Individens behov av kännedom om ursprunget har på flera sätt kommit
att överskugga utvecklingen av reglerna rörande rättsligt föräldraskap
under senare år. Skyddet av detta intresse har åberopats som det avgö-
rande och slutliga skälet till att rättsligt föräldraskap skall fastställas i
överensstämmelse med biologisk släktskap. De biologiska föräldrarna är
barnets föräldrar och det är av avgörande betydelse för barnet att också få
vetskap om deras identitet. Synsättet är lätt att ta till sig då det i en
mening är riktigt. Men det innebär också att andra aspekter av den rätts-
liga regleringen lätt kommer i skymundan; det är fler intressen än detta
som skall tillgodoses genom rättsligt föräldraskap.
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11.1.6 Föräldraskap för barnets bästa – entydigt faktum eller 
mångsidig funktion?

Barnet anges ha flera olika intressen när det gäller fastställande av rätts-
ligt föräldraskap. Det finns emellertid en tendens att formulera intressena
på ett sådant sätt att de tillgodoses genom att rättslig status fastställs i
överensstämmelse med biologisk släktskap. Regelsystemet är heller inte
alltid utformat för att primärt tillgodose barnets intressen; barnets intres-
sen kan ofta tillgodoses genom att andras intressen tillgodoses. Så länge
rättsligt föräldraskap anses vara en spegling av biologisk släktskap sak-
nas dessutom till stor del utrymme för att beakta individuella intressen.
Den ensidiga synen på föräldraskap som ett biologiskt faktum, och bar-
nets bästa som bestämt av detta, medför med andra ord att det individu-
ella fallet – med alla dess individuella omständigheter och intressen –
inte alltid kan få den allsidiga belysning som vore önskvärd och möjlig
om alla de intressen som på olika sätt berörs i det gällande systemet lyf-
tes fram.

Rättsligt föräldraskap består, som inledningsvis klargjordes, av fast-
ställande av familjerättslig status och de till denna position knutna rätts-
verkningarna, vad som i detta arbete betecknats som föräldrafunktioner.
Ursprungligen synes föräldraskapets rättsverkningar, dvs. föräldrafunk-
tionernas utövande, ha beaktats vid fastställande av rättslig status som
förälder. I takt med att möjligheterna att fastställa biologiskt ursprung
förbättrats har dock dessa aspekter av rättsligt föräldraskap kommit allt-
mer i skymundan. Statusfrågan har, isolerad från rättsverkningarna, kom-
mit att dominera rättsutvecklingen, trots att barnets intressen – vad som
skulle kunna benämnas barnets bästa – i stor utsträckning tillgodoses
genom föräldrafunktionerna. Ett ensidigt betraktande av statusfrågan
medför att omständigheter av betydelse för tillgodoseendet av barnets
intressen, dvs. omständigheter som är hänförliga till föräldrafunktio-
nerna, inte tillåts bli beaktade. Barnets intresse kommer därmed inte i
fokus.

Synen på barnet i rättsliga sammanhang har under de senaste decen-
nierna ändrats. Från att i stor utsträckning ha betraktats som ett objekt
har barnet i allt större omfattning kommit att ses som en från föräldrarna
självständig individ med egna intressen. En syn på barnet som en själv-
ständig individ, med egna intressen som skall tillgodoses, innebär att
synen på rättsligt föräldraskap i viss utsträckning kan behöva förändras –
om barnets intressen skall kunna tillgodoses. En mer allsidig bedömning
av rättsligt föräldraskap och dess rättsverkningar bör eftersträvas om bar-
nets bästa skall uppnås.
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11.2 Förälders rätt till barnet

11.2.1 Inledning

Reglerna rörande fastställande av rättsligt föräldraskap antas i de allra
flesta fall tillgodose barnets intressen i olika avseenden. Samtidigt är det
tydligt att också andra intressen har beaktats, ofta primärt i förhållande
till barnets intressen. Detta ger upphov till frågan om föräldrarna har ett
intresse i sammanhanget som bör beaktas; har föräldrar ”rätt” till sina
barn? Det råder en stor enighet om att barn skall tas om hand av sina för-
äldrar, inte av samhället. Denna föräldrarnas position i förhållande till
barnet kan i viss mån ses som rättsligt skyddad; tanken att föräldrarna i
någon mening skulle kunna anses ha en rätt till sina barn har likväl inte
klart uttalats i svensk rätt.4 Ändå finns ett sådant synsätt med när frågor
om föräldraskapets rättsliga reglering diskuteras. Föräldrars rätt har
också erhållit uttryckligt erkännande i olika internationella instrument
som exempelvis Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och
FN:s konvention om barnets rättigheter.5 

Förskjutningen av fokus till barnets intressen och bästa kan paradoxalt
nog sägas innebära att frågan om förälders ställning i förhållande till bar-
net – eller vad som skulle kunna kallas förälderns rätt6 – på ett annat sätt
än tidigare framträder.7 Det finns flera anledningar till detta. Barnets rätt
att få sina behov tillgodosedda fäster uppmärksamheten på att någon
måste åläggas en plikt att ombesörja detta. Föräldern blir oftast det själv-
klara valet. Betonandet av barnet som ett självständigt subjekt med egna
intressen och behov påkallar och tydliggör i detta sammanhang en avväg-
ning mot förälderns behov och intressen eller rättigheter; exempel på
sådana avvägningar är rätten att själv bestämma över religiös hemvist

4 I betänkandet ’Barns behov – föräldrars rätt’ (SOU 1986:20) diskuterades vilken inne-
börd som skulle ges begreppet ”föräldrars rätt”, dock utan att frågan om föräldrars eventu-
ella rätt till sina barn berördes. Betänkandet rörde socialtjänstens arbete med utsatta
familjer, vilket skulle kunna förklara att föräldrars rätt i samband med barnets bästa endast
berörde föräldrars rätt i förhållande till samhällets ansvar för barn.
5 Se vidare t.ex. Douglas, G., The Family and the State under the European Convention on
Human Rights s. 90 ff.; O’Donnell, K., Parent-Child Relationships within the European
Convention s. 141 ff.; Smith, L., Children, Parents and the European Human Rights Con-
vention s. 450 ff.; Smith, L., Foreldremyndighet og barnerett s. 154 ff.
6 Förälderns ställning i förhållande till sitt barn har i den internationella diskussionen kom-
mit att avhandlas i termer av rätt och rättighet. Angreppssätt är inte det enda möjliga. För-
slag har framförts om att förälderns förhållande till barnet istället borde utgå ifrån t.ex.
plikten som moralisk grund för rättsligt föräldraskap. Se t.ex. O’Neill, O., Children’s
Rights and Children’s Lives s. 456 ff. 
7 Jfr t.ex. Page, E., Parental Rights s. 187 ff. 
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eller medicinsk behandling i fall då olika uppfattningar föreligger. Barn
har därtill i vårt samhälle kommit att på många olika sätt uppfattas som
värdefulla. Allt fler får ett intresse av att hävda sin rätt till detta goda – en
rätt som till stor del anses grundad i biologisk släktskap.

Hur skall man se på förälderns ställning? Har föräldern en rätt att få
bestämma över barnet på grund av den biologiska släktskapen eller hand-
lar det om en skyldighet att tillgodose barnets intressen, dvs. en plikt som
kan åläggas förälder eller annan beroende på vem som kan fullgöra ålig-
gandena på för barnet bästa sätt?8 Är det en plikt mot barnet eller mot
samhället? Båda synsätten är möjliga att anlägga, och båda finns också
representerade i lagen. Även när det gäller förälderns position i förhål-
lande till barnet kan konstateras att uppfattningen om föräldraskapet som
biologiskt bestämt medfört en odifferentierad syn på föräldraskap, vilket
ofta försvårat en mer mångsidig analys av förhållandet mellan föräldra-
skap och barnets bästa.

11.2.2 Föräldraskapet som en äganderätt

Förhållandet mellan föräldrar och barn i äldsta tid kännetecknades av den
starka föräldramakt som tillkom fadern.9 Uppfattningen att föräldrar äger
sina barn och en därmed sammanhängande stark föräldramakt anses
dock inte ha funnits fullt utvecklad i svensk rätt. De rättigheter som för-
äldrar i lag tillerkänts har beskrivits som härledda och givna i avsikt att
ge föräldrarna tillfälle att på bästa sätt uppfylla sina förpliktelser som för-
myndare, giftomän och vårdare.10 Det kan dock ifrågasättas om föräld-
erns makt var given uteslutande av hänsyn till barnets intressen. Synen på
barnet som ett självständigt rättssubjekt med egna intressen är en ganska
sentida uppfattning.11 Reglerna i sig ger i sina tidigaste former inte heller
stöd för antagandet att föräldern givits sina rättigheter enbart för att
kunna skydda barnets intressen. Släkten och förälders egna intressen i
barnets egendom var erkända efter modell från den romerska rätten.12 

I den romerska rätten hade fadern total bestämmanderätt över sina

8 Jfr Eekelaar, J., What are Parental Rights? s. 211 ff. Se också Smith, L., Foreldremyndig-
het og barnerett s. 325 ff.
9 Se Hafström, G., Den svenska familjerättens historia s. 83 om exempelvis rätten att
utsätta nyfödda barn. 
10 Winroth, A., Föräldrarätt s. 1. Således en syn på föräldrarna som ett slags förvaltare av
barnets egna rättigheter.
11 Se ovan avsnitt 2.2. 
12 Som exempel kan nämnas att släkten hade rätt att förvalta en omyndigs egendom i för-
älders ställe och förmyndaren hade rätt att uppbära avkastningen av den omyndiges egen-
dom. Se vidare Hafström, G., Den svenska familjerättens historia s. 97. Se också Winroth,
A., Föräldrarätt s. 2 not 1.
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barn och deras egendom, inklusive en rätt att bestämma över liv eller
död. Barn var i verklig mening faderns ägodelar; barnet som person var
inte synligt i lagen. Grunden för förälderns äganderätt i den romerska
rätten, och allmänt för tanken att föräldrar i en mening äger sina barn,
kan få sin förklaring av Aristoteles. Aristoteles ansåg att barn genom till-
skapandet var en del av föräldern.13 Uppfattningen om att en förälder äger
sitt barn framstår idag som oacceptabel. Även om barn – möjligen – en
gång sågs som egendom uppfattas de sedan lång tid tillbaka som indivi-
der som inte kan ägas av någon. Förälderns anspråk på barnet grundat på
en äganderätt måste förkastas. Till stöd skulle kunna åberopas den engel-
ske filosofen Locke. Utgångspunkten för Lockes teorier om äganderätten
ligger i antagandet att individen äger sin egen person och därför äger sitt
arbete och frukterna av det. Denna fundamentala rätt till självägande och
frihet måste finnas även för barn, från födelsen. Barn kan således inte
ägas utan äger i moralisk mening sig själva.14 

Förälderns rätt att erhålla rättslig status som förälder kan idag inte
grundas på en tanke om äganderätt. Men äganderätten som juridisk kon-
struktion – dvs. en rätt att i princip förfoga över en viss sak i alla hänse-
enden som ej är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt15 –
förefaller på mer än ett sätt ha stått modell för den rättsliga regleringen av
föräldraskapet.16 En föreställning om föräldern som ägare kan skönjas
bakom reglerna om erhållande av status som förälder. Kan man visa bio-
logisk släktskap, följer med detta ett paket av rättsföljder. Tillspetsat
skulle också reglerna om adoption i viss mening kunna ses som ett för-
värv omgärdat av vissa krav.

Vårdnadsreglerna kan tas som ytterligare ett exempel. Vårdnadshava-
ren har, för att kunna fullgöra sitt ansvar gentemot barnet, tillerkänts en
rätt (och en skyldighet) att besluta i frågor som rör barnets personliga
förhållanden. Vilka beslut som kan falla inom ramen för detta ansvar
finns inte angivet men rätten att bestämma barnets religiösa tillhörighet, i
vilken skola barnet skall erhålla sin utbildning samt vilken kost barnet
skall äta hör otvivelaktigt hit. Vid närmare eftertanke framstår rätten att
fatta just dessa beslut mer som ett värnande av föräldern själv än av bar-
nets intressen.17 Avgörandet att barnet skall uppfostras som exempelvis

13 Aristoteles, Den nichomachiska etiken s. 241 ff. Se vidare Archard, D., Children. Rights
and Childhood s. 99.
14 Archard, D., Children. Rights and Childhood s. 8 ff. Se också Archard, D., Do Parents
Own Their Children? s. 299 ff.; Bennet Woodhouse, B., Who Owns the Child s. 1122.
15 Bergström, S., m.fl. Juridikens termer, om äganderätt.
16 Archard, D., Do Parents Own Their Children? s. 294; Montgomery, J., Children as Pro-
perty? s. 323 ff.; Page, E., Parental Rights s. 197 ff. 
17 Jfr Jacobsson, U., Ett barns rättigheter s. 22 ff.
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buddist, torde tillgodose förälderns intresse av att barnet blir buddist sna-
rare än ett intresse hos barnet. Det faktum att beslutsrätten kvarblir hos
vårdnadshavaren när barnet tagits ifrån föräldern på grund av brister i
omsorgen om barnet, pekar också på att beslutsrätten tillkommer föräld-
ern själv och inte nödvändigtvis skall ses som till för barnets skull.
Samma synsätt skulle också kunna skönjas bakom förslaget om automa-
tiskt gemensamt vårdnadsansvar för ogifta föräldrar. Det är inte nödvän-
digt för barnet att ha två vårdnadshavare och beslutsfattare från födseln
när barnet bor med endast den ena föräldern; däremot kan denna ordning
anses nödvändig om man vill värna båda föräldrarnas makt – rätt – över
barnet.

11.2.3 Föräldraskapet som förvaltning

En allmän föreställning om förälders rättigheter och skyldigheter är att
de har sin grund i de skyldigheter föräldrar har gentemot sina barn. Syn-
sättet finns sedan länge i svensk rätt.18 Med detta synsätt har föräldrarna
inte några egna rättigheter utan endast rättigheter som härleds ur förplik-
telser gentemot barnet. Föräldern har legala rättigheter endast i den
utsträckning de är nödvändiga för att föräldern skall kunna uppfylla för-
pliktelserna gentemot barnet, dvs. för att tillgodose barnets intres-
sen.19 Barnets rättigheter har, på grund av barnets bristande ålder och
mognad, överförts till föräldrarna för förvaltning. Föräldrarnas uppdrag
upphör när barnet kan ta ansvar för sig själv. En sådan syn på föräldern
som förvaltare av barnets rättigheter innebär att föräldraansvaret kan flyt-
tas över till annan än förälder i de fall föräldern inte uppfyller sina för-
pliktelser. Att det är den biologiska föräldern som i första hand skall full-
göra denna uppgift anses, i den mån frågeställningen över huvud taget
uppmärksammas, i allmänhet vara en följd av naturens ordning; den bio-
logiska föräldern antas vara den som bäst tillvaratar barnets intressen.

Synen på föräldern som en förvaltare av barnets rättigheter är således
av gammalt datum och framträder tydligt i den föräldrarättsliga regle-
ringen, både i nutid och i ett historiskt perspektiv. Det kanske tydligaste
exemplet idag är reglerna om förälders ansvar som förmyndare. Allt för-
äldern företar sig med barnets egendom skall företas med barnets intresse

18 Jfr t.ex. Winroth, A., Föräldrarätt s. 1. Se ovan delavsnitt 11.2.2.
19 Med John Lockes ord: ”The power, then, that parents have over their children arises from
that duty which is incumbent on them – to take care of their offspring during the imperfect
state of childhood. To inform the mind and govern the actions of their yet ignorant nonage
till reason shall take its place and ease them of that trouble is what children want, and the
parents are bound to …” Locke, J., The Second Treatise of Government, st. 58.
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för ögonen.20 Föräldern har inte rätt att för egen räkning använda barnets
medel.21 Möjligheten för barnet att väcka talan mot förmyndaren vid för-
sumligt utövande av förmynderskapet markerar att det är barnet som har
rätt till sina medel och att dessa endast förvaltas av föräldern.

Förälderns roll som förvaltare av barnets rättigheter var tydlig i det
betänkande som Utredningen om barnets rätt lade fram år 1979.22 Tanken
har dock inte drivits så långt att barnet i vuxen ålder skulle kunna vända
sig till föräldern med skadeståndskrav vid bristfälligt uppfyllande av för-
äldraansvaret.23 Fördelarna med synen på vårdnadshavande förälder som
en förvaltare är att barnet och barnets intressen tydligt sätts i centrum. En
sådan strävan har under senare år framstått som särskilt stark; synsättet är
dock inte konsekvent genomfört i regelsystemet. En närmare granskning
ger vid handen att föräldern har många rättigheter som inte, i vart fall inte
uteslutande, kan motiveras av hänsyn till barnets intressen. Som exempel
kan nämnas rätten att utöva vårdnadsansvaret efter eget huvud så länge
vårdnaden inte orsakar bestående fara för barnets hälsa eller utveckling.
Om föräldern befinns olämplig att ha hand om barnet och barnet därför
flyttas från föräldern, borde den del av förälderns rätt som vårdnadsan-
svaret utgör kunna fråntas föräldern om det skall utövas enbart för bar-
nets skull. Föräldern skulle om barnet flyttas inte ha några egna rättighe-
ter i förhållandet till barnet. Så ser dock inte regelsystemet ut. Den
fysiska omvårdnaden kan överflyttas till annan, men beslutsrätten i for-
mell mening – det som kan kallas förvaltningen – finns kvar hos föräld-
ern.

11.2.4 Föräldraskapet i förhållande till en plikt

Förälderns position till det egna barnet har ofta diskuterats i termer av
rätt och rättigheter. Ett annat sätt att beskriva förälders rättsliga ställning i
förhållande till barnet är som en följd av en plikt som åligger föräld-
rar.24 Grunden för denna plikt kan sökas på olika håll.

John Eekelaar har sökt förklara hur föräldrar kan ha en moralisk plikt
att ta hand om sina barn.25 Hans utgångspunkt är den större frågan: finns

20 FB 12:3: ”Förmyndare … skall omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla
på det sätt som bäst gagnar den enskilde.”
21 Historiskt sett har det dock inte alltid varit så, se ovan delavsnitt 11.2.2.
22 SOU 1979:63.
23 Jfr dock O’Donovan, K., Family Law Matters s. 103 för exempel på fall i engelsk rätt när
barnets krav på kompensation för bristfälligheter i uppfyllandet av föräldraansvaret bifal-
lits.
24 Se t.ex. O’Neill, O., Children’s Rights and Children’s Lives s. 456 ff.
25 Eekelaar, J., Are Parents Morally Obliged to Care for Their Children.
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det grund för att ålägga någon en plikt att ta hand om andra och i så fall,
finns det skäl att ålägga just föräldrarna en plikt att ta hand om sina barn.
Eekelaar anser att ett stöd för en plikt för föräldrar att ta hand om sina
barn inte kan hämtas i moralteorier grundade på en kontraktstanke.26 Eek-
elaar föreslår istället Finnis teori om det goda. Finnis menar att bedöm-
ningen av vad som är rätt måste avgöras med utgångspunkt i vad som
utgör ett värdefullt och eftersträvansvärt liv, en tanke som kan härledas
till Aristoteles och hans idé om mänsklig blomstring. Finnis utgår ifrån
vad han kallar objektivt goda ting: liv, kunskap, lek, estetisk upplevelse,
vänskap, praktisk klokhet och religion. Förverkligandet av detta objektivt
goda leder oss bort från att bara bry oss om oss själva till att bry oss om
gemenskapen eller det gemensamma goda. Livet i gemenskap är i sig en
beståndsdel av det goda livet. Det goda livet kan bara uppnås genom att
vi bryr oss om det gemensamma goda.27 De olika goda kan inte vägas mot
varandra och detta, menar Eekelaar, utgör grunden för plikten mot barn.
Vi har en plikt att främja barnets deltagande i dessa objektivt goda
ting.28 Denna moraliska grund, om den accepteras, medför dock inte att
föräldrar har en specifik plikt mot sina egna barn. Eekelaar menar att det
finns en grundläggande plikt att ta hand om barn eller att främja mänsk-
lig blomstring, en plikt som åligger alla i ett samhälle. Att de biologiska
föräldrarna åläggs denna plikt är resultatet av ett samhälleligt beslut –
föräldrarna ligger närmast till hands.29 Föräldrarna skulle därmed ha en
primär plikt mot sina barn. Att plikten är primär innebär att andra också
har en plikt att låta föräldern ta hand om sitt barn så länge föräldern inte
missköter denna plikt. Om så däremot är fallet finns en allmän plikt för
alla att ta hand om barnet.

I den utsträckning det är möjligt att skönja ett pliktbaserat synsätt i
svensk rätt synes dock plikten vara baserad på andra överväganden än de
som Finnis och Eekelaar ger uttryck för. Det är främst beträffande föräld-
ers underhållsskyldighet som ett pliktbaserat synsätt på förälderns posi-
tion framträder och där tydligast i ett historiskt perspektiv. De tidiga reg-
lerna om underhållsskyldighet för barn fött utom äktenskap speglar i stor
utsträckning en syn på underhållsskyldigheten som en plikt mot samhäl-
let lika mycket som en skyldighet gentemot barnet. Grunden för plikten

26 Idén att alla skall handla med återhållsamhet mot andra för att på så sätt åstadkomma ett
bättre samhälle och att moraliska plikter har sin grund i tänkta överenskommelser.
27 Finnis, J., Natural Law and Natural Rights. Se Simmond, N., Juridiska principfrågor s. 73.
28 Eekelaar, J., Are Parents Morally Obliged to Care for Their Children s. 349. 
29 Eekelaar, J., Parenthood, Social Engineering and Rights s. 89 ff. För kritik av Eekelaars
synsätt att det är samhälleliga val som medför att biologiska föräldrar åläggs en plikt mot
sina barn, se bl.a. Almond, B., Parenthood – Social Construction or Fact of Nature? s. 28.
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synes i dessa fall vara en tanke på skuld – delikt. Den som har orsakat
barnets tillblivelse i dessa fall är också skyldig att försörja barnet.

När det gäller andra till rättsligt föräldraskap knutna rättsverkningar är
ett pliktbaserat synsätt inte framträdande. Möjligen skulle en plikt att
skydda och ta hand om barnet kunna skönjas i reglerna om vårdnadsan-
svaret, exempelvis vad gäller förälders rätt att bestämma om barnets möj-
ligheter att ta tjänst. Motivet till reglerna är barnets intresse av att någon
förhindrar de vådor som en alltför stor självständighet vid val av arbete
och anställning skulle kunna medföra.30 

11.2.5 Ett ”egendomligt” förhållande
Oavsett om förälderns position beskrivs i termer av rättigheter eller plik-
ter kan inte något av dessa synsätt helt förklara förälderns position i för-
hållande till barnet. Synen på förälder som en förvaltare av barnets rättig-
heter är till synes dominerande, men här finns också, med Winroths ord,
”rättsverkningar, hvilka äro egendomliga för föräldraförhållandet”.31 

Den rättsliga regleringen av förälderns förhållande till barnet har häm-
tat sin förebild både i en äganderätt och i ett förvaltarskap. De talrika
hänvisningarna till barnets bästa som syfte med reglernas utformning
medför dock att det är svårt att bilda sig en uppfattning om förälderns
egen ställning i förhållande till barnet. Synen på föräldern som en förval-
tare är märkbar exempelvis när det gäller fastställande av faderskap efter
givarinsemination. Den som bäst kan tillgodose barnets intressen, dvs.
den samtyckande mannen, får rättslig status som förälder. I andra fall är
det den biologiska fadern som får rättslig status som förälder, oavsett
vilja och förmåga att faktiskt tillgodose barnets intressen. Föräldraskap
framstår i dessa fall som en direkt följd av biologisk släktskap, likt en
äganderätt.

Någon ledning för bedömningen av nya situationer där föräldraskap
skall regleras kan knappast hämtas ur det rådande synsättet som tenderar
åt en antingen-eller-syn på förälderns position i förhållande till barnet.
Respektive synsätt ger inte utrymme för ett mer nyanserat synsätt på för-
älderns förhållande till barnet, trots att regelsystemet ger uttryck åt olika
principer för att beskriva förhållandet mellan föräldrar och barn. Detta
hänger delvis samman med en strävan mot att se rättsligt föräldraskap
som grundat på en omständighet, vanligtvis biologisk släktskap. Genom
att söka hänföra barnets respektive förälderns rätt till en given säker posi-

30 Undén, Ö., Föräldrar och barn enligt gällande svensk rätt s. 55. Detta motiv finns också
bakom nu gällande regler i frågan.
31 Winroth, A., Föräldrarätt s. 2. Jfr även Smith, L., Foreldremyndighet og barnerett
s. 105 ff. där det talas om ”foreldremyndighetens særlige karakter”.
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tion har man undertryckt den mångfald som regleringen genom sitt lapp-
täcksliknande mönster faktiskt inrymmer. Som framgått är dock förhål-
landet mellan föräldrar och barn mångfacetterat och låter sig därför inte
alltid formuleras som ett enhetligt begrepp. Det är på så sätt ett ”egen-
domligt” förhållande.

11.3 Grund för rättslig status som förälder

11.3.1 Inledning

Rättsligt föräldraskap består, som tidigare berörts, av dels familjerättslig
status, dels de till denna status knutna rättsverkningarna. Den som erhål-
ler status som förälder är också den som skall fullgöra de rättsliga funk-
tioner som åligger den rättsliga föräldern. Som ovan visats antas flera av
barnets intressen, som de här angivits, tillgodosedda om barnets biolo-
giska förälder ges rättslig status som förälder. De olika rättsverkningarna
skulle i och för sig väl kunna fullgöras också av andra än den biologiska
föräldern. Det förefaller t.o.m. vara så att för att föräldrafunktionerna
skall kunna fullgöras på det för barnet bästa sättet borde andra omstän-
digheter än biologisk släktskap kunna beaktas i det enskilda fallet. Det
rådande synsättet på föräldraskap tillåter dock inte en sådan uppdelning –
den biologiska föräldern skall om möjligt ges status som förälder. Möj-
ligheterna att beakta omständigheter av betydelse för föräldrafunktioner-
nas fullgörande är begränsade, med följd att barnets intresse inte alltid
kan tillgodoses på ett optimalt sätt. Helt entydigt är dock inte regelsyste-
met när det gäller tillerkännande av rättslig status som förälder.

Trots sin ställning som primär grund är det inte alltid biologisk släkt-
skap som i praktiken avgör vem som skall erhålla rättslig status som för-
älder. Regleringen är så utformad att andra omständigheter än biologisk
släktskap som sådan i de allra flesta fall utpekar den som erhåller rättslig
status. De omständigheter som läggs till grund för rättslig status anses
typiskt sett medföra överensstämmelse mellan biologiskt och rättsligt
föräldraskap, men ger inte någon garanti för att så blir fallet. Att en bris-
tande överensstämmelse i en del fall blir följden är väl känt. Den bris-
tande överensstämmelsen ses som utslag av tekniska och bevismässiga
svårigheter. Inkonsistensen i regelsystemet har inte medfört en överpröv-
ning – inklusive en utvidgning och omformulering – av grunderna för
föräldraskapet. Frågan är dock om man i framtiden – med allt bättre möj-
ligheter att genom användning av DNA-teknik vid genetiska tester fast-
ställa biologiskt föräldraskap – kan hålla fast vid enbart biologisk släkt-
skap som grund för föräldraskap. Som visats ovan i avhandlingen finns
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redan idag ett antal alternativa grunder inom gällande rätt. För en ända-
målsenlig utveckling av rättsområdet vore det en fördel om även dessa
uppmärksammades och explicit erkändes som – åtminstone i vissa situa-
tioner – omständigheter av betydelse för rättsligt föräldraskap.

11.3.2 Biologisk släktskap

Utgångspunkten i de flesta fall av fastställande av rättsligt föräldraskap
är, som sagt, att barnets biologiska föräldrar skall erhålla rättslig status
som föräldrar. Trots detta är det endast barnet som kan föra talan om fast-
ställande av faderskap, självt eller genom ställföreträdare. Den man som
anser sig vara far till ett barn har inte möjlighet att på eget initiativ få sitt
biologiska faderskap rättsligt bekräftat. Biologisk släktskap är därför i
praktiken inte en tillräcklig grund för rättslig status som förälder. I detta
avseende skiljer sig svensk rätt från den norska lagen och ett i Danmark
framlagt förslag till reglering. Enligt dessa har den man som anser sig
vara biologisk far till ett barn givits möjlighet att inom viss tid från bar-
nets födelse få sitt faderskap prövat och i förekommande fall fastslaget.
Det är möjligt att se tendenser mot ett ökat betonande av biologisk släkt-
skap som grund för rättslig status som förälder, inte minst tydliggjort
genom betonandet av barnets rätt till kännedom om ursprung.32 Samtidigt
har tekniken för assisterad befruktning medfört att biologisk släktskap,
eller mer precist uttryckt genetisk släktskap,33 i allt fler situationer fram-
står som en tveksam grund för rättslig status som förälder. Situationen
kan i en framtid tänkas bli än mer komplicerad genom möjligheter att
använda sig av genetiskt material från fler än bara en man och en kvinna
för att skapa ett barn.

Den biologiska släktskapens ställning som grund för rättslig status
som förälder är således inte allenarådande. Den får däremot direkt bety-
delse vid hävande av rättsligt faderskap. Klarläggs det att den rättsliga
fadern inte är biologisk far till barnet, kan den familjerättsliga statusen
hävas. Betydelsen av ett socialt föräldraskap underordnas i denna situa-
tion överensstämmelse mellan biologiskt och rättsligt faderskap. Bety-
delsen av biologisk släktskap begränsas dock genom att det endast är den
rättsliga fadern och barnet som har talerätt rörande hävande av faderskap.
Den som är biologisk far till barnet har inte någon möjlighet att med hän-
visning till detta faktum få till stånd ett hävande av barnets existerande
familjerättsliga status. I vissa sammanhang framkommer tanken att ett
faderskap som inte överensstämmer med biologisk släktskap bör hävas,

32 Se också Frost, L., Det retlige faderskap s. 187 ff. angående utvecklingen i dansk rätt.
33 Jfr ovan delavsnitt 1.5.2 om distinktionen mellan biologiskt och genetiskt föräldraskap.
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om nödvändigt genom en talan av en för ändamålet särskilt förordnad
god man. Bidragande orsaker till detta synsätt synes vara dels möjlighe-
ten att faktiskt fastställa biologisk släktskap i det enskilda fallet, dels den
allt oftare framförda uppfattningen om betydelsen för individen av känne-
dom om ursprunget.

Biologisk släktskap har endast mycket begränsad betydelse för
enskilda rättsverkningar av familjerättslig status. Det är som förutsätt-
ning för arv som biologisk släktskap i sig kan få betydelse, dock endast
under förutsättning att familjerättslig status inte finns fastställd för den
som gör gällande rätt till arv. För rätten till arv synes således biologisk
släktskap vara underordnad familjerättslig status. Biologisk släktskap
saknar betydelse för föräldraskapets övriga rättsverkningar; rättsverk-
ningarna är direkt knutna till familjerättslig status.

Biologisk släktskap intar i praktiken således inte den exklusiva ställ-
ning som grund för familjerättslig status som man i förstone kan tro. Det
förefaller närmast vara själva föreställningen om biologisk släktskap som
grund för rättsligt föräldraskap som har en fast förankring i svensk rätt.
Det är också denna föreställning som ligger bakom strävan efter överens-
stämmelse mellan rättsligt och biologiskt föräldraskap. De förbättrade
möjligheterna att klarlägga biologisk släktskap åberopas allt oftare som
ett skäl för att i större omfattning än vad som idag är fallet, tillse att släkt-
skapen läggs till grund för rättslig status som förälder i det enskilda fal-
let. Inte i något sammanhang ifrågasätts om det faktum att det är möjligt
att identifiera ett barns genetiska upphov verkligen medför att resultatet
av en sådan undersökning skall läggas till grund för familjerättslig tillhö-
righet. Frågan framstår inte som mindre befogad mot bakgrund av att
biologisk släktskap enligt gällande rätt inte är den enda omständighet
som tillmäts betydelse vid fastställande av rättslig status som förälder.

11.3.3 Socialt föräldraskap

Socialt föräldraskap, dvs. det faktiska utövandet av föräldraskapet gente-
mot barnet, kan inte direkt läggas till grund för rättslig status som för-
älder. Det är endast vid adoption som det beaktas att någon har uppfostrat
ett barn. Även i dessa fall krävs dock för adoptions medgivande att adop-
tionen kan antas vara till fördel för barnet. I några andra situationer har
emellertid i nu gällande reglering lagts viss vikt vid den sociala aspekten
av föräldraskapet

Ett socialt föräldraskap kan däremot få betydelse som hinder för
hävande av faderskap. Tidigare innebar mannens samlevnad med barnet
att han förlorade möjligheten att föra talan om faderskapets hävande när
han, med vetskap om att barnet kanske inte var hans biologiska barn,
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fullgjort ett socialt föräldraskap. Mannen själv är numera oförhindrad att
väcka talan om faderskapets hävande även i dessa fall. Däremot förhindrar
mannens faktiska samlevnad med barnet att mannens övriga arvingar
efter mannens död väcker talan om faderskapets hävande. I en sådan situa-
tion får ett (tänkt) socialt föräldraskap betydelse för statusfrågan.

Inte heller föräldraskapets rättsverkningar följer av ett existerande
socialt föräldraskap annat än i speciella situationer. Barnet har rätt till
umgänge med en för barnet viktig person, vilket kan innebära ett erkän-
nande av ett socialt föräldraskap. Avsikten med denna umgängesrätt
synes dock främst ha varit att ge barnet möjlighet att träffa släktingar,
även om tidigare familjehemsföräldrar också nämns i sammanhanget.
Vårdnadsansvar kan i vissa fall tillerkännas familjehemsföräldrar, om det
skulle anses vara bäst för barnet. En förutsättning för en sådan vårdnads-
överflyttning är att barnet rotat sig i familjen. Inte någon av dessa möjlig-
heter att ge andra än föräldrar del i föräldraskapets rättsverkningar
används särskilt ofta i praktiken.

Ett åtagande om ett framtida socialt föräldraskap kan däremot läggas
till grund för status som förälder. Så sker i de flesta fall av adoption.
Adoption kan inte medges om den inte befinns vara till fördel för barnet,
en bedömning som sker med beaktande av adoptantens förmåga att full-
göra ett socialt föräldraskap. Ett motsvarande åtagande om ett framtida
socialt föräldraskap skulle kunna ses som en förutsättning för faststäl-
lande av faderskap till barn tillkommet genom givarinsemination. För att
inseminationsbehandling skall få utföras krävs att kvinnans make eller
sambo samtyckt till behandlingen. En viss prövning av parets lämplighet
som föräldrar är också föreskriven. Den bakom kravet på samtycke lig-
gande tanken, som dock inte direkt kommit till uttryck, torde vara att
mannen genom samtycket också ger uttryck åt en vilja att bli social för-
älder till barnet. I formellt hänseende avser samtycket emellertid endast
behandlingen. Hänsyn till ett socialt föräldraskap skulle också kunna tol-
kas in i andra regler om fastställande av faderskap. Faderskapspresumtio-
nen för moderns make i FB 1:1 skulle kunna ses som ett uttryck för ett
bakomliggande antagande att mannen också är den som bor med barnet
och därmed kan antas vara barnets sociala fader. Denna omständighet har
dock aldrig berörts i svensk rätt i samband med diskussioner om fader-
skapspresumtionens vara eller inte vara.

Utrymmet för ett rättsligt erkännande av ett socialt föräldraskap är i
krympande, i takt med att möjligheterna att fastställa biologiskt ursprung
förbättras. Socialt föräldraskap har historiskt sett fått tjäna som alternativ
grund för rättslig status när biologisk släktskap inte har kunnat faststäl-
las. Kan biologisk släktskap fastställas behövs det sociala föräldraskapet
inte på samma sätt. Att det sociala föräldraskapet har ett eget värde har av
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någon anledning inte särskilt uppmärksammats i debatten i Sverige under
senare år. Mot bakgrund av att flertalet av föräldraskapets rättsverkningar
inte kan fullgöras på annat sätt än genom ett socialt föräldraskap är det
dock anmärkningsvärt att denna aspekt av föräldraskapet inte beaktas på
ett uttryckligare sätt. Innebörden av målsättningen barnets bästa blir, om
det sociala föräldraskapet inte beaktas, en ganska otydlig historia.

11.3.4 Ett ansvarsåtagande

En genomgång av reglerna rörande fastställande av rättslig status som
förälder ger inte något entydigt svar på frågan vad som utgör grunden för
rättsligt föräldraskap. Biologisk släktskap anges i de flesta sammanhang
vara utgångspunkten, men regleringen innebär att det ofta är andra
omständigheter som de facto läggs till grund för rättslig status i det
enskilda fallet. Dessa omständigheter, exempelvis äktenskap, har ofta
uttrycklig eller implicit anknytning till ett socialt föräldraskap. Ett socialt
föräldraskap kan dock inte i sig läggas till grund för rättslig status. Vid
adoption är ett uttryckligt åtagande av rättslig status som förälder en nöd-
vändig förutsättning för erhållande av rättslig status. Men även i andra
fall, såsom vid fastställande av faderskap efter givarinsemination eller
genom faderskapsbekräftelse, är det möjligt att beskriva den omständig-
het som läggs till grund för rättslig status som ett uttryckligt eller indirekt
åtagande av rättslig status som förälder.34 

I ett historiskt perspektiv har viljan att åta sig rättslig status som för-
älder haft större betydelse än biologisk släktskap som sådan oavsett om
barnet fötts av gift eller ogift mor. Faderskapspresumtionen för moderns
make innebär att rättslig status ges på grundval av äktenskapet som
sådant; även om mannen inte är biologisk far åläggs han ett ansvar för de
barn hustrun föder. Äktenskapet skulle i sammanhanget kunna ses som
en uttunnad viljeförklaring eller ett åtagande av rättsligt ansvar för bar-
net. Viljans betydelse är tydligare när det gäller hävande av faderskaps-
presumtionen. Är mannen inte biologisk far är det endast han och barnet
som kan få till stånd ett hävande. Har mannen avlidit efter att ha samlevt
med barnet eller erkänt barnet som sitt kan mannens arvingar inte få
faderskapet hävt; mannens indirekta eller direkta åtagande av ett socialt
faderskap grundlägger ett bestående rättsligt faderskap som kan angripas
endast av barnet.

34 Jfr t.ex. Barton, C. & Douglas, G., Law and Parenthood s. 51; Douglas, G., The Intention
to be a Parent and the Making of Mothers s. 636 ff.; Fortin, J., Law and Parenthood s. 354;
Hill, J., What Does it Mean to be a ”Parent”? s. 413 ff.
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Om modern är ogift fastställs faderskapet i första hand genom en fri-
villig bekräftelse. Det är i dessa fall en viljeyttring rörande rättsligt fader-
skap som läggs till grund för rättslig status. Bevisning om biologisk
släktskap krävs inte. Mannens bekräftelse får dock inte godkännas av
socialnämnden om det inte kan antas att mannen är far. Socialnämndens
kontroll torde i de flesta fall inskränkas till en kontroll av att mannen är
villig att bekräfta faderskapet. Viljan har samma betydelse för hävande
av faderskap genom bekräftelse som vid hävande av faderskapspresum-
tionen. Det är endast mannen själv och barnet som kan få till stånd en
omprövning av faderskapet.

Kan faderskapet inte fastställas genom faderskapspresumtionen eller
faderskapsbekräftelse, måste faderskapet fastställas genom dom. Mannen
skall fastställas som far till barnet om det visas att han har haft samlag
med modern under konceptionstiden och det i övrigt framstår som sanno-
likt att han är far till barnet. Samlaget skulle i sammanhanget kunna ses
som ett uttryck för en indirekt vilja att åta sig ansvaret för ett resulterande
barn.35 Förmodligen är det dock riktigare att tala om frånvaron av samlag
som ett tecken på att en vilja saknas. I praxis har resultatet av DNA-analys
lagts till grund för fastställande av faderskap utan att samlag med säker-
het har kunnat visas. Har det däremot varit klarlagt att mannen inte haft
samlag med modern under konceptionstiden, dvs. när barnet tillkommit
genom insemination, har faderskapet inte ansetts kunna fastställas. Giva-
rens avsaknad av vilja att bli far har förts fram som ett avgörande argu-
ment. För att en viljeförklaring som sådan skall kunna läggas till grund
för rättslig status torde böra krävas att viljan avser rättslig status som för-
älder med de rättsverkningar som därmed idag är förbundna. En sådan
vilja föreligger vid ansökan om adoption, däremot inte alltid i ovan
beskrivna situationer.

Det i Danmark framlagda förslaget till børnelov med regler för fast-
ställande av rättsligt föräldraskap kan ses som ett exempel på ett system
där viljan på ett tydligt sätt får betydelse för rättslig status som förälder.
Enligt förslaget är biologisk släktskap utgångspunkten för fastställande
av rättslig status som förälder. Den som anser sig vara genetisk far till
barnet tillerkänns enligt förslaget rätt att föra talan om fastställande av
faderskapet. Den som har skapat ett barn har därigenom givits rätt att i
första hand få rättslig status som förälder och – skulle man också kunna
säga – har i första hand en skyldighet att ta hand om barnet. Men åtar sig
någon annan än den genetiska fadern det rättsliga ansvaret för barnet blir
åtagandet oåterkalleligt efter viss tid. Det sociala faderskapet som antas

35 Med Lagberedningens ord: Mannen har ju ändå fullbordat vad som enligt naturens ord-
ning skulle ha kunnat ge upphov till barnet, LB III s. 161.
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utvecklas skyddas av hänsyn till barnet. Ansvarsåtagandet som på detta
sätt lagts till grund för rättslig status skyddas också mot barnets angrepp;
barnet kan inte ”förkasta” den som fungerat som far.

Avsikten att bli förälder torde i allmänhet kunna sägas vara en vikti-
gare förutsättning för föräldrafunktionernas fullgörande på ett för barnet
bra sätt än enbart biologisk släktskap. Genom att fokusera på ansvarsta-
gandet för barnet som den primära frågan lyfts barnets intressen fram på
ett tydligt sätt som det som skall tillgodoses med rättsligt föräldraskap.
Ett öppet erkännande av ansvarsåtagandet betydelse för rättslig status
innebär dock inte att barnets intressen alltid tillgodoses på ett mer allsi-
digt sätt än tidigare. Ett grundläggande problem kvarstår nämligen; det
faktum att rättslig status som förälder är en allt-eller-intet-lösning. Ett
utbyte av en grund mot en annan ger inte bättre förutsättningar att tillgo-
dose alla de olika intressen barnet kan ha i sammanhanget.

11.4 Föräldraskap i framtiden
Barnets intressen som de ovan identifierats – intresset av familjerättslig
tillhörighet, kännedom om ursprung samt intresset av omsorg – tillgodo-
ses i vår familjerättsliga lagreglering som huvudregel genom att barnets
biologiska föräldrar erhåller rättslig status som föräldrar och därmed
åläggs ett ansvar att också ta hand om barnet. Intresset av familjerättslig
tillhörighet tillgodoses genom att barnet så snart som möjligt efter födel-
sen erhåller rättsliga föräldrar; intresset av kännedom om ursprunget till-
godoses genom att de biologiska föräldrarna erhåller rättslig status som
föräldrar. Barnets intresse av att någon åläggs ansvar för barnets person
och försörjning tillgodoses genom att föräldrafunktionerna knutits direkt
till familjerättslig status. Fastställande av rättslig status som förälder på
detta sätt innebär att det inte krävs någon ytterligare åtgärd för att tillgo-
dose barnets intresse. Genom att barnets biologiska föräldrar ges status
som föräldrar kan, åtminstone teoretiskt, samtliga barnets intressen till-
godoses.

Biologiskt föräldraskap har stått modell för den rättsliga konstruktio-
nen av rättsligt föräldraskap. Att det biologiska föräldraskapet utgör nor-
men medför också att ett barn bara kan ha en uppsättning föräldrar: ett
barn kan ha endast en far och en mor. Om annan än barnets biologiska
förälder uttryckligen erhåller rättslig status som förälder, exempelvis vid
adoption, tillerkänns de likväl ställning och roll som barnets enda mor
eller far. Eftersom barnet intresse av kännedom om ursprung i dessa fall
inte tillgodoses genom fastställande av familjerättslig status anses barnet,
numera, i dessa fall ha rätt till information om biologiskt ursprung obero-
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ende av familjerättslig status. I andra fall när överensstämmelse mellan
rättsligt och biologiskt föräldraskap inte föreligger är istället målsätt-
ningen att den ”felaktiga” föräldern skall bytas ut. Någon hänsyn till
effekterna i det enskilda barnets liv av ett sådant byte tas inte. Möjlighe-
terna att tillerkänna annan än förälder ett rättsligt ansvar oberoende av
rättslig status är mycket begränsade. Ordningen att ett barn kan ha endast
två föräldrar och att det nästan undantagslös är dessa två som kan ha ett
rättsligt ansvar för barnet, har ovan beskrivits som föräldraskapets
”paketlösning”. Paketlösningen innebär i praktiken att barnets samtliga
intressen inte alltid tillgodoses, vilket strider mot den målsättning som
anges vara den föräldrarättsliga regleringens yttersta syfte.

Rättsligt föräldraskap består av dels fastställande av status, dels de till
status knutna rättsverkningarna. Uttryckt på ett annat sätt har vi att göra
med två olika nivåer där status bestämmer vem funktionerna skall fullgö-
ras av. Det är genom föräldrafunktionernas fullgörande som barnets
intressen till största delen tillgodoses. Barnets bästa som rättslig målsätt-
ning uppnås därför genom föräldrafunktionernas fullgörande. Föräldra-
funktionernas fullgörande är inte i sig beroende av biologisk släktskap.
Andra omständigheter såsom socialt föräldraskap eller viljan att åta sig
ansvar som förälder är ofta av större betydelse. Att föräldrafunktionerna
knutits till status istället för att ges självständig uppmärksamhet kan i ett
historiskt perspektiv förklarats av en strävan efter enkelhet och effektivi-
tet i systemet. Enskilda omständigheter som har betydelse för föräldra-
funktionernas fullgörande har i olika omgångar påverkat hur status fast-
ställs. Hänsynen till hur underhållsskyldighet skall motiveras och när
arvsrätt kan föreligga har vid olika tillfällen påverkat reglerna om status-
fastställelse. Hänsynen till barnets behov av omvårdnad har också tillåtits
påverka i vissa fall.

Tillgodoseendet av barnets bästa kräver egentligen att alla omständig-
heter som kan ha betydelse för föräldrafunktionernas fullgörande beak-
tas. Men eftersom man vid betraktandet av den rättsliga regleringen av
föräldraskap begränsats av uppfattningen att förälder är en fråga om sta-
tus som är ett antingen-eller-begrepp, har många omständigheter av bety-
delse för funktionerna inte kunnat beaktas. Om barnets intressen skall
vara utgångspunkt måste vi skilja mellan de olika intressen som skall till-
godoses. De två begreppen rättsligt föräldraskap, dvs. familjerättslig sta-
tus, samt barnets bästa som rättslig målsättning tjänar på att analytiskt
differentieras. Föräldraskap har hittills framställts som ett av naturen
givet och enhetligt tillstånd. Den modellen börjar bli allt svårare att upp-
rätthålla. Vardagens föräldraskap fullgörs, bland annat på grund av för-
ändrade samlevnadsvanor, inte alltid av barnets båda biologiska föräldrar;
ibland fullgörs föräldraskapets funktioner också av andra. Uppfattningen
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om den ”naturliga” föräldern sätts också i fråga genom användningen av
tekniken för assisterad befruktning. Till detta skall läggas en ökad med-
vetenhet om barnets behov och en ökad respekt för barnet som individ.
Om syftet med den föräldrarättsliga regleringen skall vara att tillgodose
barnets behov och intressen måste vi kanske börja se på föräldraskap
som ett pluralistiskt begrepp. Ett barn kanske inte alltid endast har ett för-
äldrapar utan flera olika föräldrar som tillgodoser barnets olika intressen.

Ett sådant förhållningssätt skulle inte behöva betyda några större för-
ändringar i förhållande till gällande rätt. Lösningarna finns redan i varie-
rande utsträckning. Det blir dock nödvändigt att frigöra sig från det bio-
logiska föräldraskapet som modell för lagstiftningen. Föräldraskap måste
tillåtas vara något mer än ett genetiskt faktum. Utgångspunkten måste
istället vara att barnets intressen skall tillgodoses på bästa sätt. Endast
därigenom kan vi åstadkomma ett regelsystem som klarar av att tillgo-
dose individens olika behov i ett alltmer föränderligt samhälle. Det finns
inte längre skäl att hålla fast vid den bild av föräldraskap som ett enhet-
ligt begrepp som hittills varit rådande. Barnets bästa som rättslig målsätt-
ning kan inte uppnås på ett bättre sätt än tidigare genom att vi i förekom-
mande fall ersätter biologisk släktskap med socialt föräldraskap som
grund för familjerättslig status. Istället för att sträva efter ett system som
är entydigt och sammanhängande – med undertryckande av en faktiskt
rådande pluralism – måste systemet tillåta olika lösningar, avpassade för
det enskilda barnets behov. Med utgångspunkt från barnets intressen som
de här angivits kan åtminstone tre olika föräldraskap utskiljas: Biolo-
giska föräldrar, sociala föräldrar och rättsliga föräldrar. De måste ges
utrymme att existera sida vid sida.
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Summary

Parenthood in Legal Light

1 Introduction
The introductory chapter presents the subject and the purpose of the
study. A background to the choice of topic is given, as well as a short
description of terms and concepts used in the study. For reasons stated
there, the term biological parent is used in the thesis, not genetic parent.

The society in which the parent and child relationship exists has
become increasingly complex since the first legal provisions concerning
legal parenthood were introduced. The purpose and function of parental
law must therefore be examined from partly new advantage points.
Despite developments in society, parenthood, from a legal point of view,
has remained an unchangeable and categorical concept. It is in most
cases considered obvious who the parent is and equally obvious what the
parent’s responsibilities are. But are these matters obvious?

One aim of the thesis is to clarify the meaning of “the best interest of
the child” as a guiding principle for the establishment of legal status as
parent. Another aim is to clarify the principles behind the current legal
regulation of parenthood in Swedish law. Parenthood is often perceived
as “by Nature given” and legal regulation of parenthood is seen as a
reflection of nature. Such a view must now be questioned. An important
task in this work is to examine the basis for establishing legal status as
parent. The biological – or more specifically the genetic – link is an
important requirement for establishment of a legal relationship between
parent and child. But legal status as parent can also be acquired on other
grounds, such as through adoption. It is of course of interest to examine
the different grounds for legal status as parent and how they are justified. 

The work also includes an examination of the legal construction of
parenthood as such. Legal status as parent is entailed with legal rights
and duties towards the child, such as a duty to support the child and the
right to custody of the child as well as a mutual right of inheritance.
These rights and duties in most cases follow directly from legal status as
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parent. In some cases different rights and duties, such as custody and
inheritance, can exist independently from legal status. This raises several
questions. What purpose do the rights and duties tied to legal status as
parent have? How are these rights and duties connected to the basis for
establishing legal status as parent? The relationship between legal status
and the rights and duties connected to status raises the question of what
purpose the legal establishment of parental status fulfils.

2 The view of the child and what is best for it
Chapter 2 explores the view on children in a legal perspective. One pur-
pose of the thesis is to clarify the meaning of “the best interest of the
child” as a guiding principle in Swedish law concerning the establish-
ment of legal status as parent. 

In recent decades, satisfying the child’s interests has become a major
goal for the legislation concerning children, expressed in the term “the
best interest of the child”. Despite the position as primary purpose for
legislation, the meaning of this aim is largely unexplored in connection
with the establishment of legal parenthood. Such an analysis is therefore
of fundamental importance. 

The starting point is that the meaning of the best interest of the child in
a legal context is determined, at least partly, by the view of children in
society at large. This chapter presents a brief picture of the development
of how children have been seen through history. The material used
includes legal sources as well as other historical material. The changing
view of children is summarised in five periods. The first period describes
a time when the child emerges as a “child” and stretches from the early
ages to 1800. Following is a period when the child is perceived as some-
thing that can be moulded into a grown-up person. This view of children
is noticeable in legislation around the beginning of 1900. From the
1930’s forward the child is noticed mainly in legislation concerning
inheritance rights. There is an aspiration for equal treatment of all chil-
dren regardless of whether the mother is married or not. In the beginning
of the 1960’s, a view of children as persons with special needs emerges
in the legal context. A “welfarist” view of children becomes pronounced;
children have special needs that must be cared for. The last period
describes the child emerging as an independent individual with a will on
its own that should be respected, even if it is not always in accordance
with what is perceived as the best for the child. It is this view of children
that makes up the background for the following discussions regarding the
legal regulation of parenthood.
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3 Parenthood as actual phenomenon
Chapter 3 gives a brief description of children, parents and children’s
families in Sweden from 1900 and forward. The purpose is to give a pic-
ture of the society in which the law operates. The underlying assumption
is that society influences the regulation of the relationship between par-
ent and child in different ways. The chapter is based on a small part of
the statistical information that is available on children and parents in
Sweden. 

It is concluded that parents and families can be changing entities in the
life of the individual child, and that this poses new demands on the law of
parenthood.

4 Establishment of paternity
The question of who is given legal status as parent is a central question in
this work. Chapter 4 deals with the regulation concerning the establish-
ment of legal paternity. 

Legal status as father can, according to Swedish law, be acquired
through the pater est rule, through voluntary acknowledgement or by
court decision. The development of the rules regarding paternity is char-
acterised by a desire for regulation that ensures that the biological father
of a child is also given legal status as father. There has been a desire to
minimise the number of situations where there is an incongruity between
legal and biological parenthood. The rules for the establishment of legal
paternity have been continuously adapted to correspond to the scientific
methods for the establishment of genetic paternity. The possibilities of
having legal paternity revoked have followed the same development. 

At the same time, the child’s interest of having a legal father seems to
be recognised regardless of a genetic link. A non-biological father can, to
a certain extent, acquire legal status as father and also remain a legal
fathers provided he and the child are in agreement on this. The conclu-
sion is that biological parentage is not always a necessary requirement
for legal status as father, and sometimes not even a sufficient ground for
legal status. The reasons for this are discussed.

5 Parenthood through adoption
Chapter 5 examines the rules for adoption. The basis for legal status as a
parent in this case is not a biological link between parent and child, but a
declaration of willingness to take upon oneself the rights and duties that
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are connected to legal status as parent. Since biological parentage has no
relevance for the establishment of legal status as parent through adoption,
the rules concerning adoption provide an opportunity to examine legal
parenthood from a different perspective. Questions asked in this chapter
include whether legal status through adoption is equal to biological par-
enthood and how the statuses differ and coincide.

Even though a biological link between parent and child has no rele-
vance for the establishment of legal status as a parent by adoption, bio-
logical parenthood is noticeable as a model for the legal regulation of
adoption. The adoptive parents have to meet certain requirements, to a
certain extent modelled after biological parentage. After these require-
ments are met, adoption can be granted if it is found to be of advantage to
the child. This is decided after considering the adoptive parents’ ability
to function as social parents to the child. During recent years there has
been a growing awareness that it is important for the individual to have
access to information on genetic origin despite the adoption. Swedish
law has always provided a possibility for the adopted child to obtain
information about the biological parents, largely because the biological
link for a long time carried legal significance despite the adoption. The
biological parents remained in a sense the parents. When adopted chil-
dren in 1972 were put in the same legal position as biological children,
the right to know the identity of the biological parents came into new
light. The importance of the biological link has since then been growing.
The result seems to have been that the more adoption legally resembles
biological parentage, the more important biological parentage seems to
become. 

6 Parenthood thorough assisted reproduction
Chapter 6 examines the Swedish regulation and discussion of different
techniques for assisted reproduction. There has been a restrictive attitude
towards legalising different methods for assisted reproduction, in part
with reference to the interests of the child. Assisted reproduction in cir-
cumstances where the genetic parents of the child would not receive legal
status as parents has in principle been rejected. Only donor insemination
is presently allowed. The reason for this is basically a pragmatic one:
prohibiting donor insemination would not stop the use of the technique.
An unconditional prerequisite for allowing donor insemination has been
that the child is given the right to information about genetic origin. 

The conditions for receiving donor insemination are examined more
thoroughly as well as the reasons behind them. As is the case in adoption,
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biological parentage is noticeable as the model for the legal regulation,
for instance behind the condition that only married and cohabiting
women can receive donor insemination. The position of the donor is also
examined. The mature enough child has the right to get access to the
information about the donor that is kept in the hospital files. If legal
paternity cannot be established on basis of consent from the man who is
cohabiting with, or married to, the woman, the donor can become legal
father through voluntary acknowledgement. The donor is recognised as the
genetic father of the child. Legal paternity to a child conceived by donor
insemination is established on basis of his consent to the insemination
treatment. According to the law he should be regarded as the biological
father of the child when applying the rules for establishing of paternity.

In chapter 6 egg donation and the establishing of legal maternity is
also discussed. Egg donation is at present not allowed in Sweden but
demands for its legalisation are put forward regularly. Since women liv-
ing in Sweden can receive egg donation abroad, the question of the estab-
lishment of maternity could arise in a Swedish court. The conclusion is
that there is a need for regulation concerning this matter.

7 Legal parenthood and its purposes 
Chapter 7 analyses the grounds for legal parenthood and how they relate
to the interests of the child. The interests of the child as the objective for
the regulation concerning parental status have not been formulated in a
uniform way, but have been given various definitions depending on the
rule in focus and the situation. Depending on how the child’s interests
have been defined, the purpose of establishing legal parenthood varies.
At least three different interests and corresponding purposes can be iden-
tified. One purpose, and the historically primary one, is to meet the
child’s interest of legally belong to a family, to have a legal affiliation,
i.e. to be someone’s child in a legal sense. Another purpose is to give the
child knowledge of genetic origin. Yet another purpose behind establish-
ing legal parenthood is to make it possible to give someone the legal
responsibility to satisfy the child’s different needs such as physical and
psychological care and support, that which is normally included in
parental responsibility. The establishment of legal parenthood strives to
satisfy all these interests. 

Legal status as a parent is established through a legally binding decla-
ration of parenthood. Depending on what circumstances or facts consti-
tutes the foundation for this declaration, the different interests identified
can be met to a varying degree.
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Genetic parentage as the basis for legal parenthood satisfies the inter-
est of knowledge of genetic origin, but does not always ensure that the
child is taken care of in an acceptable manner. If the genetic link cannot
be identified, the child cannot be given a legal parent. If parental status is
based on a commitment and ability to be a parent, as is the case for par-
enthood through adoption, the child’s interest of ‘good care’ can proba-
bly be met with greater certainty, but the interest of knowledge of genetic
origin is not always satisfied. A dilemma arises since a child can have
only one legal mother and one legal father. Legal status as parent can be
given based only on one ground, genetic parentage or commitment to be
parent for instance, even though only one of the child’s interests is satis-
fied in this way. The law concerning the establishment of legal parent-
hood is constructed in such a manner that not all of the child’s interests
are always satisfied. The solution to this dilemma, i.e. if it is possible to
satisfy the child’s different interests independently of one another, is
studied further in the following chapters.

8 Right to knowledge of genetic origin
In recent years there has been a growing interest for the child’s right to
knowledge of genetic origin, partly due to the increase in the use of dif-
ferent methods for assisted reproduction. Legal parenthood does not
always correspond to genetic parentage. In these cases the child might
have an interest in finding out about his or her genetic origins. Chapter 8
deals with the question of what the right to knowledge about genetic ori-
gin is and when such an interest can exist. Another question asked is
whether it would be possible to have genetic origin established without
an effect on legal parenthood. If the object of the legislation in this field
is to satisfy the child’s interests, the existence of such a possibility could
be important. 

The conclusion is that the regulation of legal parenthood gives very
limited possibilities to have genetic origin established without this affect-
ing legal affiliation. The only situation when this seems to be possible is
after adoption. In other cases, when legal and genetic parenthood does
not coincide, legal affiliation has to be changed. It is submitted that in
some cases it could be of importance for the child to be able to have
genetic origin established without having to change legal affiliation.
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9 The right to be cared for 
Possibly the most important purpose with the establishment of legal par-
enthood is to satisfy the child’s interest of having someone who cares for
the child. The legal responsibility to care for the child in most cases fol-
lows directly from legal status as a parent. Whether the child’s interest of
care hereby is met in the individual case is not examined except for the
case of adoption. An underlying assumption seems to be that the biologi-
cal parent is also the one best suited to take care of the child and to sat-
isfy the child’s interests. That this is not always the case is well known.
Chapter 9 examines the legal concept of custody, its content and the legal
construction. The connection between legal status as parent and legal
responsibility for the child is explored. This chapter also investigates to
what extent it is possible to give legal responsibility for a child to some-
one who is not a legal parent to the child. The conclusion is that it is only
in exceptional cases that it is possible to give legal responsibility for a
child to a non-parent. Removing the child out of the actual care of the
parent is easier. This can be explained by the fact that physical posses-
sion of the child is not an aspect of the legal responsibility that is recog-
nised in the law. It is submitted that the physical care of the child should
be explicitly recognised in the law and that the possibilities of giving the
legal responsibility to others than parents should be increased, if it is the
interests of the child that are the prime object of the legislation on paren-
tal responsibility. 

10 The right to inherit 
Inheritance has from a historical perspective been one of the most power-
ful arguments for establishing legal parenthood in accordance with
genetic parentage. The right to inherit follows the blood tie, it is said.
Chapter 10 examines the purpose of inheritance as such and the grounds
for the right to inherit according to the law. Is it the blood tie that consti-
tutes the right to inherit and if so, why? Another question that is asked is
whether inheritance can motivate the fact that legal status as parent is
established in accordance with genetic parentage. It is submitted that bio-
logical parentage is one ground for the right to inherit but that legal affil-
iation as such also constitutes a right to inherit. Inheritance as an argu-
ment for correspondence between legal parenthood and biological par-
entage is thereby weakened.
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11 Parenthood in the best interest of the child
The concluding chapter 11 discusses the legal regulation of parenthood
considering the current view of parenthood and the best interest of the
child. This study of the regulation of parenthood does not give a picture
that confirms the often heard description of parenthood as a static reflec-
tion of nature. Different views on parenthood are represented in the law,
but the notion that legislation is a mere reflection of a natural biological
phenomenon has formed the discourse on legal parenthood. At the same
time, it is obvious that parenthood, from a legal point of view, is not an
incontestable concept. Behind the unequivocal facade there is a more
complicated structure. Different ideologies and adjustments to the reality
where the rules function have resulted in regulation that does not have
one but several answers to the question “Who is the parent?”, an answer
that also depends on how the interests of the child are defined.

If it is the interests of the child that are the main objective of the regu-
lation of parenthood, there might be a need to let go of biological parent-
age as a model for the legislation. A child perhaps needs not two but sev-
eral parents. 

Summary.fm  Sida 550  fredag 13 oktober 2000  15:35



551

Källor

1 Offentligt tryck

1.1 Propositioner
Prop. 1917:33 med förslag till lag om barn utom äktenskap m.m.
Prop. 1920:15 med förslag till ny giftermålsbalk m.m. 
Prop. 1928:17 med förslag till lag om arv m.m.
Prop. 1933:45 med förslag till lag angående blodundersökning i mål 

om barn utom äktenskap m.m. 
Prop. 1944:100 med förslag till lag angående om ändrad lydelse av 8, 

21 och 22 §§ lagen den 14 juni 1917 (nr 378) om 
adoption.

Prop. 1949:93 med förslag till föräldrabalk, m.m.
Prop. 1958 A:144 med förslag till ärvdabalk m.m.
Prop. 1968:114 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. 5 § 

föräldrabalken, m.m.
Prop. 1968:136 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m.
Prop. 1969:124 med förslag till lag om ändring i ärvdabalken, m.m.
Prop. 1970:186 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken m.m.
Prop. 1971:143 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m.
Prop. 1973:32 Ändringar i giftermålsbalken m.m.
Prop. 1975/76:95 med förslag till godkännande av konvention om utom 

äktenskapliga barns rättsliga ställning.
Prop. 1975/76:170 Faderskap och vårdnad. 
Prop. 1976/77:32 om ändring i ärvdabalken, m.m.
Prop. 1978/79:67 om förbud mot aga.
Prop. 1979/80: del A om socialtjänsten.
Prop. 1980/81:112 om samtycke och tillstånd till adoption.
Prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m. 
Prop. 1982/83:8 om blodundersökning i faderskapsmål.
Prop. 1984/85:2 om artificiella inseminationer.
Prop. 1984/85:124 om internationella faderskapsfrågor m.m.
Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m.
Prop. 1987/88:160 om befruktning utanför kroppen.
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Prop. 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barnets 
rättigheter.

Prop. 1989/90:28 om vård i vissa fall av barn och ungdomar. 
Prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge.
Prop. 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv, m.m.
Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- 

och rättighetsfrågor.
Prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen.
Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals. 
Prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor.
Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge.
Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets 

rättigheter i Sverige. 

1.2 Utskottsbetänkanden

Lagutskottets betänkanden 

LU 1862:69 i anledning af motioner om arfsrätt för oäkta barn.
LU 1908:19 utlåtande, i anledning af väckt motion om skrifvelse av 

Konungen angående lag om adoption.
LU 1917:29 utlåtande i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition 

med förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. dels 
ock i ämnet väckta motioner.

LU 1928:21 utlåtande i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition 
med förslag till lag om arv, dels ock i ämnet väckta 
motioner. 

1LU 1936:7 utlåtande i anledning av väckt motion angående vissa 
ändringar i gällande bestämmelser om utomäkten-
skapliga barns arvsrätt m.m.

1LU 1938:12 utlåtande i anledning av väckt motion angående 
jämställande i rättsligt avseende av barn utom 
äktenskap med barn inom äktenskap. 

1LU 1943:11 utlåtande i anledning av väckta motioner om lika 
arvsrätt för utomäktenskapliga och inom äktenskap 
födda barn. 

1LU 1944:21 med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med 
förslag till lag angående ändrad lydelse av 8, 21 och 
22 §§ lagen den 14 juni 1917 (nr 378) om adoption.

1LU 1945:20 utlåtande i anledning av väckta motioner om ändrade 
bestämmelser rörande utomäktenskapliga barns 
arvsrätt m.m.

LU 1958 B:14 Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
med förslag till ärvdabalk m.m.
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1LU 1967:48 utlåtande i anledning av väckta motioner om hävande 
av adoptivförhållande.

LU 1971:25 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag 
till lag om ändring i föräldrabalken, m.m.

LU 1974:27 i anledning av motion om en utredning rörande 
reglerna om äktenskaplig börd.

LU 1975:14 med anledning av motioner om talan angående äkten-
skaplig börd och om vårdnad av barn utom äktenskap.

LU 1975/76:33 med anledning av propositionen 1975/76:170 om 
ändring i föräldrabalken, m.m.

LU 1984/85:10 om artificiella inseminationer (prop. 1984/85:2).
LU 1985/86:28 om vissa faderskapsfrågor m.m.
1988/89:LU33 Vårdnad om barn m.m.
1990/91:LU13 Vårdnad och umgänge.
1992/93:LU22 Olovliga bortföranden av barn samt vårdnad och 

umgänge m.m.
1993/94:LU19 Familjerättsliga frågor. 
1993/94:LU28 Registrerat partnerskap m.m.
1997/98:LU10 Vissa familjerättsliga frågor.
1997/98:LU12 Vårdnad, boende och umgänge.
1997/98:LU28 Homosexuella och barn, m.m.
1998/99:LU18 Familjerättsliga frågor, m.m.
1999/2000:LU15 Vissa frågor rörande föräldrabalken.

Socialutskottets betänkanden 

1989/90 SoU 15 Vård i vissa fall av barn och ungdomar.
1993/94:SoU2 Vissa etiska frågor.
1998/99:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

1.3  Statens offentliga utredningar
Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av 

ärvdabalken. II. Förslag till lag om adoption m.m. Stockholm 1913 (cit. 
LB II).

Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av 
ärvdabalken. III. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. Stockholm 
1915 (cit. LB III). 

Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av 
ärvdabalken. IV. Förslag till giftermålsbalk m.m. Stockholm 1918 (cit. 
LB IV).

SOU 1925:4 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 
II. Förslag till lag om arv m.m. 

SOU 1946:49 Ärvdabalkssakkunnigas förslag till föräldrabalk.
SOU 1953:9 Förslag till lagstiftning om insemination.
SOU 1954:6 Ärvdabalk.
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SOU 1965:17 Fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap.
SOU 1972:41 Familj och äktenskap I.
SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter. Regeringsformen. 

Betänkande av 1973 års fri- och rättighetsutredning.
SOU 1978:10 Barnets rätt 1. Om förbud mot aga.
SOU 1979:63 Barnets rätt 2. Om föräldraansvar m.m. 
SOU 1983:42 Barn genom insemination.
SOU 1984:63 Homosexuella och samhället.
SOU 1985:05 Barn genom befruktning utanför kroppen m.m. 
SOU 1986:20 Barns behov – föräldrars rätt. 
SOU 1987:7 Barnets rätt 3. Om barn i vårdnadstvister – talerätt för 

barn m.m.
SOU 1988:40 Föräldrar som förmyndare. 
SOU 1989:100 Adoptionsfrågor.
SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor.
SOU 1993:98 Partnerskap.
SOU 1994:137 Internationella adoptionsfrågor. 1993 års 

Haagkonvention m.m.
SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag. 
SOU 1995:79 Vårdnad, boende och umgänge. 
SOU 1996:111 Bevakad övergång – Åldersgränser för unga upp till 

30 år.
SOU 1996:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om 

barnets rättigheter förverkligas i Sverige.
SOU 1997:161 Stöd i föräldraskapet.
SOU 1998:97 Gör barn till medborgare.
SOU 1999:100 Bibeln – texterna.
SOU 2000:3 Välfärd vid vägskäl. Utvecklingen under 1900-talet. 

1.4  Departementsserierna
Ds Ju 1970:5 P.M. med förslag till ändringar i adoptionslagstift-

ningen.
Ds Ju 1971:12 P.M. med förslag till författningsändringar i anledning 

av 1970 års ändringar i adoptionslagstiftningen.
Ds Ju 1975:17 Faderskap och vårdnad. PM med förslag om ändrade 

faderskaps- och vårdnadsregler m.m.
Ds Ju 1980:8 Samtycke och tillstånd till adoption. 
Ds Ju 1981:10 Blodundersökning i faderskapsmål.
Ds S 1987:3 Översyn av LVU.
Ds 1989:52 Vårdnad och umgänge.
Ds 1994:85 Barns rätt att komma till tals. Regler för familjerättsliga 

och sociala mål och ärenden.
Ds 1995:2 Pappagruppens slutrapport. 
Ds 1996:58 God man för ensamma flyktingbarn. 
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Ds 1997:33 Remissammanställning Åldersgränsutredningens 
betänkande Bevakad övergång – Åldersgränser för 
unga upp till 30 år. (SOU 1996:111)

Ds 1999:30 Underhållsstöd vid växelvis boende.
Ds 1999:57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar samt en språklig 

och redaktionell översyn av 6 kap. föräldrabalken.

1.5  Annat svenskt offentligt tryck

Riksdagstryck

Dir. 1984:34 Tilläggsdirektiv till utredningen (Ju 1977:08) om 
barnets rätt.

Dir. 1999:5 Barn i homosexuella familjer
Dir. 1977:25, Skr 1977/78:103 

Kommittéberättelse 1978 Del II Kommitté direktiv 
Ju:11

Dir. 1999:43 översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga m.m.

Socialdepartementets publikationer

Socialdepartementet. Konventionen om barnets rättigheter. Första rapport av 
Sverige 1992.

Socialstyrelsens publikationer

Att fastställa faderskap. Allmänna råd från socialstyrelsen 1988:6.
Faderskap och underhåll under 1997. Statistik – Socialtjänst 1998:2 
Familjerätt i besparingstider. Projektrapport 1997.
Familjerätt under 1998. Statistik Socialtjänst 1999:4.
Får barnen veta? Barn som fötts efter givarinsemination. SoS-rapport 

2000:6.
Insatser för barn och unga 1997. Statistik – Socialtjänst 1998:10 
Insatser för barn och unga 1998. Statistik – Socialtjänst 1999:7.
Ovisshetens barn. SoS-rapport 1995:8 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om inseminationer. SOSFS 

1987:6.

Statistiska centralbyråns publikationer

Barn och deras familjer 1992–93. Levnadsförhållanden. Rapport 89 
Barnfamiljer 1997. Om familjesammansättning och separationer. Demogra-

fiska rapporter 1999:1.
Barns vardag – tioåringar om skolan och fritiden. Demografi med barn och 

familj 1998. (med Barnombudsmannen)
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Befolkningsutveckling under 250 år. Historisk statistik för Sverige. 
Demografiska rapporter 1999:2.

Fakta om den svenska familjen – sammansättning och förändringar från 
barndom till ålderdom. Demografiska rapporter 1994:2.

Familj och hushåll, civilstånd och sammanboende. Meddelanden i samord-
ningsfrågor 1988:3.

Historisk statistik för Sverige. Del I. Befolkning. Hofsten, E., Svensk befolk-
ningshistoria 1986.

Skilsmässor och separationer – bakgrund och utveckling. Demografiska 
rapporter 1995:1.

Statistisk Årsbok för Sverige 1964.
Statistisk Årsbok för Sverige 1999.

1.6 Utländskt offentligt tryck

Danmark

Lovforslag nr L 197 Folketinget 1999–2000 Forslag til Børnelov.
Betænkning nr 719/1974 Vilkårne for separation og skilsmisse.
Betænkning nr 985/1983 Forældremyndighed och samværsrätt.
Betænkning nr 1247/1994 Fælles forældremyndighed, samværs vanskelig-

heder, børnesagskyndig rådgivning.
Betænkning nr 1350/1997 Børns retsstillning.
Det etiske råd. Kunstig befruktning – en redogørelse. 1995.

Finland

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning 
av könsceller och embryon vid assisterad befruktning, oktober 1998.

Norge

Odeltingsproposisjon nr 62 (1979–80) om lov om barn og foreldre. (Barne-
loven).

Odeltingsproposisjon nr 56 (1996–97) om lov om endringer i lov 8. april 
1981 nr 7 om barn og foreldre.

NOU 1977:35. Lov om barn og foreldre (Barneloven).
NOU 1991:6 Mennesker og bioteknologi.
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