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I Förkortningar 

Bet. Betänkande 

Ds. Departementspromemoria 

EKMR Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

f. och följande sida 

FB Föräldrabalken 

FBL Folkbokföringslagen 

ff. och följande sidor 

LU Lagutskottet 

NJA nytt juridiskt arkiv avd. I 

NJA II Nytt juridiskt arkiv avd. II 

Prop. Proposition 

SCB Statistiska centralbyrån 

SFB Socialförsäkringsbalken 

SalmboL Sambolagen 

SOU Statens offentliga utredningar 

ÄktB Äktenskapsbalken
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1 Inledning och syfte 

1.1 Inledning 

Det sägs i modern svensk rätt gå en relativt skarp gräns mellan å ena sidan äktenskapsrätt 

å andra sidan förhållandet mellan barn och föräldrar, eftersom inga bestämmelser om 

barn finns intagna i äktenskapsbalken (1987:230).1 Förvisso är det så att det numera inte 

finns några regler om förhållandet mellan barn och föräldrar i ÄktB. Däremot går det att 

ifrågasätta den skarpa gräns som hävdas eftersom äktenskapet används som kriterium i 

föräldrabalken (1949:381)2. Istället för en skarp gräns finns det en koppling mellan 

äktenskapet och åtminstone ett antal bestämmelser i FB. 

Att äktenskapet fortfarande används som kriterium i FB kan bero på att det tidigare 

spelat en mer avgörande roll på barn- och föräldrarättens område. I uppsatsen ska 

användandet av äktenskapet som kriterium närmare granskas. Det finns flera skäl till att 

genomföra en sådan granskning. Användandet innebär bland annat att gifta och ogifta 

föräldrar, samt deras barn, behandlas olika i några föräldrarättsliga situationer. 

Olikbehandlingen beror på föräldrarnas civilstånd, trots en målsättning i svensk rätt om 

likabehandling.3 Fråga kan ställas om en sådan olikbehandling av individer beroende på 

deras civilstånd kan anses befogad i dagens samhälle? 

Synen på familjen har förändrats i Sverige under det senaste seklet.4 Sättet på vilket 

människor väljer att bilda familj har sedan senare hälften av 1960-talet förändrat sig. 

Under slutet av 1970- talet och början av 1980-talet bedrevs till exempel en livlig 

samhällsdebatt om att den traditionella kärnfamiljen var på utdöende. Nya 

samlevnadsformer har tillkommit vid sidan av den ursprungliga kärnfamiljen baserad på 

äktenskapet. Människor väljer allt oftare att leva i samboförhållanden och även att skaffa 

barn en tid innan de ingår äktenskap och i vissa fall lever de tillsammans och bildar familj 

                                                

1 I fortsättningen används förkortningen ÄktB. Se vidare Agell, Brattström, s. 13, i sammanhanget kan 
beträffande kopplingar mellan äktenskapsrätt och barn- och föräldrarätt, nämnas ÄktB 5:1 om betänketid å 
minst sex månader om en av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år. 
2 I fortsättningen används förkortningen FB. 
3 Sörgjerd, Caroline Rätten att bli förälder – en analys av reglerna om assisterad befruktning och adoption, SvJT 2012 s. 
693. Caroline Sörgjerd är doktor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet. 
4 Agell genom Johanna Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, Norstedts juridik 1997, s. 35. Anders Agell var 
professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet fram till sin bortgång 2008. Johanna Schiratzki är 
professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal högskola, tidigare professor i barnrätt vid Linköpings universitet. 
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utan att alls ha för avsikt att gifta sig. Bland annat på grund av vad som sagts ovan finns 

inom familjerätten inte längre ett enhetligt familjebegrepp.5 Förändringarna i 

familjebildningsmönstren i Sverige under det senaste århundradet, är tydliga. I början av 

1900-talet föddes 90 % av alla barn av gifta föräldrar. Numera utgör barn födda av ogift 

mor majoriteten, år 2009 föddes ca 55 % av alla barn av ogifta föräldrar. 46 % av 

föräldrarna var vid barnets födelse sammanboende.6 I början av 1900-talet det enda 

giltiga skälet till skilsmässa otrohet eller att ena maken lämnat landet. Efter år 1915 kunde 

”djup och långvarig söndring” anges som skäl.7 Numera är skilsmässolagstiftningen mer 

liberal samtidigt som familjestabiliteten är lägre.  

Människor bildar familj i omvänd ordning nu jämfört med större delen av 1900-talet. 

Barnet kommer först och äktenskapet därefter, eller i en del fall inte alls. 

Sammanboendet mellan blivande föräldrar kvarstår dock och är det vanliga förstadiet till 

familjebildning, med andra ord har den faktiska samlevnaden inte förändrats i samma 

utsträckning.8  

Beslutet att skaffa barn föregår numera ofta ett eventuellt äktenskap; finns det då 

anledning att vidhålla en föräldrarättslig reglering som delvis vilar på äktenskapet som 

kriterium, eller borde regleringen istället baseras på till exempel den faktiska samvaron? 

Bland annat mot bakgrund av förändringarna i familjebildningsmönstren finns det 

anledning att närmare granska förhållandet mellan människors sätt att bilda familj och de 

bestämmelser som reglerar olika föräldrarättsliga situationer. En sådan granskning ska 

åstadkommas genom att se över användandet av äktenskapet som kriterium i FB. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att närmare granska äktenskap som kriterium vid avgörandet av 

ett antal föräldrarättsliga beslut. Granskningen fokuserar på tre bestämmelser i FB där 

äktenskapet används som förutsättning för att vissa rättsföljder ska kunna inträda. 

                                                

5 Agell & Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, uppl. 5, Iustus 2011, s. 13. Margareta Brattström är 
professor i civilrätt vid Uppsala universitet. 
6 SCB:s publikation Tabeller över Sveriges befolkning 2009, s. 213. 
7 Statistiska centralbyråns rapport Barn, föräldrar och separationer – utvecklingen under 2000-talet, s. 15 - 16. I 
fortsättningen används förkortningen SCB. 
8 Merparten av alla ogifta föräldrar är sammanboende vid barnets födelse se vidare hänvisad tabell i not 7. 
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• FB 4:4 - Andra än makar må ej gemensamt antaga adoptivbarn. 

• FB 6:3 - Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa 

är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. 

• FB 7:5 - Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder 

som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon 

är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. 

För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka skäl ligger bakom användandet av äktenskapet som kriterium? 

2. Finns det skäl att se över användandet av äktenskapet som kriterium? 

Eftersom barnets bästa ska vara vägledande vid beslut som rör barn9 är en ambition att i 

uppsatsen tillämpa ett barnperspektiv. Det innebär att ett resonemang förs kring 

huruvida nuvarande utformning kan anses vara i linje med barnets bästa samt om en 

alternativ utformning bättre skulle tillgodose barns behov och intressen. 

1.3 Avgränsning och metod 

Som nämnts tidigare utgår uppsatsen huvudsakligen ifrån tre olika bestämmelser i FB, 

vilket innebär att vi rör oss inom området för barn- och föräldrarätt. Det kan i 

sammanhanget vara lämpligt att poängtera att det endast är äktenskapets roll inom 

området för barn- och föräldrarätt som behandlas. Det innebär att det inte förs en 

diskussion om äktenskapsrättsliga frågor i sig.  

För att beskriva varför lagens utformning ser ut som den gör analyseras lag, förarbeten 

och dithörande relevanta uttalanden. På grund av frågeställning nummer två rör det sig 

till viss del även om en framåtblickande diskussion av de lege ferenda-karaktär. 

                                                

9 Se FB 6:2 a samt Singer, Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, uppl. 7, Norstedts 
Juridik 2012, s. 17. Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet. 



 10 

1.4 Disposition 

Uppsatsen har sju huvuddelar inklusive det inledande kapitlet. I kommande kapitel (två) 

ges en historisk redogörelse samt viss juridisk bakgrund; i kapitlet sägs även något om 

rättens funktion. 

Kapitel tre, fyra och fem presenterar de olika bestämmelserna i FB enligt vad som sagts i 

syftet. 

Kapitel sex avser sätta den analys som genomförs i kapitel tre, fyra och fem i ett 

sammanhang genom att närmare beskriva på vilket sätt människor numera lever 

tillsammans och bildar familj. Särskilt ägnas ett stycke åt samboendets utveckling i 

Sverige och i svensk rätt eftersom samboende i stor utsträckning diskuteras som 

alternativ till äktenskapet. 

I det sjunde och avslutande kapitlet diskuteras ett antal frågor som, på grund av vad som 

framkommit, ansetts relevanta på ett övergripande plan. Det avges även en avslutande 

diskussion. 
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2 Bakgrund 

2.1 Familjen då och nu 

I kapitlet ges såväl en historisk som en juridisk bakgrund till uppsatsens ämne. Kapitlet 

avser öka förståelsen för i vilken utsträckning samhället förändrats på familjebildningens 

område, bland annat med hänsyn till den skillnad som tidigare gjordes mellan barn födda 

inom och utom äktenskapet. Den skillnad som historiskt sett gjorts kan vara en 

anledning till att äktenskapet som kriterium på barn- och föräldrarättens område kvarstår 

även idag. Annorlunda uttryckt kan det faktum att äktenskapet används som kriterium i 

några bestämmelser i FB ses som en kvarleva från de tider skillnad gjordes på så kallade 

äkta och oäkta barn.10 

2.1.1 Barnets börd och rättsliga ställning 

Bestämmelser om barns börd fanns redan i de svenska medeltidslagarna (1200–1300-tal). 

Äkta börd innebar att barnet genom namngivning11 infördes i ätten och samhället. Om så 

skedde var helt beroende av faderns vilja, eftersom han valde om barnet lagligen skulle 

erkännas eller inte. Även om det slutliga beslutet vilade på fadern ansågs enligt lagen barn 

som avlats inom äktenskap, trolovning eller genom våldtäkt regelmässigt vara av äkta 

börd. Barn vars föräldrar avlat barnet före trolovning eller äktenskap ansågs vara av äkta 

börd om föräldrarna sedermera ingick äktenskap. Även barn till fadern och faderns 

”frillor” (älskarinnor) kunde tas in i familjen eftersom en stark ätt och att husbodens blod 

flöt i barnets ådror var det som ansågs viktigast. Barn av så kallad ofri mor eller barn som 

avlats som resultat av en mer tillfällig förbindelse kunde inte intas i familjen och fick 

därmed sämre ställning i samhället.12  

Börden avgjorde således barnets rättsliga ställning. Normen var att barn avlades inom 

äktenskapet och det innebar att oäkta barn, födda av en ofri mor tilldelades, inte bara 

rättsligt utan även socialt, en minst sagt ofördelaktig plats i samhället.  
                                                

10 Singer, Barnets bästa, s. 21. 
11 Namnet och därmed intagandet i familjegemenskapen företogs genom rituell akt i form av knäsättning 
eller vattenösning se vidare Schiratzki, s. 34. 
12 Sjösten, Mats, Vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet at sådana avgöranden och överenskommelser, uppl. 3, 
Norstedts juridik, 2009, s. 22. 
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Under medeltiden var det följaktligen faderns ensidiga viljeyttring som styrde, därför 

kunde även så kallade oäkta barn tas in i familjen och därmed erkännas. Det här skulle 

komma att förändras i takt med att kyrkans inflytande ökade i samhället. 

2.1.2 Ökat kyrkligt inflytande 

Genom ett ökat kyrkligt inflytande begränsades möjligheterna att uppta 

utomäktenskapliga barn i familjegemenskapen och därmed göra dem till äkta eller 

legitima barn. Tanken bakom detta var att barnen skulle lida för föräldrarnas synder; 

synen kom att prägla 1734 års lag. Enligt 1734 års lag ansågs det finnas barn som 

tillkommit inom ofullkomnade äktenskap. Det rörde sig om barn tillkomna inom 

trolovning (i lagen kallat fästning) eller genom våldtäkt. Även barn tillkomna före fästning 

och giftermål kunde anses legitima om föräldrarna sedermera gifte sig. 

Eftersom barn tillkomna utom äktenskapet inte sällan lämnades att dö hos så kallade 

änglamakerskor samt antalet spädbarnsmord ökade i samhället instiftades år 1778 institutet 

moder okänd av Gustav III som innebar att ogifta mödrar kunde föda i hemlighet. 

Institutet fanns kvar i svensk rätt fram till och med år 1915.13 

1917 års lag (nr. 377) om äktenskaplig börd innebar att begreppen äkta och oäkta barn 

togs bort som legala begrepp, men det sociala klimatet mot barn tillkomna utom 

äktenskap var, i synnerhet i de övre klasserna, fortfarande negativt.14 Lagen om 

äktenskaplig börd var tillsammans med 1917 års lag (nr. 376) om barn utom äktenskap de 

första lagarna som innebar att det med ingripande från det allmänna rättsligt gick att 

fastställa vem som var ett barns föräldrar. Genom lagen som skärptes i övrigt 

föräldrarnas förpliktelser mot barnet avsevärt.15 

1917 års lag om adoption medgav adoption av eget barn, det var ett sätt för fäder att 

tillförsäkra utomäktenskapliga barn arvsrätt. För modern syftade adoption av eget barn 

till att dölja det faktum att hon fött barnet utom äktenskapet. 

En intensiv lagstiftningsperiod mellan år 1917-1920 resulterade i vad som brukar kallas 

för barnlagarna. Dessa överfördes till FB när balken trädde i kraft år 1950. Dock dröjde 

                                                

13 Schiratzki, s. 34 f samt Singer, Barnets bästa, s. 22. 
14 Schiratzki, s. 34. 
15 Singer, Barnets bästa, s. 21 – 22. 
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det till och med år 1969 innan lika arvsrätt för barn infördes i ärvdabalken trots att det 

redan under den lagstiftningsperiod som resulterade i barnlagarna rådde enlighet om att 

alla barn borde behandlas lika.16 

2.2 Juridisk bakgrund 

2.2.1 Neutralitetsideologi och likabehandling 

Redan i 1969-års direktiv till familjelagssakkunniga uttalade dåvarande justitieminister att 

en ny lagstiftning borde vara neutral i förhållande till olika samlevnadsformer och olika 

moraluppfattningar. I samma uttalande sades att äktenskapet även fortsättningsvis borde 

ha en central plats inom familjerätten men att man borde försöka se till att den 

familjerättsliga lagstiftningen inte innehöll några bestämmelser som skapade onödiga 

svårigheter för dem som skaffar barn och bildar familj utan att gifta sig.  Uttalandet lades 

till grund för en s.k. neutralitetsideologi på familjerättens område. Vad neutralitet i 

neutralitetsideologin gick ut på rådde det ingen enighet om vilket resulterade i en politisk 

kompromiss i frågan. Samma regler som gällde för makars inbördes ekonomiska 

förhållanden ansågs inte möjliga att tillämpa på samboende, samtidigt som det antogs en 

hållning som innebar att staten inte ska påverka samlevande genom att påtvinga alla 

samma regler. Vid tiden för uttalandet ansågs att alla skillnader avseende föräldrarnas 

civilstånd eller samboendeform ha avskaffats, i den mån ett fullt jämställande ansetts 

rättstekniskt möjligt. Uttalandet kom att prägla kommande lagstiftning på området. 1970-

talet präglades generellt av en tanke om att lagstiftaren inte skulle förmedla moraliska 

värderingar genom familjerättsregleringen.17 

Neutraliteten kom emellertid inte att avspeglas i 1986 års proposition.18 Där anfördes att 

äktenskapet skulle kvarstå som den normala funktionen för familjebildning men det 

underströks samtidigt att barns intressen inte fick bli sämre tillgodosedda på grund av att 

föräldrarna inte är gifta med varandra.19 

                                                

16 Singer, Barnets bästa, s. 21 – 25. 
17 Sörgjerd, Caroline, Reconstructiong marriage – the legal status of relationships in a changing society, Intersentia, 
2012, s. 97 – 98, 135. 
18 Agell & Brattström, s. 249 – 251. 
19 Prop. 1973:32, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken m.m., s. 83-84. 
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Fråga uppstår om alla skillnader i den mån det varit rättstekniskt möjligt redan 

avskaffades i och med 1986 års reform. En genomläsning av de bestämmelser i FB som 

ska ses över i den fortsatta framställningen vittnar om olikbehandling baserat på 

samlevnadsform i en utsträckning som inte endast kan anses ha rättstekniska förtecken. 

2.2.2 Något om rättens funktion 

Det kan hävdas att de lagar som har till uppgift att reglera samhället så att det kan verka 

friktionslöst, eller för den delen styra medborgarna, borde anpassas till det samhälle som 

de ska tillämpas i. Lagstiftning kan även ses som ett instrument att möta människors 

önskningar eller länka in utvecklingen i nya banor.20 I takt med att människor till exempel 

ändrar familjebildningsmönster måste lagarna reformeras. 

I relation till familjeformer blir frågan om lagens uppgift särskilt intressant eftersom 

området i större utsträckning än till exempel den kommersiella civilrätten riskerar bli 

föremål för moraliska värderingar. 

Om flertalet människor väljer att leva tillsammans på andra sätt än de som går att 

återfinna i lagen, till exempel genom att skaffa barn utan att gifta sig, innebär det i viss 

mån att rättens handlingsdirigerande funktion21 inte fungerar. Sett till att en av 

lagregleringen huvuduppgifter är att lösa konflikter samt att styra individens beteenden 

finns det därför fog för att hävda att det, i den mån det är möjligt, ska råda viss 

samstämmighet mellan lagar och hur människor lever sina liv.22 

 

                                                

20 SOU 1972:41, Familj och äktenskap (Betänkande av familjelagssakkunniga) s. 58. 
21 Rättens konfliktlösande funktion se Schiratzki s. 74 - 75. och där hänvisade källor. 
22 En utförlig diskussion om att genom lagstiftning förändra folks beteenden, särskilt vad avser 
familjeformer förs av Anders Agell i Familjeformer och lagstiftningsideologi, SvJT 1998 s 518. 
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3 Gemensam adoption för makar – FB 4:4 

Möjligheten att anta adoptivbarn gemensamt tillkommer enligt FB 4:4 endast makar. 

Ingånget äktenskap är en grundförutsättning för att gemensamt få anta adoptivbarn. 

Äktenskapet används med andra ord som kriterium i FB 4:4 och påverkar därmed rätten 

att bli förälder. I det följande redogörs varför bestämmelsen är utformad som den är. 

Vidare diskuteras om det finns skäl till att se över användandet av äktenskapet som 

förutsättning att få adoptera enligt FB 4:4; det förs även en diskussion om samboende 

borde få adoptera gemensamt. 

3.1 Allmänt om adoptionsinstitutet 

3.1.1 Bakgrund 

Följden av att anta adoptivbarn blir att det uppstår ett familjerättsligt förhållande mellan 

adoptanten och adoptivbarnet som liknar det som finns mellan biologiska föräldrar och 

barn. Syftet med adoption var ursprungligen att skapa tryggare uppväxtförhållanden för 

barnet; numera är ett syfte även att tillgodose adoptantens önskan att skaffa barn. 

Adoptionsinstitutet härstammar från romersk rätt och finns representerat bland annat i 

de övriga nordiska länderna, Tyskland, Frankrike och England.23 

Institutet infördes år 1917 och syftade till att ge fosterhemsplacerade barn samma 

rättigheter som om de vore fosterföräldrarnas egna barn. I ett utskottsbetänkande med 

anledning av en väckt motion angående lag om adoption uttrycktes syftet såhär: 

”afhjälpa sociala missförhållanden 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.”24 

Utöver det i citatet nämnda syftet ansågs antagandet av ett adoptivbarn även ytterligare 

kunna befästa makarnas äktenskapliga lycka bland annat genom ett innehållsrikare liv.25  

Före år 1917 fanns inget adoptionsinstitut i svensk rätt men det förekom fosterföräldrar. 

Alltså kan man alltså säga att adoptionsinstitutet vuxit fram ur fosterhemsplaceringar.26 
                                                

23 Saldeen, Åke, Barn och föräldrarätt, uppl. 6, Iustus, 2009, s. 131 – 134 samt SOU 2009:61, Modernare 
adoptionsregler, s. 65. Åke Saldeen är professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet. 
24 Bet. LU 1908:19 s. 7. 
25 Bet. LU 1908:19 s. 7. 
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När adoption införs var adoptionerna svaga. Adoptivbarnet hade till exempel inte 

arvsrätt efter adoptivföräldrarna och en del rättsliga band till barnets biologiska föräldrar 

bestod även efter adoptionen.27 Genom ett flertal lagändringar har institutet sedan år 

1917 förstärkts i svensk rätt. Bland annat gjordes år 1959 alla adoptioner starka, det vill 

säga de rättsliga banden med adoptivbarnets biologiska föräldrar upphörde helt och 

adoptivbarn gavs full arvsrätt.28 Att adoptivbarnet ska ses som adoptantens barn och inte 

som barn till de biologiska föräldrarna framgår av FB 4:8. 

I Barnkonventionen som Sverige har tillträtt, regleras adoption i art. 21. Där stadgas 

bland annat att barnets bästa främst ska beaktas samt en del andra grundläggande 

normer. I artikeln framgår även att internationell adoption ska övervägas om barnet inte 

kan ses efter på ett lämpligt sätt i hemlandet, art. 21 b. Kapitel fyra i FB om adoption har 

till uppgift att kraven i art. 21 får genomslagskraft på nationell nivå.29 

Sverige har även anslutit sig till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 

samarbete vid internationella adoptioner30; lagen har inkorporerats i svensk rätt. Där sägs 

bland annat att adoption bara får ske med beaktande av barnets bästa samt att det först 

ska utredas om barnet kan få en ny familj i hemlandet.31 

3.1.2 Adoption enligt fjärde kapitlet FB 

Adoptionsinstitutet regleras i FB:s fjärde kapitel där inledningsvis vissa förutsättningar 

för adoption räknas upp. Enligt FB 4:1 får man eller kvinna som fyllt 25 år, med rättens 

tillåtelse, anta adoptivbarn. Undantag från åldersgränsen görs enligt samma paragraf i 

några situationer, bland annat vid så kallad styvbarnsadoption, alltså när make adopterar 

den andra makens barn. Adopteras ett barn som är över 12 år krävs barnets samtycke, 

FB 4:5. Undantag från det samtyckeskravet görs om barnet är under 16 år och skulle ta 

skada av att bli tillfrågad eller om barnet på grund av psykisk störning eller annat 

liknande förhållande är varaktigt förhindrad att lämna samtycke, FB 4:5 st. 2 p. 1 och 2.  

                                                

26 SOU 2009:61, s. 65 samt Sörgjerd, SvJT 2012 s. 693. 
27 Saldeen, s. 131 – 134. 
28 SOU 2009:61, s. 66. 
29 För mer information se Handbok om barnkonventionen, uppl. 1, UNICEF Sverige, 2008, s. 9 f. I uppsatsen 
hänvisas det upprepade gånger till Barnkonventionen eftersom den enligt prop. 1997/98:182 ska 
förverkligas i svensk rätt, bland annat genom att vara ett aktivt instrument vid allt statligt beslutsfattande 
som rör barn. 
30 I fortsättningen benämnd 1993-års Haagkonvention. 
31 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus 2000, s. 260. 
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Utöver FB 4:4 kan i sammanhanget FB 4:3 nämnas. Där stadgas att makar inte får 

adoptera annat än gemensamt; bestämmelsen kan sägas tjäna som spegelbild till FB 4:4. I 

övriga nordiska länder finns motsvarande lagstiftning. Har man ingått äktenskap har man 

alltså samtidigt begränsat sina möjligheter att bilda familj genom adoption på egen hand. 

Undantaget är så kallad styvbarnsadoption där den ena maken under vissa förutsättningar får 

adoptera den andra makens barn. Lagstiftaren tycks i dessa fall ha velat ge möjlighet att 

åstadkomma samma familjerättsliga band mellan barnet och de föräldrar barnet växer 

upp med som om barnet växte upp med sina biologiska föräldrar.32 

Utöver de uppräknade grundförutsättningarna krävs rättens tillstånd (lämplighets–

prövning), FB 4:6. Adoptionen får endast medges om den är till fördel för barnet, vilket 

framgår av samma paragraf.33 Socialnämnden i den kommun där adoptivföräldrarna finns 

måste lämna sitt medgivande till adoptioner där barnet har hemvist utomlands. Nämnden 

har flera uppgifter under ansökningsprocessen, bland annat att företa en så kallad 

medgivandeutredning vilken syftar till att utreda sökandens lämplighet.34 

3.2 Gemensam adoption för makar - FB 4:4 

3.2.1 Motiven bakom FB 4:4 

En orsak till att FB 4:4 infördes år 1917 var målsättningen att skapa ett rättsligt 

förhållande mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar likt det som existerade mellan 

biologiska barn och deras föräldrar. Enligt Lagberedningens betänkande år 1913 var det 

en till synes självklar utgångspunkt att det skulle vara makar som adopterade, eftersom 

syftet var att uppta barnet i en familj bestående av två föräldrar. Enligt betänkandet var 

den bästa familj som kunde ges, en familj grundad på äktenskapet; den härskande 

familjenormen utgjordes vid tidpunkten för betänkandet, av ett heterosexuellt gift par.35 

På den tiden var normen att barn föddes av gifta föräldrar och för att adoptionen skulle 

kunna spegla relationen mellan föräldrar och deras biologiska barn tycktes det motiverat 

att även adoptivföräldrar skulle vara gifta. Vid tiden för lagstiftningen utgjorde 

                                                

32 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 258 – 260. 
33 Singer, Barnets bästa, s. 60, för mer om lämplighetsprövningen se Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 
292 - 294. 
34 Adoption – handbok för socialnämnden, s. 38. 
35 Bet. LU 1908:19. 



 18 

äktenskapet grunden för en familj, på grund av att de allra flesta barn föddes inom 

äktenskapet, skilsmässa var föga förekommande, framförallt jämfört med dagens 

skilsmässofrekvens.36 På så vis var även själva familjesammanhållningen mer intakt. 

Eftersom bestämmelsen kvarstår oförändrad kan ingen annan slutsats dras än att även 

synsättet på familjen ifrån år 1913 i huvudsak kvarstår.37 

Ytterligare ett motiv till att endast gifta par får adoptera gemensamt beträffande 

internationella adoptioner är att få länder skulle acceptera samboende par som mottagare 

av adoptivbarn. Tanken om att föräldrarna måste vara gifta finns representerad i 

internationella konventioner på området.38 Att samkönade par tillåts adoptera, där pro-

blematiken är densamma, kan ses som en motsättning i lagen. 

Tidigare motiv till att behålla äktenskapskravet har varit att Sverige varit bunden till en 

konvention39 enligt vilken krav på gifta adoptivföräldrar ställdes upp. Sverige valde år 

2003 att frånträda 1967-års konvention eftersom den inte tillät samkönade par att 

adoptera.40 Eftersom konventionen sagts upp och inte Sverige inte tillträtt en konvention 

där liknande krav återfinns kvarstår inte längre motivet.  

Även 1993-års Haagkonvention ställer upp krav på makar eller en person.41 Vid så kallad 

inhemsk adoption, alltså när barnet har hemvist i Sverige, tillåts inte samboende par 

heller att adoptera gemensamt.42 Här finns inga internationella konventioner som kan 

användas som motiv. 

3.3 Äktenskapet som kriterium i FB 4:4 

3.3.1 Skäl att se över utformningen av FB 4:4 

Av motiven till lagen kan utläsas att huvudskälet till att endast låta makar anta 

adoptivbarn var en uppfattning om att den familj som mest liknade den mellan barn och 

deras biologiska föräldrar, var en familj som vilade på äktenskapet. Ett av huvudskälen 

                                                

36 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 258 - 260. 
37 Här kan generellt betänkas vad som på familjebildningens område förändrats under etthundra år. 
38 Se vidare Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 260. 
39 1967 års Europarådskonvention om adoption. 
40 Se vidare SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler, s. 111. 
41 Se artikel 2 i 1993-års Haagkonvention. 
42 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 260. 
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till att makar så att säga har ensamrätt till gemensam adoption tycks alltså vara tanken att 

ett adoptivbarn ska tas in i en stabil familjegemenskap som på många sätt liknar den 

gemenskap vilande på biologisk grund.43 Numera vilar inte nödvändigtvis en stabil 

biologisk familjegemenskap på ett äktenskap. Som redan avhandlats ser dagens 

familjebildningsmönster annorlunda ut än de gjorde i början av 1900-talet. Det går därför 

att ifrågasätta varför kravet på äktenskap kvarstår, bland annat eftersom kravet inte 

nödvändigtvis avspeglar eller garanterar en stabil familjegemenskap och därmed trygga 

uppväxtförhållanden för barnet. Därför finns anledning att se över nuvarande 

utformning av FB 4:4. 

Att inte låta samboende par anta adoptivbarn måste även ses som en motsättning 

eftersom både ensamstående samt samkönade par tillåts adoptera. Att tillåta samkönade 

par att adoptera måste anses mer problematiskt i förhållande till en del ursprungsländer, 

än att låta samboende par adoptera. Eftersom samkönade par formellt tillåts adoptera, 

trots att det påverkar en del ursprungsländers vilja att låta svenska par adoptera, finns 

inget rimligt skäl till att inte låta samboende par adoptera. Nuvarande ordning ligger inte 

heller i linje med den neutralitet som är tänkt att verka på familjerättens område.44 

3.3.2 FB 4:4 - förenlighet med EKMR45 

Nuvarande utformning av FB 4:4 riskerar stå i strid med artikel 8 om rätt till skydd för 

privat- och familjeliv i EKMR. I ett avgörande från 2008 ville en schweizisk man 

adoptera dottern till den kvinna han levde tillsammans med. Schweiziska myndigheter 

invände mot detta på grund av att moderns föräldrastatus enligt schweizisk lag då skulle 

upphöra vilket inte hade varit fallet om paret varit gifta. Domstolen framhöll att en 

myndighet inte hade i uppgift att ha sådana synpunkter på vilken samlevnadsform två 

personer valde och att partnernas rätt till skydd för familjeliv hade kränkts.46 

                                                

43 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 241 – 242. 
44 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 260. 
45 Konventionens hela namn är 1950 års europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
46 Case of Emonet and others v. Switzerland application number 39051/03, se även NJA 1976 s. 702 där en 
man som stadigvarande träffade en kvinna anhöll om att få adoptera hennes dotter. Dottern var född i 
kvinnans äktenskap med en numera avliden man. Bland annat eftersom banden till modern då skulle 
klippas av medgavs adoptionen inte. 
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Eftersom styvbarnsadoption i Sverige endast kan komma ifråga mellan makar har alltså 

även svenska staten sådana åsikter om samlevnadsform som Europadomstolen 

framhåller att en statlig myndighet inte ska ha synpunkter på. Det innebär att avgörandet 

kan appliceras även i den nu förda diskussionen om gemensam adoption för samboende 

par. Det rör sig om ett betydelsefullt avgörande från Europadomstolen även för Sveriges 

vidkommande, tillika ett starkt skäl för att se över användandet av äktenskapet som 

kriterium i adoptionsfrågor. 

Debatten i om rätten för samboende att adoptera har kritiserats för att låta 

likabehandling av vuxna komma före barns behov och intressen47, en viktig poäng som 

förtjänar att understrykas. Det förtjänar dock även att understrykas att nuvarande 

utformning av FB 4:4 riskerar inskränka den mänskliga rättigheten om skydd för 

familjeliv i konventionens 8:e artikel. 

3.4 Samboende par och adoption 

3.4.1 Gemensam adoption för samboende par 

Eftersom uppsatsens utgångspunkt är frågan om det finns skäl att behålla äktenskapet 

som kriterium i FB 4:4, finns det skäl att resonera kring huruvida samboende par borde 

få adoptera gemensamt.48 Den faktiska samvaron mellan ett sammanboende par liknar på 

många sätt den mellan ett gift par. Med andra ord, trots att de båda parens faktiska 

samvaro i många avseenden liknar varandra fungerar äktenskapet som begränsande 

kriterium i förhållande till möjligheten att anta adoptivbarn gemensamt. 

Förslag att samboende ska ges möjlighet att adoptera läggs fram utredningen Modernare 

adoptionsregler från år 2009. Utredningen företogs bland annat i syfte att stärka 

barnperspektivet i adoptionsfrågor. Huvudanledningarna bakom att tillåta samboende 

par adoptera var att det skulle ligga i linje med neutralitetsprincipen samt att det skulle 

                                                

47 Se vidare Jänterä-Jareborgs särskilda yttrande i SOU 2009:61, Modernare adoptionsregler, 311 – 313 samt 
Caroline Sörgjerd, Rätten att bli förälder – en analys av reglerna om assisterad befruktning och adoption, SvJT 2012 s. 
699. 
48 Ensamstående får redan adoptera enligt svensk rätt även om det i praktiken är svårt eftersom de så att 
säga tävlar mot gifta par, vilka inte sällan ges företräde. Om att det finns särskilda saker som måste utredas 
i när det gäller en ensamstående sökande beskrivs i Adoption – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen, 
2008, s. 90 - 92 
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råda viss resonans i lagstiftningen eftersom samboende par ges tillgång till assisterad 

befruktning. 

Maarit Jänterä-Jareborg, expert i 2009 års adoptionsutredning, anslöt sig inte till förslaget. 

Hennes invändning grundade sig i huvudsak på att hon anser att betänkandet präglas av 

ett vuxenperspektiv istället för att syfta till att tillgodose barnets behov av trygghet; en 

viktig poäng som förtjänar att understrykas. Med viss återhållsamhet bör det talas om en 

rätt att skaffa barn eftersom det innebär att det anläggs ett så kallat vuxenperspektiv 

istället för att sätta barnets bästa i centrum. Att samboende par har högre tendens att 

separera verkar varit huvudskälet bakom avståndstagandet.49 

Nyligen presenterade SCB en rapport50 om barn som upplever separation. Den visade att 

barn till samboende föräldrar löper större risk att uppleva en separation än de som har 

gifta föräldrar.51 Dock inverkar även andra faktorer på benägenheten att separera, till 

exempel utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och ålder hos föräldrarna.52 Äldre, 

högutbildade, ogifta adoptivföräldrar skulle därför kunna löpa mindre risk för att 

separera än ett ungt, lågutbildat, gift par. Till detta kan nämnas att antalet enligt 

rapporten minskade separationer i störst utsträckning bland samboende par.53 Något som 

skulle kunna tyda på att samboende som samlevnadsform i viss utsträckning håller på att 

stabiliseras.  

Den nämnda informationen innebär enligt mig att uppdelningen mellan gifta par och 

samboende är en grovhuggen uppdelning som, istället för endast syfta till barnets bästa 

lever kvar av andra anledningar, till exempel moraliska värderingar. Det bör hållas i 

minnet att kraven på de blivande föräldrarna ska medföra att barnet får en bättre 

uppväxt.54 Genom att inte tillåta samboende par att adoptera gemensamt säger lagen att 

samboende par inte skulle lyckas leva upp till adoptionsinstitutets syfte, i samma 

utsträckning som gifta par. 

Mot bakgrund av vad som sagts i uppsatsen står inte tanken om att tillåta samboende par 

adoptera i något motsatsförhållande till barnperspektivet endast på grund av att 

                                                

49 Se vidare Jänterä-Jareborgs särskilda yttrande i SOU 2009:61, Modernare adoptionsregler, 311 – 313. 
50 SCB:s rapport Barn, föräldrar och separationer. 
51 SCB:s rapport Barn, föräldrar och separationer, s. 17 - 18 samt Agell & Brattström, s. 19. 
52 Barn, föräldrar och separationer, s. 16. Se även SCB:s pressmeddelande 
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349161.aspx 
53 SCB:s rapport Barn, föräldrar och separationer, s. 17. 
54 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 261. 
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argumentet om att tillåta samboende par adoptera delvis härstammar från en tanke om 

likabehandling. Genom att låta samboende par genomgå den medgivandeutredning samt 

lämplighetsprövning som gifta par genomgår kan det utredas om paret uppnått sådan 

stabilitet som rimligen kan krävas. Härtill är det möjligt att som grundförutsättning kräva 

att paret sammanbott en längre tid, förslagsvis inte under fem år. En adoptionsprocess 

präglas inte sällan av lång tidsåtgång och innebär höga krav på det sökande paret. Det är 

därför sannolikt att ett samboende par som genomgår processen varit samboende en 

längre tid, eftersom försöken att bilda familj förmodligen inletts lång tid innan beslutat 

att ansöka om adoption togs. Därför vågar jag påstå att det rör sig om en parrelation som 

har uppnått de krav på stabilitet som rimligen kan ställas. Par som adopterar har generellt 

uppnått en högre ålder, högre ålder har visat minska risken för separation.55 Det rör sig 

även om ett ofta mycket efterlängtat barn, vilket också kan antas inverka positivt på 

föräldraförmågan. 

3.4.2 Argument för att låta samboende par adoptera 

En grundläggande målsättning i svensk rätt är barnets rätt till två föräldrar. Motiven till 

den i Sverige ambitiösa processen att fastställa faderskap är sprungen ur en tanke om 

barnets rätt till båda föräldrarna; ingen ska undkomma sitt ansvar som förälder.56 

Målsättningen finns även representerad i frågor om vårdnad, boende och umgänge där 

en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska vara vägledande genom processen, FB 

6:2 a. Genom att låta samboende par adoptera efterlevs nämnda målsättning eftersom det 

inte går att urskilja några faktiska skillnader mellan ett gift och ett sammanboende pars 

samvaro. En tillåtelse för sammanboende par att adoptera kan i den bemärkelsen således 

istället sägas ligga i linje med ett bibehållet barnperspektiv. 

Att diskussionen om samboende pars rätt att adoptera endast eller i för stor utsträckning 

har präglats av ett vuxenperspektiv, vilket bland annat Jänterä-Jareborg menar, är enligt 

mig ett inte helt korrekt påstående. Vilka av barnets rättigheter som faktiskt uppfylls om 

samboende par tillåts adoptera, till exempel målsättningen om två föräldrar, verkar i 

debatten hamnat i skymundan för ett enligt min mening obefogat högt krav på 

samboende par. Ett argument tycks vara att paret enkelt kan ingå äktenskap för att kunna 

                                                

55 SCB:s rapport Barn, föräldrar och separationer, s. 17 – 18. 
56 Singer, Barnets bästa, s. 45 – 49. 



 23 

därmed kunna övervägas som adoptivföräldrar, men till vilket syfte?57 Hur syftet om att 

ge barn bättre uppväxtförhållanden bättre upplevs enbart genom att adoptanterna gifter 

sig förklaras inte i motiven. Det är trots allt bättre och trygga uppväxtförhållanden för 

barn som ska stå i fokus, inte parets samlevnadsform. 

Den väsentliga frågeställningen får anses vara vilka par som utgör lämpliga 

adoptivföräldrar; inte, vilka gifta par utgör lämpliga adoptivföräldrar. Lagstiftningen 

borde syfta till att ge adoptivbarnet trygga uppväxtförhållanden. Mot bakgrund av det 

syftet finns det då något självändamål i att utestänga samboende par, alldeles oavsett 

varför dessa valt att inte gifta sig?  

Uppdelningen mellan gifta och ogifta par kan ses som en kvarleva ifrån en tid som på så 

många sätt skiljer sig ifrån dagens, mot bakgrund av vad som framkommit finns därför 

inte några legitima skäl till att låta äktenskapet ensamt tjäna som kriterium i FB 4:4 utan 

till exempel bör även samboende par, vars samboende uppnått viss stabilitet, kunna 

prövas som adoptivföräldrar. 

3.5 Sammanfattning 

I uppsatsens nu avhandlade del har motiven bakom FB 4:4 presenterats, följt av en 

diskussion om det finns skäl att se över användandet av äktenskap som kriterium, bland 

annat genom att resonera kring om samboende par borde få anta adoptivbarn 

gemensamt. 

Separationsbenägenheten hos samboende par har diskuterats särskilt eftersom en 

separation skulle kunna motverka adoptionsinstitutets syfte, vilket bland annat är att ge 

barn trygga uppväxtförhållanden. Barn som lever med samboende föräldrar löper 

dubbelt så hög risk att uppleva en separation.58 Eftersom gifta och samboende föräldrar 

har olika benägenhet att separera har, i förhållande till att ge adoptivbarnet trygga 

uppväxtförhållanden, benägenheten att separera ansetts viktig att uppmärksamma. 

Särskilt eftersom den faktiska samvaron mellan gifta och samboende föräldrar skiljer sig i 

det avseendet. 

                                                

57 Caroline Sörgjerd, Rätten att bli förälder – en analys av reglerna om assisterad befruktning och adoption, SvJT 2012 
s. 699. Sörgjerd verkar vara av uppfattningen att likabehandling av vuxna getts för stort utrymme i debatten 
om rätten att bli förälder. 
58 Se tidigare anförd rapport Barn, föräldrar och separationer. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att bland annat på grund av den komplexa 

socioekonomiska bild som ligger bakom pars val att separera kan en högre 

separationsgrad hos samboende par inte ensamt tjäna som skäl till att samboende par ska 

utestängas från att adoptera. 

Utformningen riskerar även strida mot EKMR – dock har denna fråga inte prövats av 

domstolen. 

Efter att ha granskat äktenskapet som förutsättning för adoption för par finns enligt min 

mening inte några hållbara skäl att låta kravet på äktenskap kvarstå, åtminstone inte som 

ensam samlevnadsform. Förslagsvis kan även samboende par få prövas som 

adoptivföräldrar. En stabil samvaro mellan samboende par liknar i sådan utsträckning 

den mellan gifta, att användandet av äktenskapet som kriterium i den nu avsedda 

bestämmelsen inte kan motiveras. Dock ska det utredas att samboendet har uppnått 

önskvärd stabilitet, detta bör finnas med som rekvisit i lagen. 

Rättens prövning, FB 4:6, om adoption är lämpligt ska präglas av ett barnperspektiv. Att 

ge samboende par möjligheten att gemensamt anta adoptivbarn kan inte per definition 

sägas strida mot ett bibehållet barnperspektiv. Inte heller kan en möjlighet för 

samboende par att adoptera gemensamt endast sägas utgöra ett vuxenperspektiv.  

Istället för en lagstiftning som förhåller sig neutral i frågor som rör familjebildning, kan 

nuvarande utformning ses som selektiv och därmed inte i linje med den svenska 

målsättningen om neutralitet på familjerättens område. 

Ett alternativ är att utvidga grundförutsättningarna i fjärde kapitlet så att samboende par 

enligt dessa har rätt att anta adoptivbarn gemensamt. Särskilt åsyftas en ändring av FB 

4:4 så att både makar och samboende par som uppnått sådan stabilitet kan prövas som 

adoptivföräldrar. Förslagsvis kan krävas att paret sammanbott en längre tid i syfte att 

söka säkerställa att parets samvaro uppnått visst stabilitet. Det får anses långsökt att ett 

par som vill bilda familj och ansöker om adoption skulle ha sammanbott annat än en 

längre tid.  

Min uppfattning är att samboende par enligt grundförutsättningarna borde få anta 

adoptivbarn gemensamt och komma ifråga för rättens lämplighetsprövning, FB 4:6. 
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Avslutningsvis: Visst är det så att det är barnets bästa och inte likabehandling av vuxna 

som ska tjäna som utgångspunkt vid bedömningen för om ett par borde få adoptera.59 I 

ovanstående stycken har det dock utvecklats att uppdelningen mellan gifta och ogifta par 

är en grovhuggen uppdelning som inte nödvändigtvis syftar till barnets bästa eftersom 

det finns andra lika viktiga, om inte viktigare, grunder att ta hänsyn till än parets 

samlevnadsform. Jag har också försökt beskriva att möjligheten för samboende att 

adoptera, inte kan sägas strida mot ett bibehållet barnperspektiv bara för att diskussionen 

om sambos rätt delvis är sprungen ur en tanke om likabehandling. 

                                                

59 Sörgjerd, C, SvJT 2012 s. 706. 
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4 Vårdnad vid barnets födelse – FB 6:3 

Nedan resoneras kring användandet av äktenskap som kriterium i FB 6:3, vilka skäl som 

ligger bakom användandet samt eventuella alternativ till äktenskapet som kriterium. Som 

alternativ diskuteras särskilt automatisk gemensam vårdnad för samboende föräldrar. 

Bestämmelsen inverkar på föräldrars rätt och möjlighet att ta hand om sina barn. Det är 

därmed en viktig fråga för både föräldrar och barn. 

4.1 Vårdnad och vårdnadsansvar 

Att ha vårdnaden om ett barn innebär ett ansvar att se till att barnets rätt till 

grundläggande omvårdnad, god fostran och trygghet tillgodoses. Vårdnadens syfte är 

således att se till att barnets behov tillgodoses, härtill kommer ett rättsligt ansvar. En 

bestämmanderätt är även knuten till den som har vårdnaden om barnet.60 

Vårdnad, boende och umgänge regleras i FB 6 kap., i FB 6:1 framgår vilka rättigheter 

barnet har och i efterföljande 6:2 fastställs vem skyldigheten åligger; regelmässigt 

föräldrarna om ingen annan anförtrotts vårdnaden. För att fullgöra sin plikt har 

vårdnadshavaren enligt FB 6:11 givits bestämmanderätten i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter; en rätt som ska utövas gemensamt om barnet har två 

vårdnadshavare, FB 6:13. Enligt FB 6:11 ska vårdnadshavaren ta hänsyn till barnets 

åsikter i takt med barnets ökande mognad och ålder; rätten för barn som är i stånd att ha 

åsikter att fritt uttrycka sig har stöd i art. 12 i Barnkonventionen. Tanken om att båda 

föräldrarna ska vara delaktiga och ta ansvar om barnet kommer även till uttryck i artikel 

18 i Barnkonventionen där det stadgas att konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att 

säkerställa att principen om båda föräldrars ansvar för barnets fostran och utveckling 

efterlevs.61 

                                                

60 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 434 – 437. 
61 Se artikel 18 i Barnkonventionen samt Sjösten, s. 48. 
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4.2 Vårdnad vid barnets födelse 

Det rättsliga föräldraskapet för moderns del baseras på den romerska rättsprincipen mater 

semper certa est (fritt översatt: modern är alltid säker), med innebörden att modern till ett 

barn alltid är känd. Därmed har inget behov av reglering om fastställande av moderskap 

tidigare ansetts behövlig.62 Att vårdnaden enligt FB 6:3 tillkommer modern ensam kan 

således ses som en förlängning av att föräldraskapet för moderns del anses känt, därmed 

har vårdnaden baserats på föräldraskapet. 

Vårdnad om barn direkt efter födseln tillkommer enligt gällande rätt föräldrarna 

gemensamt om dessa är gifta med varandra, FB 6:3 st. 1. Bestämmelsen kan anses 

kopplad till FB 1:1 där det stadgas att moderns make automatiskt blir rättslig förälder. Är 

modern vid tiden för barnets födelse ogift tillkommer vårdnaden henne ensam, detta 

framkommer också av FB 6:3 st. 1. Den ogifte fadern måste således vidta särskilda 

åtgärder för att få del i vårdnadsansvaret.63 Efter bekräftelse eller fastställt faderskap 

(enligt föreskriven ordning i FB) kan föräldrarna erhålla gemensam vårdnad enligt FB 6:4 

st. 2. Lagen kräver alltså anmälan eller myndighetsbeslut. 

Ingår föräldrarna efter födseln äktenskap följer gemensam vårdnad enligt FB 6:3 st.1. 

Intressant att uppmärksamma är att även äktenskap som ingås efter födseln får 

gemensam vårdnad som följd, ingått äktenskapet får enligt lagens nuvarande utformning 

således långtgående rättsverkningar. 

Det görs i flera rättssystem skillnad på möjligheterna till gemensam vårdnad för barn 

födda inom och utom äktenskap. I de flesta rättsordningar blir vårdnaden gemensam för 

gifta föräldrar, där gemensam vårdnad kan komma ifråga för ogifta föräldrar krävs ofta 

någon form av åtgärd - avtal eller dom.64 

                                                

62 Saldeen, s. 48. 
63 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 462. 
64 Schiratzki, s. 60 ett undantag är Island, mer om detta i 4.4.1. 
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4.2.1 Skälen bakom FB 6:3 

År 1995 lades en utredning fram som behandlade frågan om ogifta föräldrar borde 

erhålla automatisk65 gemensam vårdnad.66 Utredningens skäl till att behålla nuvarande 

ordning sades vara risken att modern inte ville medverka till faderskapets fastställelse 

samt att det saknades en synlig markering att samboförhållande i själva verket förelåg. 

”Folkbokföringen är inte tillräcklig i det avseendet” hette det i utredningen; som skäl 

angavs sådana situationer då människor lever i samboförhållanden men av olika 

anledningar är folkbokförda på olika adresser. 

I den efter utredningen efterföljande propositionen sades det att gemensam vårdnad inte 

alltid är att föredra då föräldrarna inte är sammanboende. Beträffande ogifta föräldrar 

sades däremot att gemensam vårdnad borde kunna göras till huvudprincip. 

”Även när det gäller ogifta föräldrar är ett gemensamt rättsligt ansvar för barnet emellertid en naturlig 
utgångspunkt. Enligt regeringens mening finns det därför goda skäl att närmare undersöka om det är 
möjligt att göra automatisk gemensam vårdnad till huvudprincip även för dessa föräldrar och hur en sådan 
reglering i så fall kan utformas”.67 

Samvaron mellan samboende ogifta föräldrar ansågs redan vid tiden för propositionens 

tillkomst likna den mellan gifta föräldrar. Anledningen till att automatisk gemensam 

vårdnad inte infördes var att det inte tycktes finnas någon officiell registrering, likt den 

vigsel utgör, som ansågs tillräcklig. Avsaknaden av sådan förefaller enligt förarbetena vara 

huvudskälet till att samboende par inte kan erhålla gemensam vårdnad. Till detta lades 

även ett resonemang om att det kunde uppstå situationer då modern inte skulle 

medverka till att få faderskapet fastställt om hon visste att vårdnaden då skulle bli 

gemensam. Eftersom detta resonemang inte utvecklas vidare antas här att fastställande av 

faderskap ansågs överordnat frågan om gemensam vårdnad och att man inte ville 

genomföra en reform som riskerar motverka att barnet får två rättsliga föräldrar. 

Den stora reformen år 1998 beträffande vårdnad och framför allt att sådan kan dömas till 

mot ena förälderns vilja, om det anses bäst för barnet, lämnade frågan om automatisk 

gemensam vårdnad för ogifta föräldrar oförändrad. Även om reformen gav frågan 

förnyad aktualitet. Att ogifta samboende föräldrar inte erhåller automatisk gemensam 
                                                

65 Singer är kritisk till uttrycket automatisk gemensam vårdnad då hon anser att det antyder att 
vårdnadsansvar är en direkt följd av konstaterat släktskap istället för att baseras på ansvarstagande om 
barnet. I den rådande debatten om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar är uttrycket dock det som 
genomgående används. Se vidare Singer, A, Föräldraskap i rättsligt belysning, not. 146 
66 SOU 1995:79 Vårdnadstvistutredningen. 
67 Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, s. 36. 
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vårdnad är något som diskuterats flitigt och mycket tyder på att det råder relativ 

överensstämmelse om att samboende föräldrar i likhet med gifta föräldrar ska erhålla 

gemensam vårdnad direkt efter barnets födelse.68 

År 1999 utkom en departementspromemoria (vars innehåll diskuteras mer utförligt i 

4.4.2) som föreslog en ändring, dock har ingen åtgärd vidtagits i skrivande stund; stiltje 

tycks med andra ord råda på departementet. 

4.2.2 FB 6:3 - förenlighet med EKMR 

Att inte tillåta gemensam vårdad utan moderns medgivande riskerar stå i strid med artikel 

8 (tillsammans med artikel 14) i EKMR om rätten till respekt för privat- och familjeliv. 

Artikel 14 stadgar att ingen skillnad får göras i åtnjutandet av rättigheterna baserat på en 

rad olika diskrimineringsgrunder i EKMR.  

I målet Sporer mot Österrike fann domstolen att en ogift far till ett barn som inte kan 

erhålla gemensam vårdnad mot moderns vilja, diskrimineras eftersom han behandlas 

annorlunda än en gift man. I fallet föddes en son utomäktenskapligt och fadern kunde 

enligt österrikisk lag inte erhålla gemensam vårdnad utan moderns samtycke. En sådan 

ordning ansågs vara diskriminerande eftersom den ogifte faderns familjeliv i lägre grad 

respekterades baserat på att han inte var gift.  

Eftersom registrering till Skatteverket endast kan ske efter anmälan av båda föräldrar till 

socialnämnden (FB 6:4 stycke 2 p. 1) eller Skatteverket (FB 6:4 stycke 2 p. 2) och detta i 

praktiken innebär att modern kan hindra processen genom att inte medverka vid 

anmälan borde Sporer mot Österrike även gå att applicera på svensk rätt. I svensk rätt finns 

förvisso en möjlighet för fadern att erhålla del i vårdnaden (genom FB 6:5) om det anses 

vara i linje med barnets bästa. Men en ogift och gift far behandlas fortfarande olika i 

relativt lika situationer och utan någon rimlig förklaring till utebliven likabehandling.69 

                                                

68 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 462. 
69 Se vidare Case of Sporer v. Austria application number 35637/03, p. 55 ff.  
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4.3 Gemensam vårdnad i svensk rätt 

Genom ändringar i ÄktB år 1973 togs ett viktigt steg i fråga om vårdnad om barn; 

ändringarna innebar att skulden till söndringen i äktenskapet inte tillmättes betydelse i 

vårdnadsfrågan. Under samma reform stärktes ogifta fäders rätt att få vårdnaden om sitt 

barn, vilket dessförinnan inte över huvud taget varit möjligt. 

År 1976 vidtogs ytterligare ändringar i FB vilka innebar att skilda föräldrar kunde erhålla 

gemensam vårdnad om barn, en möjlighet som tidigare endast tillföll gifta föräldrar. 

Ogifta föräldrar kunde efter reformen gemensamt ansöka om gemensam vårdnad hos 

domstol. Det bakomliggande motivet till ändringarna år 1976 var i första hand att främja 

goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna.70 

Fler ändringar i frågor som rör vårdnad om barn skedde år 1983.71 Önskan att 

åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män tycks delvis varit motivet till dessa 

lagändringar, då det ansågs (åtminstone framhöll statsrådet Petri så för egen del) att 

lagstiftningen, som i stora delar härstammade ifrån tidsperioden 1917-1920, inte längre 

speglade de värderingar och förhållanden som rådde vid tiden för reformen. Genom 

ändringarna stärktes bland annat möjligheten för ogifta samboende par att inneha 

gemensam vårdnad till att endast kräva ansökan hos dåvarande pastorsämbetet 

(nuvarande Skatteverket).  

Fler ändringar i FB vidtogs år 1990 som bland annat syftade till att främja 

samförståndslösningar framför tvistelösningar i vårdnadsmål. 

År 1998 genomfördes lagstiftning som ytterligare syftade till att öka förutsättningarna för 

samförståndslösningar samt gav domstolen ökade möjligheter att döma till gemensam 

vårdnad, även mot den ena förälderns vilja.72 

Det ska även tilläggas att det år 2006 genomfördes betydande ändringar i FB, framförallt 

i syfte att stärka barnperspektivet.73 

Enligt vad som anförts ovan kan alltså en tydlig strävan efter ökat användande av 

gemensam vårdnad ses i svensk rätt. Med det vill poängteras att automatisk gemensam 

                                                

70 Prop. 1975/76:170 om ändring i föräldrabalken m.m., s. 1 -2. 
71 Prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m., s. 17 – 18. 
72 Prop. 1997/98:7Vårdnad, boende och umgänge, s. 1-2 (sammanfattning). 
73 Sjösten, s. 32. 
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vårdnad för samboende föräldrar skulle ligga i linje med den rättsutveckling som skett på 

området. 

4.3.1 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar – till fördel för barnet? 

Efter 1998 års reform som huvudsakligen syftade till att öka användandet av gemensam 

vårdnad har det ifrågasatts om gemensam vårdnad alltid är bäst för barnet. Kritiken har 

främst riktats mot fall när föräldrarna har sådana samarbetssvårigheter att den 

gemensamma vårdnaden i praktiken inte kan genomföras, eller inte genomföras utan 

stora svårigheter. Kritiken grundar sig även på att barnet i många fall huvudsakligen är 

bosatt hos den ena föräldern vilket medför att det rättsliga ansvaret för barnet inte 

motsvaras av faktisk omvårdnad och ansvar. 74 

Det är viktigt att saker inte tas för givna, till exempel att gemensam vårdnad alltid är bäst 

för barnet, och får status som ovillkorliga sanningar. Som exempel kan nämnas att någon 

diskussion om eventuella negativa effekter vid ökat användande av gemensam vårdnad, 

uteblev helt inför 1998-års reform. Kritiken tar dock huvudsakligen sikte på situationer 

då föräldrarna separerat; därför kan kritiken inte sägas applicerbar i den fråga som 

diskuteras i uppsatsen. Gemensam vårdnad borde därför regelmässigt kunna vara 

målsättning i vårdnadsfrågor, i synnerhet då föräldrarna är sammanboende och därmed 

delar på den faktiska vården av barnet. Därför kan automatisk gemensam vårdnad för 

samboende föräldrar sägas ligga i linje med den strävan om gemensamt vårdnadsansvar 

som finns på familjerättens område. I diskussionen om gemensam vårdnad borde det 

istället göras en distinktion mellan å ena sidan användandet av gemensam vårdnad för 

separerade föräldrar, å andra sidan användandet för sammanboende och gifta. 

4.4 Automatisk gemensam vårdnad för samboende föräldrar 

Socialstyrelsen låter varje år undersöka hur många föräldrar som anmäler om gemensam 

vårdnad efter fastställt faderskap - 2011 var denna siffra 89 %. För samboende föräldrar 

var siffran 96 % och för icke samboende föräldrar var siffran 53 %. Av detta går att 

utläsa en vilja om att vårdnaden ska vara gemensam hos i stort sett alla samboende 

                                                

74 Hänsyn till barnets bästa ska ha varit motivet för reformen se Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 462. 
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föräldrar.75 Skillnaden i tendensen att anmäla om gemensam vårdnad mellan samboende 

och icke samboende föräldrar är också intressant eftersom det innebär att det kanske 

snarare bör göras skillnad mellan å ena sidan föräldrar som bor ihop oavsett civilstånd å 

andra sidan föräldrar som inte är sammanboende. 

Av betydelse är att de flesta ogifta par sammanbor vid barnets födelse (där är statistiken 

tydlig)76, därmed ska de i regel kunna dela på den faktiska omvårdnaden av barnet. 

Statistiken visar även att de allra flesta sammanboende par ansöker om gemensam 

vårdnad, det finns således en tydlig vilja för ogifta sammanboende föräldrar att erhålla 

gemensam vårdnad. Det måste även sägas vara till fördel för barnet eftersom sådan regel 

skulle främja barnets rätt till en god och nära relation till båda föräldrarna. Oaktat att 

föräldraskap och vårdnad inte är samma sak; utan vårdnaden begränsas rätten att ta hand 

om barnet och därmed även själva möjligheten att utöva föräldraskapet. Automatisk 

gemensam vårdnad ligger även i linje med den generella strävan om gemensam vårdnad i 

svensk rätt. En strävan som kan ifrågasättas i en del avseenden, det borde dock mest vara 

fråga om kritik mot användandet av gemensam vårdnad när föräldrarna har separerat och 

därmed inte i samma utsträckning kan dela på den faktiska omvårdnaden om barnet. 

Efter vad som framkommit i uppsatsen ligger automatisk gemensam vårdnad för 

samboende föräldrar både i linje med en strävan om gemensam vårdnad i svensk rätt 

samt en tanke om att den som faktiskt sköter barnets omvårdnad även ska ha del i 

vårdnaden. Därför kan sägas att det både skulle ligga i linje med strävan om 

likabehandling samt vara till fördel för barnet. 

4.4.1 Alternativ till nuvarande utformning 

Det senaste förslaget på automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar återfinns i en 

departementspromemoria ifrån 1999. Där föreslås att gemensam vårdnad automatiskt 

ska erhållas tre månader efter fastställt faderskap. Inom tremånadersperioden kan någon 

av föräldrarna motsätta sig den gemensamma vårdnaden genom att anmäla detta till 

socialnämnden men om så inte sker ska vårdnaden efter fastställt faderskap bli 

gemensam efter tre månader. Promemorian tar alltså sikte på gemensam vårdnad för alla 

föräldrar sedan fastställt faderskap utan att någon distinktion mellan samboende och icke 

                                                

75 Familjerätt år 2011, s. 16. 
76 Statistiska centralbyråns rapport Barn, föräldrar och separationer – utvecklingen under 2000-talet, s. 15 – 16. 
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samboende görs; så har förslaget utformats i huvudsak med hänsyn till barnets bästa. Det 

ansågs i promemorian för svårt att klargöra vilka som faktiskt bodde tillsammans, 

däremot ansågs faderskapsbekräftelse- eller fastställelse såsom säker.77 Som avhandlats i 

det tidigare finns problem med automatisk gemensam vårdnad för icke samboende 

föräldrar eftersom vårdnaden vid en sådan lösning riskerar att inte vara kopplad till den 

faktiska omvårdnaden av barnet. 

Ett av författaren eget alternativ till nuvarande utformning är att sambor genom anmälan 

till Skatteverket registrerar sig som sambor, vilket sedan kan läggas till grund för bland 

annat automatisk gemensam vårdnad. Befintlig möjlighet till registrering som sambos i 

fastighetsregistret skulle till exempel kunna används. På så vis får samboende par 

möjlighet att välja om de vill att samboendet ska uppnå sådan status att det kan läggas till 

grund för gemensam vårdnad.  Istället för att särskilt åtgärd ska vidtas efter barnets 

födelse och därmed inverka negativt på barnets rätt till två föräldrar, kan särskild åtgärd 

vidtas från och med att paret flyttat ihop. Sådan registrering skulle möjligen vara bättre 

än att endast vara folkbokförda på samma adress, och därefter i förekommande fall 

kunna användas som en mer säker grund för automatisk gemensam vårdnad. 

På Island erhåller samboende föräldrar automatisk gemensam vårdnad. Samboendet 

accepteras rättsligt om det finns otvetydigt bevis på sammanboendet; registrering i det så 

kallade fællesregistret utgör sådant bevis.78 Är föräldrarna varken gifta eller 

sammanboende tillkommer vårdnaden modern ensam. Isländsk rätt är med andra ord ett 

exempel på när föräldrarnas faktiska samlevnad tillmäts stor betydelse.79 

Varför den svenska folkbokföringen inte skulle kunna utgöra sådant otvetydigt bevis som 

registrering i det isländska fællesregistret utgör, har inte närmare utvecklats. Enligt vad 

jag genom uppsatsen kommit fram till så skulle den svenska folkbokföringen kunna tjäna 

som bevis över sammanboende.80 Folkbokföringens syfte är ju att fastställa bosättning 

                                                

77 Ds 1999:57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar – samt en språklig och redaktionell översyn av 6 kap. 
föräldrabalken, s. 60 ff. 
78 SOU 1995:79, Vårdnad, boende och umgänge – vårdnadstvistutredningen, s. 77. 
79 Schiratzki, s. 195 – 196. 
80 Dock ska här sägas att uppsatsens syfte inte på något sätt har varit att granska den svenska 
folkbokföringen. 
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samt att registrera uppgifter om identitet, familj och en del andra förhållanden.81 Särskilt 

har folkbokföringen i uppgift att fastställa en persons bosättning.82 

Som exempel kan en liknelse göras med att det i motiven till lagändringar beträffande 

den familjerättsliga underhållsskyldigheten sägs att folkbokföringen i regel kunna 

användas för att avgöra var barnet har sitt varaktiga boende.83 Vidare används 

folkbokföringen i socialförsäkringsbalken (2010:110)84, för att avgöra var ett barn ska 

anses varaktigt boende (se bland annat SFB 17:3-4). Ytterligare kan nämnas att 

folkbokföringen redan har betydelse på familjerättens område, bland annat genom att 

(rättsligt) bestämma vilken familj ett barn tillhör.85. Något som det förvisso går att rikta 

kritik emot. Dock innebär det att folkbokföringen används i andra rättsliga sammanhang 

vilket kan ses som ett tecken på att det även skulle kunna gå att använda beträffande 

automatisk vårdnad för samboende föräldrar. 

Genom att ge exempel på andra tillfällen då folkbokföringen används är meningen att 

beskriva att folkbokföringen redan används i rättsliga sammanhang. Skulle viljan att 

upprätta ett system som möjliggör automatisk gemensam vårdnad för samboende 

föräldrar finnas, är det min uppfattning att ett sådant system skulle kunna upprättas. 

Införandet av automatisk gemensam vårdnad för samboende föräldrar är enligt mig inte 

juridiskt tekniskt omöjligt; snarare rör det sig om ovilja att försöka åstadkomma ett 

sådant fungerande system. Kanske beror istället oviljan på moraliska värderingar som, så 

att säga, har förtäckts med rättstekniska argument. 

4.5 Sammanfattning 

I det avhandlade avsnittet har skälen bakom användandet av äktenskap som kriterium i 

FB 6:3 närmare utvecklats. Det har även förts en diskussion om det finns skäl att se över 

användandet, och då särskilt i förhållande till automatisk gemensam vårdnad även för 

samboende föräldrar. 

                                                

81 Se Ryrstedt, Familjerätt och socialrätt i samverkan, JT 2002/03 s. 587 samt folkbokföringslagen (1991:491), i 
fortsättningen FBL. Eva Ryrstedt är professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Lunds universitet. 
82 Se Ryrstedt, Ett barn, en folkbokföringsadress men två familjer, JT 2009/10 s. 296. 
83 NJA II 1978 s. 389. 
84 I fortsättningen används förkortningen SFB. 
85 Ryrstedt, Familjerätt och folkbokföring; kalla fakta som ställföreträdare för verkligheten, JT 2008/09 s. 564. 
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Mot bakgrund av vad som framkommit finns få giltiga skäl till varför samboende 

föräldrar inte tilldelas automatisk gemensam vårdnad.86 Automatisk gemensam vårdnad 

tycks ligga i linje både med barnets intresse av en god och nära relation med båda 

föräldrarna, en koppling mellan den faktiska omvårdnaden och den rättsliga vårdnaden 

samt den tanke om att gemensam vårdnad är bäst för barnet, som präglat svensk rätt. 

Dessutom riskerar nuvarande utformning av FB 6:3 stå i strid med rätten till skydd för 

familjeliv i artikel 8 EKMR; dock har denna fråga i sig inte prövats av domstolen. 

Att samboende föräldrar inte tilldelas automatisk gemensam vårdnad med hänsyn till att 

det inte finns ett system som tydligt markerar samboende, och varför inte 

folkbokföringen med enklare modifikation skulle kunna utgöra ett sådant system, kan 

inte sägas vara ett godtagbart skäl för att inte utforma bestämmelser i enlighet med vad 

som är bäst för barnet samt i linje med människors rätt till skydd för familjeliv.  

Den undantagssituation då mamman inte skulle medverka till att fastställa faderskapet 

kan inte heller sägas väga upp mot de fördelar automatisk gemensam vårdnad skulle 

medföra, särskilt för barnet.  

Att automatisk gemensam vårdnad även kan antas verka för jämställdhet mellan kvinnor 

och män87, samt för neutralitet i förhållande till familjebildning, är ytterligare skäl för att 

se över utformningen av FB 6:3.  

Slutligen är det min uppfattning att likabehandling av vuxna även i det här avseendet inte 

strider mot ett bibehållet barnperspektiv; istället går de båda perspektiven att förena. 

                                                

86 Uppfattningen delas bland annat av Anna Singer, se vidare Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 462-
464. Att det rör sig om föräldrarna som ska tilldelas automatisk gemensam vårdnad innebär i sig att det är 
fråga om automatisk gemensam vårdnad efter fastställt faderskap. 
87 Om jämställdhetsaspekter i förhållande till automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar se vidare 
Ds 1999:57, s. 49 – 51. 
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5 Underhållsskyldighet för den som varaktigt bor 
tillsammans med annans barn – FB 7:5 

Den tredje och sista bestämmelsen som ska exemplifiera hur äktenskapet används som 

kriterium är FB 7:5 om underhåll för den som varaktigt bor tillsammans med annans 

barn. Bestämmelsens utformning inverkar på, och sätter upp gränser för, skyldigheten att 

försörja ett barn; bland annat därför rör det sig om en betydelsefull paragraf. 

Inledningsvis följer ett kort stycke om underhållsskyldighet i svensk rätt för att sedan 

diskutera FB 7:5. I likhet med de övriga bestämmelserna om adoption och vårdnad finns 

det i FB 7 kap. om underhållsskyldighet bestämmelser som använder sig av äktenskapet 

som kriterium, varav FB 7:5 är en. Paragrafens utformning aktualiserar ett flertal frågor 

kring barnets rätt till ekonomisk trygghet och huruvida denna rätt är avhängig vilken 

familjekonstellation barnet lever i.88 Att underhållsskyldigheten faller bort då den som 

varaktigt bor tillsammans med barnet inte är gift eller har gemensamma barn med 

barnets förälder kan få direkta konsekvenser för barnets levnadsstandard. Att undvika 

barnfattigdom var till exempel ett av huvudmotiven vid införandet av det statliga 

underhållsstödet. Reglerna i sjunde kapitlet FB har betydelse för barns försörjning och 

fyller en praktiskt viktig funktion.89 

5.1 Allmänt om underhållsskyldighet 

Underhållsskyldigheten har att göra med det rättsliga föräldraskapet på så vis att reglerna 

om fastställande av rättsligt föräldraskap infördes devis på grund av att samhället samt de 

offentliga finanserna fordrade att någon kunde åläggas ett underhållsansvar för barnet.90 

I avhandlingen Föräldraskap i rättslig belysning uttrycker Anna Singer, professor i civilrätt, 

särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet sig om underhållsskyldighet såhär: 

”Barnets intresse av försörjning finns sedan en 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 tillhandahåller detta saknar dock betydelse sett ur barnets synvinkel. I ett samhälleligt perspektiv 

                                                

88 Formuleringen är hämtad ifrån Linda Jönsjös artikel Barnets rätt till ekonomisk trygghet – ger den svenska 
regleringen samma skydd oavsett vilken familjekonstellation barnet lever i?, JT, nr. 4 2001/02 s. 787. 
89 Singer, Barnets bästa, s. 167. 
90 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 523. 
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kan det däremot vara av intresse med en ordning som ålägger den som är barnets upphov 
underhållsskyldighet.”91 

Citatet ska betona såväl underhållsskyldighetens betydelse för barnet, som det faktum att 

barnets behov av försörjning kvarstår alldeles oavsett vilken familjekonstellation barnet 

upptas i. Behovet är därmed inte avhängigt vem som tillhandahåller eller inte 

tillhandahåller denna livets nödtoft. 

I artikel 5 samt 18 i Barnkonventionen sägs särskilt att det är föräldrarnas ansvar att få 

barnets grundläggande behov tillgodosedda. I artikel 18.2 tilläggs dock att föräldrarna ska 

ges lämpligt bistånd då de fullgör detta ansvar vilket innebär ett delvis ansvar även för 

samhället.92 

De första reglerna om underhåll återfinns i 1917 års lag om barn utom äktenskap; där 

gavs dessa barn en rätt till underhåll upp till 15 års ålder. Underhållsskyldighet fanns fram 

till och med år 1949 i dåvarande giftermålsbalk där det stadgades en allmän 

underhållsskyldighet gentemot familjen. Vad som utgjorde en familj baserades då på 

ingått äktenskap. År 1949 överfördes bestämmelserna till FB där det föreskrevs att 

föräldrar skulle stå kostnaderna för barnets uppehälle och utbildning. 

Fram till och med år 1978 fanns i Sverige en villkorslös underhållsskyldighet mellan 

föräldrar och barn. Genom ett tillsatt forskningsprojekt inför reformen år 1978 visades 

att underhållsskyldigheten medförde stora svårigheter för de underhållsskyldiga. Projektet 

visade att ungefär hälften av föräldrarna drogs med obetalda underhållsbidrag.93 År 1978 

genomfördes en stor reform på underhållsrättens område. Reformen kan sammanfattas 

med avskaffandet av den ovillkorliga underhållsskyldigheten för att istället övergå till ett 

system som tog hänsyn till förälderns förmåga att utge underhåll.94 Genom att bland 

annat införa regler om förbehållsbelopp för vanliga levnadskostnader (nuvarande FB 7:3) 

skulle reglerna om beräkning av underhållsbidrag bli mer enhetliga. Regler för beräkning 

saknades fram till reformen år 1978 vilket medförde en mycket varierande praxis. Som 

redan nämnts skulle förbehållsbeloppet lätta på den börda underhållsskyldigheten kunde 

medföra för de med svag betalningsförmåga. Socialstyrelsen gavs i uppdrag att upprätta 

                                                

91 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 523. 
92 Se artikel 5, 18 i Barnkonventionen samt SOU 2003:42, Ett reformerat underhållsstöd, s. 90. 
93 Saldeen, s. 237 – 242. 
94 Prop. 1978/79:12 Den familjerättsliga underhållsskyldigheten, s. 1-3. 
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riktlinjer för beräkningen av underhållsbidrag, riktlinjerna upprättas inte längre men 

beräkningsprinciperna som Socialstyrelsen framarbetade tillämpas fortfarande.95 

Eftersom ett betydande system av sociala förmåner hade tillkommit ansågs en översyn av 

reglerna om underhåll motiverad även av den anledningen. Att det ansågs nödvändigt 

med fortsatt civilrättsligt underhåll till barn berodde delvis på antalet ökade upplösta 

äktenskap.96 

5.2 Något om underhållsstöd 

Det statliga underhållsstödet regleras i 17-19 kap. SFB och administreras av 

Försäkringskassan. Stödet får stor praktisk betydelse eftersom det utgår om barnet 

varaktigt bor hos den ena föräldern och om det inte kan antas att barnet erhåller 

underhållsbidrag från den förälder som inte är boförälder. Det görs, i förhållande till 

barnets rätt till civilrättsligt underhåll, en självständig prövning om barnets behov av 

underhållsstöd, är förutsättningarna för rätten att erhålla underhållsstöd uppfyllda utges 

stödet och den förälder som inte är boförälder blir återbetalningsskyldig i den 

utsträckning ekonomisk förmåga finns. 45 % av alla barn med särboende föräldrar får 

helt eller delvis underhållsstöd av Försäkringskassan. Med andra ord är det vanligt att 

barnet får behovet av underhåll tillgodosett genom statligt underhållsstöd istället för 

civilrättsligt underhållsbidrag från föräldern. Trots att statens underhållsplikt anses 

subsidiär i förhållande till föräldrarnas får majoriteten av särboende barn sitt behov 

tillgodosett genom underhållsstöd och inte bidrag direkt ifrån föräldern.97 Den 

civilrättsliga underhållsskyldigheten enligt FB får på grund av underhållsstödet i SFB 

praktiskt mindre betydelse. Här kan tilläggas att en undersökning om ekonomi och 

föräldrasamarbete vid särlevnad visar att drygt 41 % av barnen som erhöll underhållsstöd 

skulle få mer om de istället fick underhållsbidrag enligt FB.98 De fördelar som är 

förknippade med underhållsstödet, bland annat att det betalas ut utan sådana dröjsmål 

som den civilrättsliga underhållsskyldigheten kan innebära, bör således vägas mot att ett 

potentiellt högre belopp, som skulle kunna bidra till högre levnadsstandard för barnet, 

inte utgår till barnet. 

                                                

95 Singer, Barnets bästa, s. 167-168. 
96 Prop. 1978/79:12 Den familjerättsliga underhållsskyldigheten, s. 1-3 samt Saldeen, s. 237 – 242. 
97 Singer, Barnets bästa, s. 178. 
98 Singer, Barnets bästa, s. 184. 
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5.3 Underhållsskyldighet enligt sjunde kapitlet FB 

Reglerna om underhållsskyldighet finns i FB:s sjunde kapitel. Enligt FB 7:1 är föräldrar 

skyldiga att sörja för underhållet för sitt barn. Föräldrarna, oavsett om de är 

vårdnadshavare eller ej, har att sörja för barnet beroende på dels barnets behov och dels 

föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt huvudregeln ska föräldrarna var och 

en bidra utefter förmåga. Skyldigheten att utge underhåll kvarstår till dess barnet fyllt 18 

år eller så länge barnet går i skolan, dock längst till dess att barnet är 21 år, FB 7:1 st. 2. 

Om föräldrarna lever tillsammans anses skyldigheten att sörja för underhållet utövas 

löpande genom sörjande för den dagliga vården. Om föräldrarna är inte lever 

tillsammans anses den av föräldrarna som inte lever med sitt barn inte dagligen kunna 

sörja för underhållet. Den föräldern ska därför istället sörja för underhållet genom ett 

bestämt underhållsbelopp. Med andra ord finns en koppling mellan att inte ha hand om 

den dagliga omsorgen av barnet och skyldigheten att utge underhållsbidrag. 

Underhållsskyldigheten är således inte avhängig vårdnaden utan skyldigheten avgörs 

istället beroende på barnets varaktiga boende.99 

Barn med särlevande föräldrar har ansetts löpa större risk för ekonomisk utsatthet än 

barn vars föräldrar sammanbor. I FB 7:2 stadgas att en förälder ska betala ett fastställt 

underhållsbidrag ifall föräldern inte har vårdnaden om sitt barn och inte varaktigt bor 

tillsammans med barnet. Bidragets storlek är bland annat beroende av den 

bidragsskyldige förälderns ekonomiska förmåga, vilken baseras på dennes inkomst. Den 

underhållsskyldige får årligen undanta ett förbehållsbelopp enligt FB 7:3, om barnet 

delvis bor hos den underhållsskyldige ska beloppet sättas ned, FB 7:4. Detta var också en 

del av 1978-års reform.100 

Staten har i förhållande till föräldrarna endast en subsidiär underhållsplikt som 

organiseras genom fastställandet av underhållstöd enligt socialförsäkringsbalken 

(2010:110)101. Tilläggas ska dock att det även finns andra sociala förmåner för barn vilket 

innebär att ansvaret för barns försörjning numera inte endast är en plikt för föräldrarna 

utan även för samhället i stort. 

                                                

99 Wickström, s. 208 – 209. 
100 För mer om beräkning av avdraget se Saldeen, s. 254 – 255.  
101 I fortsättningen används förkortningen SFB. 
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5.4 FB 7:5 - Underhållsskyldighet för den som varaktigt bor 

tillsammans med annans barn 

I FB 7:5 finns bestämmelser om underhållsskyldighet för den som varaktigt bor 

tillsammans med annans barn. Den äldre lydelsen av lagrummet innebar att om en 

person i äktenskap levde med någon som hade vårdnaden om ett barn så var den andra 

maken underhållsskyldig mot barnet så länge äktenskapet bestod. I svensk rätt fanns 

tidigare en omfattande underhållsskyldighet mot både barn och make som hade sin 

grund i äktenskapet, genom äktenskapet åtog man sig att försörja både make102 och i 

förekommande fall makes barn.   

Motivet till FB 7:5 om underhållsskyldighet för den som varaktigt bor tillsammans med 

annans barn, är att alla barn i samma familj har rätt till lika levnadsstandard. Motivet 

ligger bakom skyldigheten för styvföräldern, eller i förekommande fall sambo med 

gemensamma barn, ett utge ett överskjutande belopp för att åstadkomma en 

standardökning så att barnet blir behandlat på samma sätt som barn i det nya äktenskapet 

eller förhållandet. Rekvisitet om varaktighet har sin grund i att sådan varaktighet krävts 

för att familjegemenskap ska anses föreligga.103 

Skyldigheten för den som varaktigt bor tillsammans med annans barn är liksom statligt 

underhållsstöd en subsidiär skyldighet i förhållande till biologiska föräldrars 

underhållsskyldighet. På grund av möjligheten att erhålla underhållsstöd samt att det 

oftast finns en primärt underhållsskyldig förälder får bestämmelsen begränsad betydelse. 

Dock kan underhåll utöver underhållsstödet bli aktuellt om styvföräldern har bättre 

ekonomisk förmåga än vad föräldrarna annars haft. Ett överskjutande belopp har mot 

bakgrund av underhållsskyldighetens syfte, att alla barn i samma familjegemenskap ska 

leva under samma standard, ansetts förklarlig. 

Motiven till underhållsskyldighet mot styvbarn är som tidigare nämnts att barn inom 

samma familj ska ha rätt till lika levnadsstandard. Motivet till att år 1978 utvidga 

underhållsskyldigheten till den som varaktigt bor tillsammans med annans barn utan att 

vara gifta, om gemensamma barn finns, tycks ha varit ändrade familjebildningsmönster 

samt en härskande neutralitetsideologi på familjerättens område. På grund av 

                                                

102 Underhållsskyldigheten mellan makar regleras i 6 kap. ÄktB. 
103 Agell, Underhåll till barn och make, uppl. 4, Iustus, 1988, s 30. 
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neutralitetsideologin, att föräldrar och deras barn ska behandlas lika oavsett föräldrarnas 

civilstånd, innehåller lagen numera inte bara äktenskapet som kriterium utan även ett 

kriterium som ser till ett faktiskt familjeliv.104 

5.4.1 Äktenskapet som kriterium i FB 7:5 

Frågan om hur underhållsskyldighet för den som varaktigt bor tillsammans med annans 

barn ska utformas har betydelse utifrån ett flertal perspektiv. Det har att göra med barns 

rätt till försörjning och vilka gränser som dragits upp för andras ansvar än föräldrarnas. 

Samtidigt säger bestämmelsens utformning något om hur lagstiftaren ser på begreppet 

familjegemenskap. Utvidgningen till att även gälla sambos barn vittnar om en mer liberal 

uppfattning om vad som anses utgöra en familj. En utformning som motsvarar dagens 

familjebildningsmönster borde bättre leva upp till underhållsskyldighetens syfte och 

därmed vara ändamålsenlig. Därför ska i kommande stycken eventuella problem med 

alternativen utvecklas. 

Mot bakgrund av att barnets intresse av försörjning, som sedan lång tid tillbaka har 

erkänts i svensk rätt105, och hur dagens familjebildningsmönster ser ut går det att fråga sig 

om äktenskapet ska läggas till grund för en eventuell skyldighet att utge underhåll. Det 

kan inte helt sägas ligga i linje med motivet, att alla barn ska ha rätt till samma 

levnadsstandard om de lever inom samma familj. Barn och vuxna som varaktigt bor 

tillsammans, båda med barn från respektive tidigare förhållande men utan gemensamma 

barn, lever åtminstone rent faktiskt upp till något som kan liknas vid familjegemenskap. 

Annorlunda uttryckt så finns det ingen reell skillnad mellan den faktiska samvaron 

beroende på om äktenskap ingåtts eller inte. Barnets intresse av försörjning kan inte 

heller sägas minska eller utebli endast på grund av att den person som varaktigt 

sammanbor med barnets förälder inte är gift med föräldern eller inte har gemensamma 

barn med föräldern. 

Även om bestämmelsen numera har mindre praktisk betydelse säger bestämmelsens 

utformning något om vad det ställs för rättsliga kriterium för att man ska anses leva i en 

familjegemenskap. Vad som rättsligt sägs utgöra en familj ger en antydan om vad som 

krävs för att uppnå status som familj även i andra sammanhang. Analyserar vi 

                                                

104 Agell, Underhåll till barn och make, s. 30 -31. 
105 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 523. 
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bestämmelsens utformning i förhållandet till syftet är det åtminstone min uppfattning att 

lagstiftaren, avsiktligt eller oavsiktligt, dragit en gräns för vad som, åtminstone i 

underhållsrättslig mening, utgör en familj. 

5.4.2 FB 7:5 och olikbehandling av barn 

Anledningen till att det finns skäl att diskutera bestämmelsens utformning i förhållandet 

till syftet är bland annat för att se om det finns risk för olikbehandling av barn beroende 

på vilken (familje)-konstellation barnet hamnat i. Sammanbor till exempel två personer 

varaktigt utan gemensamma barn men med egna respektive barn från tidigare 

förhållanden kan underhållsskyldighet enligt FB 7:5 inte bli aktuellt. Även om dessa barn 

kanske lever med samma levnadsstandard utan underhållet har lagstiftaren genom 

nuvarande utformning i samma utsträckning inte valt att säkerställa att dessa barn lever 

under samma ekonomiska förhållanden. Skulle paret med sina respektive barn istället 

ingått äktenskap skulle barnen få en utökad rätt till underhåll. På så vis behandlas alltså 

barn och barns rätt till försörjning olika på grund av hur deras respektive föräldrar valt 

att leva tillsammans. Anledningen till olikbehandlingen, menar jag, finner man om man 

frågar sig vad lagstiftaren menat med familjegemenskap. Åtminstone kan det läsas ut 

motsatsvis ur förarbetena att den konstellation som nämnts ovan inte omfattas av lagen 

och därmed anses konstellationen inte utgöra en familj. Om det skulle anses utgöra en 

familj, ska ju alla barn inom samma familj ha rätt till samma standard och då skulle även 

dessa barn omfattas, och lagen skulle i så fall ha utformats annorlunda. 

Resonemanget ovan försöker visa att barn riskerar att hamna mellan stolarna beträffande 

sin rätt till försörjning endast på grund av att de lever i en konstellation som lagstiftaren 

inte anser utgöra en familj. Finns även gemensamma barn, finns enligt nuvarande 

utformning en familj, vilket kan ses som ett tecken på att man börjat se till den faktiska 

samvaron istället för vilken civilrättslig status som ligger bakom samvaron. En 

familjegemenskap anses enligt lagen per definition vara för handen om äktenskap ingåtts. 

En koppling mellan äktenskapet och vad som anses utgöra en familj finns således i 

svensk rätt; trots att bestämmelsen var föremål för ändring i 1978 års stora reform. När 

reformen genomfördes uteblev en diskussion beträffande äktenskapets lämplighet som 

kriterium, ur såväl ett barnperspektiv samt strävan efter att förhålla sig neutral i 

förhållande till hur människor väljer att bilda familj (neutralitetsideologi). 
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5.4.3 Alternativ till äktenskapet som kriterium i FB 7:5 

Av orsaker som angivits ovan är utformningen av FB 7:5 intressant. Bestämmelsens 

utformning tyder på en rådande uppfattning att om du gifter dig så utgör ni per 

definition en familj, men gifter ni er inte, ställs högre krav på er samlevnad för att uppnå 

familjestatus. Saknas ingått äktenskap vill lagstiftaren med andra ord se något ytterligare 

för att det ska röra sig om en familjegemenskap och har därför ställt upp kravet på 

gemensamma barn. Det rimmar dåligt med neutralitetsideologi och likabehandling samt 

även mindre bra med barnets intresse av försörjning.  

Ett alternativ till nuvarande utformning vore att se till den faktiska samvaron och 

därifrån föra en diskussion om vad som anses utgöra en familjegemenskap. En 

utformning som ser till ett faktiskt familjeliv hänger inte upp sig på civilrättslig status och 

riskerar inte i samma utsträckning barnets intresse av försörjning. På så vis skulle i större 

utsträckning samstämmighet råda mellan hur människor praktiskt väljer att leva sina liv 

och den rättsliga regleringen. 

I samband med att kritik riktas mot användandet av äktenskapet som kriterium ska 

nämnas att användandet av den faktiska samvaron kan vara förknippat med diverse 

juridiskt tekniska svårigheter. Där har äktenskapet en fördel, civilståndet innebär en 

registrering som gör användandet av äktenskapet som kriterium till en tydlig indelning. 

Nämnda svårigheter måste dock vägas mot om det kan anses rimligt, att mot bakgrund 

av ändrade familjebildningsmönster, använda sig av nuvarande indelning. En ny ordning 

är enligt min mening inte förknippat med juridisk tekniska omöjligheter. Att till exempel 

använda sig av folkbokföringen för att avgöra var ett barn är varaktigt bosatt görs redan i 

andra sammanhang. Att ställa upp rekvisit som relaterar till en faktisk familjegemenskap 

snarare än en där den definieras på grundval av äktenskapet kan enligt min mening inte 

heller anses ouppnåeligt. 
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5.5 Sammanfattning 

Det avhandlade avsnittet har avsett beskriva varför äktenskapet används som kriterium i 

FB 7:5 samt om det finns skäl att se över användandet av äktenskapet som kriterium för 

att bättre tjäna syftet, i synnerhet med hänsyn till barnets behov och intresse. 

Huvuddragen i utvecklingen på området kan sägas vara att se till annat än bara 

äktenskapet, detta eftersom skyldigheten att utge underhåll har utvidgats till att omfatta 

även den person som varaktigt bor tillsammans med annans barn om gemensamma barn 

finns. För att bättre leva upp till bestämmelsens syfte har med andra ord har äktenskapet 

som tidigare var det som aktualiserade underhållsskyldighet mot både barn och 

make/maka, utvidgats och bestämmelsen tar numera i större utsträckning hänsyn till hur 

familjegemenskapen i själva verket ser ut. Äktenskapet används fortfarande som 

kriterium men är numera inte ensamt rådande. Vid sidan finns även ett kriterium som 

istället har baserats på en faktisk samvaro. Att ytterligare utvidgning inte diskuteras kan 

förklaras genom att underhållsskyldighet enligt FB 7:5 numera inte fyller samma 

praktiska funktion som före underhållsstöd och andra bidrag som riktar sig mot 

barnfamiljer inrättades. Istället är bestämmelsen intressant på ett teoretiskt plan enligt 

vad som sagts ovan eftersom den tjänar som ett exempel på vad som rättsligt anses 

utgöra en familjegemenskap. Den rättsliga definitionen säger i sin tur något om vad som 

på ett mer generellt plan anses utgöra en familj. 
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6 Dagens familjebildningsmönster 

För att sätta analysen i ett sammanhang beskrivs nu närmare de förändringar som skett 

på familjebildningens område. Både benägenheten att ingå äktenskap samt 

familjestabiliteten har förändrats i stor utsträckning. I det kommande utvecklas därför 

den länge nedgående giftermålsfrekvensen såväl som den ökade frekvensen av antalet 

barn födda av ogift mor. Det sägs även något om samboendet och Sambolagens 

(2003:376)106 utveckling i svensk rätt. Slutligen sägs något om separationer i förhållande 

till samlevnadsform. Förändringarna på familjebildningens område kan bland annat ses 

som ett skäl till att det är angeläget att se över användandet av äktenskapet som kriterium 

i de olika föräldrarättsliga situationerna som beskrivits i det tidigare. 

6.1 Giftermål – frekvens då och nu 

Mitten av 1960-talet utgör äktenskapets gyllene år med en aldrig tidigare så låg 

medelålder hos människor som ingår äktenskap; hos kvinnor låg medelåldern på 23 år 

medan åldern för män var 26 år. Dessförinnan, mellan 1930 till 1960-talets mitt ligger 

antalet äktenskap som ingåtts på ungefär samma nivå, dock något lägre. 

Vid 1960-talets mitt börjar antalet giftermål till antalet att minska. Den första 

förändringen är att par börjar sammanbo en inte obetydlig tid innan de ingår äktenskap 

med varandra; då var således samboendet endast ett förstadium till ett liv som gifta. Med 

andra ord etableras en ny samlevnadsform – samboende.107 Tendensen har sedan dess 

varit att antalet giftermål har minskat men sedan 2000-talets början har trenden svängt 

och antalet äktenskap som ingåtts har ökat något igen.108 Dock är antalet par som ingår 

äktenskap fortfarande relativt nedgående.109 Även om trenden i nuläget alltså verkar ha 

avstannat något bör enligt min mening det tidigare sjunkande antalet giftermål läsas 

tillsammans med ett stadigt förhöjt antal giftermål upplösta genom skilsmässa. Att under 

relativt lång tid färre äktenskap har ingåtts samt fler avslutas i skilsmässa innebär ändrade 

                                                

106 I fortsättningen används förkortningen SamboL. 
107 SCB:s rapport, Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 250 år. 
Fakta inför 2000-talet, s. 64 - 65. 
108 SCB:s rapport, Tabeller över Sveriges befolkning, s. 377. 
109 Om den relativa nedgången se vidare Saldeen, s. 40. 
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mönster för familjebildning, särskilt avseende familjestabiliteten som numera är avsevärt 

lägre än när äktenskapet utgjorde normen för familjebildning. 

6.2 Barn födda av ogift mor 

År 2009 föddes drygt hälften av alla barn av ogift mor.110 Beteckningen ogift mor kan 

anses missvisande eftersom den indikerar att modern är ensam vid tiden för födseln, när 

de flesta nyblivna mödrar i själva verket då sammanbor med barnets far. 

Att något fler barn i Sverige idag föds av ogifta föräldrar än av föräldrar som först ingått 

äktenskap kan ses som ett tecken på att äktenskapet som samlevnadsform numera spelar 

en mindre betydande roll vad avser mönstren för familjebildning. Det faktiska sätt man 

lever tillsammans till exempel gemensam bostad och bohag, ekonomi i övrigt samt valet 

att bilda familj, tycks idag vara viktigare än inom vilket institut samvaron bedrivs. Att 

färre människor väljer att gifta sig innan de bildar familj tyder på en mindre 

traditionsbunden syn på familj och familjebildningsmönster. 

6.3 Samboendets utveckling i svensk rätt 

I 1734 års lag fanns bestämmelser om ofullkomnade äktenskap som lät 

äktenskapsrättsliga verkningar delvis inträda om en man haft samlag med sin fästekvinna. 

Kvinnan kunde genom bestämmelserna om ofullkomnade äktenskap få dom på att hon 

därmed (genom samlaget) blivit hans hustru. Reglerna ansågs moderna eftersom de bröt 

med de tidigare bestämmelserna om att äktenskap krävde vigsel som inledande åtgärd. 

Den faktiska samvaron tillmättes således betydelse i sådan utsträckning att äktenskapet 

kunde inträda såsom rättsföljd. Möjligheten kan ses som ett erkännande om att man och 

kvinna kunde leva tillsammans under former som endast ansågs lämpade för man och 

hustru även utan att ha ingått äktenskap. Lagstiftningen kan därför också ses som ett 

                                                

110 Att det statistiskt fortfarande talas om barn fött av ogift mor visar hur gamla värderingar fortfarande 
präglar dagens synsätt. En mer rättvisande term vore enligt mig att tala om barn födda av ogifta föräldrar 
(om det nu tycks statistiskt eftersträvansvärt att göra den samlevnadsdistinktionen) eller kanske mest 
intressant: föra statistik över antalet ensamstående kvinnor som föder barn, det vill säga de som vid tiden 
för födseln inte bor tillsammans med barnets far. Kanske framförallt för att se om dessa kvinnor lever i 
utsatthet men även för att undersöka om ensamstående som väljer att skaffa barn kan utgöra ytterligare ett 
familjebildningsmönster. Att statistiken är missvisande verkar även vara Saldeens uppfattning, se vidare 
Saldeen, s. 40. Här ska tilläggas att statistiken numera i större utsträckning tar hänsyn till om föräldrarna är 
samboende, se bland annat Familjerätt år 2011 eller SCB:s rapport Barn, föräldrar och separationer. 
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tecken på att samhället i vissa avseenden börjat reformeras. Reglerna om ofullkomnade 

äktenskap levde kvar i svensk rätt till och med år 1915. 

Första gången begreppet sambor används i svensk lag är i 1946-års lag om 

folkpensionering. Där förekom en regel som innebar att någon som ”sedan avsevärd tid 

sammanlevt under äktenskapsliknande förhållanden” i pensionshänseende kunde 

jämställas med maka eller make; följden blev att personen tillerkändes änkepension.111 

Som tidigare nämnts uttalade år 1969 dåvarande justitieminister i ett direktiv till 

familjelagskunniga att en ny lagstiftning borde vara neutral i förhållande till olika 

samlevnadsformer och moraluppfattningar. Detta har setts som introducerandet av en 

neutralitetstanke inom svensk familjerätt. Dock kom den efterföljande propositionen inte 

att anamma denna neutralitetstanke i samma utsträckning, istället sades att äktenskapet 

borde bevaras som den normala funktionen för familjebildning för större delen av 

människorna. Uttalandet kom oavsett att det utelämnades i propositionen att prägla 

kommande lagstiftning på området och förtjänar därför att uppmärksammas i 

förhållande särskilt till samboendet utveckling i svensk rätt.  

År 1973 träder lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad ikraft. 

Lagen blev sedermera lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och lagen om 

(1987:813) homosexuella sambor. Lagarna innebar möjlighet att vid samlevnadens 

upphörande, på endera sambons begäran fördela bostad och bohag som förvärvats för 

gemensamt bruk genom bodelning. 

År 1999 lade Sambokommittén fram ett förslag på ändrad sambolagstiftning mot bakgrund 

av slutsatsen att lagen inte i tillräcklig grad uppfyllde sitt syfte. Förslaget ledde fram till 

proposition 2002/03:80 Förslag till ny sambolag. Nu omfattade lagen även samkönade par 

samt innehöll ett starkare skydd för den svagare parten.112 

                                                

111 Agell & Brattström, s. 248 – 249. 
112 Håkansson, Sambolagen – en kommentar, uppl. 1, Thomson Reuters, 2010., s. 6 – 8. 
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6.4 Något om SamboL 

Samboende är, vid sidan av äktenskapet, den vanligaste samlevnadsformen i Sverige 

idag.113 År 2011 var ungefär en tredjedel av alla samboende par ogifta och lever alltså 

tillsammans som sambor; detta uppgick då till cirka en miljon sambos. 

Enligt 1 § SamboL är ett par som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och 

har gemensamt hushåll sambor. Definitionen är dock generell och är därför allmänt 

vedertagen även utanför lagen. SamboL gäller samkönade såväl som heterosexuella par 

och syftar till att tillhandahålla lösningar på praktiska problem av juridisk natur när detta 

ansetts påkallat för att skydda en svagare part och begränsar sig till att gälla bostad och 

bohag.  

Någon rättslig reglering som helt motsvarar SamboL finns inte i något annat land. 

Sveriges utveckling på området kan därför ses som både långtgående och unik i 

förhållande till andra länder.114 

6.5 Trygga uppväxtförhållanden och separationer 

Ett avsnitt ägnat åt separationer har ansetts motiverat delvis för att bibehålla ett 

barnperspektiv men delvis eftersom kopplingen mellan hur människor bildar familj och 

förekommande fall separerar. 

Eftersom trygga uppväxtförhållanden för barnet är en målsättning bör antalet 

separationer hållas så lågt som möjligt, kanske särskilt vid adoptioner eftersom 

adoptivbarn i viss mån är särskilt känsliga.115 

En viktig fråga är i sammanhanget om det i själva verket är en stabil familjegemenskap 

som barnet ska tas upp i och om äktenskapet är en garant för trygghet. Till exempel mot 

bakgrund av skilsmässofrekvens och omgiften fungerar äktenskapet som en garant och 

har par i samboförhållanden större tendens att separera? I SCB:s rapport Barn, föräldrar 

och separationer - utvecklingen under 2000-talet har det undersökts hur många barn som 

upplever separationer. Istället för att endast på separationer finns i rapporten ett ämnat 
                                                

113 Agell & Brattström, s. 246. 
114 Håkansson, s. 3-10. 
115 Mer om relationen mellan de sökande se Adoption – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2008, s. 89 
f. Adoptivbarns behov diskuteras även i prop. 2001/02:123. 
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barnperspektiv116, eftersom det som undersökts är hur många barn som upplever 

separationer; bland annat mot bakgrund av familjetyp. Med separation avses att 

föräldrarna är folkbokförda på samma plats i början av året för att i slutet av året vara 

folkbokförda på olika platser och barnet på en av dessa folkbokföringsadresser. 

Rapportens resultat visar att barn med samboende föräldrar löper större risk att uppleva 

en separation än barn med gifta föräldrar. Dock spelar även andra bakgrundsfaktorer in, 

såsom föräldrarnas utbildningsnivå. Ju högre utbildningsnivå desto lägre risk löper 

barnen att uppleva en separation mellan föräldrarna. Även ålder spelar in, barn med 

föräldrar som var under 24 år vid barnets födelse löper högre risk att uppleva en 

separation. Mellan år 1999-2006 upplevde färre barn separation; nedgången förklaras i 

huvudsak genom högre utbildningsnivå och äldre föräldrar. 

Rapporten visar att det finns en rad orsaker bakom en separation, därför är bilden av 

vilka som separerar mångfacetterad och en uppdelning mellan gifta och ogifta par kan 

därför inte sägas vara en uppdelning där ena gruppen (gifta par) per definition 

representerar trygga uppväxtförhållanden och den andra gruppen (samboende par) det 

motsatta. En indelning baserad på utbildning och ålder skulle säga minst lika mycket om 

tendensen att separera men någon sådan finns av förklarliga skäl inte intagen i lagen, 

bortsett ifrån åldersgränsen på 25 år. 

6.5.1 Barn, föräldrar och separationer idag 

Enligt Statistiska centralbyrån upplevde år 2012 färre barn separationer117 vilket måste ses 

som positivt. Att färre föräldrar går skilda vägar kan i sin tur ses som ett tecken på att 

äktenskapet i sig inte utgör någon garant för en mer stabil uppväxt utan vad som avgör är 

istället andra socioekonomiska faktorer. Som exempel kan särskilt nämnas moderns ålder 

vid barnets födelse, föräldrarnas utbildningsnivå och sysselsättningsstatus. Trenden får 

dock sägas inte vara tydlig, med fler separationer 2007 än 2000 men färre separationer 

2011 än 2007.  

Barnets behov av en god och nära relation med båda föräldrarna samt att växa upp under 

trygga uppväxtförhållanden är några anledningar till att det är önskvärt att antalet 

                                                

116 SCB: s rapport Barn, föräldrar och separationer, s. 16. 
117 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/farre-barn-upplever-separation_7901990.svd se även Barn, föräldrar 
och separationer – utvecklingen under 2000-talet, s. 9. 
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separationer hålls på så låg nivå som möjligt. Separationer kan inverka negativt på barnets 

behov av trygga uppväxtförhållanden, därför borde en reglering ta hänsyn till bland annat 

separationer. Det går bland annat mot bakgrund av vad som framkommit i analysen om 

samboende pars högre tendens att separera att fråga sig om äktenskapet kan tjäna som en 

skyddsfunktion för barn, i den bemärkelsen att gifta föräldrar har mindre tendens att 

separera, vilket det förs en diskussion om i slutet av uppsatsen. 

Eftersom det den senaste tiden har visat sig att färre barn upplever separationer118 

skönjas kanske en stabilisering både av antalet giftermål samt föräldraseparationer, 

oavsett civilstånd, vilket i så fall är positivt både med tanke på barnets bästa samt 

människors livskvalitet i stort. Att ha en familj medför även nuförtiden social trygghet, 

detta trots att det moderna välfärdssamhället i större utsträckning är försett med 

mekanismer som ökar förutsättningarna till individualisering och därmed minskar 

beroendet av familjen.119 

                                                

118 SCB:s rapport, Barn, föräldrar och separationer, s. 9 (sammanfattning). 
119 Dödligheten är till exempel lägre hos dem som lever i parförhållanden än för de som lever ensamma, se 
vidare: SCB:s rapport, Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 250 år. 
Fakta inför 2000-talet, s. 63. 
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7 Reflektioner och slutsatser 

I det avslutande kapitlet förs en övergripande diskussion om hur användandet av 

äktenskapet som kriterium påverkar barn- och föräldrarätten, baserat på uppsatsens givna 

exempel. I det inbegrips en diskussion om äktenskapet tjänar som en skyddsfunktion för 

barn samt andra eventuella gemensamma teman. 

7.1 Varför används äktenskapet i de avsedda bestämmelserna? 

Utifrån tre olika exempel har användandet av äktenskapet som kriterium närmare setts 

över. Genom att delvis granska användandet av äktenskapet som kriterium har sedan 

undersökts om användandet kan anses motiverat bland annat i förhållande till 

bestämmelsernas syften och barnets bästa. Som alternativ eller komplement till 

användandet av äktenskapet som kriterium har samboende diskuterats.  

Äktenskapet tycks användas på grund av moraliska värderingar (äktenskapet borde vara 

grunden för familjebildning) tekniskt- samt praktiska hänsyn (äktenskapet utgör en tydlig 

registrering) samt skäl som skulle kunna sammanfattas som icke-skäl, i den meningen att 

frågan inte ha utretts närmare. Beträffande den sista gruppen skäl verkar äktenskapet 

som kriterium så att säga ”släpa med”120. 

I FB 4:4 om gemensam adoption för makar tycks moraliska värderingar ligga bakom 

utformningen; bestämmelsen är ifrån år 1917 och har sedan dess inte ändrats. Att barnet 

ämnas upptas i familjeförhållanden som liknar de mellan föräldrar och biologiska barn 

och att sådana förhållanden år 1917 grundades på äktenskapet är förståeligt. Det är inte 

lika förståeligt varför det under det senaste seklet inte ansetts finnas behov av att överge 

nuvarande utformning för att istället ge plats åt en mer verklighetstrogen utformning 

som samtidigt inte äventyrar barnets bästa. Familjeförhållanden som liknar de mellan 

föräldrar och deras biologiska barn grundar sig inte längre nödvändigtvis på äktenskapet, 

utan kan idag lika gärna baseras på samboende. 

Beträffande FB 6:3 om vårdnad vid barnets födelse tycks regleringen istället ha praktiska 

förtecken. Det saknas sådan erforderlig registrering som vigsel utgör för att låta ogifta 

                                                

120 Ett uttryck min handledare professor Anna Singer myntade under ett samtal om uppsatsen. 
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samboende par erhålla gemensam vårdnad. Det saknas således ett system som tycks 

tillräckligt för att ogifta samboende par ska få erhålla gemensam vårdnad. Moderns 

eventuella ovilja att medverka vid faderskapets fastställande ska också ha inverkat på att 

inte ändra nuvarande ordning. Även om det inte tycks ligga värderingsmässiga utan 

snarare praktiska orsaker bakom, går det, genom att läsa mellan raderna, att urskönja en 

ovilja att överkomma eventuella tekniska svårigheter. Vad som menas är att det hänvisas 

till problem med folkbokföring samt den eventuella undantagssituation då modern skulle 

motverka till faderskapet som skäl till att samboende föräldrar inte kan erhålla automatisk 

gemensam vårdnad. Skälen bakom oviljan att överkomma dessa, i sammanhanget inte 

särskilt stora, problem är den verkliga anledningen till att FB 6:3 inte reformerats. 

Utformningen av FB 7:5 visar att underhållsskyldigheten för den som varaktigt bor 

tillsammans med annans barn är knuten till en traditionell uppfattning om vad som anses 

utgöra en familj; även om detta inte går att läsa ut ur förarbetena. Genom att 

bestämmelsen utvidgats och numera inkluderar sammanboende par med gemensamma 

barn så går det att utskilja ett slags acceptans till hur människor i själva verket lever 

tillsammans som en familj. En utveckling som alltså inte går att se på adoptionsrättens 

område eller beträffande vårdnad vid barnets födelse. Åtminstone har några ändringar i 

sådan riktning inte kommit till stånd. 

7.2 Äktenskapet som skyddsfunktion för barn 

Uppsatsen har pekat på några av de nackdelar användandet av äktenskapet som kriterium 

för med sig, särskilt har betonats att användandet inte motsvarar den faktiska 

konstellation inom vilken människor väljer att bilda familj. Sammanhanget kräver dock 

även att eventuella fördelar med användandet av äktenskapet som kriterium lyfts fram 

och utvecklas. Utöver att äktenskapet innebär en tydlig registrering och kan därmed 

användas för diverse indelningar förtjänar det, i synnerhet ur barnperspektivsynpunkt, att 

diskuteras huruvida användandet av äktenskapet som kriterium fyller en skyddsfunktion 

för barn. Detta främst eftersom statistiken ger vid handen att äktenskapet i viss 

utsträckning kan tjäna som en garant för ökad stabilitet på familjebildningens område. 

Enligt statistiken har gifta föräldrar mindre tendens än samboende föräldrar att 
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separera.121 Barn som lever med gifta föräldrar riskerar inte i samma utsträckning, som de 

som lever med sammanboende föräldrar, att uppleva en separation. Samma 

undersökning visar emellertid att benägenheten att separera beror på flera faktorer; 

därför kan inte äktenskapet självt sägas garantera den önskvärda stabiliteten. Ålder verkar 

i så fall ha mer betydande inverkan på benägenheten att separera; föräldrar som var 

under 24 år när barnets föddes utgör enligt undersökningen en riskgrupp i det avseendet. 

Det är enligt mig förenat med önsketänkande att hävda att äktenskapet ensamt skulle 

kunna utgöra någon egentlig skyddsfunktion för barn. Det är en ovetenskaplig och 

enkelspårig indelning mellan föräldrar, bilden är mer komplicerad än så; vilket är föga 

förvånande, eftersom svåra frågor sällan har enkla och uppenbara svar. 

7.3 En postmodern familjerätt? 

Gemensamma teman för de tre exemplen är en rådande uppfattning om att äktenskapet 

ska eller bör ha en fortsatt central plats i svensk familjerätt och detta även inom området 

för barn- och föräldrarätt. I olika utsträckning har sedan äktenskapet övergivits som 

kriterium för att istället se till hur människor i själva verket bildar familj; det här kan 

förslagsvis kallas ett de facto familjeliv.122 Ett exempel här är underhållsskyldighet för den 

som bor tillsammans med annans barn. Underhållsskyldigheten mot styvbarn kvarstår, 

dock har underhållsskyldigheten utvidgats till att även omfatta sambos barn under 

förutsättning att även gemensamma barn finns. Här ses istället till det faktiska 

familjelivet, utan att bekymra sig över föräldrarnas samlevnadsform.  

Istället för att låta äktenskapet tjäna som kriterium på barn och föräldrarättens område 

kan istället ett de facto familjeliv utgöra ett sådant kriterium. Vid användandet av ett 

sådant måste barns behov och intressen självklart även fortsättningsvis vara vägledande. 

Detta inbegriper bland annat att lagstiftningen syftar till stabilitet och trygga 

uppväxtförhållanden för barn. 

En parallell kan här dras till ett uttalande i motiven till SamboL där ett argument för 

behovet av sådan lagstiftning ansågs vara att människor praktiskt väljer att leva sina liv 

som sambor. Med andra ord ansågs det faktum att människor valde att leva tillsammans 

under sådana former utgöra ett skäl för att åstadkomma en reglering på området. I 
                                                

121 Se tidigare anförd rapport Barn, föräldrar och separationer, s. 17 – 18. 
122 För liknande resonemang se Kronborg, A, Foraeldremyndighed & Menneskelig integritet, s. 207 ff. 
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propositionen talades det till exempel om den faktiska sammanflätningen av sambornas 

ekonomi som sker vid uppbyggande av ett gemensamt hem.123 En reglering ansågs alltså 

oundgänglig bland annat av praktisk hänsyn.124 Samtidigt saknas det vid avgörandet av en 

del föräldrarättsliga beslut, en reglering som motsvarar hur människor praktiskt lever 

tillsammans och bildar familj. Det som vill poängteras är att andra delar av familjerätten 

har använt sig av praktisk hänsyn som argument för behovet av en reglering. Barn- och 

föräldrarätten skulle i det avseendet kunna lära något av lagstiftningen på samboendet 

område. 

7.4 Avslutande diskussion 

Det finns på grund av flera skäl som angetts ovan anledning att se över användandet av 

äktenskapet som kriterium i en del bestämmelser i FB. Alternativen som har presenterats 

i uppsatsen; att tillåta samboende par prövas som adoptivföräldrar, automatisk 

gemensam vårdnad för samboende par samt att se till den faktiska samvaron när det 

gäller underhållsskyldighet för den som varaktigt bor tillsammans med annans barn, kan 

vara förknippade med diverse juridiskt tekniska svårigheter. Det är ett problem med 

alternativen som uppsatsen föreslår. Här ska dock tilläggas att uppsatsens syfte inte varit 

att presentera fullständiga juridiskt tekniska lösningar utan snarare att genom 

frågeställningen belysa hur och varför äktenskapet används som kriterium och visa på 

vilka problem användandet för med sig samt diskutera alternativ till användandet.  

Om läsaren efter uppsatsen funderar över varför äktenskapet används som kriterium i 

FB, trots att äktenskapet i sig själv inte används i samma utsträckning samt andra 

liknande tankar kring förhållandet mellan äktenskapet som kriterium och barn- och 

föräldrarätten, har uppsatsen lyckats förmedla det budskap som avsågs. 

Fortsatt forskning skulle kunna rikta in sig på att mer ingående se över bestämmelserna 

var och en för sig samt på ett mer tekniskt plan undersöka hur en alternativ utformning 

skulle kunna se ut. 

                                                

123 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s. 2-3. 
124 Håkansson, s. 5. 
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