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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Pater est quem nuptiae demonstrant, är latin för 'fader är den som giftermålet utpekar'. 

Denna så kallade faderskapspresumtion, även kallad pater est regeln, härstammar 

ursprungligen från den romerska rätten och kommer till uttryck i svensk lag genom 1 kap 

1 § FB. 1  Gällande rätt innebär således att om modern vid barnets födelse är gift med en 

man ska han som huvudregel anses vara barnets far. Presumtionen har funnits i svensk 

praxis sedan 1700-talet och har sin utgångspunkt i att den äkta mannen till modern 

sannolikt är barnets biologiska far.2 Syftet med presumtionen har varit att undvika 

faderskapstvister och därmed stärka familjebanden.3 Ursprungligen hade presumtionen 

även ett starkt samband med arvsrätten eftersom det var viktigt att veta om barn föddes 

inom eller utom äktenskapet.4 Från 1969 har Sverige slutat att särskilja på barn som är 

födda inom respektive utom äktenskap, när den arvsrättsliga skillnaden togs bort.5 Dock 

valde riksdagen att behålla pater est regeln som ett av sätten att fastställa faderskap.    

I takt med att samhället utvecklats under främst 1990-talet och 2000-talet har en del 

förändringar skett på familjerättens område. Äktenskap är inte längre ett självklart sätt att 

manifestera en relation och samkönade par har genom adoption och insemination fått 

möjligheter att gemensamt bli föräldrar.6 Diskussioner har funnits i riksdagen kring att 

förändra faderskapspresumtionen till att även omfatta sambor och i och med att 

samkönade par, bestående av två kvinnor, gavs möjlighet att genom svensk sjukvård 

insemineras utreddes även om faderskapspresumtionen borde vara en 

föräldraskapspresumtion.7 I och med de förändringar som sker på samhällelig nivå och i 

hur människor väljer att bli föräldrar är frågan om faderskapspresumtionen fortfarande är 

ett lämpligt sätt att fastställa föräldraskap? Borde tillämpningsområdet vidgas för att 

                                                 
1 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/faderskap (2015-12-20 kl: 

10:35). 

2 Saldeen, Å, ”Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag” De lege, s. 112. 

3 NJA 1997 s.645. 

4 Singer, A, ”Föräldraskap i rättslig belysning”, s.125f. 

5 Saldeen, Å, ”Något om barns rättigheter i ett Europeiskt perspektiv” De lege, s.207. 

6 Saldeen, Å ”Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag” De lege s.140, 1 kap. 9§ FB. 

7 Motion 1992/93:So247 samt SOU 2007:3. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/faderskap
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omfatta fler än män som är gifta med kvinnor? Det kanske finns andra lösningar för hur 

vi i framtiden ska fastställa föräldraskap? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om en presumtion som innebär att maken eller 

makan till den födande kvinnan presumeras vara förälder till det nyfödda barnet är ett 

lämpligt sätt att fastställa föräldraskap samt att undersöka vilka alternativ som skulle 

kunna användas istället. 

Frågeställningar 

1. Är faderskapspresumtion fortfarande ett lämpligt sätt att fastställa faderskap på? 

2. Borde faderskapspresumtionen vidgas till att även omfatta män som är samboende 

med barnets mor vid födseln? 

3. Borde faderskapspresumtionen vidgas till en föräldraskapspresumtion? 

4. Vilka alternativ till faderskapspresumtion/föräldraskapspresumtion skulle kunna 

användas istället? 

1.3 Begrepp och avgränsningar 

I uppsatsen används begreppet samkönade par för att beskriva situationen när två kvinnor 

lever tillsammans i en kärleksrelation. Eftersom begreppet lesbiska/homosexuella par 

exkluderar andra sexuella läggningar som kan finnas inom en samkönad relation. 

Uppsatsen behandlar inte föräldraskap för samkönade par bestående av två män eftersom 

det enda alternativet för samkönade par bestående av två män i Sverige idag är adoption 

vilket ligger utanför uppsatsens omfång.  

Uppsatsen belyser delvis principen om barnets bästa. Barnets bästa innefattar många 

aspekter, uppsatsen fokuserar avseende barnets bästa främst på intresseavvägningen 

mellan skyddet för barnets rätt att få veta sitt genetiska ursprung samt skyddet för den 

sociala familjen. Vissa aspekter av barnets bästa, såsom barnets bästa i utbildningsfrågor, 

hälsofrågor m.m. lämnats utan avseende då de inte kan anses vara av relevans för 

uppsatsen. 

Uppsatsen berör inte adoptioner annat än att kort beröra närståendeadoptioner, eftersom 

närståendeadoptioner är en del av hur rättsligt föräldraskap fastställs vid vissa former av 

assisterad befruktning.  
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1.4 Metod och material 

I uppsatsen används rättsdogmatisk metod vilket innebär att studier av lagtext, förarbeten, 

praxis samt doktrin används. I uppsatsen används även dansk och kanadensisk rätt för att 

jämföra hur andra länder reglerat fastställandet av föräldraskap.  

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med en förklaring av begreppet barnets bästa eftersom det är ett begrepp 

som genomsyrar hela barnrätten och ett begrepp som är av stor relevans för uppsatsen. 

Därefter följer en del om olika former av föräldraskap eftersom det är begrepp som 

återkommer i uppsatsen. Vidare följer en historisk tillbakablick av pater est regeln för att 

få en bild av hur faderskapspresumtionen växt fram och vad motiven till den varit från 

1700 talet tills idag. Kapitlet avslutas med en del om gällande rätt där de rättsliga 

regleringarna kring faderskap tas upp, här analyseras även argumenten för och emot en 

faderskapspresumtion.  

Vidare behandlar uppsatsen nya former av rättsligt föräldraskap med störst fokus på 

assisterad befruktning och lagstiftningen kring det. Sedan tar uppsatsen upp de förslag på 

en vidgad presumtionsregel som framförts i svensk rätt genom åren. Därefter belyses 

andra sätt att fastställa föräldraskap med hjälp av en framställning av dansk och 

kanadensisk rätt på området. Avslutningsvis följer en sammanfattande analys av pater est 

regeln och de rättsliga utmaningar som uppkommit i och med nya former av föräldraskap 

och vilka åtgärder som krävs av lagstiftaren för att utforma en bättre reglering för 

fastställandet av föräldraskap.  
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2. Barnets bästa 

2.1 Inledning 

Barnets bästa är en viktig princip inom svensk rätt. Begreppet barnets bästa finns med i 

barnkonventionen. Formulering finns i art. 3 i barnkonventionen där det stadgas att 

”barnets bästa skall komma i främsta rummet”.8  

2.2 Barnets bästa i svensk rätt 

I Sverige tillsattes 1996 en kommitté, den s.k. banrkommittén, med syfte att överse hur 

den svenska rätten förhöll sig till barnkonventionen. En del av arbetet var att skapa klarhet 

i vad begreppet ”barnets bästa” innebar för svensk rätt. Målsättningen var att skapa större 

förståelse för begreppet barnets bästa och dess innebörd.9 Sammanfattningsvis ska 

principen om barnets bästa ses som en grundregel i vårt samhälle och genomsyra alla 

beslut på alla nivåer. Det rör sig således inte om en princip som enbart ska tillämpas i 

typiska barnområden såsom exempelvis skola och vårdnadstvister utan en aspekt som det 

alltid ska tas hänsyn till.10 Kommitténs arbete resulterade i SOU 1997:116 som 

publicerades 1997 med namnet, ”barnets bästa en antalogi”. 

I utredningen togs det bland annat upp hur intressekonflikter mellan barnets bästa och 

dess föräldrar ska behandlas. Hammarberg, sakkunnig i barnkommittén, menar att barnets 

intressen ska väga tungt i dessa konflikter eftersom FN:s konvention om barns rättigheter 

ger stöd för att föräldraskap och vårdnadsansvar alltid ska ses utifrån perspektivet vad 

som är bäst för barnet.11  Sylwander, barnombudsman 1993-2001, tar även upp vikten av 

att barn får komma till tals, hon tar upp vikten av att barnperspektivet inte får bli de vuxnas 

barnperspektiv, utan att det ska vara barnens barnperspektiv. För att uppnå detta menar 

Sylwander att det är viktigt att barnperspektivet bygger på att försöka ta reda på vad som 

är barnets perspektiv. För att förstå barnets perspektiv krävs därför att den som arbetar 

med barnfrågor försöker sätta sig in i barnets åsikter och insikter. Det krävs även att 

besluten har stöd i forskning kring barns utveckling, barns behov samt barns rättigheter. 

                                                 
8 Saldeen, Å, ”Något om barns rättigheter i ett Europeiskt perspektiv” de lege, s.198 

9 SOU 1997:116, ”barnet bästa, en antalogi”, s.1. 

10 SOU 1997:116, ”barnets bästa, en antalogi” s.7. 

11 SOU 1997:116, ”barnets bästa, en antalogi” s.17.  
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Detta är även information och kunskap som kräver uppföljning i ett senare led för att 

kunna utvärdera om beslutet var barnets bästa och i barnets intresse.12 

2.3 Barnets bästa i Barnkonventionen 

Gällande föräldraskap och barnets bästa stadgas det i art. 7, Barnkonventionen att ett barn 

omedelbart efter födseln ska registreras. Artikeln belyser även vikten av att barn, i så stor 

utsträckning som möjligt, har möjlighet att få veta vem dennes föräldrar är. Det är även 

konventionsstatens ansvar att säkerställa att barnets rättigheter i enlighet med FN 

konventionen om barns rättigheter upprätthålls i den egna lagstiftningen och i enlighet 

med andra internationella konventioner. Således har Sverige en skyldighet att försöka 

värna om barnets rättighet att få reda på sitt genetiska ursprung.13 Artikel 7 definierar inte 

om det rör sig om barnets genetiska eller sociala föräldrar som åsyftas. Vissa länder har 

dock försökt att reservera sig mot att barnet skulle ha rätt att få veta vem som är donator 

vid exempelvis en assisterad befruktning och att reservationen skulle ha stöd i principen 

om barnets bästa. Sådana skäl har dock inte accepterats av FN:s barnkommitté. Således 

torde det innebära att rätten att få vetskap om sina föräldrar omfattar flera definitioner av 

föräldraskap. Skyddet i artikeln ska därför gälla både rättsliga, sociala och genetiska 

föräldrar, eftersom alla är en viktig del av barnets identitetsskapande.14   

Rättigheten i art. 7 barnkonventionen innebär att barnet, så långt det är möjligt har rätten 

att få reda på sitt genetiska ursprung. Kommittén har upprepande gånger påpekat vikten 

av att denna rättighet även speglas i lagen. Det är en rättighet som ska upprätthållas och 

begreppet ”så långt det är möjligt” kan anses gå längre än barnets bästa.15 Det innebär att 

om barnet har möjlighet att få veta vem som är dess genetiske förälder ska barnet ha rätt 

att få veta det även om det anses strida mot det enskilda barnets bästa. Konventionen ger 

stöd att barnens rätt att få reda på sitt genetiska ursprung endast får förvägras barn när det 

strider mot deras bästa under väldigt extrema omständigheter.16 

                                                 
12 SOU 1997:116, barnets bästa en antalogi, s.53. 

13 Saldeen, Å, ”Något om barns rättigheter i ett Europeiskt perspektiv” De lege, s.207f. 

14 Unicefs, Handbok om barnkonventionen, s. 94.  

15 Unicefs, handbok om barnkonventionen, s.94. 

16 Unicef, Handbok om barnkonventionen s.94f. 
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3. Olika former av föräldraskap 

3.1 Inledning 

I det följande kapitlet finns en beskrivning av olika former av föräldraskap för att belysa 

några av de olika aspekterna i begreppet föräldraskap.  

3.2 Biologiskt eller genetiskt föräldraskap 

Begreppet biologiskt föräldraskap kommer ifrån att den biologiske föräldern är genetiskt 

besläktat med barnet i rakt nedåtstigande led. I de fall faderskapspresumtionen träder in 

förutsätts maken till kvinnan vara den biologiske fadern till barnet.17 Skulle det biologiska 

faderskapet inte överensstämma med den som utpekats som fader enligt 

faderskapspresumtionen finns det möjlighet för exempelvis, barnets moder, barnet eller 

den utpekade fadern att föra talan i domstol avseende faderskapet.18 Idag finns det även 

möjlighet att utröna om en person är biologisk förälder eller inte till ett barn. En annan 

term som används är genetiskt föräldraskap. Genetiskt föräldraskap kommer ifrån att det 

idag på medicinsk väg går att befrukta en kvinna med en annans kvinnas ägg. I den 

situationen skulle två kvinnor kunna anses vara biologisk moder till barnet. I denna 

situation används genetisk förälder för att beskriva kvinnan som donerade ägget och 

biologisk förälder avseende kvinnan som bär och föder fram barnet. I praktiken innebär 

det även att en man inte borde benämnas som biologisk förälder eftersom män inte föder 

barn utan enbart tillhandahåller könsceller. Dock är termen biologisk förälder allmänt 

vedertagen i rättsliga och sociala sammanhang.19  

3.3 Rättsligt föräldraskap 

Det rättsliga föräldraskapet utpekar de personer som har de rättsliga skyldigheterna att ta 

hand om ett barn i enlighet med föräldrabalken. Det rättsliga föräldraskapet behöver inte 

ha något samband med det biologiska, genetiska eller sociala föräldraskapet utan avser 

den person som enligt lag och rätt är att anse som barnets förälder. Det rättsliga 

föräldraskapet kan fastställas på flera olika sätt beroende på den aktuella 

familjekonstellationen. Faderskapspresumtionen är ett av sätten att fastställa rättsligt 

                                                 
17 Prop. 1975/76:170 s.88. 

18 Jmf. 4-5 kap. FB. 

19 Ex. 4 kap 8§ FB där termen biologiska föräldrar används för att skilja på adoptivföräldrar och biologiska 

föräldrar. 
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föräldraskap. Andra sätt är exempelvis, bekräftelse, dom eller adoption. Ett barn kan inte 

ha fler än två rättsliga föräldrar enligt svensk rätt. De rättsverkningar som följer av det 

rättsliga föräldraskapet är exempelvis, underhållsskyldighet, arvsrätt och umgängesrätt. I 

och med det rättsliga föräldraskapet har även den rättsliga föräldern en möjlighet att göra 

anspråk på vårdnaden av barnet.20  

Det rättsliga föräldraskapet har ett nära samband med vårdnaden om barnet. Är en man 

och en kvinna gifta vid barnets födelse har de gemensamt vårdnadsansvar förutsatt att de 

båda är rättsliga föräldrar till barnet. I annat fall har den födande modern ensam 

vårdnadsansvar. I det fall de rättsliga föräldrarna till barnet gifter sig tillkommer 

vårdnaden dem gemensamt från och med äktenskapets ingående. 6 kap 3 § FB.   

3.4 Socialt föräldraskap 

Den person som faktiskt sköter om, tar hand om och står för den dagliga omsorgen av 

barnet kan ses som barnets sociala förälder. Oftast sammanfaller det rättsliga 

föräldraskapet med det sociala föräldraskapet, eftersom en del av det rättsliga 

föräldraskapet är att ta hand om barnet och tillgodose dess behov, 7 kap 1§ FB.  

En social förälder behöver dock inte vara rättslig förälder till ett barn utan det kan röra 

sig om exempelvis en styvförälder. En annan form av socialt föräldraskap uppstår när 

exempelvis ett samkönat manligt par väljer att få barn med ett samkönat kvinnligt par. I 

den aktuella situationen blir endast de biologiska föräldrarna rättsliga föräldrar till barnet 

medan de andra två tilltänkta föräldrarna blir sociala föräldrar. Sociala föräldrar som inte 

är rättsliga föräldrar har inte några juridiska förpliktelser gentemot barnet och ett socialt 

föräldraskap kan inte läggas till grund för ett rättsligt föräldraskap.21   

 

 

                                                 
20 Singer Anna, ”Föräldraskap i rättslig belysning”, s.42 

21 Singer Anna, ”Föräldraskap i rättslig belysning”, s. 381f. 
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4. Faderskapspresumtionen – från 1700 tal till 2000 tal 

4.1 Inledning 

Faderskapspresumtionen har tillämpats i Sverige i flera hundra år. Presumtionen innebär 

att när ett barn föds av en kvinna och kvinnan är gift med en man, förutsätts mannen vara 

fader till det barnet. Faderskapspresumtionen har motiverats på olika sätt genom åren och 

hade ursprungligen ett nära samband med arvsrätten. Idag återfinns 

faderskapspresumtionen i 2 kap. 1 § FB. I det kommande kapitlet behandlas presumtionen 

ur ett historiskt perspektiv från 1734 fram till gällande rätt.  

4.2 1734 fram till 1917 

Historiskt sett ansågs det vara viktigare huruvida ett barn var fött inom eller utom 

äktenskapet än att det fastställda faderskapet överensstämde med det genetiska, eftersom 

att svensk rätt tidigare gjorde en skillnad på barn av ”äkta börd” respektive barn av ”oäkta 

börd”. Enbart barn avlade inom äktenskapet eller under trolovning och äktenskapslöfte 

ansågs ha ”äkta börd”. I praktiken innebar det att faderskapet fastställdes rättsligt genom 

att barn som föddes inom äktenskapet ansågs att vara av ”äkta börd” och kvinnans make 

på grundval av den äkta börden blev rättslig fader till barnet. Presumtionen kallades 

”äktabördpresumtionen”, vilket senare ändrades till att kallas faderskapspresumtion. Barn 

av oäkta börd hade enbart rättsliga band gentemot sin mor.  22  

Innebörden av att ett barn var av ”äkta börd” innebar även fulla rättsverkningar mellan 

barn och fader vilket inte var fallet för ”oäkta barn”. Rättsverkningarna var bland annat 

att barn av äkta börd fick full arvsrätt efter fadern och dennes familj, vilket inte gällde för 

barn av oäkta börd. Det gick även på den här tiden att fastställa faderskapet genom 

erkännande eller dom, men för att förhållandet mellan barn och fader skulle få fulla 

rättsverkningar krävdes det att föräldrarna efter erkännandet eller domen ingick 

äktenskap.23  

                                                 
22 Saldeen, Å, ”Faderskapsfrågan i rättslig utveckling efter 1734 års lag” de lege, s.112. 

23 Singer, A, ”Föräldraskap i rättslig belysning”, s.125f. 
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4.3 1917 års barnlagar 

1917 ersattes ”äkta börd” och ”oäkta börd” av termerna barn i äktenskap och barn utom 

äktenskap. Uttrycket ”äkta börd” kvarstod dock som ett uttryck för att beskriva att 

faderskap fastställs automatiskt inom äktenskapet och innebar fulla rättsverkningar barn 

och fader emellan. Att vara barn av ”äkta börd” fick främst effekt genom att endast barn 

av ”äkta börd” hade full arvsrätt. I motiven till 1917 års barnlagar framkommer det att 

grunden för presumtionen var att det inom äktenskapet förutsattes finnas ett ”samliv som 

faktiskt och rättsligt består emellan makar”. 24 I lagberedningens förslag ansågs det heller 

inte möjligt att uppställa en likadan presumtion avseende ogifta mödrar, eftersom det 

ansågs svårt att veta vem som faktiskt var fader till barnen i dessa fall.25  

1917 fanns det inga säkra sätt att ta reda på vem som var biologisk fader till ett barn. En 

reglering med krav på att säkerställa faderskapet genetiskt hade därför inte fyllt någon 

funktion och en dylik reglering skulle endast inneburit att fastställandet av faderskapet 

förhindrats.  Lagstiftaren valde därför att behålla faderskapspresumtionen.26  

Faderskapspresumtionen ansågs vara ett lämpligt sätt att fastställa faderskap och den var 

även var tillämplig i de fallen den gifta kvinnan haft sex med fler män än sin äkta man. I 

det fall kvinnan haft samlag med fler män än sin man ansåg lagberedningen att det inte 

kunde antas att den äkta mannen inte var fader till barnet. Faderskapspresumtionen skulle 

även vara tillämplig i de fall barnet avlats innan äktenskapet. Anledningen till att det 

fästes stor vikt vid en stark faderskapspresumtion var att det var viktigt för barn att vid 

den tiden vara av ”äkta börd”, eftersom ett fråntagande av den äkta börden vid tidpunkten 

för lagens tillkomst innebar stora förluster för barnet både ur rättslig och social 

synvinkel.27    

                                                 
24 LB III s.45-46.  

25 LB III s. 46. 

26 Saldeen, Å, ”Faderskapsfrågan i rättslig utveckling efter 1734 års lag” De lege, s.114. 

27 Singer A, ”Föräldraskap i rättslig belysning”, s.131. 
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4.4 1976 års lagreform samt förändringar efter 1976 

1976 gjordes en omfattande reform av föräldrabalken där även faderskapspresumtionen 

diskuterades. I prop. 1975/76:170 konstaterades att de tidigare reglerna motiverades av 

att de arvsrättsliga rättigheterna såg olika ut beroende på om barn föddes inom eller utom 

äktenskapet. Det konstaterades även att arvsreglerna sedan dess ändrats varför det av 

arvsrättsliga skäl inte längre fanns anledning att behålla presumtionen.28  

Någon annan skillnad mellan barn födda inom respektive utom äktenskapet gjordes heller 

inte längre rättsligt. Av de anledningarna ansåg lagstiftaren att reglerna borde utformas 

så att det på enklast och säkrast sätt gick att fastställa fadern till ett barn. Det diskuterades 

om det vore möjligt att ta bort reglerna om faderskapspresumtion och istället använda sig 

av de rättsliga regler som tillämpades när barn föddes utom äktenskapet, vilket skulle 

innebära att alla faderskap fastställdes genom bekräftelse eller dom oavsett om barn 

föddes inom eller utom äktenskap. Förslaget avvisades dock främst för att det ansågs 

innebära ett för omfattande arbete för de myndigheter som arbetade med dessa frågor. 

Det ansågs även vara en onödig process för de enskilda fäderna eftersom 

faderskapspresumtionen kunde antas ge ett korrekt resultat på så sätt att den rättslige 

fadern även var biologisk fader till barnet.29 

Presumtionen skulle inte längre föreligga i det fall föräldrarna hunnit skilja sig före 

barnets födelse eftersom det då inte kunde anses vara lika troligt att mannen var fader till 

barnet. Att ha en tidsram inom vilket fadern var tvungen att väcka talan för att häva 

faderskapspresumtionen ansågs inte vara lämpligt eftersom det inte längre kunde anses 

vara nödvändigt att barnet hade ett skydd mot att få sin titel som barn av äkta börd 

borttagen. I propositionen framhålls att det ligger i både faderns och barnets intresse att 

det rättsliga faderskapet upphävs om det inte överensstämmer med det verkliga 

faderskapet.30  

                                                 
28 Prop. 1975/76:170 s.88. 

29 Prop. 1975/76:170 s.88. 

30 Prop. 1975/76:170 s.89. 
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I och med att den könsneutrala äktenskapslagstiftningen infördes 2009 tydliggjorde 

lagstiftaren att presumtionen endast gäller när en modern är gift med en man och således 

inte när modern är gift med en kvinna.31 

4.5 Faderskapspresumtionen, gällande rätt 

Faderskapspresumtionen finns kvar i svensk rätt och kommer till uttryck i föräldrabalken. 

I 1kap. 1§ FB stadgas det att om modern vid barnets födelse är gift med en man ska 

mannen anses vara fader till barnet. Faderskapspresumtionen gäller även de fall då 

kvinnan vid barnets födelse är änka och mannen dött inom sådan tid innan barnets födelse 

att han kan antas ha avlat barnet, 1 kap. 1§ FB. Det finns tre undantag ifrån 

faderskapspresumtionens tillämpningsområde. Det första är om en utredning visar att 

kvinnan har haft samlag med en annan man under tiden då barnet kan ha blivit avlat och 

det med samtliga omständigheter i fallet är sannolikt att det är den andre mannen som är 

fader till barnet, 1 kap. 2§ 1p. FB. Det andra undantaget är om det på grund av arvsanlag 

hos barnet eller någon annan omständighet är sannolikt att kvinnans make inte är fader 

till barnet, 1 kap. 2§ 2p. FB. Det tredje undantaget är om barnet avlats innan äktenskapet 

eller om paret levt åtskilda och det därför inte är sannolikt att paret haft samlag under 

tiden då barnet blivit avlat, 1 kap. 2§ 3p. FB. 

4.6  Argument för och emot en faderskapspresumtion 

Faderskap har sedan 1734 bestämts utifrån pater est regeln. En presumtion från romarriket 

som i snart 300 år använts för att utpeka vem som är fader till ett barn när barnet 

tillkommit inom äktenskapet.32 Bestämmelsen härstammar ur att det var viktigt att veta 

om ett barn var inomäktenskapligt eller inte eftersom det hade starka samband med lagar 

om arvskifte.33 Idag finns inte längre något samband mellan faderskapspresumtionen och 

arvsrätten. Oavsett om ett barn föds inom eller utom äktenskapet har de samma rätt att ta 

arv, 2 kap. 1 § ÄB. Således kan presumtionen inte motiveras utifrån arvsrättsliga syften.  

Förutom arvsrättens inverkningar i faderskapspresumtionen motiverades presumtionen i 

förarbetena till 1917 års barnlagar med att den äkta maken kunde förutsättas vara barnets 

förälder eftersom ett samliv ansågs vara en del av äktenskapet som således kunde resultera 

                                                 
31 SFS 2009:254, bet. 2008/09:CU19. 

32 Kap. 4.2. 

33 Kap. 4.2-4.3. 
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i barn. Enligt samma argument ansågs det heller inte möjligt att ha en liknande presumtion 

för ogifta par då det inte gick att bevisa vem som var biologisk förälder i dessa fall. 1917 

fanns det ingen möjlighet att på medicinsk och genetisk väg fastställa vem som var fader 

till ett barn varför en presumtion ansågs nödvändig för att barnet skulle få två rättsliga 

föräldrar. 34  Idag finns inga hinder för att medicinskt säkerställa vem som är biologisk 

förälder till ett barn.35 Således är det argumentet inte längre relevant eftersom det idag 

finns möjligheter att om lagstiftaren skulle vilja undersöka om en äkta man eller sambo 

är genetisk fader till ett barn. 

I propositionen 1975/76:170 diskuterades återigen faderskapspresumtionen. Det 

konstaterade då att lagstiftningen inte längre hade ett nära samband med arvsrätten. Det 

diskuterades om faderskapspresumtionen skulle tas bort helt och istället ersättas av 

erkännande och dom för att fastställa faderskap, det vill säga det system som användes 

när modern är ogift men sambo med en man, 1 kap 4-5§ FB. Lagstiftaren ansåg dock att 

en sådan lagstiftning skulle innebär ett för stort merarbete för socialnämnderna, vilka var 

de som handlägger ärenden om faderskapsfastställelse. Ett annat motiv till att behålla 

faderskapspresumtionen var att faderskapspresumtionen oftast innebar att den som var 

biologisk fader till barnet även blev rättslig fader till barnet. 36  

Avseende merarbetet för socialnämnden går det att konstatera att om alla föräldraskap 

skulle fastställas på samma sätt som för heterosexuella sambopar och samkönade par 

skulle detta innebära att socialnämnderna skulle tvingas handlägga betydligt fler ärenden 

än vad de handlägger idag. Samtidigt som det går att ifrågasätta om undvikandet av 

merarbete för socialnämnderna är ett argument för att ha kvar faderskapspresumtionen? 

Ses frågan utifrån barnets bästa går det att argumentera att det är viktigt att barnet har rätt 

att veta sitt genetiska ursprung vilket inte säkerställs med faderskapspresumtionen 

eftersom någon granskning inte görs av det genetiska faderskapet, förutsatt att ingen talan 

väcks av någon av de taleberättigade.37  

                                                 
34 Kap. 4.3. 

35 Saldeen Å, ”Barnets rätt till sitt ursprung” De lege, s.184. 

36 Prop. 1975/76:170 s.88. 

37 Av 3 kap. FB framgår det vilka som har rätt att föra en talan där önskan är att häva 

faderskapspresumtionen i 1kap. 1§ FB. De som har talerätt i domstol är dels barnet självt 3 kap. 5§ FB. 

Mannen som enligt faderskapspresumtionen blivit rättslig far till barnet kan enligt 3 kap 1 § föra talan i 

domstol. Barnets moder har talerätt om hon har vårdnaden om barnet enligt 3 kap 5§ 2st. Socialnämnden 

har rätt att föra barnets talan i 2 kap. 1§ FB situationer d.v.s. situationer när faderskapspresumtionen inte är 
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Lagstiftaren motiverade även faderskapspresumtionen utifrån att 

faderskapspresumtionen oftast gav ett korrekt resultat såtillvida att den biologiske fadern 

även blev rättslig fader till barnet. Om det påståendet stämmer är svårt att säga eftersom 

någon uppföljning av faderskap fastställda genom faderskapspresumtionen som regel inte 

sker. Således är det argumentet svårvägt eftersom vi inte vet om det stämmer eller inte.38 

Det kan det även diskuteras om det är av största vikt att den biologiske fadern blir rättslig 

fader till ett barn? För även om det ligger i barnets intresse att veta sitt genetiska ursprung 

kan det även anses vara till barnets bästa att barnets sociala familj inte rubbas och 

ifrågasätts i onödan.39 Samtidigt går det inte att utifrån det resonemanget att säga att en 

faderskapspresumtion endast ska gälla i det fallet föräldrarna är gifta. Skydd för den 

sociala familjen torde gälla alla barn oavsett om dess föräldrar är gifta eller inte och är 

därför inte ett argument i sig för att enbart ha en faderskapspresumtion för gifta mödrar.40 

Sammanfattningsvis går det således att konstatera att de argument som stöttat upp 

faderskapspresumtionen historiskt sett inte längre är aktuella, förutom att regeln i många 

fall ger barnet två föräldrar från födseln. Argumentationen kring att det skulle innebära 

merarbete för enskilda och de som arbetar med dessa frågor har inte sin grund i vad som 

är bäst för barnet. Utan borde anses vara ekonomiska argument där staten anser att det 

inte finns möjlighet i tid och pengar att utreda och fastställa alla föräldraskap. 

Att presumtionen skyddar barnets sociala familj utifrån att faderskapet inte ifrågasätts kan 

dock anses vara en aspekt som är till barnets bästa. Detta argument lyftes dock inte bland 

anledningarna till att behålla presumtionen utan är argument som framförts i Danmark.  

På ena sidan finns således skyddet för den sociala familjen och på den andra sidan rätten 

till att veta sitt genetiska ursprung. Där den senare även motiveras utifrån FNs 

barnkonvention. Om faderskapspresumtionen uppfyller rätten för barn att få reda på sitt 

genetiska ursprung är svårt att säga men för att säkerställa den rätten skulle ett annat 

system för att fastställa faderskap krävas.  

                                                 
tillämplig. Dock kan inte en utomstående person föra en talan i domstol om att mannen som enligt 

faderskapspresumtionen blivit rättslig fader till barnet inte är det. 

38 Saldeen, Å, ”Barnets rätt till sitt ursprung” De lege, s.180. 

39 Beteankning nr. 1350/1997 s. 28-29. 

40 Singer A, ”Föräldraskap i rättslig belysning”, s.134. 
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De två aspekterna är var för sig till för barnets bästa. Dels ha rätt till skydd för den sociala 

familjen dels rätten att veta sitt genetiska ursprung. Med en faderskapspresumtion ges ett 

skydd för barnets sociala familj men en mer begränsad möjlighet för barnet att få veta sitt 

genetiska arv. Genom att ha en lagstiftning där faderskapet fastställs genom erkännande 

eller dom tillgodoses barnets rätt att få veta sitt genetiska arv men här tillgodoses inte 

skyddet av den sociala familjen i lika stor utsträckning. De två ovannämnda argumenten 

gäller inte enbart gifta mödrar utan är argument som även kan appliceras på barn till ogifta 

mödrar och på barn till samkönade par, två grupper som idag inte åtnjuter det skydd för 

den sociala familjen som faderskapspresumtionen innebär. I näst följande kapitel 

presenteras de rättsliga regleringar som gäller när föräldrarna inte är äkta makar samt när 

samkönade par väljer att få barn tillsammans. 
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5. Presumtion i andra fall än faderskapspresumtion 

5.1 Inledning 

Efter ändringarna i föräldrabalken från 1976 har det skett en del förändringar i svensk rätt 

kring vilka personer som har möjligheten att bli förälder i juridisk mening. Bland annat 

har adoptionsreglerna vidgats till att gälla även homosexuella par och från och med 2005 

finns även en möjlighet för samkönade par att bli föräldrar genom insemination med 

donerade spermier, inom ramen för svensk sjukvård.41 Det sker förändringar i normer och 

i samhället och vilka rättsliga familjekonstellationer som kommer vara möjliga i 

framtiden vilar i samhällets och lagstiftarens händer.  

5.2 Faderskap i samboförhållande 

5.2.1 Gällande rätt 

I de fall faderskapspresumtionen inte är tillämpbar fastställs faderskapet genom 

bekräftelse eller dom, 1 kap. 3§ FB. För sambopar innebär det att mannen måste bekräfta 

faderskapet, bekräftelsen ska bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden 

samt av modern, 1 kap 4§ FB. De som bevittnar måste vara andra personer än modern 

eftersom hon kan anses vara jävig i frågan, samt en tjänstemannen vid socialnämnden 

som godkänner beslutet.42 Socialnämnden får endast godkänna faderskapet om det kan 

antas att mannen i fråga är genetisk fader till barnet. När det rör sig om situationer när 

mannen och kvinnan sammanbor kan en förenklad utredning av faderskapet göras. Det 

innebär att parterna kallas till ett gemensamt möte där de informeras om 

konceptionstiden43. Om båda parterna uppger att barnet är deras gemensamma samt att 

inga omständigheter framkommer under samtalet som innebär att utredaren vid 

socialnämnden ifrågasätter detta ska utredaren avsluta utredningen och ge mannen 

tillfälle att bekräfta faderskapet. Framkommer omständigheter under utredningen som gör 

                                                 
41 4 kap 1§ FB samt 1 kap 9§ FB. 

42 Se karnov internet 1 kap 4 § FB not 12 den 13 december 2015. 

43 Konceptionstiden är den tid då det kan antas att befruktning av kvinnans ägg skett. 
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att utredaren ifrågasätter faderskapets riktighet eller att någon av parterna är osäker på 

faderskapet ska en utvidgad utredning genomföras.44 

5.2.2 Faderskapspresumtion i samboförhållanden 

Det har i riksdagen lagts fram motioner om att det borde införas en likadan presumtion 

för par i samboförhållanden som har avslagits i riksdagen. Ett exempel är motion 

1992/93:So247. Motionen avsåg i sin helhet att förändra synen på mansrollen i 

äktenskapet och i föräldraskapet. Förslaget väcktes som en del i att belysa att män inte tar 

ut lika mycket föräldraledighet som kvinnor samt att kvinnor i större utsträckning 

ansvarar för de obetalda arbetssysslorna i hemmet. Som en del av det föreslog motionen 

även att faderskapspresumtionen skulle omfatta sambopar bestående av en man och en 

kvinna.45 Andra liknande motioner har behandlats i DS 1999:57, LU 1986/87:25 samt LU 

1987/88:25.  

5.2.3 Argument för och emot en faderskapspresumtion i 

samboförhållanden 

Argumentationen kring att faderskapspresumtionen även ska gälla i samboförhållanden 

har utgått utifrån att det ansetts krångligt och förnedrande att som förälder behöva 

granskas och ifrågasättas.46 Det argumentet tar främst sikte på föräldrarnas upplevelse av 

processen kring erkännandet av faderskapet. Processen kan knappast anses vara 

förnedrande och krånglig för det nyfödda barnet som rimligen inte kommer ha något 

minne av detta. Argumentet har även använts när det diskuterats om även gifta makar 

skulle omfattas av en dylik regel. Upplevelsen av att processen är förnedrande och 

krånglig påverkas knappast av om föräldrarna är gifta eller inte. Således kan det tänkas 

vara svårmotiverat att par som är samboende skulle behöva stå ut med detta enbart för att 

de inte är gifta och att gifta par således skulle undslippa det av den anledningen.   

De argument som framförts mot en faderskapspresumtion i samboförhållanden är 

framförallt att det ansetts vara till barnets bästa att socialnämnden är inblandad i 

förfarandet för att den genetiske fadern även ska bli rättslig fader till barnet. Det har 

                                                 
44 Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap, SOSFS 2011:2 (S) Föreskrifter och allmänna 

råd s.8. 

45 1992/93:So247 ”en ny jämställdhetsoffensiv”. 

46 1992/93:So247 ”en ny jämställdhetsoffensiv”. 
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ansetts vara för barnets bästa att därför bekräfta faderskapet efter födseln.47 

Argumentationen hänvisar till barnets bästa som är den utgångspunkt som finns i svensk 

barnrätt.48 Att genetiken är viktig är en återkommande del i svensk 

familjerättslagstiftning.49 Genetiken lyfts även fram i barnkonventionen och att det är 

viktigt för ett barn att veta om sitt genetiska arv.50 Eftersom barnkonventionen och 

principen om barnets bästa inte gör någon skillnad på om barn föds inom eller utom 

äktenskapet borde rätten att få veta sitt genetiska ursprung även gälla för barn som föds 

inom äktenskapet. Eftersom det när faderskapspresumtionen är tillämplig inte finns någon 

automatisk inblandning från socialnämnden som säkerställer att det rättsliga faderskapet 

fastställs i enlighet med det biologiska är det omöjligt att veta om den biologiska fadern 

även blir den rättsliga.51  

Argumentet att ett system med erkännande och dom krävs för barn födda av ogifta mödrar 

som lever i en samborelation för att säkerställa att den biologiske fadern blir barnets 

genetiska gäller inte enbart par som är ogifta utan borde snarare tala för att presumtion 

gällande faderskap överlag inte tillgodoser den faktorn.52 Således borde en utvidgning av 

faderskapspresumtionen inte ske om målet är att barn ska ha möjligheten att få reda på 

sitt genetiska ursprung och om det är viktigt att det rättsliga föräldraskapet 

överensstämmer med det genetiska. Samtidigt går det att argumentera för att 

faderskapspresumtionen innebär är ett skydd för den sociala familjen och att även barn 

som föds inom en samborelation borde skyddas av en presumtionsregel. Äktenskapet har 

inte samma betydelse idag som för hundra år sedan och frågan är om barnets rätt till två 

föräldrar ska påverkas av om föräldrarna är gifta eller inte? Samtidigt finns redan idag 

problem kring att bevisa om personer är samboende eller inte inom andra rättsområden.53 

Problem att fastställa om personerna i fråga var sambo eller inte vid barnets födelse torde 

uppkomma om faderskapspresumtionen omfattade sambopar. Varför det av den 

anledningen kan finnas anledning att låta bli att utvidga faderskapspresumtionen. Vid 

                                                 
47 LU 1987/88:25 ”frågornas tidigare behandling”. 

48 Se kap. 2.2. 

49 Se ex. prop 2004/05:137 s. 39f.   

50 Se kap. 2.3. 

51 Saldeen Å, ”Barnets rätt till sitt ursprung” De lege, s.180.  

52 Saldeen Å, ”Barnets rätt till sitt ursprung” De lege, s.180. 

53 Ex. NJA 1994 s.256, RH 2005:28. 
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äktenskap finns en tydligare gräns, eftersom det är enkelt att kontrollera om personerna 

var gifta vid barnets födelse eller inte.54  

5.3 Fastställandet av föräldraskap vid assisterad befruktning 

5.3.1 Inledning 

Det finns flera anledningar till att ett par inte kan få barn utan medicinsk hjälp. För 

olikkönade par kan det röra sig om att någon av parterna är steril eller andra 

komplikationer som innebär att något barn inte kan bli till genom samlag parterna 

emellan. För samkönade par handlar det om att ingen av parterna kan producera manliga 

könsceller och därför inte kan bli gravida utan hjälp från en spermiedonator. Sedan 1980-

talet har det i Sverige funnits lagstiftning kring vad som ska gälla för par föräldrarättsligt 

om det med medicinsk och/eller donators hjälp väjer att få barn.55  

I följande kapitel redovisas en historisk sammanfattning av de rättsliga resonemang som 

legat till grund för de olika lagstiftningarna samt skillnaderna i hur föräldraskapet 

fastställs beroende på om det är olikkönade par eller samkönade par som blivit gravida 

genom insemination.  

5.3.2 Inseminationslagstiftningen före 2005 

1984 fick Sverige en inseminationslag. Innan dess hade både makeinseminationer56 och 

givarinseminationer57 skett i Sverige men något lagligt skydd hade inte funnits för de barn 

som blivit till genom givarinsemination.58 Eftersom möjligheten fanns för mannen i 

exempelvis ett äktenskap att påkalla en faderskapsutredning och på det sättet befrias ifrån 

sin juridiska skyldighet som förälder innebar bristen på lagstiftning att män som samtyckt 

till en givarinsemination genom att väcka talan i domstol kunde befrias från de 

föräldrarättsliga förpliktelserna, vilket i de situationerna innebar att barnet heller inte hade 

möjlighet att få någon juridisk fader fastställd.59  

                                                 
54 1 kap. 1 § ÄktB samt 5 kap. 6§ ÄktB. 

55 Lag (1984:1148) om insemination. 

56 Insemination där make eller partnerns spermier används. 

57 Insemination med donerade spermier. 

58 Prop. 1984/85:2 s.7. 

59 Prop. 1984/85:2 s.7. 
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På grund av problemen av att inte ha en inseminationslagstiftning tillsattes en utredning 

med syfte att utreda inseminationsfrågan ur juridiskt, psyko-socialt och etiskt 

perspektiv.60 Utredningen konstaterade i sitt betänkande SOU 1983:42 att 

makedonationer inte föranledde några större juridiska bekymmer eftersom ett rättsligt 

stöd för att fastställa faderskap redan fanns i de situationerna.61 Avseende 

givarinseminationerna föreslog utredningen att sådana inseminationer endast skulle 

tillåtas för gifta eller sammanboende olikkönade par. Utredningen ansåg att samkönade 

par inte skulle få tillgång till givarinsemination med motiveringen att barn behövde både 

en faders och en moders gestalt för att ha möjlighet att växa upp under goda 

förutsättningar.62 I propositionen motiverades att inseminationslagstiftningen inte skulle 

omfatta samkönade par även med att det inte fanns tillräckligt med forskning på området 

kring hur barn som tillkommit genom insemination påverkades av det.63 Att tillräckligt 

med forskning inte fanns på området gällde även olikkönade par men här ansåg 

lagstiftaren att det fanns ett stort behov av lagstiftning på området, främst eftersom 

inseminationer redan skedde i landet och att lagstiftaren ansåg att verksamheten borde 

bedrivas under kontrollerade former. Lagstiftaren ansåg även att det fanns ett behov av 

ett utökat skydd för de barn som tillkommit genom givarinsemination.64   

Avseende hur föräldraskapet skulle fastställas vid givarinsemination lade utredningen 

stor vikt vid det skriftliga samtycket från både maken eller den manlige sambon och från 

kvinnan. Det föreslogs även ändringar i föräldrabalken avseende faderskapstalan vilket 

innebar att mannen, om denne samtyckt till inseminationen, inte hade möjlighet att efter 

barnets födelse pröva faderskapet i domstol. Undantag skulle endast göras i de situationer 

då det fanns anledning att anta att kvinnan haft samlag med en annan man vid tiden för 

inseminationen och som således skulle kunna vara far till barnet.65  

Utredningen pekade även vikten av att göra en psykosocial bedömning av paret innan 

inseminationen genomfördes. Här likställde utredaren givarinsemination med adoption 

                                                 
60 SOU 1983:42 s.13. 

61 Eftersom mannen i den situationen inte kunde häva faderskapet då han även var genetisk fader till barnet 

trots inseminationen. 

62 SOU 1983:42 s.14 f. 

63 Prop. 1984/85:2 s.10. 

64 Prop. 1984/85:2 s.8. 

65 SOU 1983:42 s.15 f. 
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och menade på att det bör genomföras en likvärdig utredning avseende föräldrarna även 

när det handlade om givarinsemination.66  

Utredningen poängterade även vikten av att barn har rätten att få veta sitt genetiska 

ursprung. Till stöd för det hade utredningen sett till amerikansk och kanadensisk 

forskning avseende adoptivbarn. Den forskningen visade på att det var av stor vikt för 

adoptivbarn att få veta sitt genetiska ursprung och att möjligheten till att veta vart man 

kommer ifrån har en stor del i barnets utveckling. Därför menade utredaren att det är 

viktigt att barnet informeras om hur det kommit till och att de som donerade spermier inte 

var helt anonyma för att barnet tids nog skulle ha möjlighet att få veta sitt genetiska 

ursprung.67  

5.3.3 Inseminationslagstiftningen efter 2005 

Inseminationslagen upphävdes 2006 och ersattes av bestämmelserna i genlagen. Innan 

lagen upphävdes gjordes dock en ändring avseende samkönade pars möjlighet till att 

insemineras, vilket innebar att samkönade sambor eller registrerade partner fick tillgång 

till givarinsemination.68  

Det som låg bakom den förändrade attityden gentemot insemination av samkönade par 

var ny forskning på området. Forskning kring hur homosexuella fungerade som föräldrar 

vid adoption samt vid insemination gav stöd för att homosexuella par hade möjlighet och 

förmåga att tillgodose barns behov, gällande uppfostran och i att ge barnen en god och 

trygg uppväxtmiljö.69  

Lagstiftningen motiverades även med att samkönade par redan genomförde 

inseminationer utomlands eller på egen hand i hemmet. Det innebar att donatorn förblev 

anonym för barnen. Genom att tillåta lesbiska par att insemineras i enlighet med svensk 

lag, under kontrollerade former, vid svenska sjukhus innebar det att staten kunde 

säkerställa barnens rätt att få reda på sitt genetiska arv.70 Lagstiftningen innebar att 

samkönade sambor eller registrerade partner omfattades av samma lagstiftning som 

                                                 
66 SOU 1983:42 s.16. 

67 SOU 1983:42 s.17. 

68 SFS 2005:443. 

69 Prop. 2004/2005:137 s.39 f. 

70 Prop. 2004/2005:137 s.39 f. 
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heterosexuella par som genom sjukvårdens hjälp inseminerades genom 

givarinsemination.  

5.3.4 Fastställandet av föräldraskap vid insemination, gällande rätt 

Från 2005 gäller samma regler för alla par som vill få barn med sjukvårdens hjälp. Det 

krävs att paret är samboende, registrerade partner eller gifta71 samt att sambon, maken 

eller den registrerade partnern skriftligen samtycker till inseminationen, 6 kap 1§ GenL. 

Vid givarinseminationer gäller även att dessa endast får utföras vid offentligt finansierade 

sjukhus, i annat fall krävs tillstånd från inspektionen för vård och omsorg, 6 kap. 2§ GenL. 

Slutligen måste paret, medicinskt, psykologiskt och socialt vara lämpliga att bli föräldrar, 

något som undersöks och bestäms av läkare. Endast om det kan antas att barnet kommer 

att få en bra uppväxt ska inseminationen godkännas, 6kap. 3§ GenL. I genlagen finns 

även bestämmelser om att barnet vid mogen ålder har rätt att ta del av sitt genetiska 

ursprung om hen vill det, 6 kap. 5§ GenL 

I de fall par väljer att genomföra inseminationen i hemmet eller utomlands gäller olika 

regler beroende på om paret består av en man och en kvinna eller två kvinnor. För gifta 

par eller samboende par bestående av en man och en kvinna stadgas det i 1 kap 6§ FB att 

mannen ska anses vara barnets far om samtycke till inseminationen föreligger. Regeln 

gäller oavsett hur inseminationen skett och omfattar således även heminsemination och 

inseminationer gjorda utomlands. Det enda kravet är att mannen samtyckt till 

inseminationen. Samtycket behöver inte vara skriftligt utan även muntligt samtycke är 

tillräckligt.72 

Regeln i 1 kap. 6§ FB omfattar endast situationen när en man samtycker till en 

insemination av sin kvinnliga sambo eller fru. Av ordalydelsen i paragrafen framgår det 

att den inte omfattar kvinnlig maka eller sambo. 

I 1 kap. 9§ FB stadgas att en kvinna som är sambo eller maka till en annan kvinna är att 

anse som förälder till ett barn, om barnet avlats i enlighet med reglerna i 6 kap. GenL. 

Reglerna i 1 kap. 9§ FB omfattar inte de situationer när två kvinnor genomfört en 

heminsemination eller genomfört inseminationen utomlands. I de situationerna måste den 

                                                 
71 I och med lagändringen 2009 tillåts även homosexuella par ingå äktenskap. Lagstiftningen omfattar även 

de som ingått registrerat partnerskap före lagändringen. 

72 Prop. 1984/85:2 s.20. 
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icke-födande kvinnan adoptera barnet efter födseln, en så kallad närståendeadoption, för 

att bli rättslig förälder till barnet.73 

5.3.5 Närståendeadoption 

I fjärde kapitlet föräldrabalken finns regler om adoption. Det finns olika former av 

adoption och reglerna ser olika ut om det rör sig om barn som adopteras i utlandet eller i 

Sverige. En av adoptionsformerna är närståendeadoption vilket innebär att en person 

adopterar sin makes eller sambos barn.  

För att få adoptera ett barn krävs det som huvudregel att personen som vill adoptera barnet 

är över 25 år gammal, det krävs även godkännande av domstol, 4 kap. 1§ FB. I 

undantagsfall kan även personer under 25 år tillåtas att adoptera ifall det avser för 

adoptioner av barn från andra länder finns ytterligare regleringar i andra lagar såsom  

lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, lagen (1997:192) 

om internationell adoptionsförmedling samt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges 

tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella 

adoptioner.  

Vid en närståendeadoption ska en ansökan skickas till tingsrätten. Tingsrätten ska därefter 

begära ett yttrande från socialtjänsten som har till uppgift att utreda om adoptionen är för 

barnets bästa. Det krävs även samtycke från föräldrarna till barnet för att 

närståendeadoptionen ska kunna genomföras, 4 kap. 3§ FB. Samtycket i 

adoptionsprocessen har i praxis visat sig vara viktigt. Framförallt har det vara av stor vikt 

att samtycket står fast genom hela adoptionsprocessen.74  

5.3.6 Reglerna kring assisterad befruktning i behov av förändring? 

Assisterad befruktning har, som ovan beskrivits, länge funnits som hjälpmedel för 

heterosexuella äkta makar och sambopar som av olika anledningar inte haft möjlighet att 

bli gravida på egen hand. I drygt tio år har möjligheten funnits för samkönade par under 

förutsättning att de är äkta makar, sambor eller registrerade partners. Lagstiftningen ser 

                                                 
73 Prop 2004/05:137 s.44f. 

74 NJA 2005 s.505 samt NJA 1973 s.62. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1971-0796?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1997-0192?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1997-0191?src=document&versid=146-1-2005
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olika ut beroende på om det rör sig om olikkönade par eller om det rör sig om samkönade 

par.75 

Inledningsvis går det att konstatera att förfarandet inom sjukvården ser liknande ut oavsett 

om det rör sig om samkönade eller olikkönade par. Genlagens bestämmelser gäller oavsett 

vilka kön paren har, även om det stadgas i två separata paragrafer.76 Väljer par av olika 

anledningar att inte genomföra inseminationen i enlighet med genlagen, exempelvis i 

Danmark eller på egen hand, omfattas barn till samkönade par inte av någon lagstiftning 

och får således endast en förälder vid födseln. Efter födseln får sedan den andre tilltänkte 

föräldern göra en närståendeadoption för att bli förälder till barnet. Lagstiftaren 

motiverade detta med att det endast var genom att inseminationer genomfördes i enlighet 

med genlagen staten kunde säkerställa att barnet, när det uppnått mogen ålder, fick 

möjlighet att veta sitt genetiska ursprung.77  

Lagstiftaren ansåg att det förelåg en risk att samkönade par i större utsträckning skulle 

välja att åka till Danmark, där paret kunde välja en anonym donator, om reglerna skulle 

omfattat alla inseminationer. Genom att utforma lagen till att enbart gälla inseminationer 

som genomförts i enlighet med genlagen gav lagstiftaren samkönade par ett incitament 

till att genomgå behandlingen genom svensk sjukvård istället för utomlands eller i 

hemmet.78  

För olikkönade par ser reglerna annorlunda ut. Enligt 1 kap. 6§ FB krävs det att mannen 

samtycker till inseminationen oavsett hur den ägt rum och således behöver män som 

samtyckt till en insemination aldrig genomgå en närståendeadoption för att bli förälder 

till ett barn. När lagstiftningen kom till på åttiotalet fanns inte särskilt mycket forskning 

på hur barn som blivit till genom givarinsemination påverkades av det. Istället var fokus 

kring att det behövdes lagstiftning för att kontrollera den situation som redan fanns i 

landet för att säkerställa att män som samtyckt till insemination inte kunde häva 

föräldraskapet med hänsyn till att de inte var genetisk förälder till barnet.79  

                                                 
75 Jmf. Kap. 5.3.4. 

76 1 kap 6§ FB samt 1 kap 9§ FB. 

77 Se kap. 6.2.2. 

78 Prop. 2004/05:137. 

79 Se kap. 5.3.4. 
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En intressant aspekt av frågan är att det när den lagstiftades om på åttiotalet ansågs det 

viktigt att säkerställa att barnet fick två föräldrar och att en person som samtyckt till 

givarinsemination inte skulle kunna slippa undan det rättsliga föräldraskapet enbart för 

att denne inte var biologisk förälder till barnet. När frågan återigen diskuterades 2004 

hade fokus istället flyttats från vikten av att ha två rättsliga föräldrar till rätten att veta sitt 

genetiska ursprung. I propositionen till 2004/05:137 diskuteras inte problematiken kring 

att en förälder efter barnet är fött kan vägra att genomgå en närståendeadoption vilket 

innebär att barnet endast skulle ha en rättslig förälder. Lagstiftaren måste således ha ansett 

det viktigare för barnet att ha rätten att veta om sitt genetiska ursprung än risken att barnet 

av någon anledning förvägras två rättsliga föräldrar trots att samtycke kan ha förelegat.80  

Oavsett föräldrarnas kön borde en avvägning mellan rätten för barnet att veta om sitt 

genetiska ursprung och rätten att barnet får två rättsliga föräldrar vid födseln vara viktig 

oavsett om det rör sig om barn till samkönade par eller olikkönade par, eftersom rätten 

att få veta sitt genetiska ursprung gäller alla barn.81 Frågan ställdes på sin spets i ett 

rättsfall från 2015 där en transman82 som vid en heminsemination juridiskt sett var kvinna 

men som vid barnets födsel juridiskt sett var man ansågs omfattas av reglerna i 1 kap. 6§ 

FB. 

Omständigheterna i fallet var att barnet X föddes i november 2010. Mannen Y som då 

var gift med kvinnan Z omfattades på grund av äktenskapet av pater est regeln och blev 

därför barnets rättsliga fader. Z väckte då talan om att Y inte var biologisk fader till barnet 

vilket är en av förutsättningarna för att bryta faderskapspresumtionen. X hade blivit till 

genom insemination som Y samtyckt till, vid tillfället för inseminationen var dock Y 

juridiskt sett kvinna. Under graviditeten genomgick Y en könsutredning vilket resulterade 

i att Ys juridiska kön korrigerades till man. Eftersom olika regler för insemination gäller 

beroende på om det är två kvinnor som genom insemination får barn eller om det är ett 

olikkönat par fick domstolen i uppgift att utreda om Y skulle anses vara fader till barnet 

trots att inseminationen inte ägt rum i enlighet med 1 kap 9§ FB och att Y vid tillfället för 

inseminationen juridiskt sett var kvinna.83   

                                                 
80 Jmf. prop. 2004/05:137. 

81 Jmf. kap. 2.3. 

82 En transman är en person som vid födseln tilldelades könet kvinna men som har en manlig könsidentitet. 

83 Göta hovrätt 2014-06 T 2656-13 s.2. 
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Domstolen inledde med att konstatera att bestämmelserna i 1 kap. 9§ FB inte var 

tillämpliga eftersom inseminationen skett i hemmet och inte i enlighet med genlagen. 

Vidare var det klarlagt att Y samtyckt till inseminationen och vid tillfället för 

inseminationen varit samboende med Z varför att han så långt uppfyllt kriterierna i 1 kap. 

6§ FB. Y var dock kvinna vid inseminationstillfället och enligt 1 kap. 6§ ska samtycket 

lämnas av en man något Y juridiskt sett inte registrerades som förrän några månader före 

Xs födelse.84 

Eftersom 1 kap. 6§ FB inte kunde anses direkt tillämplig i målet gjorde hovrätten en 

bedömning om 1 kap. 6§ FB kunde tillämpas analogt. Hovrätten motiverade möjligheten 

att göra en analog tillämpning utifrån propositionen till lagändringen som innebar att 

tvångssterilisering av transpersoner upphörde.85 I propositionerna öppnade lagstiftaren 

upp för analoga tillämpningar istället för att göra följdändringar i föräldrabalken. Den 

analoga tillämpningen avsåg i huvudsak frågor som kunde uppkomma på grund av det 

borttagna steriliseringskravet men hovrätten ansåg det inte otänkbart att göra analoga 

tillämpningar även i andra fall där föräldralagstiftningen inte är anpassad efter samtiden.86  

Av den anledningen ansåg hovrätten i likhet med tingsrätten att 1 kap. 6§ FB skulle vara 

tillämplig i målet eftersom syftet med bestämmelsen var att samtycket skulle ges av en 

man för att endast en man kan bli fader till ett barn och att ett faderskap inte ska kunna 

tillskrivas en kvinna. Eftersom Y vid barnets födsel var en juridisk man, och därmed 

kunde tillskrivas titeln fader, ansåg hovrätten att 1 kap. 6 § FB kunde tillämpas analogt i 

målet. Eftersom rekvisiten i 1 kap. 6§ var uppfyllda ansågs därför Y vara att anse som 

fader till X.87   

Fallet visar på hur verkligheten utmanar lagstiftningen och tar svängar som lagstiftaren 

troligen inte förutsåg vid lagarnas uppkomst. Argument för att särskilja 

inseminationsreglerna för olikkönade par respektive samkönade par borde därmed även 

urvattnas i och med domen. Lagstiftningen kan möjligtvis motiveras med hänsyn till att 

                                                 
84 Göta hovrätt 2014-06- T 2656-13 s.3. 

85 Fram tills 2013 var det ett krav att personer som juridiskt ville ändra kön var tvungna att sterilisera sig 

för att få ändra juridiskt kön. I kammarrättsdomen som trädde ikraft den 10 januari 2013 konstaterades att 

tvångssterilisering av transpersoner stred mot EKMR. Domen resulterade i en lagändring i maj 2013 vid 

vilken lagen om tvångssterilisering av transpersoner upphörde.  

86 Göta hovrätt 2014-06- T 2656-13 s.4. 

87 Göta hovrätt 2014-06- T 2656-13 s.5. 
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barn till samkönade par med säkerhet kommer få veta att det inte är genetiskt besläktat 

med en av sina föräldrar och att man därför vill säkerställa att barnet kan få reda på sitt 

genetiska arv, dock är det något som även barn till transsexuella föräldrar med stor 

sannolikhet kommer få reda på.  

För barn till olikkönade par som blivit till genom givarinsemination finns dock inte 

samma säkerhet i att barnet någonsin kommer få reda på att dess rättsliga fader inte är 

genetiskt besläktat med denne.88 Frågan är dock om det är ett argument för att inte ha en 

lika strikt lagstiftning för de föräldrarna. Utifrån aspekten att barn till olikkönade par inte 

med säkerhet vet om deras rättsliga far även är deras genetiska far kan det här anses ännu 

viktigare att det finns lagstiftning som skyddar barnets rätt att få veta sitt genetiska 

ursprung när barn blivit till genom givarinsemination utanför sjukvårdens vetskap. I den 

nuvarande lagstiftningen finns inget sådant skydd för barn till olikkönade par eftersom 

det inte finns något krav på att inseminationen ska ha ägt rum i enlighet med genlagen, 

1kap. 6§ FB. 

Samtidigt är det tveksamt om en sådan lag skulle få genomslag i praktiken eftersom det 

för olikkönade par är svårare att veta om barnet blivit till genom insemination eller inte.89 

Frågan är dock om de praktiska svårigheterna med en sådan lag ska ligga till grund till 

varför någon skillnad ska göras mellan barn till samkönade par och barn till olikkönade 

par. Endast för att det i det ena fallet med säkerhet går att säga att båda föräldrarna inte 

kan vara genetiskt besläktade med barnet borde det inte innebära att endast dessa barn 

omfattas av ett starkare skydd gällande rätten att få veta sitt genetiska ursprung än där det 

är oklart om föräldrarna är genetiskt besläktade med barnet eller inte.   

Domen visar även på att lagstiftningen inte är helt anpassad för olika former av 

familjebildning. I och med att ensamstående kvinnor ska få rätt att insemineras genom 

svensk sjukvård diskuterades återigen pater est regeln. Här uttrycks det i propositionen 

att faderskapspresumtionen även ska gälla dessa kvinnor. Det motiveras utifrån att 

mannen eller kvinnan efter barnets födelse kan väcka talan om någon vill häva 

faderskapspresumtionen.90 Samtidigt har ingen diskussion förts huruvida en äkta maka 

                                                 
88 Salden, Å, ”Barnets rätt till sitt ursprung” De lege, s.181. 

89 I de fall det skett utan sjukvårdens vetskap eftersom föräldrarna inte har någon skyldighet att berätta om 

barnet blivit till genom insemination eller genom samlag.  

90 Prop. 2014/15:127 s.19. 
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till en kvinna skulle omfattas av 1 kap. 9§ FB om samma situation uppkommer i en 

samkönad relation. En tydlig skillnad görs i lagstiftningen mellan samkönade par och 

olikkönade par som befinner sig i samma situation, vilket domen från Göta hovrätt även 

tydliggör eftersom det faktum att domstolen påpekar att lagstiftarens intention är att 1 

kap. 6§ endast ska gälla fäder och inte medmödrar. Domen visar på att det är det juridiska 

könet som avgör och inte de genetiska förutsättningarna att tillsammans få ett barn som 

är genetiskt besläktat med båda föräldrarna.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de nya utmaningarna för familjerätten innebär 

att lagstiftningen borde ses över för att skapa en mer jämställd barn och familjerätt där 

alla barn har samma skydd enligt lag. 

5.4 Fler presumtioner än en faderskapspresumtion 

5.4.1 Inledning 

Av föregående kapitel framgår det att det är väldigt olika vad som gäller föräldrarättsligt 

när samkönade par får barn tillsammans. Till skillnad från när olikkönade par får barn 

gäller olika regler beroende på under vilka former inseminationen ägt rum. Efter att 

inseminationslagen kom 2005 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning med syfte 

att undersöka om faderskapspresumtionen borde vidgas till att bli en 

föräldraskapspresumtion och således även omfatta samkönade äkta makar och 

registrerade partners som genom insemination blivit föräldrar. I det följande kapitlet ges 

en beskrivning av syftet med den utredningen och vad den kom fram till följt av argument 

för och emot en föräldraskapspresumtion.  

5.4.2 Föräldraskapspresumtion 

Den 3e november 2005 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning vars uppgift var 

att utreda huruvida faderskapspresumtionen borde vidgas till att även omfatta den 

kvinnliga partnern eller sambon till kvinnan som får barn i enlighet med nuvarande 6-7 

kap. GenL.91 Utredningen hade även i uppgift att utreda om en sådan föräldrapresumtion 

i sådant fall även borde gälla i de fall två kvinnor som är sambor eller registrerade partners 

väljer att genom assisterad befruktning utomlands eller i egen regi får barn.92  

                                                 
91 SOU 2007:3 s.5. 

92 SOU 2007:3 s.45. 
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Utredningen tog bland annat upp hur frågan behandlats i andra länder däribland 

Storbritannien, Danmark och Finland. Utredningen tog vidare upp relevanta artiklar i 

barnkonventionen samt i EKMR.  

Utredningen föreslog en föräldraskapspresumtion i de situationer när två kvinnor, som 

ingått partnerskap,93 genom insemination får barn oavsett om inseminationen skett i 

enlighet med genlagen eller inte. Således menade utredningen att något faderskap för 

spermiedonatorn i de fallen inte skulle utredas eller fastställas. Istället skulle kvinnans 

registrerade partner anses vara barnets andra förälder från och med födseln. Vidare ansåg 

utredningen att presumtionen skulle kunna hävas i de fall barnet inte avlats under 

inseminationen eller om partnern inte samtyckt till inseminationen.94  

Utredningen föreslog även att regleringen för samkönade sambor skulle ändras till att 

motsvara de regler som gäller för när män och kvinnor är sambor och väljer att få barn 

tillsammans. Det vill säga att den icke-födande föräldern bekräftar föräldraskapet eller att 

det fastslås genom dom.95 Syftet med förslaget var att det ansågs vara i barnets intresse 

att garanteras två föräldrar från födseln. 

Andra argument som lyftes var de från proposition prop. 2004/05:137. I propositionen 

ville lagstiftaren göra skillnad på insemination utomlands och i Sverige eftersom det är 

vanligt i exempelvis Danmark med anonyma donatorer vilket omöjliggör för barn att få 

reda på sitt genetiska ursprung, lagstiftaren menade i propositionen att genom att ge par 

som valt att gå genom svensk sjukvård fördelen av ett automatiskt föräldraskap skulle ett 

incitament till att välja svensk sjukvård skapas. Dessutom ansågs det av lagstiftaren inte 

vara något större problem eftersom föräldraskap ändå kunde uppnås genom adoption efter 

barnets födelse.96 Utredningen från 2007 visade emellertid på problematiken med 

närståendeadoption då det krävdes att parterna är registrerade parters samt att en adoption 

kan fördröjas på grund av den obligatoriska faderskapsutredningen. Utredaren menade 

därför att den nuvarande lagstiftningen inte kunde anses tillgodose barnets intressen fullt 

                                                 
93 Vid tiden för utredningen var det inte möjligt för två kvinnor att ingå äktenskap. 

94 SOU 2007:3 s.75. 

95 SOU 2007:3 s.75. 

96 Prop. 2004/05:137 s.44. 
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ut. Utredaren påpekade att incitament till att få föräldrar att gå genom svensk sjukvård får 

anses ligga i barnets intresse.97  

Incitament att få föräldrar att genomföra inseminationen inom svensk sjukvård kunde 

dock uppnås på andra sätt enligt utredningen. Genom att begränsa det automatiska 

föräldraskapet för samkönade par till att gälla endast vid assisterad befruktning genom 

svensk sjukvård ansåg utredningen att barn som tillkommer i privat regi riskerade att inte 

bli upplysta om sitt genetiska ursprung eftersom modern då riskerar att donatorn kan bli 

rättslig far till barnet och att moderns partner eller sambo riskerar att inte bli förälder. 

Incitamentet att berätta om barnets genetiska ursprung torde därför enligt utredaren bli 

större i det fall moderns partner eller sambo redan är rättslig förälder till barnet från 

födseln och inte riskerar bli av med den ställningen.98  

Som stöd för en föräldraskapspresumtion tog utredaren upp det faktum statistiska 

centralbyrån i en undersökning från 2000 frågat homosexuella familjer med barn om de 

helst har en känd eller en okänd donator till sitt barn. Undersökningen visade att 30 % 

föredrog en privat insemination, 33 % föredrog en assisterad befruktning vid sjukhus men 

med en vald givare. Endast 17 % skulle föredra en assisterad befruktning vid sjukhus 

oavsett givare. Dock visade inte utredningen om personerna ville att donatorn skulle vara 

rättslig far till barnet eller inte.99 Statistiken ifrån den undersökningen var när utredningen 

kom redan sex år gammal. Vilket innebar att litet stöd i hur homosexuella familjer tänker 

i frågan kunde tas ifrån undersökningen. Dock framförde HomO samt RFSL i sitt 

remissvar i Ds 2004:19 att det förmodligen är ovanligt att någon annan än moderns 

registrerade partner alternativt sambo är tilltänkt förälder till barnet.100  

Utredningen innehöll ett lagförslag som innebar att 1 kap. 1§ 1 st. FB skulle ändras till 

följande lydelse: 

”Är modern gift vid barnets födelse, skall mannen i äktenskapet anses som barnets far. 

Är modern registrerad partner vid barnets födelse, skall den kvinna som är moderns 

partner anses som barnets förälder”  

                                                 
97 SOU 2007:3 s. 79. 

98 SOU 2007:3 s. 83. 

99 SOU 2007:3 s.79f. 

100 SOU 2007:3 s.80. 
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Vidare innehöll lagförslaget en mängd följdändringar för att föräldraskapspresumtionen 

även i övrigt skulle spegla den tidigare faderskapspresumtionen.101   

5.4.3 Argument för och emot en föräldraskapspresumtion 

Av SOU 2007:3 framgår det att en föräldraskapspresumtion skulle innebära att fler barn 

garanteras två föräldrar från och med födseln vilket innebär ett rättsligt, ekonomiskt och 

social skydd för barnet, ett skydd som även blir gällande i det fall föräldrarna skulle gå 

isär eller avlida innan en närståendeadoption hunnit genomföras.102  

Dock skulle en föräldraskapspresumtion innebära att staten inte på samma sätt skulle 

kunna kontrollera att barn som föds av samkönade par skulle få reda på sitt genetiska 

ursprung. En föräldraskapspresumtion skulle innebära ett automatiskt föräldraskap 

oavsett hur barnet tillkommit, förutsatt att föräldrarna är gifta eller har ingått partnerskap 

sen tidigare. Faderskapspresumtionen motiveras utifrån att lagstiftaren ansett att när 

faderskapspresumtionen träder in är det den biologiske fadern som blir rättslig fader till 

barnet.103 Avseende en föräldraskapspresumtion kan inte det antagandet göras eftersom 

det när ett samkönat par får barn i princip aldrig är den icke-födande modern som är 

biologisk moder till barnet.104 Utifrån den aspekten kan det därför ses som ofördelaktigt 

med en föräldraskapspresumtion eftersom barnets genetiska ursprung då riskerar att 

aldrig komma fram, varvid barnets rättighet att få veta sitt genetiska ursprung inte 

tillgodoses. Genom att hålla kvar vid de nuvarande föräldraskapsreglerna finns en 

möjlighet för socialnämnden att utreda det genetiska faderskapet och därmed säkerställa 

barnets rätt att få veta sitt genetiska ursprung i de situationer då det genetiska faderskapet 

framkommer under utredningen.105 Lalos utredning, som var ett uppföljningsarbete till 

1985 års inseminationsregler, visar att majoriteten av föräldrarna i undersökningen hade 

berättat för sina barn att de blivit till genom givarinsemination.106 Skälen till att 

föräldrarna berättat om givarinseminationen var bland annat att föräldrarna inte ville ljuga 

                                                 
101 SOU 2007:3 s. 15ff. 

102 Prop 2004/05:137 s.42. 

103 Jmf. kap. 4.4. 

104 Med undantag för de situationer som kan komma att uppstå då en transkvinna som valt att spara 

könsceller sen innan hon påbörjade sin könskorrigering, kan bli biologisk moder till ett barn som föds av 

en kvinnlig partner.  

105 Prop. 2004/05:137 s.44. 

106 SOU 2007:3 s.142. 
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för sina barn, att barn har rätt att veta sitt ursprung samt att barnet skulle känna av att det 

fanns en familjehemlighet,107 vilket visar på att det finns motiv utöver att det är ett krav 

enligt lag att berätta för barn hur de blivit till. Det innebär även att en 

föräldraskapspresumtion inte nödvändigtvis försvårar barns rätt att få reda på sitt 

genetiska ursprung.    

En annan aspekt är att faderskapspresumtionen kan ifrågasättas och är kvar till stor del av 

praktiska skäl vilket innebär att en föräldraskapspresumtion också skulle innebära en mer 

praktisk lösning snarare än att den tillgodoser några andra juridiska syften.108 Samtidigt 

skulle en föräldraskapspresumtion innebära att par som väljer att göra en insemination 

utomlands eller hemma inte skulle tvingas genomföra en närståendeadoption efter barnets 

födelse för att båda föräldrar ska få den juridiska ställningen som rättslig förälder. Det 

skulle innebära att en onödig adoptionsprocess och en omfattande utredning skulle kunna 

undvikas med en föräldraskapspresumtion. Genom att ha en föräldraskapspresumtion 

skulle även situationer som innebär att adoptionsprocessen inte blir av undvikas, varför 

fler barn skulle växa upp med två rättsliga föräldrar och vårdnadshavare.109  

 

                                                 
107 SOU 2007:3 s.144. 

108 Jmf. Kap. 4.4.  

109 Prop 2004/05:137 s.43. 
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6. Alternativ till presumtion 

6.1 Inledning 

Pater est regeln används inom ett flertal länder däribland Sverige. Regeln har levt kvar 

sedan romartiden och endast ett fåtal länder i västvärlden har en lagstiftningen som inte 

utgår ifrån en stark faderskapspresumtion. Ett av de länder som nyligen förändrat sin 

lagstiftning på området är Danmark som i och med att de införde en könsneutral 

äktenskapslagstiftning även såg över sina föräldrarättsliga regler. Kanada är ett annat land 

vars lagstiftning inte utgår ifrån en stark faderskapspresumtion. De båda länderna har en 

föräldrarättslig lagstiftning som skiljer sig från den svenska. I följande kapitel redovisas 

först för den danska lagen gällande fastställandet av föräldraskap. Därefter följer en 

kortare genomgång av några av de kanadensiska lagarna på området.  

6.2 Danmark 

6.2.1 Inledning 

Det danska betänkandet Betænkning om Børns retsstilling Delbetænkning afgivet af 

Justitsministeriets Børnelovsudvalg Betænkning nr. 1350 publicerades 1998 och innehöll 

ett förslag gällande hur faderskap skulle fastställas. Den danska utredningen påbörjades 

1992 då en kommitté med syfte att lägga fram ett förslag med förändringar av den 

dåvarande barnlagstiftningen tillsattes. Kommittén hade dels till uppgift att se över de 

dåvarande reglerna kring fastställande av faderskap. Där uppgiften att se om det gick att 

utforma en lagstiftning som skulle förenkla förfarandet vid förvaltningsmyndigheter och 

i domstol ingick.110 

Kommittén framhöll att det skett förändringar i familjemönstren i det danska samhället. 

41 % av barnen som föds per år föds av en mamma som är ogift men i en relation och att 

den nya DNA-tekniken innebär att det med hög sannolikhetsgrad gick att säga om en 

person är biologisk fader till ett barn eller inte. Av de anledningarna ansåg kommittén att 

det längre inte borde göras skillnad på barn födda inom och utom äktenskapet. Kommittén 

visade även på att pater est regeln är den regel som överlag används i andra länder och 

även om det i vissa länder, i kombination med pater est regeln, finns regler som även 

                                                 
110 Betænkning om Børns retsstilling Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg 

Betænkning nr. 1350, kap. 1.1 kommitténs mandat. 
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gynnar ogifta sambor fanns det när utredningen kom inget land som helt frångått pater est 

regeln.111  

6.2.2 Dansk rätt före 2001 

När kommittén tillsattes tillämpades faderskapspresumtionen i dansk rätt och om barnets 

moder vid födseln var gift förutsattes en kvinnas make vara fader till barnet. För ogifta 

kvinnor gällde att kvinnan skulle uppge vilka hon haft sexuella relationer med strax innan 

graviditeten. Förutsatt att kvinnan endast uppgett att hon haft sexuella relationer med sin 

partner kunde faderskapet bekräftas om mannen och kvinnan samtyckte. I övriga fall 

kunde faderskapet fastställas genom dom.112 

6.2.3 Kommitténs syften till en förändring 2001 

Kommitténs målsättning med regleringarna var att jämställa äkta makar och sambors 

situation gällande faderskap. De dåvarande reglerna var enligt kommittén stötande 

gentemot modern då reglerna krävde att kvinnan redogjorde för sitt sexuella samliv under 

graviditeten.113 Det ansågs även att reglerna kunde anses vara stötande gentemot mannen 

eftersom han måste vänta och se om hans faderskap består medan en gift man blir fader 

per automatik. Kommittén påpekade att det kunde uppstå problem med en vidare 

presumtionsreglering då det är svårt att göra en kvalificerad utredning avseende om en 

samborelation existerade när barnet blev till, vilket innebär att en sådan lagstiftning skulle 

innebära att experthjälp ibland skulle vara nödvändigt för att kunna fastställa sådana 

omständigheter. Kommittén ville heller inte fastställa en gräns för samboendet eftersom 

en relation kan ha inletts innan paret flyttat ihop och att man valt att flytta ihop först när 

det stod klart att paret väntade barn tillsammans. Slutligen ansåg kommittén att en sådan 

reglering skulle vara möjlig att genomföra genom att en bedömning av förhållandet 

gjordes för att se om det kunde anses vara en ”meningsfull relation” och istället för att se 

                                                 
111 Betænkning om Børns retsstilling Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg 

Betænkning nr. 1350, kap 2.1 Sammanfattning av kommitténs förslag.  

112 Betænkning om Børns retsstilling Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg 

Betænkning nr. 1350, kap. 2.4.1 De nuvarande reglerna. 

113 Jmf. kap. 6.2.2. 
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till hur det hade varit se till vad som är parets önskan gällande gemensam vårdnad och 

omsorg om barnet.114 

6.2.4 Kommitténs förslag 2001 

Utifrån de tidigare nämnda argumenten föreslog därför kommittén en reglering som 

innebar att oavsett om paret var gifta eller sammanboende vid barnets födelse skulle 

samma regler gälla.115 Regleringen innebar att ett dokument bifogades till födelseattesten 

där det skrevs in att föräldrarna var gifta alternativt sammanboende, att det är deras barn 

och att de ska ha gemensam vårdnad om barnet. Dokumentet och födelseattesten skulle 

därefter ligga till grund för faderskapet. Kommittén påpekade även att registrering av 

faderskapet inte skulle ske i vissa undantagsfall. Bland annat när det kunde antas att någon 

annan person var biologisk fader till barnet. Detta undantag skulle gälla oavsett om paret 

var gifta eller sammanboende. Ifall en annan man misstänktes vara fader till barnet skulle 

den personen meddelas innan faderskapet registrerades. Skulle föräldrarna istället fylla i 

att mannen som kvinnan sammanbor eller är gift med inte är fader i dokumentet skulle 

istället papper skickas ut från ”statsamtet” att ingen fader registrerats. I det fallet hade 

istället ”statsamtet” en möjlighet att utreda faderskapet.116 

6.2.5 2001 års Barnlag 

Kommitténs förslag resulterade i en lagändring. Lag nr. 460 av 2001/06/07 som ersatte 

den tidigare danska barnlagen. I lagen stadgades det att om barn föds av en gift kvinna 

ska hennes man registreras som barnets far i samband med registreringen av barnets 

födelse, 1 kap 1§ 1st. BL. Det finns även undantag från den presumtionen om makarna är 

separerade vid barnets födelse, 1 kap 1§ 2st. 1 p. BL. Eller om modern inom tio 

månaderna före barnets födelse varit gift med någon annan, 1 kap. 2 st. 1§ 2p. BL. Vidare 

ska mannen registreras som fader som han under det senaste tio månaderna för födseln 

har avlidit, 1 kap. 1§ 3st. BL. Bestämmelserna i tredje stycket gäller inte om, makarna 

vid dödsfallet var separerade, 1 kap. 1§ 4st. 1p. BL, mamman under de senaste tio 

                                                 
114 Betænkning om Børns retsstilling Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg 

Betænkning nr. 1350, kap. 2.4.2. 

115 Argumenten återfinns i kap. 6.2.4 

116 Betænkning om Børns retsstilling Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg 

Betænkning nr. 1350, kap. 2.4.3 
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månaderna för barnets födelse varit gift med en annan man, 1 kap. 1§ 4st. 2p. BL eller 

om modern väcker en faderskapstalan, 1 kap. 1§ 4st. 3p. BL 

Om barnet föds av en ogift moder anses en man vara fader till barnet om han och modern 

skriftligen förklarar att de kommer vårda, ta hand om och ansvara för barnet. 

Registreringen av faderskapet sker då i samband med registreringen av barnets födelse, 1 

kap. 2§ 1st. BL Reglerna i 1 st. gäller inte om modern under de senaste tio månaderna 

före barnets födelse varit gift med en annan man, 1 kap. 2§ 2st 1p. BL eller om en eller 

båda föräldrarna vid barnets födelse är omyndiga eller står under förmyndarskap. 

6.2.6 Lagändring 2013 

2013 gjordes en del förändringar i barnlagen. De rörde bland annat införande av regler 

för samkönade par som genom insemination blivit föräldrar. Formuleringarna i 1 kap 1§ 

BL ändrades för att specificera att den regeln endast gäller när modern är gift med en man 

och således inte när modern är gift eller registrerad partner med en kvinna. Undantagen i 

1 kap. 1§ 2st. BL vidgades även till att gälla om kvinnan varit gift eller i ett registrerat 

partnerskap de senaste tio månaderna före barnets födelse skulle den äkta mannen heller 

inte registreras som fader till barnet vid födseln.117  

6.2.7 Syftena bakom lagändringen 

De övergripande syftena med 2013 års lagändringar var att skapa en mer jämställd 

familjerätt och att par av samma kön från födseln också ska kunna registreras som barnets 

föräldrar, likt de reglerna som redan fanns för heterosexuella par. Lagändringen var till 

för att säkerställa att barnet får två registrerade föräldrar från födseln och att detta sker 

med hänsyn till barnets bästa. Ändringarna skulle gälla oavsett om det rörde sig om en 

känd donator eller en anonym donator. De ska även gälla inseminationer oavsett om de 

skett i privat eller offentlig regi och oavsett om det skett på en klinik eller i hemmet. De 

nya reglerna skulle även vara tillämpbara oavsett om kvinnorna var gifta, registrerade 

partners eller ogifta. Det ansågs även vara viktigt att även omfatta de situationer där två 

kvinnor som är ett par, tillsammans med en man får ett barn, där mannen är tänkt att bli 

barnets fader. I sådana situationer skulle möjligheten finnas att donatorn blir fader till 

barnet även om kvinnorna är gifta eller registrerade partners men att även möjligheten 

                                                 
117 LOV nr 652 af 12/06/2013.  
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fanns till att göra den andra kvinnan till medmor och rättslig förälder till barnet beroende 

på vilken lösning som parterna tillsammans kommit överens om.118 

I samband med att Danmark antog en könsneutral äktenskapslagstiftning 2012 tillsatte 

regeringen en utredning med uppdrag att utreda vad mer som borde ändras i strävan mot 

en könsneutral äktenskapslagstiftning. Utredningen resulterade i ett lagförslag som ansåg 

att lagförslaget skulle ses som en uppföljning till den neutrala äktenskapslagstiftningen.119 

I lagförslaget togs det upp att heterosexuella par som genom artificiell insemination blivit 

föräldrar kunde bli registrerade som föräldrar från barnets födsel medan samkönade par 

varit tvungna att genomföra en närståendeadoption för att få rättslig status som föräldrar, 

vilket inneburit att samkönade par inte haft samma rättsskydd som heterosexuella par.120 

I förarbetet konstaterades det att föräldraskap tidigare baserats på genetik men att det i 

och med de medicinska möjligheterna med konstgjord befruktning även går att se till den 

sociala familjebildningen. I och med att den samkönade lagstiftningen trätt i kraft ansåg 

därför Social och Integrationsministeriet att medmödrar borde ges samma rättsliga status 

som fäder samt att de föräldrarättsliga reglerna utvidgades till att samma regler skulle 

gälla oavsett vilka kön föräldrarna hade.121 

Lagstiftaren ansåg inte att lagen skulle omfatta de situationer då två kvinnor med hjälp av 

en man antingen genom samlag eller heminsemination gjorde den ena kvinnan gravid 

med avsikt att kvinnans partner ska vara barnets medmor. Reglerna skulle endast gälla de 

situationer när inseminationen utförts av sjukvårdspersonal eller under 

sjukvårdspersonals ansvar för att parterna på förhand skulle veta om sina valmöjligheter 

och sin rättsställning. 122 

                                                 
118 2012/1 LF 207 s.12f.  

119 2012/1 LSF 207 s.13f. 

120 2012/1 LSF 207 s. 15f. 

121 2012/1 LSF 207 s. 23. 

122 2012/1 LSF 207 s. 24. 
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6.2.8 Resultatet av lagändringen 

Lagändringen innebar även att en 1kap. 1a§ BL samt ett 1a kap BL infördes med regler 

gällande de situationer då två kvinnor som antingen ingått äktenskap eller är registrerade 

partners valt att genom insemination få barn tillsammans.123 I 1 kap. 1a§ BL stadgas att 

om modern är gift med en annan kvinna eller ingått partnerskap med en annan kvinna ska 

spermadonatorn registreras som barnets far om rekvisiten i 5kap. 27a§ 1st. BL är uppfyllt. 

Av 5 kap. 27a§ 1st BL. framgår det att spermadonatorn ska vara att anse som barnets far 

om följande rekvisit är uppfyllda: 

 Att inseminationen ägt rum av sjukvårdspersonal eller med översyn av 

sjukvårdspersonal. 

 Att barnet kan antas vara avlat vid inseminationstillfället. 

 Att det skriftligt framgår att mannen ska registreras som fader till barnet. 

 Att den äkta maken/makan, registrerade partnern eller partnern till modern 

samtyckt till behandlingen.  

Spermadonatorn blir dock inte registrerad som barnets far om moderns äkta make/maka, 

registrerade partner eller partner skriftligen förklarar att denne ska vara barnets fader 

alternativt medmor.124  

I 1a kap 3a§ BL finns förtydligande regler avseende insemination där det stadgas att om 

modern till ett barn är gift eller registrerad partner med en annan kvinna ska den kvinnan 

registreras som medmor vid barnets födsel.125 Detsamma gäller om modern är ogift och 

moderns partner skriftligen förklarar att hon ska vara att anse som medmor och att de 

tillsammans ska vårda, ta hand om och ansvara för barnet.126  

 

Av 5 kap. 27§ BL framgår det att när en insemination utförts av sjukvårdspersonal eller 

med översyn av sjukvårds personal ska moderns äkta maka, registrerade partner eller 

partner registreras som barnets medmor om denne: 

                                                 
123 LOV nr 652 af 12/06/2013.  

124 5 kap. 27§ 2 st. BL.  

125 Om rekvisiten i 5kap. 27§ BL eller 5 kap. 27a § 2st. BL är uppfyllda. 

126 Även i den situationen krävs det att rekvisiten i 5 kap. 27§ BL eller 5 kap. 27a§ 2st. BL är uppfyllda.  
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 Samtyckt till behandlingen och 

 Det kan antas att barnet blivit avlat i och med inseminationen och 

 Kvinnan skriftligen förklarat att hon ska vara medmor till barnet. 

Samma regler gäller även i det fall modern inseminerats med en annans mans spermier 

men hennes äkta man är tilltänkt fader till barnet, 5 kap. 27§ BL. Till reglerna i 1a kap. 

3a och b §§ BL finns samma undantag som dem till registrering av faderskap i 1 kap. 1 

och 2§§ BL.127 

Av 5 kap. 27 c § BL framgår det att i situationer som inte täcks av 5 kap. 27§ BL och 5 

kap. 27a§ BL ska spermadonatorn anses vara fader till barnet. Det gäller dock inte om 

donatorn inte kände till att hans sperma användes till inseminationen eller om 

spermadonatorn är död. 

                                                 
127 Se kap. 6.2.4. 
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6.3 Kanada 

6.3.1 Inledning 

Kanada består av tio provinser och i Kanada finns familjelagstiftning på både på federal 

och provinsnivå. Regleringen av föräldraskap sker på provinsnivå och det finns således 

tio separata lagar för vem som blir ett barns rättsliga förälder vid dess födsel. I följande 

kapitel redogörs för Brittish Columbia och Manitobas lagstiftning. 

6.3.2 Brittish Columbia och Manitoba 

6.3.2.1 Inledning 

I Brittish Columbia regleras föräldraskaps frågor i Brittish Columbias ”Family law act”  

och motsvarande lagstiftning finns i Manitobas ”Family law reform act”. I art. 25 BCFL 

stadgas det vem som är att anse som ett barns föräldrar. Som huvudregel gäller att det är 

barnets biologiska föräldrar som även ska vara barnets rättsliga föräldrar. Dock gäller 

detta inte om barnet tillkommit genom assisterad befruktning, art. 25 1st. BCFL.  

6.3.2.2 Presumtion för biologisk fader 

Om motsatsen inte bevisats ska en man presumeras vara ett barns rättsliga fader i ett flertal 

scenarion vilka stadgas i art. 26 BCFL, dessa är: 

1. Han är gift med modern vid barnets födelse. 

2. Han har varit gift med modern inom 300 dagar från barnets födelse men inte är 

det längre p.g.a. 

a. Att han dött innan barnets födelse 

b. Att föräldrarna gått igenom äktenskapsskillnad före barnets födelse. 

3. Han gifte sig med barnets moder efter barnets födelse och erkänner att han är 

barnets far. 

4. Han och modern har varit sambor inom 300 dagar före barnets födelse, eller vid 

barnets födelse. 

5. Han har tillsammans med modern skrivit på ett erkännande att han är fader till 

barnet.  

Ingen av dessa presumtioner gäller dock om det kan antas att någon annan är barnets 

biologiska fader, art. 25 BCFL. Samma presumtioner finns även i Manitobas lagstiftning, 

13(2) MFL samt ett liknande undantag från presumtionen i, 13(3) MFL.  
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6.3.2.3 Presumtion vid assisterad befruktning 

I art. 24 BCFL stadgas det att en donator inte, enbart på grund av att denne donerat 

könsceller, ska anses vara ett barns förälder.128 Det går inte heller att få en domstol att 

fastställa föräldraskap för en donator enbart för att denne donerat könsceller.129 En 

donator ska endast anses vara barnets förälder om det fastställs enligt lag.130 Något 

liknande ställningstagande finns inte i Manitobas lagstiftning. 

I art. 27 BCFL finns regler kring vem som är att anse som barnets rättsliga förälder om 

barnet blivit till genom assisterad befruktning, oavsett vem som tillhandahöll 

”reproduktiva materialet eller embryot”131. Det stadgas även att dessa regler inte gäller i 

de fall ett barn föds av en surrogatmoder.132 Vid assisterad befruktning ska kvinnan som 

föder barnet anses vara barnets rättsliga moder.133 Vidare ska den person som vid den 

assisterade befruktningen var gift eller sambo med den födande kvinnan vara att anse som 

barnets andra förälder,134 det gäller dock inte om personen före befruktningstillfället inte 

samtyckte till att bli barnets förälder eller drog tillbaka sitt samtycke före 

befruktningstillfället.135136   

I Manitoba stadgas det att förutsatt att det inte rör sig om en surrogatmoder är den födande 

kvinnan att anse som barnets moder vid dess födsel,137 och reglerna liknar således de i 

Brittish Columbia. Detsamma gäller för reglerna kring vem som är att anse som barnets 

andra förälder där reglerna är likadana som i Brittish Columbia.138  

                                                 
128 art. 24 1st. a) BCFL. 

129 art 24 1st b) BCFL. 

130 art. 24 1st c) BCFL. 

131 Förf. översättning, ” reproductive material or embryo”. 

132 art. 27 1 st b) BCFL. 

133 art. 27 2st. BCFL. 

134 art. 27 3st. BCFL. 

135 http://www.bclaws.ca/civix/document/LOC/complete/statreg/--%20F%20--

/Family%20Law%20Act%20[SBC%202011]%20c.%2025/00_Act/11025_03.xml, 2016-01-10 kl:20:11. 

136 art. 27 4st. BCFL. 

137 14(1) MFL. 

138 14(2) MFL. 

http://www.bclaws.ca/civix/document/LOC/complete/statreg/--%20F%20--/Family%20Law%20Act%20%5bSBC%202011%5d%20c.%2025/00_Act/11025_03.xml
http://www.bclaws.ca/civix/document/LOC/complete/statreg/--%20F%20--/Family%20Law%20Act%20%5bSBC%202011%5d%20c.%2025/00_Act/11025_03.xml
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6.3.2.4 Övriga regleringar 

I både Brittish Columbia och Manitoba är det tillåtet med surrogatmoderskap,139 vilket är 

en indikation på annorlunda normer avseende föräldraskapsfrågor. Vidare möjliggör både 

Manitoba och Brittish Columbia för möjligheten för ett barn att ha fler än två rättsliga 

föräldrar,140 i bägge fallen rör det sig om en möjlighet för exempelvis för två kvinnor, 

som får som barn tillsammans, att bli rättsliga föräldrar till barnet samt att donatorn kan 

registreras som en tredje förälder. En annan möjlighet som beskrivs i MFL är om en 

surrogatmoder gör en överenskommelse med de tilltänkta föräldrarna om att de alla tre 

ska vara registrerade som rättsliga föräldrar.141 

6.3.2.5 Motivering till lagstiftningen 

Eftersom Canada är ett common law land finns inga förarbeten till lagstiftningen. 

Gällande Manitobas lagstiftning har den motiverats i den lagstiftande församlingen med 

att den tillgodoser barnets intressen i den förändrade familjebildningen. Tanken var att 

förändra lagstiftningen för att matcha den moderniserade familjebildningen som fanns i 

Manitoba. Syftet var bland annat att utforma bättre regler kring assisterad befruktning för 

att undvika dispyter i domstol, vilket även innebär processekonomiska fördelar för 

befolkningen.142 Lagstiftningen motiverades även med hänsyn till att det är viktigt med 

rättsligt skydd för barn som kommer till genom assisterad befruktning. Den lagstiftande 

församlingen visade på allvarliga konsekvenser för barn och föräldrar i andra distrikt där 

det inte funnits omfattande lagstiftning rörande hur föräldraskap ska fastställas. Av den 

anledningen ansågs det viktigt med ett stabilt ramverk för att säkerställa rättssäkerheten 

för barn och föräldrar.143 

 BCFLs föregångare var över trettio år gammal och den nya lagen var ett resultat av ett 

långt lagstiftningsarbete. Syftet med lagen var att undvika onödiga processer i domstol 

samt att sätta barnets bästa i fokus, för att i alla familjerättsliga frågor hitta lösningar 

                                                 
139 art 29 BFCL samt 16(1-6) MFL. 

140 art. 30 BCFL samt 19(1) MFL. 

141 Jmf. Exemplen i 19(1) MFL. 

142 LEGISLATIVE ASSEMBLY OF MANITOBA, Wednesday, June 3, 2015, 

http://www.gov.mb.ca/legislature/hansard/40th_4th/vol_41/h41.html. 2015-11-15 kl. 19:00 

143 Fourth Session - Fortieth Legislature of the Legislative Assembly of Manitoba DEBATES and 

PROCEEDINGS Official Report (Hansard) Published under the authority of The Honourable Daryl Reid 

Speaker, s. 2822. 

http://www.gov.mb.ca/legislature/hansard/40th_4th/vol_41/h41.html
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utifrån barnets bästa. Målet var att barnärenden inte skulle börja i domstol utan att i största 

möjliga mån kunna lösas utan en rättslig process.144 Lagändringarna som medförde att 

donatorer inte skulle anses vara föräldrar till barn som tillkommit genom assisterad 

befruktning motiverades utifrån att det tidigare skapat stressmoment och hjärtskärande 

resultat då den tilltänkta föräldern inte fick bli förälder. Syftet med lagen var således att 

rättsligt bevaka de familjebildningar som fanns i det moderna samhället och skapa en 

tydlig struktur kring regleringen av föräldraskap. Som exempel togs föräldraskap vid 

samboende upp för att exemplifiera ett område där annan lagstiftning i Kanada gått framåt 

men där föräldraskapsfrågan släpat efter trots att barn som föds av föräldrar som är 

samboende hade ökat tre gånger jämfört med de som föds inom äktenskapet. Av den 

anledningen ansågs det nödvändigt att även dessa barn och föräldrar gavs ett rättsligt 

skydd ifrån födseln.145 

                                                 
144 Official Report of, DEBATES OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, (Hansard), THURSDAY, 

NOVEMBER 17, 2011, Afternoon Sitting, Volume 28, Number 3, S.8873f. 

145 Official Report of, DEBATES OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, (Hansard), THURSDAY, 

NOVEMBER 17, 2011, Afternoon Sitting, Volume 28, Number 3, S.8874. 
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6.4 Andra sätt att fastställa föräldraskap 

Saldeen tog i sin uppsats från 1984 upp ett alternativ till pater est regeln. Saldeen menade 

att det på sjukhuset i och med att barnets längd och vikt uppmättes även kunde räknas ut 

en trolig konceptionstid. När modern senare skulle skicka in födelseanmälan, inom en 

månad från barnets födelse, skulle hon där under straffansvar få bekräfta att hennes äkta 

man även var fader till barnet. På samma blankett skulle även fadern kunna skriva under 

och därmed erkänna faderskapet till barnet. I det fall kvinnan uppgivit fler än en möjlig 

fader till barnet eller vägrat att lämna in blanketten skulle en utredning startas av 

socialnämnden gällande vem som är fader till barnet. Saldeen påpekade att lagstiftningen 

kunde anses vara stötande men påpekade även att det var viktigare att veta om barnets 

genetiska ursprung än vad föräldrarna hade för åsikt om förfarandet,146 något som även 

använts som argument i debatten kring om pater est regeln skulle vidgas till att även 

omfatta olikkönade samboende par.147  

Saldeens resonemang påminner om den danska regleringen av frågan och kan därmed få 

viss legitimitet eftersom ett liknande system praktiskt används i Danmark. Fördelen med 

Saldeens respektive den danska regleringen är att även om förfarandet till viss del kan 

anses innehålla en presumtion, eftersom kvinnan i vart fall i den danska regleringen, 

förutsätts nedteckna den äkte maken/makan eller sambon som fader/medmor. I de flesta 

fallen kommer även utslaget bli detsamma som när pater est regeln används eftersom 

maken/makan eller sambon fader/medmor är förälder/tilltänkt förälder till barnet.  

En sådan reglering innebär även till skillnad från pater est regeln att det finns en möjlighet 

att tidigt veta, även i det fall modern är gift, om någon annan ska nedtecknas som förälder 

till barnet, vilket även i större utsträckning tillgodoser barnets rätt att i enlighet med 

barnkonventionen få möjligheten att veta sitt genetiska ursprung. I Danmark omfattar 

systemet samkönade äkta makar samt samboende par, vilket innebär att om liknande 

regler fanns i Sverige skulle arbetsbördan för socialnämnden minska utan att för den delen 

helt ta bort den rättsliga materiella kontrollen av föräldraskapet, vilket varit ett av 

argumenten till att inte vidga pater est regeln.148  

                                                 
146 Saldeen, Å, ”Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag” De lege, s. 141. 

147 Jmf. Kap 5.2.3. 

148 Jmf. Kap. 5.2.3. 
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En sådan lagstiftning skulle även innebära en mer jämställd familjerätt eftersom 

olikkönade och samkönade par skulle behandlas på samma sätt till skillnad från idag där 

olika regler gäller vid assisterad befruktning, vilket även ställts till sin spets i och med de 

frågor som uppkommit då ett par som vid inseminationstillfället var samkönade men vid 

födseln var olikkönade.149 Genom att införa ett mer enhetligt system där samma rättsliga 

regleringar gäller för olika familjekonstellationer blir även systemet mer förutsägbart för 

de enskilda individerna. Det innebär även att lagstiftningen omfattar fler situationer som 

lagstiftaren inte hunnit tänka på. Exempelvis skulle en sådan reglering även fungera i 

familjekonstellationer där någon eller båda föräldrarna är en transperson och lagstiftaren 

skulle inte i lika stor utsträckning behöva ta fram en ny lagstiftning för varje enskild 

situation.  

Danmark har i likhet med Sverige valt att göra reglerna om fastställande av föräldraskapet 

efter assisterad befruktning gällande enbart när det sker under ansvar av 

sjukvårdspersonal. I Danmark gäller de reglerna oavsett om det är samkönade par eller 

olikkönade par som får barn. Således skulle en liknande lagstiftning om den infördes i 

Sverige även kunna ha kvar det kravet om lagstiftaren fortfarande anser att det kan 

användas som exempelvis incitament till att inte göra heminseminationer eller 

inseminationer i utlandet, även om forskning på området tyder på att något sådant 

incitament inte är nödvändigt.150 

Med hänsyn till Göta Hovrätts dom går det att kritisera den svenska 

inseminationslagstiftningen eftersom olikkönade par ges en större möjlighet att på egen 

hand välja om de vill genomföra givarinseminationen i enlighet med Genlagen eller inte 

utan att för den delen förlora rätten till att bli rättslig förälder när barnet föds. I likhet med 

utredningen om föräldraskapspresumtion anser jag att reglerna behöver ses över. 

Lösningen behöver inte vara en föräldraskapspresumtion, istället kan presumtion kring 

föräldraskap i alla situationer anses vara ett för osäkert sätt att fastställa föräldraskap, jag 

anser därför att en lösning i likhet med den danska eller kanadensiska regleringen vore en 

bättre lösning anpassad för den samtid vi lever i.  

 

                                                 
149 Göta hovrätt 2014-06- T 2656-13. 

150 Jmf. kap. 5.4.3. 



53 

 

Det är viktigt att värna rätten för barn att ha möjligheten till att få kunskap om sitt 

genetiska arv. Dock är frågan om det endast är genom att försöka få samkönade par till 

att välja svensk sjukvård när de vill få barn som detta kan uppnås. Ser vi till den 

kanadensiska lagstiftningen kan vi se att denna istället ger ett starkt skydd för föräldrar 

som väljer att få barn genom givarinsemination. Kanada har uppnått detta genom att 

inskränka donatorernas föräldrarättsliga rättigheter, något som endast regleras i svensk 

lag genom genlagen. Om syftet med en lagstiftning är att barn lättare ska kunna få reda 

på sitt genetiska arv torde det vara en förutsättning att barnets rättsliga föräldrar inte 

behöver hemlighålla information vid en faderskapsutredning av den anledningen att den 

manlige donatorn kan ha ändrat sig under graviditetens gång och vid födseln vill bli 

rättslig fader till barnet, vilket är en teoretisk möjlighet i de fall två kvinnor genom 

heminsemination blir gravida och får ett barn. Eftersom den aktuella svenska 

lagstiftningen innebär att den kvinnan som inte fött barnet behöver göra en 

närståendeadoption vilket först kan göras när det genetiska faderskapet utretts.  

Risken finns att samkönade par som genom heminsemination blivit gravida vid en 

faderskapsutredning väljer att inte uppge vem som är donator till barnet för att undvika 

risken att den personen vill ha rättslig ställning som förälder. Det innebär även att 

samkönade par väljer att ha en anonym donator istället för någon de vet vem det är för att 

ytterligare eliminera risken att den tilltänkta modern inte blir medmor till barnet. Genom 

att ge de samkönade föräldrarna ett starkare rättsligt skydd vid alla former av insemination 

borde det även innebära en större möjlighet för staten att få reda på barnets genetiska 

ursprung. Frågan är dock komplex och avvägningar behöver göras utifrån vad som är bäst 

för barnet. Eftersom situationen inte ser likadan ut för olikkönade par är frågan hur 

lagarna som kan motiveras och hur det kan motiveras att de ser olika ut? Vad är bäst för 

barnen som blir till genom givarinsemination som inte sker i enlighet med genlagen? En 

lagstiftning som innebär ett starkt skydd för barnet i form av att den har två föräldrar från 

födseln eller lagen som värnar om rätten om det genetiska arvet? Oavsett vilket det blir 

borde lagstiftningen se likadan ut vid alla givarinseminationer oavsett om det är 

olikkönade par eller samkönade par som genomför dem.  
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7. Hur ska föräldraskap regleras i framtiden? 

Historiskt sett har utredningar och motioner med syfte att förändra familjerätten fokuserat 

på att vidga faderskapspresumtionen. Det har rört sig om att presumtionen även skulle 

omfatta män som är samboende med kvinnor samt förslag om att presumtionen även 

skulle omfatta situationer där två kvinnor är gifta med varandra, registrerade partners eller 

samboende och tillsammans väljer att få barn genom insemination. Motioner om att vidga 

faderskapspresumtionen att även gälla män som är samboende med en kvinna har flertalet 

gånger avslagits med motiveringen att det inte är ett tillräckligt säkert sätt att säkerställa 

att barnets genetiske fader även blir barnets rättslige.151 Utredningen från 2006 som 

föreslog att faderskapspresumtionen borde vidgas till att bli en föräldraskapspresumtion 

har trots utredningens förslag att genomföra förändringen inte tagits upp i riksdagen.   

När faderskapspresumtionen diskuterades 1975 konstaterades även att de argument som 

historiskt sett legat till grund för presumtionen i stor utsträckning inte längre var aktuella. 

Presumtionen behölls slutligen för att det ansågs praktiskt omöjligt för socialnämnden att 

utreda och fastställa faderskapet i varje enskilt fall, likt systemet för att fastställa 

faderskap när föräldrarna till barnet inte var gifta men samboende. Någon annan lösning 

kring att fastställa faderskap diskuterades aldrig och lagstiftaren valde att behålla 

presumtionen.  

Utifrån den tidigare analysen går det att konstatera att faderskapspresumtionen inte är det 

säkraste sättet att fastställa faderskap om syftet är att det genetiska faderskapet ska 

överensstämma med det rättsliga och sociala,152 vilket även Saldeen påpekade redan 1984 

då han förespråkade att pater est regeln skulle tas bort och ett enklare förfarande införs 

där det snabbt går att materiellt pröva faderskapsfrågan även när barn föds inom 

äktenskapet. Saldeens utgångspunkt var att det blivit allt viktigare att det genetiska och 

det rättsliga faderskapet överensstämde.153 Något som även blivit tydligt i modernare 

lagstiftning där rätten till att få veta sitt genetiska ursprung som tidigare nämnt i uppsatsen 

varit argument för att inte vidga pater est regeln samt till att snäva in 

inseminationsreglerna för samkönade par.154 Samtidigt har det motiverats att behålla 

                                                 
151 Se kap. 5.2.2.  

152 Se kap. 6.4. 

153 Saldeen, Å, ”Faderskapsfrågan i svensk rättsutveckling efter 1734 års lag” De lege, s.140. 

154 Se ex. kap. 6.2.2. 
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faderskapspresumtionen utifrån att det är viktigt att skydda den sociala familjen.155 

Frågan är därför vad som är viktigast för att tillgodose syftet om barnets bästa. Att barnet 

har skydd för sin sociala familj och garanteras en trygg uppväxt med två rättsliga föräldrar 

och vårdnadshavare oberoende om personerna är genetiskt besläktade med barnet eller 

inte? Eller är det viktigare att barn har en möjlighet att veta om sitt genetiska ursprung 

och att föräldraskap och biologi ska vara starkare sammankopplat? Jag anser att det inte 

vore omöjligt att tillgodose båda de syftena om lagstiftaren vågade se utanför ramarna 

och införa ett helt nytt system i likhet med det danska. Ett system där det med större 

säkerhet fastställa att rättsligt och genetiskt föräldraskap blir detsamma men som även 

innebär ett enklare förfarande än den erkännande/dom process som gäller för sambopar 

idag. Där en enklare bekräftelsehandling från barnets båda föräldrar ligger till grund för 

det rättsliga föräldraskapet och där föräldraskap utreds om det behövs på grund av 

osäkerhet i vem som ska vara rättslig förälder. En ny lagstiftning skulle även innebära en 

möjlighet för lagstiftaren att utforma lagen efter det moderna samhället och ett 

regelsystem mer anpassat för de nya familjekonstellationer som kan komma att uppstå i 

framtiden. 

 

                                                 
155 Se kap. 6.3.2.5. 
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Rättsfall 

NJA 1973 s.62 

NJA 1997 s.645 

NJA 2006 s.505 

NJA 1994 s.256 

RH 2005:28 
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