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Sammanfattning 
Syftet med  denna  uppsats  har  varit  att  undersöka mannens  rättigheter  och 
skyldigheter  vid  faderskapsfastställelse.  För  att  kunna  besvara  detta  har  vi 
beskrivit hur  faderskap  fastställts  respektive upphävts  i  Sverige. Vi har  även 
berört det internationella faderskapet och faderskap vid insemination för att få 
en  helhetsbild.  Vi  har  dessutom  genomfört  en  undersökning  angående 
fastställande av faderskap enligt norsk rätt. För att få information till uppsatsen 
har  vi  studerat  lagtext,  förarbeten, prejudikat  och doktrin. Vår  slutsats  är  att 
den  ogifta  mannens  rätt  till  umgänge  med  sitt  biologiska  barn  har  varit 
begränsad. Allt för  få  fäder har haft möjlighet att bilda en  familjär relation  till 
sina barn. Mannens rättighet till ett faderskap bör vara likvärdigt med moderns 
självklara rätt, även barnet skall ha rätt att få veta vem den biologiska fadern är. 
Detta är inte enbart viktigt ur en psykologisk synvinkel utan även ur medicinsk 
aspekt. 
 



Abstract 
The purpose with  this  essay has been  to  examine  the  father’s  legal  right  at a 
paternity  suit.  To  be  able  to  do  this  the  essay  describes  how  paternity  is 
established and evoked  in Sweden, furthermore  it  looks  into  international and 
insemination paternity to get the overall picture. In order to obtain information 
it  has  been  collected  from  enactment,  practice,  legal  cases,  doctrines  and 
legislative history. We are also going  to examine  the  father’s right  in Norway. 
The conclusion is that the unmarried male legal rights to its biological child are 
limited. Too few fathers have the opportunity to create an intimate relationship 
to  their child. The  father’s  rights  to paternity should be equal  to  the mother’s 
obvious  rights no matter of  the  fathers’  citizenship.  In addition,  the  child has 
also every right to know who his/hers biological father is, this is important not 
merely from a psychological angel but also from a medical aspect. 
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1 Inledning 
Villkoren  för de barn som  föds av en ogift moder har varierat  från period  till 
period. Vid 1900‐talets början var den ekonomiska och sociala situationen svår 
för en ogift kvinna och hennes barn. Det var modern som skulle försörja barnen 
alldeles  själv  på  grund  av  att  faderskapet  sällan  fastställdes,  följden  blev  att 
fadern sällan behövde betala underhåll.1
 
Faderskapsreglerna  i föräldrabalken förändrades på ett genomgripande sätt år 
1969. Denna reform innebar att man bland annat övergick från en negativ till en 
positiv sannolikhetsbedömning vid fastställande av faderskap. Detta medförde 
att man övergav principen om att ett  faderskap skulle  fastställas även om det 
fanns en  stor  risk  för att  faderskapet blev  felaktigt  fastställt. Från och med år 
1969  skulle  den  man  som  haft  samlag  med  barnets  moder  under 
konceptionstiden  förklaras vara  far  till barnet om det var  sannolikt att barnet 
avlats av honom. Barn födda utom äktenskapet blev likställda med barn födda 
inom äktenskapet i arvsrättsligt hänseende.2 Syftet med dessa ändringar var att 
skapa  en  bättre  social  miljö  för  den  ogifta  modern  och  hennes  barn. 
Barnavårdsmannens  uppgift  var  att  ansvara  för  att  fastställa  ett  korrekt 
faderskap. Man skilde på om barnet  fötts av en gift eller ogift kvinna. Föddes 
barnet inom äktenskapet ansågs den äkta mannen vara barnets far.3
 
År  1976  försvann  termerna  äktenskaplig  börd  samt  barn  inom  och  utom 
äktenskapet från föräldrabalken (FB), men fortfarande kvarstod det en skillnad 
mellan  barn  födda  inom  och  utom  äktenskapet  i  och  med  att  olika  regler 
använts  för  att  fastställa  faderskap.  Den  nuvarande  utformningen  av 
faderskapsbestämmelserna härstammar från detta år.4
 
Termen faderskapserkännande ersattes år 1991 av termen faderskapsbekräftelse 
som var en beteckning på en rättshandling där fadern intygade att han var far 
till  barnet  och  att han  tog på  sig  faderskapet,  trots  att han  inte  var  gift med 
modern.5 Det  bör  påpekas  att  det  inte  finns  något  enhetligt  språkbruk  inom 
detta område.  I Sverige har man ändrat begreppet erkännande  till bekräftelse. 
Denna ändring skedde då det ansågs vara  förnedrande  för män att ”erkänna” 
sitt  faderskap.  Lagstiftaren  ansåg  att  uttrycket  bekräfta  inte  hade  samma 
negativa  klang  som  erkänna. Denna  ändring har därför  inte  inneburit någon 
materiell skillnad inom svenskt rättsväsende.6
 

                                                 
1 Utskottsbetänkande 1997/98:LU10 
2 A.bet. 
3 Singer, A, s. 20 ff 
4 A.a. s. 125 
5 A.a. s. 20 ff 
6 Saldeen, Å, s. 40 



I och med att metoderna utvecklats har stora  förändringar skett när det gäller 
att  fastställa ett  faderskap. DNA‐teknik har gjort det säkrare att  fastställa vem 
som är barnets biologiska far, men det har även skett en värderingsförskjutning 
i  samhället.  Dagens  lagstiftning  syftar  inte  enbart  till  att  tillförsäkra  barnet 
försörjning och arvsrätt, nu läggs även stor vikt på att barnet har rätt att känna 
till sitt biologiska ursprung.7
 
När det talas om föräldraskap har utgångspunkten varit att ett barns biologiska 
föräldrar så  långt som möjligt skall erkännas rättslig status som  föräldrar. Det 
finns dock konsensus om att det  inte är möjligt att  sätta  likhetstecken mellan 
biologiskt  och  rättsligt  föräldraskap.  Istället  tar  man  hänsyn  till 
omständigheterna  inom  familjen  när  det  skall  avgöras  vem  som  har  rättslig 
status som förälder.8
 
Vem som är den biologiska modern  till barnet råder det oftast  inga  tvivel om 
utan den komplicerade  frågan  rör  fastställandet av ett  rättsligt  faderskap. Att 
fastställa  vem  som  är  far  till  ett  barn  har  av  flera  skäl  stor  betydelse. Ur  ett 
rättsligt perspektiv skall ett barn ha rätten att ärva en avliden far samt att denne 
får ekonomiskt stöd ur ett underhåll. Ett barn kan naturligtvis rent psykologiskt 
sett ha stort  intresse av att känna till sitt ursprung, men det är även viktigt av 
medicinskt  skäl att barnet  får  reda på vem den biologiska  fadern är. Det kan 
vara av stor vikt att kunna  få reda på vilka sjukdomsanlag man bär på  för att 
förebygga,  behandla  eller  bota  genetiskt  betingade  sjukdomar men  även  en 
möjlighet  att  kunna  hindra  en  ärftlig  sjukdom.  Fadern  är  kanske  den  enda 
person som kan donera ett organ som ett sjukt barn desperat behöver.9
 
Just arvsrätten har  länge ansetts vara det centrala skälet  till varför ett korrekt 
faderskap  skall  fastställas.  Enligt  vår  mening  har  detta  en  underordnad 
ställning.  Istället  skall man  utgå  från  barnet  och  faderns  rätt  till  en  familjär 
relation. 
 
Enligt  FN‐konventionen,  artikel  7,  om  barns  rättigheter  har  barnet  rätt  att  få 
vetskap  om  vem  som  är  dess  biologiska  föräldrar.  Denna  konvention 
ratificerades  av  Sverige  år  1990  vilket  innebar  att  Sverige  är  folkrättsligt 
förpliktat att följa konventionens bestämmelser.10
 
I början av 1800‐talet hade endast 5,8 % av alla  födda barn en moder som var 
ogift.  Andelen  utomäktenskapliga  barn  har  ökat  ända  fram  till  idag,  med 
avbrott för en period under och strax efter krigsåren på 1940‐talet. Efter andra 
världskriget ökade andelen utomäktenskapliga barn mycket snabbt och i mitten 
på  1960‐talet  var  siffran  16 %.  I  början  av  1970‐talet  steg  siffran  kraftigt  och 
                                                 
7 A.a. s. 20 ff 
8 A.a. s. 124 
9 Singer, A, s. 124 
10 Krusberg, P, s. 2 
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hamnade på 27,7 %. Mellan år 1981 till år 2003 steg siffran från 46,7 % till 56 %.11 
År 2003 föddes det 100 000 barn varav 55 528 föddes i familjer där föräldrarna ej 
var gifta.12
 

1.1 Syfte 
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  männens  rättigheter  och 
skyldigheter  vid  faderskapsfastställelse.  För  att  göra  det  har  vi  beskrivit  hur 
faderskap  fastställs  respektive  upphävs  i  Sverige,  oavsett  om mannen  är  av 
svensk  eller  utländsk  härkomst.  Vi  kommer  även  att  genomföra  en 
undersökning  angående  fastställande  av  faderskap  enligt  norsk  rätt.  För  att 
uppnå detta resultat har vi utgått från följande frågeställningar som gäller både 
för svenskt och norskt faderskap: 
 

• Hur fastställs ett faderskap?  
• Hur går man till väga för att upphäva ett faderskap? 
• Vem  har  rätt  att  kräva  att  ett  faderskap  skall  fastställas  respektive 

upphävas? 
• Kan utländska fäder få ett faderskap fastställt i Sverige? 
• Vilka rättigheter har mannen vid insemination? 
 

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att handla om  faderskap  inom Sverige gällande gifta och 
ogifta män. I och med att Sverige är ett mångkulturellt land kommer vi även att 
beröra det  internationella  faderskapet  för  att  få  en  helhetsbild  över männens 
rätt  i  det  svenska  samhället,  oavsett  om  de  är  svenska  eller  utländska 
medborgare. Vi kommer att utgå från 1949 års lag om faderskapsbekräftelse. Vi 
kommer inte att beröra faderskap vid surrogatmoderskap. 
 
På  grund  av  svårigheter  att  hitta  litteratur  kommer  vi  inte  att  beröra  hur 
utländska män, som är bosatt i Norge, får sitt faderskap fastställt. 
 
På grund av litteraturbrist har vi inte kunnat göra en djupare undersökning av 
den norska lagstiftningen. 
 

1.3 Metod 
Vi  har  använt  oss  av  en  klassisk  rättsvetenskaplig  metod  med  lagtext, 
förarbeten, prejudikat och doktrin. Vi har även använt oss  av  Internet  för att 
hitta material. 
 

                                                 
11 SCB, befolkningsstatistik s. 76 
12 http://www.rmv.se/ 
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När det gäller rättsfallen har vi sökt  igenom de senaste 30 åren och valt ut de 
rättsfall som vi ansett vara användbara i uppsatsen. Tidsbegränsningen till 30 år 
grundar  sig  på  att  alla  centrala  rättsfall  infaller  under  denna  tidsperiod. 
Sökorden vi använt på bland annat riksdagens hemsida är: faderskap, talerätt, 
internationellt faderskap, DNA‐analys med mera. 
 
I Sverige behandlas faderskap i föräldrabalken, FB kap. 1‐3. Här finns en lagtext 
som  är  relativt  utförlig.  För  att  få  reda  på  bakgrunden  till  lagtexten  har  vi 
granskat  förarbeten, motioner och  lagrådsremisser. Dessa har vi hittat genom 
att söka på riksdagens hemsida.  
 
När det gäller den internationella faderskapsrätten har vi utgått från två lagar, 
nämligen lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden (NFL), och 
lagen om internationella faderskapsfrågor (IFL). 
 
Vår materialsökning har utgått  från de uppgifter  som  finns  i Regner:  svensk 
juridisk litteratur. Efter det genomförde vi en sökning i bibliotekets register. 
 
För att underlätta  för  läsarna kommer vi  enbart att använda oss av uttrycket 
bekräftelse.  Om  vi  skulle  använda  oss  av  båda  uttrycken  bekräftelse  och 
erkännande finns det risk för att läsarna blir förvirrade. 
 

1.4 Disposition 
Det  första  kapitlet  innehåller  syfte,  avgränsningar  och  metod.  Det  andra 
kapitlet  behandlar  rättsverkningar  av  ett  faderskap  och  i  det  tredje  kapitlet 
behandlar vi  faderskapsbekräftelse vid dom och då modern är ogift eller gift, 
men även formkraven för en faderskapsbekräftelse tas upp. 
 
Kapitel  fyra  beskriver  hur  ett  faderskap  fastställs  utifrån  en  rättsgenetisk 
undersökning.  Det  femte  kapitlet  behandlar  faderskap  vid  konstgjord 
befruktning.  Sjätte  kapitlet  tar  upp  hävande  av  faderskap,  tredjemans‐ 
bekräftelse och  formkraven  för  tredjemansbekräftelse och ogiltighetsförklaring 
av faderskapsbekräftelse. I det sjunde kapitlet beskriver vi hur socialnämndens 
utredning  genomförs.  Det  åttonde  kapitlet  behandlar  mannens  talerätt  i 
faderskapsmål. Nionde kapitlet behandlar det internationella faderskapet.  
 
I kapitel 10‐16 kommer det norska faderskapet att behandlas. 
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2 Rättsverkan av ett faderskap 
För  att  överhuvudtaget  kunna  diskutera  om mannen  skall  ha  rätt  att  väcka 
talan om  fastställelse av  faderskap krävs det att man vet vilka rättsverkningar 
ett faderskap får. 
 
Den  svenska  lagen  om  vårdnad  och  umgänge  ändrades  år  1969.13  Båda 
föräldrarna blir  idag barnets vårdnadshavare om de är gifta, men är de ogifta 
blir det oftast modern som blir ensam vårdnadshavare  för barnet, FB 6:3. Den 
stora skillnaden är att dagens föräldrar har rätt att ingå ett avtal om de skall ha 
gemensam  eller  enskild  vårdnad,  FB  6:6.  Avtalet  skall  dock  godkännas  av 
socialnämnden.14
 
Även om den ena föräldern inte har vårdnaden om barnet har denne i alla fall 
rätt  till ett socialt umgänge med barnet. Lagen är dock utformad så att det är 
barnet som har rätt att umgås med den förälder som han eller hon inte bor hos, 
FB 6:15. I praktiken är det dock föräldern som innehar den rätten eftersom det 
är omöjligt att tvinga en förälder att träffa barnet mot sin vilja. Föräldrarna har 
ett gemensamt ansvar för att se till att barnet får umgås med den förälder som 
inte har vårdnaden. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och barnet endast 
bor hos den ena skall denna förälder enligt FB 6:15, se till att ge information till 
den  andre  föräldern  för  att  främja  umgänget.  Föräldrarna  får  avtala  om  hur 
umgänget skall utformas, men om de har svårigheter att enas kan det avgöras i 
domstol. Rätten  skall  se  till  barnets  bästa  när  de  fattar  ett  sådant  beslut,  FB 
6:15.15
 

2.1 Barnens rätt att söka sitt ursprung 
Enligt  socialtjänstlagen  12:2  får  handlingar  som  kommit  in  eller  upprättats  i 
samband  med  en  utredning  om  faderskap  inte  gallras  bort.  Uppgifter  får 
lämnas  till  enskild  om denne uppnått myndig  ålder  och  förhållandena  är  av 
betydelse  för att denne  skall  få vetskap om vilka hans biologiska  föräldrar är 
enligt  sekretesslagen  7:4  st.4  (1980:100). Någon  från  socialtjänsten  bör  finnas 
tillgänglig för att ge stöd och saklig information om en person begär att få ta del 
av  betydelsefulla  uppgifter  om  sin  biologiska  far. Om  den  enskilde  behöver 
hjälp  med  att  förstå  och  bearbeta  information  som  framkommit,  bör 
socialnämnden därför kunna erbjuda efterföljande stödsamtal.16
 

                                                 
13 Prop. 1997/98:7 s. 10 
14 Gottberg-Talve, E, s. 92 
15 A.a. s. 92 
16 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 17 
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3 Fastställande av faderskap genom bekräftelse 
 

3.1 Faderskap till barn födda av en ogift eller gift moder 
Är kvinnan ogift när barnet föds har man från och med 1976 års lag tagit bort 
faderskapspresumtionen. Enligt FB 1:4 kan en faderskapsbekräftelse ske  innan 
barnets  födelse.17  I  ett  samboförhållande  skall  en  enklare  utredning  påbörjas 
förutsatt att det ogifta paret är sammanboende under konceptionstiden samt att 
de  fortsätter  att  leva  tillsammans  efter  det  att  barnet  har  fötts.  Om  det 
sammanboende paret är övertygad om att barnet är deras gemensamma brukar 
detta  räcka  för att utredaren  skall kunna  fastställa att mannen är barnets  far. 
Har  utredaren  däremot minsta  anledning  till  att  känna  sig  osäker  angående 
faderskapet  skall en  fullständig utredning göras. Denna utredning  skall alltid 
göras om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns flera män som kan 
vara barnets far.18
 
Kan  inte  ett  faderskap  fastställas  genom  faderskapspresumtion  skall  det 
fastställas genom dom eller bekräftelse.19 En faderskapsdom förutsätter att det 
har utretts att mannen haft samlag med barnets mor under den  tid då barnet 
kan  vara  avlat,  samt  att  det  med  hänsyn  till  samtliga  omständigheter  är 
sannolikt  att  barnet  har  avlats  av  honom.  Enligt  FB  2:1  är  socialnämnden 
skyldig att försöka utreda vem som är far till ett barn när faderskapet inte följer 
direkt av presumtionsregeln.20
 
Vidare kan  ett  faderskap  fastställas genom pater  est‐regeln, vilket betyder att 
barnets  far  är  den man modern  är  gift med,  FB  1:1.  Detta  gäller  även  om 
modern har gift sig under graviditeten och alltså inte var gift vid det tillfälle när 
barnet  avlades. Denna  presumtion  gäller  även  om  en  kvinna  som  just  blivit 
änka föder ett barn. Då antas det att det är den döde mannen som är barnets far, 
förutsatt  att  barnet  föds  inom  en  sådan  tid  att  barnet  kan  vara  avlat  innan 
mannens död.21
 

3.2 Formkrav 
För att en faderskapsbekräftelse skall vara godkänd krävs det enligt FB 1:4 att 
det  är  fadern  som  skriver  under  handlingen  samt  att  detta  bevittnas  av  två 
solennitetsvittnen. Dessa vittnen används  inte enbart som bevisning, de utgör 
även ett formellt krav för giltighet av en rättshandling eller ett avtal där deras 
medverkan  utgör  en  nödvändig  förutsättning  för  rättshandlingens  giltighet. 

                                                 
17 Lagutskottets betänkande 2002/03:LU10 
18 Lagutskottets betänkande 2001/02:LU9 
19 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 17 
20 A.a. s. 17 
21 http://www.famratt.com/fader/fad_faststallande.htm  

  6  
 
 

http://www.famratt.com/fader/fad_faststallande.htm


Dock  får  inte  alla  människor  framträda  som  vittnen  vid  ett 
faderskapsbekräftande. Undantagna är: 

• en person mot vilken rättshandlingen företas 
• personer under 15 år  
• personer som saknar förmåga att inse handlingens innebörd  
• modern till barnet som ärendet gäller 
• barnets tillförordnade förmyndare 
• den utredande tjänstemannen 22 

 
Vidare  skall  faderskapsbekräftelsen  vara  skriftlig  och  godkännas  av 
socialnämnd och modern om barnet är under 18 år.23 Även ett myndigt barn 
kan  godkänna  denna  bekräftelse.  Anledningen  till  att  socialnämnden måste 
lämna sitt godkännande är att lagstiftningen strävar efter att få till stånd enbart 
faderskapsbekräftelser som har det rätta genetiska förhållandet. Om det vid ett 
senare  tillfälle  visar  sig  att  fadern  inte  är  barnets  biologiska  far  kan  rätten 
ogiltigförklara  faderskapsbekräftelsen.  Detta  sker  genom  att  mannens 
faderskap blir uteslutet på grundval av blodundersökning, FB 1:4.24
 
Bekräftelsen  är  en  personlig  rättshandling  som måste  göras  av  fadern  själv, 
vilket innebär att bekräftelsen inte kan undertecknas av ett ombud för mannen. 
Om mannen är omyndig kan han avge ett bekräftande  förutsatt att han  inser 
vilken  verkan  denna  bekräftelse  får,  samma  sak  gäller  för  personer  som  har 
förmyndare.  Det  finns  inga  krav  på  att  förmyndare  eller  god  man  skall 
godkänna  bekräftelsen.  Om  fadern  är  väldigt  ung  kan  förmyndarens 
godkännande vara en komplettering till faderns bekräftelse.25
 
Faderskapsbekräftelsen  måste  undertecknas  av  modern  eller  en  särskild 
förordnad  vårdnadshavare  för  barnet  som  utses  om  mamman  förlorat 
vårdnaden om barnet. Är modern omyndig kan hon godkänna faderskapet om 
hon  förstår  innebörden med godkännandet. En  förmyndare eller god man  får 
inte  godkänna  bekräftelsen  i  moderns  ställe,  godkänns  inte  faderskapet  av 
henne kommer fallet att tas upp i domstol.26
 
Modern och socialnämndens godkännande bör vara daterat men behöver  inte 
bevittnas. Faderskapet anses inte vara fastställt förrän båda godkännandena har 
skett, datumet för det sista godkännandet är fastställelse datumet.27
 
En faderskapsbekräftelse kan lämnas in före barnets födelse, men den kommer 
inte att godkännas förrän barnet har fötts. Har bekräftelsen blivit godkänd kan 

                                                 
22 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 70 
23 Saldeen, Å, s. 46 
24 A.a. s. 38 ff 
25 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 67 ff 
26 A.a. s. 70 
27 A.a. s. 70  
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den upphävas genom dom. Dock måste det bevisas att mannen som bekräftat 
faderskapet  inte  är  den  biologiska  fadern  eller  att  det  föreligger  en  allmän 
ogiltighetsgrund som till exempel tvång, villfarelse eller förledande.28

                                                 
28 Prop. 1975/76:170 s. 69 
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4 Fastställande genom rättsgenetisk undersökning 
Vid utredning av  faderskap kan en domstol  i mål om  faderskap  förordna om 
blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper, lagen 
om blodundersökning (1958:642).29
 
Tack  vare  uppkomsten  av  1  a  §  blodundersökningslagen  har  utvecklingen 
fortskridit i takt med att vetenskapen om människans fysiologi har gått framåt. 
Från början  förlitade man  sig på  antropologiska undersökningar där de yttre 
likheterna mellan  barnet  och den utpekade  fadern  studerades.  Studier  av de 
olika  blodtypssystemen,  så  kallade  bloderologiska  undersökningar  började 
användas  senare.  Numera  är  det  DNA‐analyser  som  är  den  gällande 
undersökningsmetoden.30  
 

4.1 Fastställande genom DNA-teknisk analys 
Vetenskapen  har  gått  framåt  och  numera  använder  forskarna  sig  av  DNA‐
analyser vilket har fått till följd att andra alternativa sätt att fastställa faderskap 
på har övergetts. En DNA‐analys grundar  sig på att det  i barnets DNA  finns 
vissa  ärftliga  likheter  med  föräldrarna.  Vid  en  DNA‐undersökning  skiljs 
utvalda delar ut från DNA‐kedjan som har en hög grad av ärftliga variationer i 
sig.31
 
Med  hjälp  av  en  DNA‐teknisk  analys,  som  visar  genetiska  variationer  som 
återfinns  i  arvsmassan,  kan  det  idag  uteslutas  nästan  alla  felaktigt  utpekade 
män  i ett faderskapsärende. Metoden ger också säkrare statistisk värdering på 
grund  av  faderskapsindex  av  en mans  faderskapssannolikhet  än  de metoder 
som  användes  tidigare.  Faderskapsindex  räknar  ut  barnets  likhet  med  den 
utpekade mannen och detta  relateras  till hur  en  slumpmässigt vald man kan 
förväntas likna barnet i blodgruppshänseende.32  
 
DNA‐undersökningar är kostsamma, men i förhållande till det säkra resultatet 
är  kostnaderna  blygsamma.  Sedan  1993/94  utförs  DNA‐analyser  i  samtliga 
faderskapsärenden vid Rättsgenetiska Institutet i Linköping. Den ger ett säkert 
resultat, det vill säga aldrig mindre än 99,999 % säkerhet. DNA‐analysen gör att 
faderskapsmål med två eller flera berörda män är ovanliga.33
 
Domstolen kan förordna om blodundersökning gällande den som har fastställts 
vara  fadern,  modern,  barnet  eller  den  andre  mannen.  Om  faderskapet  har 
fastställts genom bekräftelse kan förordnande om blodundersökning meddelas 

                                                 
29 Saldeen, Å, s. 35 
30 A.a. s. 35 
31 A.a. s. 44 ff  
32 A.a. s. 44 ff 
33 A.a. s. 49 
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i mål  om  att  bekräftelsen  saknar  verkan mot  den  som  har  lämnat  den.  Ett 
sådant förordnande kan begäras av någon av parterna  i målet, men väcks inte 
talan  om  att  bekräftelsen  saknar  verkan  prövas  frågan  om  förordnande  av 
blodundersökning enligt lagen om domstolsärenden (1996:242).34
 
Blodundersökning i faderskapsmål bygger på att människans arvsanlag (gener) 
alltid uppträder parvis med en gen från pappan och en gen från mamman. För 
att  ett  faderskap  skall  kunna  uteslutas måste mannen  sakna  en  faktor  som 
barnet torde ha ärvt av sin biologiska far.35
 
Om mannen begär en rättsgenetisk undersökning eller om det finns anledning 
att anta att modern haft sexuellt umgänge med fler än en man under den tid då 
barnet  kan  vara  avlat  bör  socialnämnden  verka  för  att  en  blodundersökning 
eller ett munskrap genomförs på berörda parter.36
 
En utredare bör  informera parterna om hur en rättsgenetisk undersökning går 
till och vad resultatet kan  leda till. Utredaren bör även  informera parterna om 
att faderskapsärendet kan överlämnas till domstol som kan förelägga vite eller 
förordna  om  biträde  av  polismyndighet  för  att  undersökningen  skall  kunna 
genomföras om någon av parterna motsätter sig en undersökning.37 Visar det 
sig  att  modern  uppger  att  flera  män  förekommit  inom  den  beräknade 
konceptionstiden  bör  undersökningarna  göras  samtidigt  på  de  utpekade 
männen  för  att  förhindra  att  handläggningstiden  blir  onödigt  lång. 
Rättsmedicinalverket  skall  underrättas  inom  en  vecka  om  att  socialnämnden 
har  förordnat  om  blodundersökning  vid  utredning  av  faderskap  enligt  2  § 
förordningen om blodundersökning (1969:624).38
 
Vid själva provtagningen skall parterna ta med sig legitimation som kan styrka 
dess identitet samt en kopia på legitimationshandlingen som utredaren kan få. 
Finns  det  misstanke  om  att  någon  part  försöker  vilseleda  provtagaren  kan 
utredaren  närvara  vid  provtagningen  för  att  på  så  sätt  styrka  identiteten  på 
provlämnaren.  Som  nämnts  ovan  kan  faderskapsärendet  lämnas  över  till 
domstol  eller  polismyndighet  om  någon  av  parterna  inte  medverkar  till 
provtagningen,  denna  åtgärd  ser  till  att  provtagning  genomförs  så  fort  som 
möjligt.39  
 

                                                 
34 Lagutskottets betänkande 2002/03:LU10 
35 Saldeen, Å, s. 42 
36 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 9 
37 A.a. s. 9 
38 A.a. s. 9 
39 A.a. s. 13 
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5 Talan om fastställande av faderskap 
Talan  om  fastställande  skall  enligt  FB  3:7  st.  1  väckas  i  den  ort  där  den 
socialnämnd som utrett ärendet har sitt säte. För att underlätta handläggningen 
kan rätten flytta över ärendet till en annan domstol.40
 
När ett faderskap skall fastställas och barnet är omyndigt har socialnämnden en 
skyldighet att medverka till att faderskapet fastställs. Sker inte detta genom en 
bekräftelse skall socialnämnden enligt FB 3:6 st. 2 väcka talan mot den man eller 
de män  som  nämnden  genom  sin  utredning  anser  kan  vara  far  till  barnet. 
Framkommer  det  att modern  under  den  tid  hon  blivit  gravid  haft  sexuellt 
umgänge med annan man som inte blivit instämd skall socialnämnden ansöka 
om stämning även på denna man. Avlider någon av männen skall hans dödsbo 
eller arvingar träda in i dennes ställe.41
 
Vid  en  utredning  skall  socialnämnden  lämna  in  ett  protokoll  till  domstolen, 
detta  protokoll  skall  även  delges  den man  eller  de män  som  blivit  stämda. 
Rätten ansvarar för att ett ärende blivit tillräckligt utrett innan ett beslut fattas 
men behöver utredningen kompletteras  skall  rätten begära att  socialnämnden 
gör detta, FB 3:8.42
 
Talan mot en eller flera män kan avskrivas innan huvudförhandlingen avslutats 
om alla parter samtycker till det, FB 3:10. Fullföljs denna talan skall domstolen 
pröva ärendet i sin helhet. Tas målet upp till högre instans och det upptäcks att 
en man som borde ha varit instämd i den lägre instansen men inte varit det kan 
domstolen  återförvisa målet  till  den  första  instansen  förutsatt  att  någon  av 
parterna yrkat det, FB 3:12.43
 
Det måste  föreligga särskilda skäl  för att socialnämnden skall kunna återkalla 
sin talan. Om den stämda mannen bekräftar faderskapet kan nämnden återkalla 
sin talan endast om det är en man som blivit stämd. Talan kan även återkallas 
om en man eller flera män håller sig undan så att ärendet inte kan utredas.44
 

5.1 Fastställt faderskap genom dom 
När  faderskapet  fastställts  genom  dom  som  vunnit  laga  kraft  skiljer  sig 
situationen  från  presumtions‐  och  bekräftelsefallen  såtillvida  att 
faderskapsfrågan är definitivt avgjord. En omprövning av domen kan därför  i 
princip endast ske om  resning beviljas av antingen HovR eller HD. Enligt RB 
58:1  kan  resning  beviljas  om  nya  omständigheter  eller  bevis  åberopas  som 
sannolikt  skulle ha  lett  till  en  annan utgång  i målet. Det  finns dock det  inga 

                                                 
40 Prop. 1975:170 s. 69 ff 
41 A.prop. s. 69 ff 
42 Prop. 1975:170 s. 69 ff 
43 A.prop. s. 69 ff 
44 A.prop. s. 69 ff 
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särskilda  regler  om  vem  som  är  behörig  att  söka  resning.  Trots  det  kan 
vederbörande person som varit part i målet också vara resningssökande. Barnet 
kan föra talan om fastställande av faderskap enligt FB 3:6 st. 1 mot en avliden 
mans arvingar.45  
 

                                                 
45 Lagutskottets betänkande 2002/03:LU10 
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6 Faderskap vid konstgjord befruktning 
I  Sverige  drabbas  årligen  mellan  10‐15  procent  av  alla  par  av  ofrivillig 
barnlöshet. Ofrivillig barnlöshet definieras som ett års försök att bli gravid utan 
att lyckas, ungefär två tredjedelar av dessa par kan få barn efter utredning och 
behandling.46
 

6.1 Faderskap vid insemination 
Den 1 mars år 1985 trädde lagen om insemination (SFS 1984:1140) i kraft. Denna 
lag  innefattar  både  insemination  med  spermier  från  make  eller  sambo  och 
insemination med spermier från en givare. Make eller sambo anses som barnets 
far om han har samtyckt till inseminationen, FB 1:6. Insemination får endast ske 
om  kvinnan  är  gift  eller  bor  tillsammans  med  en  man  under 
äktenskapsliknande  förhållanden  och mannen  ger  sitt  skriftliga  samtycke  till 
behandlingen, lag om insemination 2 §.47
 
Om kvinnan är gift eller  sammanboende  får  insemination  från en annan man 
endast genomföras om barnet antas växa upp under goda förhållanden. Därför 
skall  en  läkare pröva  om det med  hänsyn  till  parets  sociala, medicinska  och 
psykologiska  förhållanden är  lämpligt att det  sker en  insemination. Paret kan 
dock  begära  att  socialstyrelsen  prövar  frågan  om  de  nekas  insemination  av 
läkaren,  lag  om  insemination  3  §  st.  2.  Beslut  som  socialnämnden  tar  kan 
överklagas hos allmän  förvaltningsdomstol,  lag om  insemination 8 §. Läkaren 
är  den  person  som  väljer  lämplig  spermagivare  och  en  särskild  journal  om 
givaren skall bevaras i minst 70 år.48  
 
När  barnet  har  uppnått  tillräcklig  mognad  har  denne  rätt  att  ta  del  av  de 
uppgifter  om  givaren  som  sjukhuset  har  i  särskilda  journaler.49  Barnet  anses 
vara tillräcklig moget när han eller hon är i de övre tonåren, bedömning i fråga 
om barnets mognad görs hos socialnämnden. Det barn som har anledning att 
tro att de har kommit till genom insemination kan vända sig till socialnämnden 
för  att  få  hjälp  att  ta  reda  på  om  det  finns  några  uppgifter  i  de  särskilda 
journalerna, lag om insemination 4 §.50
 

6.2 Faderskap vid befruktning utanför kroppen 
Lagen  om  befruktning utanför  kroppen  antogs  1  januari  1988  (SFS  1988:711). 
Make eller sambo måste skriftligen samtycka  till att ett befruktat ägg  förs  in  i 

                                                 
46 http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=3169 
47 Krusberg, P, s. 1 
48 A.a. s. 1-2 
49 A.a. s. 1-2 
50 A.a. s. 4 
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kvinnans kropp. Antingen äggen eller spermier måste komma från det aktuella 
paret.51
 
Den kvinna som föder ett barn som kommer till genom konstgjord befruktning 
skall anses vara barnets moder, FB 1:7. Maken eller mannen som kvinnan bor 
tillsammans  med  skall  anses  som  barnets  far  om  han  samtyckt  till 
befruktningen, FB 1:8.52
 
Information  om  befruktning  utanför  kroppen  får  lämnas  ut  om  uppgiften 
behövs  i ett mål gällande  faderskap,  lag om befruktning utanför kroppen 8 § 
eller lag om insemination 5 §.53
 

6.3 Insemination av lesbiska par 
Riksdagen har  från och med den 1  juli 2005 antagit ett  lagförslag som gör det 
möjligt  för  lesbiska par, som  lever  i ett samboförhållande eller är  registrerade 
som partners, att insemineras. Om kvinnorna är överens om behandlingen skall 
båda räknas som mor om inseminationen sker på ett sjukhus. Väljer paret att bli 
inseminerad utomlands eller privat gäller andra regler. I dessa fall kommer inte 
paret  att  på  samma  sätt  räknas  som  föräldrar  i  lagens  mening.  Då  skall 
myndigheterna i framtiden utreda vem som är barnets fader. Kvinnans partner 
hänvisas till att adoptera barnet.54
 
Vid  födseln  kommer  den  icke  havande modern  att  få  bekräfta moderskapet. 
Spermadonatorn  finns  registrerad  så  att  barnet  kan  ta  kontakt med  honom  i 
framtiden.55
 
Då  kvinnor  lever  i  en  samborelation  kommer  paret  att  behandlas  som  ett 
heterosexuellt par vid fastställande av fader/moderskap. Registrerade partners 
har  inte  samma  likvärdiga  rättigheter  som  ett  gift  heterosexuellt  par.  Det 
registrerade paret måste liksom vid samboförhållande fastställa moderskapet.56  
 

                                                 
51 A.a. s. 2 
52 A.a. s. 2 
53 A.a. s. 5 
54 Prop 2005/05:137 
55 http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=2845 
56 http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=2845 
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7 Hävande av faderskap 
 

7.1 Hävande genom dom 
Det finns två möjligheter att häva faderskap som uppkommit genom pater est‐
regeln.  Dessa  möjligheter  är  antingen  genom  dom  eller  en  bekräftelse  från 
tredjeman.57
 
Det  är  mannen  eller  barnet  som  kan  föra  talan  om  hävandet  av  en 
faderskapspresumtion, för denna talan finns ingen preklusionstid. Mannen kan 
kräva att faderskapet upphävs  trots att han bott med barnet  i  flera år.58 Enligt 
FB 3:1 har mannens maka eller arvingar i vissa fall även rätt att väcka talan vid 
domstol. Sådan rätt föreligger då mannen avlidit före barnets  födelse eller om 
han avlidit efter barnets födelse men inte varaktigt sammanbott med barnet och 
inte  heller  efter  barnets  födelse  bekräftat  att  barnet  var  hans.  Rätt  att  väcka 
sådan  talan  föreligger  däremot  inte  om  vid mannens  död mer  än  ett  år  har 
förflutit från det att talan, som grundats på att mannen är far till barnet, väckts 
mot  honom  och  han  fått  del  därav. Detta  gäller  även  om mer  än  ett  år  har 
förflutit  sedan  anspråk  på  samma  grund  framställts  mot  mannens  dödsbo. 
Bestämmelsen har motiverats med att mannens arvingar inte skall ha någon rätt 
att  väcka  talan  om  hans  faderskap  till  barnet  när  han  själv  inte  har  vidtagit 
några åtgärder för att få detta upphävt.59
 
Det  rättsligt  fastställda  faderskapet  överrensstämmer  inte  alltid  med  det 
biologiska  faderskapet. Faderskapspresumtionen  skall  enligt FB  1:2 hävas om 
följande förutsättningar finns: 

• om  modern  haft  sexuellt  umgänge  med  annan  man  under 
konceptionstiden och det är sannolikt att barnet avlats av denna man, p1 

• om  barnets  arvsanlag  eller  andra  omständigheter  visar  på  att mannen 
inte är far till barnet, p2 

• om barnet avlades innan äktenskapet eller under den tid makarna levde 
åtskilda och det  är osannolikt  att makarna haft  sexuellt umgänge med 
varandra under konceptionstiden, p3 

• om maken godkänner en annan man som barnets fader skall faderskapet 
hävas, det skall dock vara godkänt av modern och socialnämnden60 

 
För  att  en  faderskapsbekräftelse  skall kunna hävas krävs det  att det visas  att 
mannen  som bekräftat  faderskapet  inte är barnets  far, FB 1:4  st. 3. Det  räcker 
inte med att göra det sannolikt att mannen  inte är barnets far som det gör vid 
hävande av pater est‐regeln. Detta kan ske på samma sätt som upphävandet av 
                                                 
57 Prop. 1975:170 s. 166 
58 Saldeen, Å, s. 50 ff 
59 Lagutskottets betänkande 2002/03:LU10 
60 Singer, A, s. 136 ff 

  15  
 
 



faderskapspresumtionen  genom  genetisk  bevisning.  Bekräftelsen  anses  även 
kunna  hävas  på  allmänna  grunder  som  till  exempel  avtals  ogiltighet,  tvång, 
villfarelse eller förledande.61 Framkommer det nya omständigheter som gör att 
mannen  tvivlar  på  sitt  faderskap  kan  domstolen  förordna  om  att  en 
blodundersökning skall göras. Detta gäller både vid faderskapsbekräftelse och 
faderskap som fastställts genom dom. Resultatet från en blodanalys kan leda till 
att ett faderskap upphävs.62
 

NJA 1979 s. 408 En man bekräftade sitt faderskap år 1968. Han hävdade senare 
att  barnavårdsmannen  i  ärendet  hade  ”provocerat”  honom  till  det. Mannen 
ville  att  det  skulle  göras  en  blodundersökning men modern  vägrade.  1976 
lyckades mannen  få  till  stånd  en  rättserologisk undersökning. ”Resultatet av 
blodundersökningen  gjorde  det  sannolikt  att  H.  skulle  kunna  vara  barnets 
fader”.  Barnet  hade  ett  visst  genkomplex  som måste  ha  ärvts  av  fader  eller 
modern. Dock hade ingen av dem det aktuella genkomplexet. Modern yrkade 
på  att  en  ny  blodundersökning  skulle  göras.  Resultatet  från  denna 
undersökning  blev  att  ”med  den  reservation  som  betingas  av  sällsynta 
biologiska  anomalier  är  således,  på  vetenskapens  nuvarande  ståndpunkt, 
möjligheten av att H:s faderskap höggradigt osannolikt”. 
 
HD hade då att ta ståndpunkt till om de olika formuleringarna i testresultatet 
skulle  inverka på domen. Jack Valentin gjorde ett expertutlåtande om saken  i 
vilket han konstaterade att det för ett sådant test som genomförts på mannen, 
modern och barnet krävdes en sällsynt och dyr reagens. Dessutom var barnet 
så pass gammalt att Rättsmedicinska  laboratoriet  inte ville dra ut på ärendet 
längre än nödvändigt. Därför frångick man sin vanliga praxis med  två  tester. 
Det  var  på  grund  av  detta  som  det  andra  utlåtandet  hade  en  svagare 
formulering. Hade det gjorts två tester hade det antagligen gått att använda sig 
av den. En uteslutning genom den svagare  formuleringen har en säkerhet på 
cirka  90  %  medan  uteslutning  genom  den  starkare  formuleringen  har  en 
säkerhet på 99,9 % eller högre. HD ansåg, med Valentins uttalande som stöd, 
att  skillnaden  i  bedömningen  och  uttryckssätten  inte  kunde  tillmätas  någon 
större  betydelse.  HD  underkände  därför  mannens  tidigare 
erkännande/bekräftelse. 

 

7.2 Hävande genom tredjemansbekräftelse 
Om faderskapet skall hävas genom en bekräftelse från tredjeman krävs det att 
den  äkta  maken  godkänner  denna  bekräftelse,  en  så  kallad  tredjemans‐ 
bekräftelse  FB  1:2  st.  2.63 Med  hjälp  av  denna  regel  kan man  häva  den  äkta 
mannens faderskap utan att ta upp det till rättegång. Denna regel används då 
både modern och den äkta maken är medvetna om att en annan man är far till 
barnet.64
 

                                                 
61 Prop. 1975/76:170 s. 69 
62 A.prop.  s. 69 
63 Prop. 1975:170 s. 166 
64 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 70 
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Även om barnet  är myndigt krävs moderns godkännande och detta kan  inte 
ersättas av ett godkännande från en särskilt förordnad vårdnadshavare. För att 
bekräftelsen  skall  godkännas  av  socialnämnden  krävs  det  att  tredjeman  kan 
antas vara far till barnet. En sådan bekräftelse kan endast göras om alla parter 
är införstådda med handlingens innebörd.65
 
Om  barnet  är  över  18  år  krävs  det  att modern,  barnet  och  den  äkta maken 
godkänner  tredjemannens  erkännande,  men  socialnämnden  behöver  inte 
godkänna detta, FB 1:2 st. 2.66
 

7.2.1 Formkrav för tredjemansbekräftelse 
Formkraven  för  en  tredjemansbekräftelse  innebär  att  den  bevittnas  av  två 
vittnen.  Denna  bekräftelse  skall  upprättas  i  fyra  exemplar  till  vardera  av 
parterna nämligen modern, den biologiska  fadern, mannen  i äktenskapet och 
socialstyrelsen. Bekräftelsen skall godkännas av modern, mannen i äktenskapet 
och  socialnämnden.  När  detta  sker  kommer  faderskapet  att  fastställas  och 
fastställandedatumet  kommer därför  att utgå  från det datum då  bekräftelsen 
blev godkänd.67  
 

7.3 Ogiltighetsförklaring av faderskapsbekräftelse 
Det  finns  inga bestämmelser  i  lagstiftningen om vem  som äger  föra  talan om 
ogiltigförklaring  när  det  gäller  faderskapsbekräftelse.68 Dock  är  det  givet  att 
barnet eller mannen som bekräftat faderskapet är taleberättigade.69
 
Av rättsfallet NJA 1988 s. 525 följer att de bestämmelser om talerätt för mannens 
arvingar,  inklusive  begränsningarna  i  talerätten,  som  enligt  FB  3:1  gäller  vid 
upphävande  av  faderskapspresumtion  skall  tillämpas  analogvis  vid 
ogiltigförklaring av en faderskapsbekräftelse.70
 

NJA  1988  s.  525 Mannen hade  genom  en  faderskapsbekräftelse  från  år  1950 
tagit på sig faderskapet till ett barn fött samma år. Mannen avled år 1982. 1986 
väckte mannens hustru  talan om ogiltigförklaring av  faderskapserkännandet. 
En  fråga  gällde  om  mannens  arvingar  hade  rätt  att  föra  talan  om 
ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse enligt FB 1:4 st. 3, en annan fråga om 
talerätt förelåg vid aktuellt fall. HD ansåg att det föreföll som naturligt att talan 
om ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelsen skulle få väckas av var och en 
som, frånsett barnet, var berättigade att ta arv efter mannen. HD ansåg dock de 
skäl  som  anförts mot  en  begränsning  av  arvingars  talerätt  i mål  angående 
faderskapspresumtionens hävande enligt FB 3:1 st. 2 motiverade motsvarande 

                                                 
65 Prop. 1975:170 s. 166 
66 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 71 
67 Prop. 1975:170 s. 166 
68 Singer, A, s. 197 
69 Saldeen, Å, s. 47 
70 Singer, A, s. 197  
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begränsning  i  arvingarnas  möjligheter  att  väcka  talan  ogiltigförklaring  av 
faderskapsbekräftelsen. Eftersom  faderskapsbekräftelsen avgivits efter det att 
barnet  fötts  ansågs  mannens  hustru  sakna  rätt  att  väcka  talan  om 
ogiltigförklaring av detsamma. 
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8 Socialnämndens utredning 
Utredningen  skall  klarlägga  vem  som  är  barnets  biologiska  far. Uppgifterna 
hämtas  från modern och hennes omgivning, FB 2:4. Socialnämnden skall höra 
den eller de män som kan komma i fråga gällande faderskapet. Lämnar modern 
och den utpekade fadern överrensstämmande uppgifter om mannens faderskap 
har inte socialnämnden rätt att ifrågasätta uppgifterna.71
 
Först  och  främst  måste  socialnämnden  samtala  med  modern  för  att  förmå 
henne att berätta vem mannen är. Enligt FB 2:4 st. 1 kan socialstyrelsen begära 
att få hjälp av socialnämnden i en annan kommun72, detta blir oftast aktuellt då 
mannen eller någon av männen är bosatt i en annan kommun. Det kan också bli 
aktuellt  om  modern  och  barnet  flyttar  till  en  annan  kommun  och 
socialnämnden  anser  att  det  är  lämpligt  att  behålla  ärendet  och  avsluta 
utredningen i den kommun den inletts i. Enligt FB 2:3 st. 2 kan nämnden flytta 
över ärendet om de anser att det skulle underlätta utredningen.73
 
Om modern inte vill att fadern skall bli känd kan socialnämnden trots allt driva 
undersökningen vidare, allt  för barnets bästa. En moder som motsätter sig en 
sådan utredning kan i slutänden förlora rätten till underhållsstöd. 74
 
Vid behov får socialnämnden påkalla blodprov för att fastställa vem som är far 
till  barnet  enligt  lagen  om  blodundersökning  1  §  (1958:642).  Denna 
undersökning kan endast framtvingas av domstol och omfattar modern, barnet 
och den utpekade mannen.   Domstolen kan också förordna om blodprov efter 
det  att  faderskap  redan  fastställts  genom  dom,  som  vunnit  laga  kraft  eller 
genom  faderskapsbekräftelse.  En  förutsättning  är  dock  att  det  framkommit 
omständigheter  som  gör  att  det  finns misstanke  om  att  en  annan man  haft 
sexuellt umgänge med modern under konceptionstiden, FB 2:6.75
 
Ibland  måste  nämnden  dock  lägga  ner  undersökningen,  främst  då  det  kan 
skada modern eller barnet. Socialnämnden kan lägga ner utredningen i följande 
fall enligt FB 2:7: 

• om  de  inte  kan  få  fram  tillräckligt  med  information  till  exempel  då 
modern inte kan/vill lämna ut information 

• om det inte finns någon möjlighet att fastställa faderskapet i domstol till 
exempel då det finns flera tänkbara män 

• om modern samtyckt till adoption 
• om modern eller barnet skulle fara illa av en utredning 76 

                                                 
71 Singer, A, s. 176 ff 
72 A.a. s. 49 ff 
73 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 40 
74 Saldeen, Å, s. 49 ff 
75 A.a. s. 49 ff 
76 http://www.sot.stockholm.se/staben/riktlinjer/faderskap/faderskap.pdf 
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9 Talerätt 
 

9.1 Mannens talerätt 
Faderns behov av att  fastställa ett  faderskap ansågs som uppfyllt genom hans 
möjlighet att göra en anmälan till socialnämnden om att han anser sig vara far 
till barnet. När  faderskapslagen år 1976 skulle  inarbetas  i FB menade man att 
principen från NJA 1970 s. 347 skulle fortsätta att gälla. Mannen har ingen rätt 
att kräva att socialnämnden skall starta en faderskapsutredning.77
 

NJA 1970 s. 347. En man väckte talan om att hans faderskap skulle fastställas 
och att han skulle  få umgängesrätt med barnet. Modern yrkade att mannens 
talan  skulle  avvisas  eftersom  han  inte  hade  någon  rätt  att  väcka  talan. Den 
aktuella lagen i detta fall Lag (1969:618) om fastställande av faderskap till barn 
födda utom äktenskapet  skulle  fastställas genom bekräftelse  eller dom. Dom 
kan fås genom att talan förs mot mannen eller hans arvingar. Det har vidare i 
motiven  till  lagen  utgått  från  att mannen  var  svarande  och  att  barnet  var 
kärande i mål om fastställande av ett faderskap. Detta ansågs ge uttryck för en 
grundläggande  princip  om  att  talan  om  fastställande  av  faderskap  endast 
kunde föras för barnets räkning. 

 
En man som  fått sitt  faderskap  fastställt antingen genom pater est‐regeln eller 
bekräftelse får väcka talan om hävande av faderskapet men om fadern inte har 
bott  tillsammans med  barnet  eller  om  han  inte  erkänt  att  barnet  är  hans  så 
övergår talerätten till hans arvingar.78
 
Före år 1976  fanns det en  tidsbegränsning  inom vilken  fadern var  tvungen att 
väcka talan för att kunna häva pater est‐regeln. Denna regel togs bort eftersom 
det ansågs att barnet hade ett behov av att  få veta vem den biologiska  fadern 
var.  Visserligen  kan  ett  upphävande  av  ett  faderskap  orsaka  problem  hos 
barnet då  en man  som barnet alltid har  sett  som  sin  far vill  få  sitt  faderskap 
upphävt. Om mannen inte skulle ha möjlighet att få faderskapet upphävt efter 
det att  tidsfristen gått ut  finns det risk  för att det kan skada relationen mellan 
far och barn. Med beaktande av detta ansågs det i propositionen till FB att det 
bästa för alla inblandade var att ta bort tidsfristen från upphävandet.79
 
Den  man  som  vill  få  sitt  faderskap  upphävt  har  rätt  att  få  hjälp  av 
socialnämnden. På dennes begäran måste de göra en utredning om vem som är 
barnets fader. Detta ger ett visst skydd mot att ogrundade mål om upphävning 
av pater est‐regeln väcks. Före år 1976  förlorade  fadern  rätten att väcka  talan 
om upphävande om han, efter barnets  födelse, erkänt barnet som sitt  trots att 

                                                 
77 Prop. 1975/76:170 s. 140 
78 Motion 1997/98:L405 
79 Prop. 1975/76:170 s. 134 ff 
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han  haft  vetskap  om  att modern  haft  sexuellt  umgänge med  en  annan man. 
Denna regel togs bort för att skydda alla parter i ett faderskapsmål.80
 
Om modern  och  fadern  separerat  kan  det  finnas  ett  starkt  intresse  av  att  få 
faderskapet klarlagt. Det  faktum att det  inte krävs några som helst  former  för 
att mannen skall anses ha erkänt barnet som sitt, gör dessutom att det i många 
fall inte är ett övervägt beslut. Tyvärr är det allt för ofta ett känslomässigt beslut 
som grundar sig på den relation som finns mellan modern och mannen.81
 
När det gäller hävande av en bekräftelse finns det inga klara riktlinjer i FB 1:4. 
Talerätt har ansetts kunna  tillfalla mannen  som bekräftar ett  faderskap. Hans 
arvingar bör därför ha samma rätt som om faderskapet fastställts genom pater 
est‐regeln.  
 

9.2 Moderns talerätt 
Moderns  rätt  att  häva  en  bekräftelse  är  begränsade  till  de  fall  där  hon  är 
ställföreträdare  för barnet. Den  enda gång hon kan väcka  talan utan  att vara 
ställföreträdare är då mannen har dött och hon väcker talan i egenskap av hans 
arvinge.82
 

NJA  1984  s.  319.  En  man  bekräftade  sitt  faderskap  och  både  modern  och 
socialnämnden  godkänner  bekräftelsen.  En  tid  senare  yrkar  modern  att 
bekräftelsen  skulle  förklaras  vara  ogiltig  eftersom  hennes  man  som  bor  i 
England inte har godkänt bekräftelsen. I HD konstaterades det att modern inte 
har  någon  självständig  rätt  att  väcka  talan,  utan  bara  kan  göra  detta  som 
barnets  företrädare.  Eftersom  hon  inte  hade  väckt  talan  i  egenskap  av 
företrädare för barnet kunde hennes talan inte tas upp till prövning. 
 
Det  fanns  en  skiljaktighet  i  målet,  nämligen  justitierådet  Mannerfelt. 
Mannerfelt menade  att  talebegränsningen  i  FB  3:5  tog  sikte på mål då  talan 
gick  ut  på  att  utsäga  att  viss  man  är  far  till  barnet  eller,  om  faderskapet 
fastställt genom pater est‐regeln. Talan om hävande av  faderskapsbekräftelse 
är  av  ett  annat  slag.  Det  finns  två  olika  fall,  antingen  gäller  målet  att 
bekräftelsen är biologiskt oriktigt eller att bekräftelsen är ogiltigt på grund av 
formell  grund. Det  bör  då  tas  hänsyn  till  att  detta  är  en  rättshandling  som 
förutsätter att flera parter medverkar. Det skall vara klart att alla parter har rätt 
att föra talan som grundar sig på att dennes underskrift inte är förfald eller har 
uppkommit  till  följd  av  hot  eller  tvång.  Vidare  bör  analogier  av 
talebegränsande  regler  göras med  försiktighet  så  att  de  inte  omfattar  andra 
situationer än de lagstiftaren avsett. Modern borde därför ha ansetts ha talerätt. 
 
NJA  1988  s.  525.  Barnet  var  fött  utom  äktenskapet.  Faderskapet  fastställdes 
genom  en  bekräftelse. Efter  faderns död  1982 väckte  barnet  talan  om  att  ett 
testamente som fadern skrivit skulle förklaras utan verkan eller  jämkas för att 
barnet  skulle  få  ut  sin  laglott.  I  testamentet  var  det  modern  som  var 

                                                 
80 A.prop. s. 134 ff 
81 Prop. 1975/76:170 s. 134 ff 
82 SOU 1983:25 s. 155 
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testamentstagare.  Modern  gjorde  en  motstämning  där  hon  yrkade  att 
faderskapet  skulle  upphävas.  HD  fastslog  att modern  saknade  talerätt  och 
endast kunde väcka  talan  som barnets  företrädare  samt  att  testamentstagare 
inte  har  rätt  att  föra  talan  om  upphävande  av  faderskap.  Genom  att  göra 
analogi av reglerna gällande hävande av pater est‐regeln konstaterade HD att 
alla som har rätt att utfå arv även kan väcka talan om hävande av faderskap. 
Arvingar  utesluts  dock  från  denna  rätt  om  den  rättslige  fadern  har 
sammanbott med barnet eller om han efter barnets  födelse har erkänt barnet 
som sitt. Faderskapsbekräftelsen lämnas efter barnets födelse vilket betyder att 
frågan om hävandet skall avvisas då modern inte har någon rätt att väcka talan 
om hävande av faderskap. 
 
Det  fanns  en  skiljaktighet  i  målet.  Justitierådet  Lars  Beckman  anförde  att 
omständigheterna  vid  ett  bekräftande  och  vid  fastställande  av  faderskap 
genom pater est‐regeln inte är jämförbara. Bekräftelser lämnas i regel efter det 
att barnet fötts. Därför borde det inte komma ifråga att begränsa talerätten när 
det  gäller  hävande  av  faderskap  genom  att  dra  analogier  från  regler  som 
behandlar  an  annan  situation. Modern  skall  anses  ha  rätt  att  föra  talan  om 
hävande och målet skall återförvisas till tingsrätten för vidare handläggning. 

 

9.3 Barnets talerätt 
Enligt  FB  3:5  st.  1  har  barnet  rätt  att  väcka  talan  om  att  faderskap  skall 
fastställas,  men  modern  kan  föra  barnets  talan  om  hon  är  dennes 
vårdnadshavare. Om  socialnämnden är  skyldig att utreda  faderskapet har de 
även behörighet att föra talan för barnets räkning FB 3:5 st. 2. Detta innebär att 
socialnämnden  kan  påbörja  en  utredning  utan  moderns  samtycke  samt  att 
modern  i sin  tur kan väcka  talan  trots att socialnämnden  inte anser att det är 
befogat.  Vidare  kan  talan  föras  av  en  särskilt  förordnad  ställföreträdare  för 
barnet. I ett faderskapsmål är det alltid barnet som är ena parten, där moderns 
och socialnämndens uppgift är att ta tillvara barnets intresse.83
 

9.4 Socialnämndens talerätt 
Socialnämnden får inte väcka talan om upphävande av ett faderskap om barnet 
är myndigt. Om nämnden gör en utredning och finner att den äkta mannen inte 
är barnets far och varken mannen eller företrädaren för barnet väcker talan om 
hävande så skall socialnämnden vända sig till en överförmyndare. Denne skall 
utse en särskild förordnad ställföreträdare till barnet. Socialnämnden har dock 
ansetts kunna ansöka om resning om faderskapet upphävts vilket framkommer 
i NJA 1989 s. 19. 
 
Om  faderskapet  har  fastställts  genom  dom  har  modern  rätt  att  överklaga 
domen, detta framgår av NJA 1997 s. 764 
 

NJA 1997  s. 764.  I TR har det  fastslagits att en man  skall vara  far  till barnet. 
Fastställelsetalan har  förts av socialnämnden, som var  företrädare  för barnet. 

                                                 
83 Prop. 1975/76:170 s. 140 
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Modern överklagade domen och yrkade  att  fastställandet  skulle upphävas.  I 
HovR ansågs  inte modern ha rätt att överklaga ett beslut om  fastställande av 
faderskap  om  beslutet  fastställde  faderskapet.  Modern  överklagade  detta 
beslut  till  HD  där  hon  yrkade  att  målet  skulle  återförvisas  till  HovR.  I 
domskälen  i  HD  konstaterades  det  att  barnet  hade  ett  intresse  av  att 
avgörandet  i  faderskapsmål blev materiellt  riktigt. Detta medförde att barnet 
alltid hade en rätt att föra talan om att ett fastställt faderskap är oriktigt. Att det 
var modern som agerade som ställföreträdare för barnet utgjorde inget hinder 
för att pröva överklagandet. Målet återförvisades därför till HovR. 
 

Om det under en utredning framkommer att fel man har bekräftat faderskapet 
skall det, i likhet med vad som gäller vid hävande av pater est‐regeln, göras en 
anmälan  till  en överförmyndare om  att barnet behöver  en  särskilt  förordnad 
ställföreträdare.  Denne  kan  göra  en  framställning  hos  rätten  angående  ett 
förordnande  om  en  rättsgenetisk  undersökning.  I  dessa  fall  har  inte 
socialnämnden  någon  självständig  rätt  att  ansöka  om  förordnande  om 
rättsgenetisk undersökning. 84  
 

 

                                                 
84 Allmänna råd från socialstyrelsen: Att fastställa faderskap s. 65-66 
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10 Internationellt faderskap i Sverige 
När ett barn har  sin hemvist här  i Sverige är det den  svenska  socialnämnden 
som  har  behörighet  att  utreda  frågor  gällande  ett  faderskap,  därför  är  det 
svensk  lagstiftning  som  skall  användas.  Om  det  uppkommer  en 
faderskapsfråga, i Sverige, som har anknytning till ett annat land kan även den 
utländska  rätten  få  en  viss  betydelse. Även  utländska  faderskapsdomar  och 
andra  utländska  faderskapsfastställelser  kan  få  betydelse  i  Sverige.  Dessa 
faderskapsärenden kan socialnämnden få vetskap om genom meddelande från 
Skatteverket eller när föräldrarna själva begär att få en faderskapsutredning.85
 
Inom den  svenska privaträtten  skiljer man mellan  internordiska  förhållanden 
och allmänna internationella förhållanden. Internordiska förhållanden regleras i 
lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden, NFL (1979:1001). De 
allmänna  internationella  förhållandena  regleras  i  lagen  om  internationella 
faderskapsfrågor, IFL (1985:367).86
 

10.1 Barnets hemvist 
För  att  socialnämnden  skall  vara  skyldig  att  utföra  en  faderskapsutredning 
måste  barnet  ha  sin  hemvist  i  Sverige,  FB  2:1.  Denna  utredningsskyldighet 
sträcker sig fram till dess att barnet fyller 18 år. Naturligtvis kan socialnämnden 
hjälpa till med en utredning även om barnet inte har sin hemvist här. Även om 
nämnden inte kan fastställa ett sådant faderskap kan de ändå hjälpa till så gott 
det går.87
 
I  IFL  7:2  sägs  det  att  den  som  är  bosatt  i  ett  visst  land  har  sin  hemvist  där 
förutsatt  att  bosättningen  med  hänsyn  till  vistelsens  varaktighet  och 
omständigheterna  i  övrigt  kan  ses  som  stadigvarande.  Barnets  hemvist 
sammanfaller normalt sett med vårdnadshavarens hemvist  förutsatt att barnet 
bor med sina vårdnadshavare.88
 
Problem med hemvisten uppstår då en person flyttar från ett land till ett annat. 
Det krävs att två villkor är uppfyllda för att en person skall anses ha förvärvat 
hemvist i det nya landet, nämligen följande: 

1. personen  skall  ändra  sin  vanliga  vistelseort  så  att  han  eller  hon  i 
fortsättningen vistas i det nya landet (objektivt rekvisit) 

2. personen  skall  ha  för  avsikt  att  stanna  i  det  nya  landet  (subjektivt 
rekvisit)89  
 

                                                 
85 www.famratt.com/fader/fad_ds04_16.htm 
86 www.famratt.com/fader/fad_ds04_16.htm 
87 Prop. 1984/85:124 s. 20 
88 A.prop. s. 41 
89 Bogdan, M, s. 150 
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NJA 1995 s. 238  Detta fall rörde frågan om det förelåg svensk domsrätt i ett 
äktenskapsmål. En utländsk kvinna ansågs ha hemvist i Sverige trots att hon 
inte hade fått uppehållstillståndet beviljat då HD’s avgörande kom. Kvinnan 
hade vistats i Sverige under 2 år och HD kom fram till att hon borde anses ha 
hemvist i Sverige enligt IÄL 3:2. HD ansåg att kvinnans vistelse var varaktig 
och att hon hade ett starkt rättsligt intresse av att få sin familjerättsliga talan 
prövad av domstol. 

 
Då  socialnämnden  skall  bedöma  om  ett  barn  har  sin  hemvist  i  Sverige  bör 
utgångspunkten  vara  att  ta  reda  på  om  barnets  bosättning  är  varaktig  och 
stadigvarande. Kommer  inte barnet att växa upp  i Sverige kan man  i de flesta 
fall säga att dess hemvist inte är i Sverige. Avsikten behöver inte vara att stanna 
kvar i landet för all framtid, normalt sett räcker det med att det inte finns några 
definitiva  planer  på  att  lämna  Sverige.90  Det  räcker  inte  med  att  barnet  är 
folkbokförd  här.  Barnet  kan  således  sakna  hemvist  i  Sverige  vid  en 
internationell  processrättslig  bedömning,  men  denne  kan  dock  förvärva 
hemvist här trots att han inte är folkbokförd i Sverige.91  
 
Om  ett  barn  flyttar  utomlands  efter  det  att  en  faderskapsutredning  har 
påbörjats här skall utredningen avslutas om barnet inte längre kan anses ha sin 
hemvist i Sverige.92  
 
Den svenska socialnämnden får inte medverka till att fastställa ett faderskap för 
ett barn som är svensk medborgare men som har sitt hemviste i annat land, FB 
2:1. 
 

10.2 Nordiska faderskapsfrågor 
Lagen  om  erkännande  av  nordiska  faderskapsavgöranden  (SFS  1979:1001) 
trädde  i  kraft  den  1  januari  1980.  Den  tillämpas  även  på  domar  som  har 
meddelats före lagens ikraftträdande och på fastställelser som dessförinnan har 
skett i annan form än genom dom.93  
 
Om det redan pågår en rättegång angående faderskapet till ett barn i Danmark, 
Finland, Island eller Norge och talan väcks vid en svensk domstol skall denna 
talan  avvisas  eller  förklaras  vilande  i  väntan  på  lagakraftvunnen  dom  i  den 
utländska  rättegången. En  svensk  socialnämnd  får därmed  inte godkänna  ett 
erkännande  av  faderskap  om  en  rättegång  pågår  i  något  av  våra  nordiska 
grannländer.94  
 

                                                 
90 Prop. 1973:158 s. 80 
91 Wickström, A, s. 48 
92 Prop. 1984/85:124 s. 41 
93 Krantz, G, s. 143 
94 A.a. s. 144 
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En  lagakraftvunnen dom  som har meddelats  i Danmark, Finland,  Island eller 
Norge som avser faderskap till barn gäller även i Sverige. Med dom jämställs i 
denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i till exempel Danmark. En 
fastställelse av ett  faderskap  i annan  form än genom dom gäller  i Sverige om 
fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller Norge.95
 
Ett  faderskapsavgörande  från något av de andra nordiska  länderna  jämställs  i 
princip med ett svenskt avgörande. Domar om faderskap som har meddelats i 
ett  annat  nordiskt  land  gäller  som  huvudregel  även  i  Sverige NFL  1  §  st.  1. 
Domen måste  ha  vunnit  laga  kraft  för  att  kunna  användas  i  Sverige,  vilket 
innebär  att  domen  inte  kan  överklagas. Även  en  dom  där  talan  har  ogillats 
omfattas av lagen.96  
 
Att en dom gäller  i Sverige  innebär att den  får  rättsverkan  i olika avseenden. 
Domen  kan  läggas  till  grund  för  andra  avgöranden  som  är  beroende  av 
faderskapsfrågan  till  exempel  underhåll  och  vårdnad. Den  utländska  domen 
utgör,  liksom  en  svensk dom,  ett  rättegångshinder.97 Rättskraften  i domen  är 
begränsad  till den  sak  talan gäller, detta  leder  till att barnet har möjlighet att 
föra faderskapstalan i en ny rättegång i Sverige, mot en man som inte varit part 
i den tidigare rättegången.98
 
Faderskap som fastställts genom bekräftelse i annat nordiskt land gäller även i 
Sverige om fastställelsen är giltig i ursprungslandet NFL 2 §.99
 
Det  finns  ingenting  som hindrar  socialnämnden  från  att medverka  till  att  en 
faderskapsfråga omprövas om de anser att avgörandet är materiellt oriktigt och 
barnet har anknytning till Sverige.100  
 
Det är inte alltid ett faderskapsavgörande från ett annat nordiskt land godtas i 
Sverige. Dessa undantag är: 

• då domen  eller  fastställelsen  strider mot  en,  i  Sverige,  giltig dom  i  en 
rättegång som inletts innan den andra rättegången påbörjats eller innan 
fastställelsen gjorts. 

• om  domen  eller  fastställelsen  strider  mot  en  giltig  fastställelse  av 
faderskap i annan form än genom dom. Detta förutsätter att detta skedde 
innan rättegången påbörjades eller före den andra fastställelsen 

• om det i Sverige eller utomlands pågår en rättegång angående faderskap 
som kan leda till en giltig dom i Sverige. Denna rättegång måste påbörjas 
innan den andra rättegången  inleds eller  innan fastställelsen gjorts. Har 

                                                 
95 A.a. s. 144 
96 Prop. 1979/80:5 s. 16 ff 
97 A.prop. s. 13 
98 A.prop. s. 19 
99 A.prop. s. 19 
100 A.prop. s. 23 
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en  rättegång  inletts uppstår det ett hinder mot att erkänna domen  i en 
senare inledd rättegång eller en senare utomprocessuell fastställelse 

• om  det  är  uppenbart  oförenligt  med  grunderna  för  den  svenska 
rättsordningen  att  erkänna  en  dom  eller  en  fastställelse  (ordre  public‐
regeln)101  

 
Om ett barn som har sin hemvist i Sverige föds av en ogift svensk kvinna som 
bor i ett annat nordiskt land, måste den svenska socialnämnden ta reda på om 
faderskapet är fastställt eller om det pågår en faderskapsutredning i det andra 
landet.102 Om det  framgår att en  faderskapsutredning pågår  får  inte nämnden 
godkänna en faderskapsbekräftelse, NFL 4 §. Om det ändå kommer till stånd en 
svensk  faderskapsbekräftelse  och  rättegången  i  det  andra  nordiska  landet 
resulterar i en dom som är giltig i Sverige så går domen före bekräftelsen.103
 
Finns det en utländsk faderskapsdom eller en fastställelse i annan form som är 
giltigt här i landet gäller det utländska avgörandet.104  
 
Är  inte  faderskapet  fastställt  kan  det  fastställas  genom  bekräftelse  om 
socialnämnden  är  skyldig  att  utreda  faderskapet  enligt  FB  2:1och  9.  Har 
faderskapsutredning lagts ner i ett annat nordiskt land måste inte den svenska 
nämnden påbörja en ny utredning.105  
 

10.3 Internationella faderskapsfrågor 
Utländska domar och beslut om faderskap skall som huvudregel gälla i Sverige, 
IFL  7‐8  §.  Ett  avgörande  i  utländsk  domstol,  gällande  upphävande  eller 
fastställande av faderskap som har vunnit laga kraft, gäller i Sverige. Det krävs 
dock  att  det  finns  skälig  anledning  till  att  pröva  talan  i  den  utländska 
domstolen,  IFL 7 § st. 1. Den utländska domstolen är behörig om barnet eller 
den tilltalade mannen har hemvist i det land där domstolen finns.106
 
En utländsk bekräftelse är giltig i Sverige om den är giltig enligt lag i det land 
där mannen  eller  barnet  har  sin  hemvist  eller medborgarskap,  IFL  8  §  st.  1. 
Bekräftelsen  måste  också  fylla  de  formkrav  som  krävs  i  det  land  där 
bekräftelsen  lämnades,  IFL  8  §  st.  2.107  Det  finns  några  undantag  från 
huvudregeln  att  en  utländsk  dom  eller  bekräftelse  erkänns  i  Sverige,  dessa 
undantag är följande: 

• ett  faderskapsavgörande  får  inte erkännas  i Sverige om  svarande  i den 
utländska  rättegången  inte  har  fått  möjlighet  att  föra  sin  talan.  Ett 

                                                 
101 Bogdan, M, s. 75 
102 Krantz, G, s. 148 
103 Prop. 1979/80:5 s. 30 
104 A.prop. s. 30 
105 A.prop. s. 30 
106 Prop. 1984/85:124 s. 29 
107 Singer, A, s. 199 
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faderskapsavgörande  erkänns  inte  om den  strider mot  en  svensk dom 
eller  ett  i  Sverige  gällande  utländskt  avgörande  som  meddelats  i  en 
rättegång som inletts före den aktuella rättegången 

• den  utländska  domen  erkänns  inte  när  en  rättegång  pågår  i  Sverige. 
Detsamma  gäller  då  det  pågår  en  rättegång  utomlands  som  påbörjats 
före den andra rättegången IFL 7 § st. 2 

• en utländsk bekräftelse gäller  inte  i Sverige om den står  i  strid mot ett 
giltigt avgörande eller om det finns en konkurrerande rättegång IFL 8 § 
st. 3 

• erkännandet uteblir om den är uppenbart oriktig 
• är  erkännande  uppenbart  oförenligt  med  grunderna  i  den  svenska 

rättsordningen skall det inte godkännas IFL 12 §108 
 

10.4 Vem prövar en utländsk doms giltighet? 
Normalt  sett  prövas  en  utländsk  doms  giltighet  av  den myndighet  där  den 
aktualiseras. När en familj flyttar till Sverige är det Skatteverket som prövar om 
mannen  i familjen skall presumeras vara barnets far, denna prövning görs när 
barnet  folkbokförs.  Finns  det  ingen  legal  faderskapspresumtion  meddelar 
Skatteverket socialnämnden att faderskapet inte är fastställt.109
 
Socialnämnden  skall  inte  kunna  ompröva  Skatteverkets  beslut,  men 
framkommer det nya uppgifter  så ger det nämnden  anledning  att  ifrågasätta 
presumtionen  och  de  har  rätt  att  inleda  en  ny  faderskapsutredning  enligt 
föräldrabalken.110  
 
Enligt IFL 2 § skall en man som är eller har varit gift med barnets moder anses 
vara fadern om lagen i det land där barnet vid födelsen har sitt hemvist tillåter 
det. Har barnet  ingen  far vid  födseln enligt hemvistlandets  lag, men däremot 
enligt  lagen  i det  land där barnet blev medborgare  så  skall den  senare  lagen 
gälla. Får barnet vid sin  födelse hemvist  i Sverige är det svensk  lag som skall 
tillämpas,  oavsett  medborgarskap.  Dessa  bestämmelser  gäller  bara  legal 
faderskapspresumtion  på  grund  av  äktenskap  och  inte  på  grund  av 
samboförhållande.111
 
Om  barnet  har  hemvist  i  Sverige  och  det  inte  finns  någon  legal 
faderskapspresumtion  eller  faderskapsbekräftelse  har  socialnämnden 
skyldighet  att  utreda  faderskapet,  FB  2:1.  Faderskapet  kan  fastställas  genom 
bekräftelse  under medverkan  av  den  svenska  socialnämnden men  då måste 
nämnden vara skyldig att genomföra utredningen enligt FB 2:1. Med hjälp av 
lagvalsregeln  i  IFL,  som  hänvisar  till  svensk  lag,  kan  den  äkta  makens 

                                                 
108 Prop. 1984/85:124 s. 66 
109 A.prop. s. 62 ff 
110 A.prop. s. 21 
111 A.prop. s. 43 
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faderskap  hävas  genom  en  annan  mans  bekräftelse,  en  så  kallad 
tredjemansbekräftelse, på  samma  sätt  som  för  svenska  barn. Det  krävs  alltså 
ingen särskild talan om hävande av faderskapet.112
 

År 1990  invandrade en kvinna  till Sverige med hennes man. 1991 kom deras 
barn hit. Folkbokföringsmyndigheten konstaterade vid sin prövning enligt IFL 
2 §, att den äkta mannen  skulle  stå  som barnets  far  eftersom barnet var  fött 
under äktenskapet. 1992 uppgav kvinnan att hennes dåvarande man  inte alls 
var far till hennes barn. Då barnet hade kommit till Sverige hade det felaktigt 
antecknats  att  han  var  född  efter  det  att  hon  hade  gift  sig. Mannen  ville  få 
faderskapet  hävt.  Handläggaren  var  i  kontakt  med  folkbokförings‐
myndigheten  som  inte  ansåg  att  det  fanns  några  handlingar  som  styrkte 
moderns  uppgifter  och  därför  kunde  inte  födelsetiden  ändras.  Makarna 
kontaktade en advokat men ärendet blev  liggande  i  flera år. 1999 avslutades 
ärendet då det inte förelåg någon skyldighet att fastställa faderskapet. JO ansåg 
att omständigheterna i ärendet var sådana att en utredning enligt FB 2:9 skulle 
ha inletts. 113

 
Har fadern hemvist  i ett annat  land har faderskapet som är fastställt  i Sverige 
inte alltid samma rättsverkan för barnet  i faderns hemland. Detta beror bland 
annat  på  att  de  familjerättsliga  lagarna  skiftar  mellan  länderna  samt  att 
tillämpningsfrågorna  kan  vara  beroende  av  internationella  konventioner  och 
avtal.114

                                                 
112 A.prop. s. 44 
113 Prop. 1984/85:124 s. 44 
114 A.prop. s. 44 
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11 Faderskap i Norge 
De ändringar som norsk rätt har genomgått de senaste tio åren är yttre faktorer 
som  i  efterhand  kan  förklaras  på  följande  sätt:  DNA‐analysen  gör  ärendet 
enkelt,  analysresultatet  skall  läggas  till  grund  och  dom  skall  avkunnas  utan 
huvudförhandling. Behandlingsmässigt är därför ärendet ingen stor belastning, 
vidare  är  utvecklingen  i  familjemönstret  en  betydande  faktor.  Vid  sidan  av 
äktenskapet  är  samboförhållandet  etablerat  som  samlivsform.  Att  många 
familjer  bryts  upp  och  det  etableras  nya  partförbindelser  gör  att  stabiliteten 
inom familjen är en helt annan än för femtio år sedan.115
 
De grundläggande frågorna i dag gäller om man skall placera faderskapet där 
det hör hemma rent biologiskt sett eller om man skall  ta hänsyn  till vem som 
socialt  kommer  att  fungera  som  barnets  far. Vid  insemination med  spermier 
från en annan man än maken/sambon kommer denne att fastställas som barnets 
far. Detta  är  ett undantag då den  norska  rätten  strävar  efter  att det  rättsliga 
faderskapet skall tillfalla den biologiska fadern bl. 5§ (lov om barn og foreldre 8. 
april 1987 nr.7).116
 
Från den  första  april  2003  blev det  lättare  att  få  till  en  ändring  av  ett  redan 
fastställt  faderskap. Detta beror på att alla parter har ett  intresse av att  få det 
biologiska  faderskapet  fastställt.  I  detta  tillägg  är  tidsfristen  för  resning  av 
faderskap  upphävt.  Tillägget  tillåter  även  att  tidigare  faderskapsmål  som 
avgjorts utan DNA‐analys återupptas.117  
 
Barnets  rättsliga  status  skall  läggas  till  grund  gällande  faderskapsfrågan  i  en 
rättstvist. Domstol eller ett förvaltningsorgan kan därför inte pröva faderskapet 
i andra ärenden än de som nämns i bl. 6,7 §§ (barnaloven). Det faderskap som 
följer av barnaloven skall följande  läggas till grund  i de situationer där de har 
rättslig betydelse. Domstol  eller  förvaltningsorgan kan  inte  lägga  faderskapet 
till grund om det inte är fastslaget att en bestämd man är fadern.118
 

                                                 
115 Smith, L, & LØdrup, P, s. 59 
116 A.a. s. 28 
117 Http://www.snartpappa.no/foreldreansvar/farskap.htm 
118 Smith, L, & LØdrup, P, s. 61 ff 
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12 Fastställande av faderskap  

 

12.1 Faderskap till barn födda av en ogift eller gift moder 
Liksom i den svenska rätten gör man skillnad på om barnets moder är gift med 
fadern  eller  om  hon  är  ensamstående.  Är  modern  ogift  finns  det  ingen 
faderskapspresumtion,  det  vanligaste  i  dessa  fall  är  att  faderskapet  inte 
fastställs.119 För att  få  faderskapet  fastställt då modern är ogift måste mannen 
erkänna  faderskapet,  bl.  4  §  st.  1,  eller  så  skall det  fastställas  genom dom.120 
Sammanbor  hon med  en man  antas det  att det  är  han  som  är  barnets  far.121 
Rättstekniskt  finns det  ingenting  som hindrar  att  sambon  åläggs  faderskapet, 
men det är inte lika uppenbart som den regel vi finner i bl. 3 §, pater est‐regeln. 
Denna  regel  ses  som  en  statusregel  och  ligger  till  grund  för  det  norska 
faderskapet. 122
 
Är modern gift med mannen utgår man  från att han är barnets  far, pater est‐ 
regeln bl. 3 §.123   Regeln  säger ”som  far  till barnet  skall  räknas den man  som 
barnets mor är gift med vid födseln”. Skulle det, i enskilda fall, vara en annan 
man än den äkta maken som är barnets biologiska far, utpekar pater est‐ regel 
den man  som normalt  sett vill vara barnets  sociala  far. Formellt  sett blir den 
äkta maken registrerad som far i och med att läkaren eller barnmorskan fyller i 
födelseanmälan  och  skickar  in  blanketten  till  folkbokföringen,  bl.  1  §  p.1,2. 
Moderns äkta make blir far utan någon form av bekräftelse från hans sida.124
 
Det är avgörande om modern var gift vid barnets födelse. Om hon inte var gift 
vid konceptionstiden men gifter sig strax innan barnets födelse är det den äkta 
maken som blir barnets  far. Detta gäller även om det är uppenbart att de  inte 
kände  varandra  vid  konceptionstiden  och  det  kan  således  bevisas  att  han 
omöjligt kan vara fadern. Det kan låta konstigt men med utgång från pater est‐ 
regeln  blir  det  ett  naturligt  resultat. Är  kvinnan  gravid  då  de  gifter  sig  blir 
mannen automatiskt far till det ofödda barnet.125
 
Har modern separerat innan barnets födelse ses hon dock fortfarande som gift. 
Enligt lag är det mannen i förhållandet som ses som barnets far.126
 
Är modern änka vid barnets födelse skall den avlidne äkta maken automatiskt 
räknas som far eftersom modern kan ha blivit gravid innan mannen avled, bl. 3 
                                                 
119 Smith, L, & LØdrup, P, s. 34 
120 LØdrup, P, s. 295 
121 http://www.snartpappa.no/foreldreansvar/farskap.htm 
122 Smith, L, & LØdrup, P, s. 34 
123 A.a. s. 29 
124 A.a. s. 32 
125 A.a. s.  32 
126 A.a. s. 32 
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§ rad 2. Denna regel gäller också då modern och den avlidne först gift sig efter 
konceptionstiden eller var separerade under denna tid. Om det finns grund att 
tro att den avlidne mannen inte är far till barnet skall mannens släktingar resa 
särskilt ärende enligt bl. 6 § för att få faderskapet upphävt.127
 

12.2 Faderskap som följer av bekräftelse 
Det enklaste sättet att  få ett  faderskap  fastställt är genom ett bekräftande  från 
mannen,  bl.  4  §  st.1  Vid  samboskap  blir  faderskapet  giltigt  när  mannen 
bekräftar  faderskapet  samt  att  modern  skriftligen  godkänner  bekräftelsen. 
Modern kan i sin tur uppge en man som barnets far, vilket får till följd att hon 
kan blockera en annan mans erkännande vilket kan ses som en slags vetorätt.128
 
Ingen man blir automatiskt räknad som far om modern är ogift. Det gäller även 
om  föräldrarna bor  ihop. Faderskapet  skall enligt bl. 4 §  st. 1 aktivt erkännas 
genom att mannen skriftligen medger att han är fadern.129
 
Bekräftelsen av faderskapet skall ske i födelseanmälan direkt vid födseln. Detta 
kan också ske vid personlig närvaro hos offentlig myndighet som nämnts i bl. 4 
§ st. 2:130  

• folkeregistret  
• bidragsfogden  
• domare 
• barnmorska 
• läkare vid havandeskapskontroll 
• utländsk domstol  

Faderskapet kan bekräftas utomlands av en norsk diplomat,  tjänsteman på ett 
konsulat eller kapten på en norskregistrerad båt som befinner sig på utländskt 
vatten. 131  
 
Som nämnts skall modern godta bekräftelsen. I praktiken sker detta genom att 
hon, via brev, blir underrättad om vem  som har  erkänt  faderskapet. Därefter 
skall modern  sända  ett  skriftligt meddelande  till  bidragsfogden  om  att  hon 
godtar bekräftelsen.132
 
Är fadern under 18 år, det vill säga minderårig, och han bekräftar faderskapet 
måste hans föräldrar eller hans vårdnadstagare skriva under bekräftelsen, bl. 4 
§, det räcker inte att en av dem gör det. Det händer att det är olika personer som 
är  vårdnadshavare  och  som  har  föräldraansvaret. Då  är  det  de/den  som  har 

                                                 
127 Molven, O, s. 64 
128 LØdrup, P, s. 295 
129 Molven, O, s. 65 
130 A.a. s. 65 
131 Smith, L, & LØdrup, P, s. 36 
132 Molven, O, s. 65 
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föräldraansvaret  som  måste  godta  bekräftelsen.  Är  det  ingen  som  har 
föräldraansvaret skall en utnämnd förmyndare godta detta, vergomålsloven 39 
§. Att en person är omyndig hindrar däremot  inte att han ensam kan erkänna 
faderskapet,  men  är  han  sinnessjuk  eller  höggradigt  utvecklingsstörd  blir 
erkännandet inte giltigt som viljeförklaring. Under sådana omständigheter skall 
förmyndaren  skriva under bekräftelsen.  I praktiken är moderns upplysningar 
avgörande för att man skall kunna nå framgång i ärendet.133
 
Om  faderskapet  inte blir  erkänt kommer bidragsfogden  att kalla  in den man 
som modern har uppgett vara  far  till barnet. Om mannen  fortfarande  inte vill 
erkänna  faderskapet  eller  om  det  framkommer  fler  möjliga  fäder  kommer 
bidragsfoden att försöka fastställa faderskapet med hjälp av blodprov.134
 

12.3 Fastställande av faderskap vid dom 
Fastställs inte faderskapet är det ”det offentliga” som skall ansvara för att den 
biologiska  fadern  hittas,  bl.  5  §.  Födelseanmälan  skall  sedan  skickas  till 
bidragsfogden,  detta  är  trygdekontoret  (försäkringskassan)  i  varje  stad. Har 
modern uppgett en man som fader skall han underrättas, bl. 10 §. Om han inte 
erkänner  faderskapet  skickas  ärendet  till  trydgekontoret  som  kan  ålägga 
modern, barnet och den påstådda fadern att lämna blodprov, bl. 11 §. Modern 
har  inte  längre någon möjlighet att  styra vem  som  skall  lämna blodprov. Om 
den man hon har utpekat som far hävdar att det finns en annan potentiell fader 
kan även denne bli tvungen att lämna ett prov. Grunden till detta är att det från 
och med år 1992 alltid tas DNA‐prover i faderskapsärenden.135
 
Om DNA‐provet  visar  ett positivt  resultat  och  en man nekar  till  faderskapet 
kommer ärendet att tas upp i rätten. Enligt bl. 9 § p. 1 skall rätten lägga DNA‐
provet  till  grund  för deras  beslut,  vilket  leder  till  att det  inte uppstår  någon 
huvudförhandling, bl. 25 §.136
 
Erkänner mannen  inte  faderskapet skall  trygdekontoret anmäla det  till  rätten, 
bl. 13 § p. c. Detta skall också göras om det inte gått att få tag på mannen så att 
stämningen har kunnat överlämnas bl.13 § p. b. 137
 
Trygdekontoret skall även skicka in en anmälan då det finns flera möjliga fäder, 
om fadern är bosatt utomlands eller då fadern är avliden eller sinnessjuk, bl. 11 
§  st.  3.  I  de  flesta  fall  där  oklarheter  uppstår  blir  lösningen  DNA‐analys. 

                                                 
133 Molven, O, s. 65 
134 http://www.snartpappa.no/foreldreansvar/farskap.htm 
135 LØdrup, P, s. 295 
136 A.a. s. 295 
137 Smith, L, & LØdrup, P, s. 39 
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Mannen kan  inte neka sitt  faderskap om ärendet går upp  till rätten och DNA 
används som bevismaterial bl. 9 §.138
 
Om  trygdekontoret  inte  anser  att det  finns grund  för  att  ställa den utpekade 
mannen inför rätta kan modern eller barnet ansöka om att få faderskapet utrett 
bl. 11 § sista stycket.139 Barnets rätt att själv söka faderskap kan ses i rättsfallet 
RT 1988 s. 340 
 

Det  var  oklart  om  landshövdingen  ville  handlägga  faderskapsmålet.  Barnet 
hävdade  att B  eller C var  fadern. Herredsretten  ansåg  att de  inte kunde  ta upp 
målet  mot  B  medan  C  blev  friad.  Barnet  överklagade  och  förlorade  i  både 
lagmannsretten  och  Høyesterett.  Lagmannsretten  ansåg  att  fylkesmannen  inte 
hade utrett frågan om B tillräckligt och då hade barnet inte rätt att väcka talan mot 
mannen.  Avdelningen  som  prövar  om  målet  skall  tas  upp  i  Høyesteretten 
anmärkte  att  Lagmannsretten  inte  undersökte  om  barnet  verkligen  har  rätt  att 
väcka talan mot männen. Lagmannsretten har på de grunder som finns fastslagit 
att de skall göra allt i sin makt för att få klart i om B är barnets far. 
 

Enligt bl. 24 § kan rätten bestämma att det skall  lämnas blodprov eller att det 
skall  söka  efter  andra  arvsanlag. Finns det  anledning  att  tro  att modern haft 
samlag  med  en  annan  man  under  konceptionstiden  kan  rätten  inkludera 
honom i utredningen. Rätten kan även utfärda böter för den som inte genomför 
undersökningen, bl. 24 § st. 2. Rätten kan be polisen om hjälp för att få till stånd 
ett blodprov. Kostnaderna av blodproven och analyserna betalas av staten, bl. 
29 §.140  
 
Myndigheten anser att det är mycket viktigt att ett faderskap fastställs korrekt. 
Detta visar sig om mannen är avliden eller om det inte går att få tag på honom 
inför ett blodprov.   Rätten kan därför använda sig av prov som tidigare tagits 
av mannen, bl. 24 §. Rätten kan endast tvinga modern, fadern och barnet till att 
lämna  blodprov.  Om  det  finns  någon  annan  person  som  är  av  vikt  för 
utredningen får denne lämna ett frivilligt prov.141
 
Ett  faderskapsmål  avslutas  antingen  genom  att mannens  faderskap  fastställs 
eller  att  han  blir  frikänd.142  Slutar  målet  med  att  inget  faderskap  fastställs 
innebär det inte att man lägger ner arbetet med att hitta den biologiska fadern. 
Får trygdekontoret in nytt material kan de påbörja en ny faderskapsutredning, 
bl. 13 §.143
 

                                                 
138 Smith, L, & LØdrup, P, s. 39 
139 A.a. s. 39 
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12.4 Tredjemansbekräftelse 
Pater  est‐regeln  innebär  inte  att  faderskapet  är  låst  för  all  framtid.  Finns  en 
DNA‐analys att tillgå måste rätten utgå från denna, bl. 9,24 §§. Andra genetiska 
undersökningar ger inte lika säkra resultat och kan således inte användas.144  
 
Ett faderskap kan komma att ändras då alla inblandade parter (modern, maken 
och  den  biologiska  fadern)  är  överens,  bl.  3,4  §§.  Mannen  som  tar  på  sig 
faderskapet måste  följa  reglerna  i bl.  4  §  samt  att modern  och den man  som 
hittills varit den  rättsliga  fadern måste godta  erkännandet. En  sådan  ändring 
kan bli aktuell då modern vill gifta om sig eller att äktenskapet upphör och det 
framkommer att en annan man än den äkta maken är barnets far. För att detta 
inte skall utnyttjas kopplas trydgekontoret in. Tredjemansbekräftelse får rättslig 
verkan  först då  trydgekontoret anser att det är  troligt att den nya mannen är 
fadern. Innan trydgekontoret går med på en ändring måste de göra en utförlig 
faderskapsundersökning, som består av intervjuer med de inblandade parterna 
samt att DNA‐analysen studeras. De ändringar som görs enligt bl. 7 § ger inget 
uppskov samt att barnets intressen helt saknar betydelse. I dessa fall har barnet 
inget att säga till om trots att denna uppnått vuxen ålder.145
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13 Fastställande genom rättsgenetisk undersökning 
Hösten 1988 började man vid Rättsmedicinska institutet i Oslo att komplettera 
de  traditionella  blodtypsundersökningarna  med  DNA  ‐  analyser  i 
faderskapsärenden.  Från  och  med  den  1  oktober  1992  görs  endast  DNA  ‐ 
analyser i samband med ett faderskapsmål. 
 
Enligt bl.  9  §  skall  en man utpekas  som  far om DNA‐analysen bevisar detta. 
DNA ‐ analysen är en undersökning av arvsmassan på DNA ‐ nivå, då delar av 
arvsmassan undersöks, detta är det vanligaste sättet att utreda ett faderskap på. 
För  män  som  inte  är  släkt  med  barnet  räcker  det  att  provet  ger  en 
uteslutningssannolikhet på mer än 99,9 %. När  flera möjliga  fäder  testas skall 
alla icke‐ fäder uteslutas.  Detta betyder att den man som inte kan uteslutas kan 
vara barnets biologiska  far. Det  är därför  inte  en nödvändighet  att  analysera 
blodprover  av  andra möjliga  obesläktade män  om  en man  redan  är utpekad 
som far efter analysen.146
 

 
En DNA‐profil med två möjlig fäder.147
 
Tillvägagångssättet till att företa en DNA ‐ analys betyder att det från mitten av 
90‐talet på  en  enkelt  och  relativt  billigt  sätt  har  varit  och  är  en möjlighet  att 
utpeka  och  utesluta  möjliga  fäder.  Det  är  därför  sällsynt  att  man  tar  ett 
faderskapsärenden inför domstol. Ifall det inte finns någon DNA ‐ analys eller 
det finns grund till att tro att analysen är felaktig eller att det är en närstående 

                                                 
146 Molven, O, s. 67 
147 Smith, L, & LØdrup, P, s. 67 

  36  
 
 



släkting som framstår som möjlig far kommer ärendet att tas upp i domstol, bl. 
9 §.148
 
Resultatet  av  en  DNA‐analys  ger  ett  klart  svar  på  frågan  om  vem  som  är 
barnets far, parterna skall därför acceptera detta resultat. Detta betyder att när 
ett  barn  föds  av  en  ogift moder  skall  ett  blodprov  tas  om  ingen man  erkänt 
faderskapet. Har barnet redan en rättslig fader skall en faderskapstvist avgöras 
genom  ett  DNA‐prov,  enligt  bl.  6  §  blir  det  då  domstolsförhandlingar.  Det 
avgörande  blir  då  bl.  9  §  st.  1  som  fastslår  att  det  skall  avkunnas  en 
faderskapsdom om det finns en DNA‐analys att utgå från. Visar DNA‐analysen 
att  mannen  inte  är  fadern  skall  denna  analys  läggas  till  grund  för  ett 
frikännande.  Vid  båda  tillfällena  kan  rätten  avse  dom  utan  att  hålla  en 
huvudförhandling, bl. 25 §.149
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14 Faderskap vid konstgjord befruktning 
1987 kom  lagen  som  reglerar konstgjord befruktning,  lov om kunstig. Denna 
lag har ändrats 1994 och 2003, dock blev det inga större ändringar.150 Det finns 
två  olika  typer  av  konstgjord  befruktning:  äktenskapsinsemination  och 
givarinsemination. Äktenskapsinseminationen skapar inga rättsliga problem då 
det är den äkta makens säd som används. Givardonationer skapar fler problem 
än äktenskapsinsemination.151
 
Om  barnet  har  blivit  till  vid  insemination  och  den  äkta maken  har  gett  sitt 
samtycke till inseminationen skall detta läggas till grund för att den äkta maken 
är fadern, bl. 9 § st. 3. 152
 
En konstgjord befruktning får endast ske på en gift kvinna eller en kvinna som 
sammanbor  med  en  man  i  ett  äktenskapsliknande  förhållande.  Säden  som 
befruktar kvinnan är  inte från en känd man. Den biologiska fadern väljs ut av 
en läkare, bl. 2‐2 §. Frågan blir då vem som blir barnets rättsliga fader. I enlighet 
med bl. 3 § är det den äkta maken som blir far i och med att han har lämnat sitt 
samtycke till inseminationen och därför ses han som den naturliga fadern.153
 
Om  modern  är  sambo  vid  inseminationen  medför  mannens  samtycke  till 
inseminationen att han automatiskt blir barnet rättslige fader.154  
 
Vid konstgjord befruktning utanför kroppen, det vill säga provrörsbefruktning, 
uppstår det inga problem gällande faderskapet. En sådan befruktning kan bara 
ske med  parets  egna  ägg  och  sädesceller. Enligt  bl.  3  §  blir  den  äkta maken 
barnets fader.155
 
Den man som är spermadonator kan  inte åläggas  faderskapet. För att skydda 
mannen uppstod  anonymitetsrätten.  I  bioteknl.  (bioteknologiloven)  2‐7  §  står 
det  att  sjukhuspersonalen  skall  se  till  att mannens  identitet  förblir okänd. År 
2003 skedde det dock en ändring i bioteknl. 2‐7 §, vilket innebär att de barn som 
fyllt  18  år, och  är koncipierade genom konstgjord befruktning, har  rätt  att  få 
upplysningar om givarens  identitet. Den norska rätten  lägger stor vikt vid att 
fastställa ett korrekt biologiskt faderskap vid denna ändring.156
 
Insemination av lesbiska par är än så länge inte lagligt i Norge. 
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15 Hävande av faderskapet  
Reglerna i norsk rätt om ändring av ett fastställt faderskap är idag helt andra än 
reglerna  för  åtta  år  sedan. Vid  lagändringen  1997  och  2002  blev  alla  frister, 
villkor eller ändringsärenden hävda. Samtidigt  fick  tredjeman, som menar sig 
vara far till ett barn, rätt att få faderskapet godkänt.157
 
Biologiskt  faderskap  innebär  inte  nödvändigtvis  ett  rättsligt  faderskap.  Vid 
adoption  och  assisterad  befruktning  finns  en  skillnad  mellan  rättsligt 
föräldraskap och biologiskt föräldraskap. Skillnaderna handlar i första hand om 
juridiska  konsekvenser.  Det  rättsliga  föräldraskapet  utlöser  alla  de 
rättsverkningar  som  är  tillägnat  fader‐  och  moderskapet,  allt  från 
uppfostringsplikt till arvsrättsliga konsekvenser. Även i andra situationer än de 
nämnda  finns det  tillfällen när det biologiska  faderskapet är  ett annat än det 
rättsliga, särskilt då  faderskapet bygger på pater est‐regeln  förekommer detta. 
Om det  rör sig om barn under 18 år kan  frågan  resas om detta är  för barnets 
bästa, för mindre barn är det sociala faderskapet viktigast.158
 
Den norska  rätten utgår  från att det biologiska och  rättsliga  faderskapet  skall 
tillhöra  en  och  samma man.  Enligt  barnalagen  får man  därför  upphäva  ett 
redan existerande faderskap.159
 
När kan ett faderskap hävas? 

• om barnet är fött före skilsmässa, men både modern, den äkta maken A 
och den tredje mannen B vet att B är fadern 

• modern har uppgett att A är fadern och han har erkänt faderskapet, men 
vid  ett  senare  tillfälle kommer hon på  att det  även kan vara B  som  är 
fadern. DNA‐provet utpekar mycket  riktigt B som  fadern.  I sådana  fall 
kan B erkänna faderskapet om modern ger sitt skriftliga samtycke, bl. 7 
§. Detta är dock  inte möjligt om A’s  faderskap redan har  fastställts  i en 
dom160 

 
Om  faderskapet  följer  av  en  assisterad  befruktning  kan  inte den  äkta maken 
eller  sambon  få  faderskapet  upphävt  med  bakgrund  att  han  inte  är  den 
biologiske fadern. Hur det kommer sig finner vi i bl. 9 § st. 4, vilket säger att det 
bestäms att det skall avses en dom  för att han är  fadern, eftersom det ”inte är 
troligt  att  barnet  är  avlat  vid  inseminationen”.  Utformningen  är  onekligen 
något överraskande, vidkommande man är  ju  redan  far. Meningen är  att om 
villkoren  annars  är  till  stöd  för  ett  ärende  om  ändring  av  faderskapet,  skall 
detta  upphävas  om  det  är  troligt  att  barnet  blev  till  vid  inseminationen. Att 
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regeln om upphävande av den äkta makens faderskap följer principerna i bl. § 9 
st. 1 blir därför naturligt.161
 
Efter  att högsta domstolen  vid plenum  inte  godtog möjligheten  att  en DNA‐
analys skulle kunna visa om domen var felaktig var det inte lätt att få igenom 
en  ändring  av  ärendet  om  övriga  parter  inte  frivilligt  gick  med  på  att  ta 
blodprov.  Detta  rättstillstånd  gällde  både  då  en  man  vill  återuppta  en 
faderskapsdom som pålagts honom och det tillfälle då modern eller barnet vill 
få ärendet återupptaget.162
 
Den  fria  tillgång  till  att  återuppta  ett  faderskapsmål  gör  det  möjligt  att  få 
klarhet  i en  tidigare bekräftad dom, något som kan  leda  till bättre  förhållande 
mellan barnet och den man som menar sig oriktigt dömd som far. Den oriktigt 
frikända fadern har knappast något intresse i att en felaktigt frikännande dom 
skall bli bestående. Det är också viktigt att ge den man som menar sig oriktigt 
dömd som far rätt till DNA‐analys. Ett oriktigt faderskap har vid hans bortgång 
väsentliga konsekvenser för hans äkta maka och senare barns rättsställning. Ett 
moment  som  inte  var  främjat  vid  utarbetandet  av  lagändringen  år  1997  och 
2002 är att det nu är möjligt att  få  ta DNA‐analyser  i utlandet med materialet 
från vidkommande man och barnet som i detta sammanhang gott kan vara en 
vuxen person, materialet från modern är inte nödvändig.163
 
Det är nog för tidigt att avgöra hur många som kan tänkas använda sig av de 
nya reglerna om hävande av ett faderskap. Tiden mellan 1 april ‐ 20 april 2004 
fick  rättsmedicinska  institutet begäran  från  tingretten om DNA‐analyser  i 237 
ändringsärenden varav 210 är klarlagt. Faderskapet blev bekräftat i cirka 2/3 av 
ärendena, 1/3 blev uteslutna.164
 

15.1 Hävande genom dom 
Har faderskapet fastställts genom dom måste man följa tvml. 407 § nr.6 för att 
kunna återuppta utredningen. Det är bara under stränga villkor som de berörda 
parterna kan återuppta detta. Målet kan återupptas då det har framkommit nya 
bevis eller upplysningar som uppenbart kan  leda  till ett annat avgörande. Ett 
sådant bevis kan vara DNA‐prov.165
 
Det är fler som kan ha intresse av att få en dom på att moderns äkta make inte 
är barnets far, först och främst gäller detta den äkta maken. Barnet är en annan 
part som har intresse av att få domen klarlagd. Detta kan bero på att barnet vill 

                                                 
161 Smith, L, & LØdrup, P, s. 57 
162 A.a. s. 57 
163 A.a. s. 60 ff 
164 A.a. s. 61 
165 LØdrup, P, s. 296 

  40  
 
 



få vetskap om sitt ursprung men det kan även ha ekonomisk betydelse då det 
bland annat gäller den nya faderns arv.166
 
Släktingar efter den äkta makens död kunde tidigare inom en viss tid hävda att 
mannen  inte  var  barnets  biologiska  fader  ifall  det  hade  betydelse  för  deras 
arvsrätt men denna rätt föll bort vid ändringen 1997.167
 

15.2 Hävande genom tredjemansbekräftelse 
För  att  tredjeman  skall  kunna  resa  ärendet måste  han  lämna  uppgifter  som 
tyder  på  att  han  kan  vara  fadern. Detta måste  ske  inom  tre  år  från  barnets 
födelse.  Efter  de  tre  åren  kan  rätten  resa  ärendet  om  det  finns  särskilda 
grunder.168
 
Tillträdet för en tredjeman till att häva ett fastställt faderskap är inte självklart. 
Tidigare  var det modern  som  vid  liknande  tillfällen  kunde  ta  initiativet. Det 
som talade emot att ge tredjeman en liknande rätt var en önskan om att skapa 
ro  i  ett  förhållande.  Tredjemans  initiativ  kunde  lätt  skapa  problem  för  ett 
äktenskap  eller  samboförhållande,  inte minst då den  juridiske  fadern gjordes 
uppmärksam på att han eventuellt  inte var barnets far samtidigt som han  inte 
ville bryta upp ur  förhållandet. Man  fann  också  att önskan om  ett biologiskt 
korrekt  faderskap  vägde  tyngre.  När  DNA‐analysen  gav  ett  säkert  svar  i 
faderskapsmål blev det inte aktuellt att återuppta rättsärendet. Även här skulle 
dom för tredjemans faderskap kunna avsägas utan huvudförhandling, bl. 25 §. 
Enligt bl. 24 § kan rätten pålägga parterna att avlägga blodprov så att en DNA‐
analys kan företas, resultatet av det som nämnts avgör ärendet.169
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16 Handläggande av faderskapsärenden 
 

16.1 Trygdekontorets utredning    
De personer som först och främst har intresse av att starta ett faderskapsmål är 
modern  och  barnet.  Frågan  blir  då  vem  som  skall  ta  initiativ  till  att  få  ett 
faderskapsärende prövat om ett barn  inte automatiskt  får moderns äkta make 
som far bl. 3 § eller, ingen man erkänner faderskapet till ett barn som är fött av 
en ogift moder? Förutom det mer grundläggande identitetsintresset som barnet 
har  av  att  veta vem  fadern  är  finns det  också  ekonomiska grunder  för  att  få 
faderskapet fastställt. Det kan även visa sig vara ur ett allmänt samhällsintresse 
att få släktskapet fastställt, den allmänna domstolen bör därför klarlägga detta 
ifall modern och den möjlige fadern inte gjort det.170
 
Om inte någon automatiskt ses som barnets far och faderskapet inte blir erkänt 
skall domstol i stöd av bl. 5 § klargöra vem som är fadern. Det sker genom att 
trygdekontoret utreder  ett  så kallat  faderskapsföreläggande, bl.  4 §  st. 3, mot 
den man som de anser är den möjlige  fadern. Som ett  led  i kartläggningen av 
vem som kan vara  far  till barnet kan  trygdekontoret utifrån bl. 11 § kräva att 
modern och den eller de som kan vara far till barnet att uttala sig. Det kan också 
ges  föreläggande  om  att  ta  blodprov  för  DNA‐analys.  Får  en  man  detta 
föreläggande  och  inte  accepterar  faderskapet  skall  landshövdingen  ta  ut 
stämning för domstolen mot den förmodade fadern, bl. 13 §. Detta leder till att 
det blir ett ordinärt rättsärende.171
 
Förutom  att  godta  erkännande  av  ett  faderskap  i  ett  förstagångsärende  kan 
trygdekontoret  även  avgöra  om  en  annan  man  är  far  när  det  gäller  en 
taleändring  av  ett  bestående  faderskap.  Förutsättningarna  för  att 
trygdekontoret  skall  kunna  ändra  ett  faderskap  följer  av  bl.  7  §. Reglerna  är 
desamma  eftersom det  tidigare  antagna  faderskapet  är  en  följd  av  äktenskap 
eller  erkännande.  Trygdekontoret  skall  godta  ett  nytt  erkännande  när  det 
”finner det troligt att den andre mannen är far till barnet”. Förutsättningen för 
att  trygdekontoret  skall  kunna  avgöra  ärendet  är  att  det  föreligger  ett  nytt 
erkännande, i motsatt fall skall ärendet tas till domstol.172  
 
Trots  att  bevisen  är  detsamma  finns  det  likväl  några  viktiga  skillnader  när 
ärendet  skall  avgöras.  För  det  första  gäller  inte  alla  behandlingsregler med 
hänsyn  till  att  framskaffa  bevis,  vilket  leder  till  att  alla  bevis  inte  kan  lyftas 
fram. För det  andra blir bevisvärderingen  annorlunda om bevistemat  ”finner 
det troligt att den andre mannen är far till barnet”. Enligt bl. 9 § krävs det vid 
domstolsavgörande en väsentlig sannolikhetsövervikt för att en person skall bli 
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dömd till far. Vid trydgekontorets avgörande enligt bl. 7 § finns enbart krav om 
allmän  sannolikhetsövervikt.    Bakgrunden  för  att  en  man  i  senast  nämnda 
tillfälle bara kräver  sannolikhetsövervikt är att den  som erkänner  faderskapet 
oftast också önskar att vara far eller i alla fall godtar detta.173  
 
När  trygdekontoret  skall  träffa  avgörande  i  faderskapsärenden  används 
bidragsfogden som medhjälpare. Bidragsfogdens uppgift är att ge  information 
till de  inblandade parterna,  inhämta  förklaringar och bevis  i  förbindelse med 
fastställandet av faderskapet samt att samla relevanta upplysningar med tanke 
på fastställandet av bidrag. Han skall även beskriva ärendegången och berätta 
om  rättigheter  och  skyldigheter  som modern  och  den  påstådde  fadern  har. 
Dessa  rättigheter  och  skyldigheter  återfinns  i  bl.  10  §.  Anslagsfogden  skall 
upplysa  både  modern  och  den  kände  fadern  om  ekonomiska  och  andra 
rättigheter och plikter de har när det gäller barnet. Trygdekontoret värderar de 
samlade upplysningarna och träffar ett avgörande utifrån dessa.174
 
Bidragsfogdens uppgift med själva fastställelsen av faderskapet varierar utifrån 
om modern har uppgett en man, flera möjliga män eller inte har uppgett någon 
man  som  far.  I  första  tillfället  skall den angivna mannen underrättas varefter 
han blir ombedd om att erkänna faderskapet eller förneka det. Förnekar han det 
skall bidragsfogden  likväl  få hans  förklaring om kontakten med modern. Har 
det  uppgetts  flera möjliga  fäder,  skall  förklaring  från  samtliga  inhämtas  för 
ärendet och sändas till  landshövdingen. Har modern  inte uppgett vem som är 
fadern skall hon informeras om de rättsliga och sociala konsekvenser som följer 
av  detta  handlande,  ärendet  sänds  till  trygdekontoret  om  hon  fortfarande 
nekar.  Modern  och  den  möjlige  fadern  har  samma  upplysningsplikt  inför 
trygdekontoret som inför domstolen. Trygdekontoret kan om nödvändigt nyttja 
polisens hjälp med identifiering av en möjlig far. Som ett led i undersökningen 
kan det åläggas modern, barnet och den möjlige fadern att lämna blodprov.175  
 

16.2 Domstolens tillvägagångssätt  
I civila ärenden har parterna vanligtvis  fri  rådighet över ärendet. Det betyder 
att de själva kan bestämma vilka bevis som skall anges, vilka påståenden som 
domstolen skall  ta ståndpunkt  till, om de skall  ingå  förlikning och om ett rest 
ärende skall framföras, detta gäller inte vid faderskapsärenden. Bakgrunden till 
detta  är  att  samhället  prioriterar  att  få  fram  den  rätte  fadern  och  inte  låta 
barnets intresse vika för föräldrarnas intresse i att inte få faderskapet fastställt. 
Av denna anledning kan parterna  inte  framföra ärendet och det offentliga  får 
för ärendet själv om det är nödvändigt. Förlikning kan  inte  ingås, erkännande 
av faderskap är  likväl en slags förlikning men det blir kontrollerat. Vidare har 
parterna  varken  fri  rådighet  över  bevis  eller  påståenden.  Parter  i  ett 
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faderskapsärende är enligt bl. 17 § rad 1 både barnet, modern och den man som 
antas vara far eller den/de män som kan tänkas vara det. Vem som kan vara det 
är  föremål  för  kontinuerligt  övervägande.  Tillkommer  det  uppgifter  om  nya 
möjliga  fäder  under  ärendeförberedelsen  kommer  de  att  bli  en  del  av 
utredningen. Enligt bl. 17 § rad 3 skall rätten också på eget  initiativ kalla nya 
möjliga fäder som svarande. Om en potentiell far avlider innan ärendet avgjorts 
skall dödsboet eller hans arvingar göras till svaranden. Grunden till detta är att 
barnet  blir  arvinge  om  det  visar  sig  att  den  avlidne  är  dess  far,  barnet  skall 
därför närvara vid bouppteckning och delning av eventuellt arv.176
 
Eftersom barnet som regel är omyndigt skall det som part i ärendet bistås av ett 
biträde. Modern är barnets  förmyndare och övertar därför barnets  intressen.  I 
och med att hon också har egna partsintressen kan modern tänkas komma i en 
dubbelställning.  I  bl.  18  §  är  det  därför  bestämt  att  rätten  skall  utse  en 
förmyndare  när modern  inte  uppger  vem  fadern  är  eller  när  det  föreligger 
upplysningar som kan tyda på att fadern kan vara en annan än den modern har 
uppgett.  Förmyndaren  får  inte  vara  nära  besläktad  med  modern,  då  anses 
förmyndaren  vara  jävig.    Om  modern  är  omyndig  skall  det  även  utses  en 
förmyndare för henne.177
 
Det följer av bl. 21 § att både modern och den möjlige fadern nästan alltid har 
plikt  till att  förklara  sig,  i de  sammanhang de har  status  som vittnen. Om de 
uppger en  inkorrekt förklaring är det förbundet med straffansvar, straffeloven 
166 §.178  
 
Vid sidan av parternas  förklaringar är DNA  ‐ och blodprov det bästa bevisen 
som rätten har att hålla sig till vid ett avgörande. Parterna skall enligt bl. 24  § 
finna sig i att det tas blodprov. I praktiken sker detta genom att rätten ber dem 
att besöka den läkare de själv önskar för provtagning. Vägrar någon av parterna 
att  lämna  blodprov  kan  rätten  förelägga  om penningböter  för  varje dag  som 
provet inte lämnas. 
 
Som sista utväg kan den vägrande parten gripas av polis och föras till läkare för 
att,  med  tvång,  genomföra  proven  som  bara  offentliga  läkare  får  utföra. 
Förutom  blodprov  kan  parterna  få  arvsmassan  granskad men  detta  kan  inte 
tvingas fram genom polismakt.179
 
En person  som  inte  är part  i  ärendet men  som modern har haft  samlag med 
under  tiden hon blev gravid kan  föreläggas att  lämna blodprov av rätten. Blir 
han inte utesluten vid blodproven blir han normalt gjord till part. Modern kan 
komma  i  en  svår  ställning  med  att  bli  förelagd  att  ta  blodprov.  Ofta  kan 
                                                 
176 Molven, O, s. 70 
177 A.a. s. 71 
178 A.a. s. 71 
179 A.a. s. 71 

  44  
 
 



mannen neka  till uppgifterna och skapar därmed  tvivel om moderns sexuella 
affärer.  I Rt.  1984  s.  763  har Høyerstetts  yttrat  sig  om de  generella problem‐
ställningarna  i  sammanhanget. De understryker  att  det  inte  föreligger  någon 
kritik  eller  misstänksamhet  mot  modern  i  och  med  att  rätten  kräver  ett 
blodprov av henne.   Däremot kommer ett nekande  från hennes sida att skada 
hennes  trovärdighet.  I  samma  förbindelse  uttalar  rätten  att  också  barnet  kan 
tvingas  till att  lämna ett blodprov. Om barnet  tar psykisk skada av att  lämna 
blodprovet kan  rätten  emellertid  reservera  sig vid  att bara uttala  sig om den 
aktuella saken.180
 
Om en DNA‐analys finns och denna visar att en av parterna kan uteslutas som 
far, så skall han med stöd av bl. 25 § utan vidare  frikännas, det vill säga utan 
huvudförhandling i domstol. Motsvarande kan det ges en dom om att en man 
är  fadern.  Förutsättningen  för  att  avkunna  dom  utan  att  huvudförhandling 
hålls är att parterna får uttala sig. Med samtycke från modern kan rätten ge en 
frikännande  dom  för  alla  män  som  är  parter  i  ärendet  om  rätten  efter 
granskning  av prover  och upplysningar  från parterna  och vittnen,  finner det 
klart att det inte är möjligt att avkunna dom för faderskap.181
 
Som huvudregel bär parterna i civila ärenden själva kostnaderna när de önskar 
föra  sin egen  talan. Eftersom  rättshjälpen är  fri kan  likväl personer med  liten 
inkomst  få alla kostnader  för advokathjälp  i  faderskapsärenden  täckta. Det är 
domstolen  som  träffar  avgörande  om  fritt  förande  av  talan. Dessutom  täcker 
domstolen i medhåll av bl. 29 § utgifter till vittnen och sakkunniga. Därmed blir 
det som regel mindre utgifter för de involverade i faderskapsärenden än i andra 
civila ärenden.182
 
Den läkare och barnmorska som modern haft kontakt med under sin graviditet, 
kan  tvärtemot  av  den  tystnadsplikt  de  annars  har,  föreläggas  att  ge 
upplysningar  om  antagen  konceptionstidpunkt  och  graviditetens  förlopp  och 
varighet. När trygdekontoret finner grund för att anta att de funnit fadern skall 
de  skriva  ut  ett  faderskapsföreläggande  vilket  görs  vid  de  tillfällen  där  den 
antagna mannen har valt att erkänna faderskapet. Ett faderskapsföreläggandet 
är  ett  förvaltningsbeslut  där  det  skriftligen  står;  att  om  den  antagne  fadern 
nekar  till  faderskapet  förs  ärendet  till  domstol  och  blir  behandlat  samt  att 
ärendet blir materiellt sett värderat efter regeln i bl. 9 §.183
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17 Talerätt 
De  norska  reglerna  gällande  talerätt  har  ändrats  vid  1997  års  reform. 
Ändringarna gällde vem som får begära att faderskapet fastställs och vem som 
får föra talan om faderskapet skall hävas.184
 
Tidigare var det enbart det offentliga som  fick väcka  talan, men på senare  tid 
har även modern och den man som tror sig vara barnets far fått den rättigheten, 
bl. 6 § st. 3. Det är fortfarande det offentliga som har huvudansvaret, men om 
trydgekontoret vägrar  föra saken  till domstol  får modern och mannen  rätt att 
väcka talan.185
 
Barnet har alltid haft rätt att väcka talan om ändring av faderskapet, oberoende 
av om  faderskapet  fastställts genom pater  est‐regeln  eller  ett  erkännande. Är 
barnet  omyndigt  skall  talan  väckas  av  dennes  förordnade  förmyndare.  Har 
barnet  fyllt  15  år måste  förmyndaren ha dennes  samtycke  innan  talan väcks. 
Finns det speciella omständigheter som till exempel att förmyndare inte ser till 
barnets bästa kan trydgekontoret föra barnets talan, bl. 6 § st. 1.186  
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18 Sammanfattande diskussion 
I FN‐konventionen, artikel 7, om barns rättigheter står det att ett barn har rätt 
att få vetskap om vem som är dess biologiska  föräldrar. Detta  talar  för att det 
skall  fastställas  vem  som  är  barnets  biologiska  far. Har mannen  talerätt  ger 
detta honom ett  incitament att se  till att  faderskapet verkligen  fastställs vilket 
gör att barnet får en grundläggande trygghet. Det biologiska faderskapet finns 
där oavsett hur många sociala föräldrar som kommer in i barnets liv.  
 
Det  är  inte  enbart ur  en  rättslig  synvinkel  som det  är viktigt  att  fastställa  ett 
faderskap.  För  barnet  är det  viktigt ur medicinsk  och psykologisk  aspekt  att 
faderskapet blir korrekt biologiskt sett. Om det finns några ärftliga sjukdomar i 
släkten kan de kanske  förhindras att bryta ut om barnet  i  förebyggande  syfte 
håller  en  viss  livsföring. Det  kan  vara  av  avgörande  betydelse  för  barnet,  i 
transplantationssammanhang, att veta vem  som är dess biologiska  släktingar. 
Chansen att hitta  lämplig donator  inom släkten ökar därmed avsevärt. Det är 
även viktigt ur en rättslig aspekt, barnet får möjlighet att ärva fadern samtidigt 
som fadern får ärva efter barnet. 
 
Det har i stor utsträckning under de senaste tio åren talats om att mannen måste 
engagera sig mer i barnet och att han skall ta ut sina pappadagar medan barnet 
är  litet. Vi anser därför att det skulle vara orimligt att  inte ge mannen  talerätt 
när det gäller fastställande av faderskapet. Om mannen vill väcka talan om att 
fastställa faderskap måste det finnas ett intresse av att etablera en kontakt med 
barnet. Det borde vara en  självklarhet att  tillgodose mannens behov av att  få 
faderskapet fastställt så  långt det bara är möjligt. Hans rätt att bilda ett socialt 
band med barnet är inte mindre än moderns rätt att göra detta. Möjligheten för 
fadern  att  lära känna  sitt  eget barn  anser vi vara  en  självklarhet, men denna 
talerätt  får  inte skada modern eller barnet. Har kvinnan varit utsatt  för  incest 
eller våldtäkt och blivit gravid skall mannens talerätt ifrågasättas. Kvinnans och 
barnets psykiska/fysiska hälsa skall alltid prioriteras först, men samtidigt måste 
man  ta med barnets behov  i detta. Här hamnar vi  i ett känsloladdat dilemma. 
Visar det sig att fadern är en ”våldsman”, har han då förbrukat sin rätt att vara 
far? Skall barnet inte få möjlighet att lära känna honom? Vad händer om barnet 
insjuknar och behöver en  transplantation eller en  transfusion  som endast han 
kan donera?  
 
Ur  rättsligt hänseende anser vi att det  inte är någon  skillnad om modern och 
barnets biologiska far är gifta eller sammanboende. Den stora skillnaden är att 
det  är  lättare  att upphäva  ett  faderskap  som  följer  av pater  est‐regeln  än  ett 
faderskap som  tillkommit genom en bekräftelse. Om barnets  föräldrar är gifta 
utgår man  från  pater  est‐regeln  vilket  innebär  att  det  inte  har  gjorts  någon 
undersökning  om  mannen  verkligen  är  barnets  far  eller  inte.  Sammanbor 
mannen med modern accepteras hans  faderskapsbekräftelse om det  inte  finns 
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misstanke  om  att  mannen  inte  är  barnets  far.  I  sådana  fall  genomför 
socialnämnden  en  undersökning  för  att  kunna  bevisa  att  mannen  är  den 
biologiska fadern. 
 
Det borde därför vara en självklarhet att mannen i likhet med kvinnan skall ha 
rätt att få vetskap om att han blivit far för att få en möjlighet att bygga upp en 
relation till barnet. 
 
Utsikterna för en man att mot moderns vilja få sitt faderskap fastställt är mycket 
små  i  Sverige.  I  Norge  har  mannen  lättare  att  få  sitt  faderskap  fastställt. 
Samarbetar  inte  modern  har  inte  socialnämnden/trydgekontoret  några 
uppgifter att bygga utredningen på. Om mannen  istället gavs rätten att väcka 
talan om att  faderskapet  skall  fastställas  tror vi att  socialnämndens utredning 
skulle underlättas. Detta skulle minska förekomsten av felaktiga vittnesmål från 
andra  än  modern  och  fadern  i  de  fall  där  modern  nekar  till  rättsgenetisk 
undersökning. 
 
Fastställandet av faderskapet i de två länder vi har valt att undersöka, Sverige 
och Norge, är väldigt lika varandra, men det finns en del skillnader. 
 
I Sverige är det socialtjänsten som skall genomföra en faderskapsutredning då 
det  anses  vara  nödvändigt,  medan  det  i  Norge  är  trydgekontoret.  I  båda 
länderna  skiljer man på om modern är gift eller ogift. Är hon gift utgår man 
både i Sverige och Norge från pater est‐regeln. 
 
I båda  länderna  finns det en upplysningsplikt  för modern. Hon skall upplysa 
myndigheterna  om  de  män  som  hon  har  haft  samlag  med  under 
konceptionstiden att en av dessa kan vara barnets far. 
 
Till  skillnad  från Norge  kan  socialnämnden  i  Sverige  lägga  ner  en  påbörjad 
undersökning om de anser att det finns grund till detta. 
 
I Sverige  skall ett  faderskap  skriftligen bekräftas  till  skillnad gentemot Norge 
där det kan göras både skriftlig och vid ett personligt möte hos: 

• folkeregistret  
• bidragsfogden  
• domare 
• barnmorska 
• läkare vid havandeskapskontroll 
• utländsk domstol  

En  norsk  medborgare  kan  även  bekräfta  ett  faderskap  utomlands  hos  en 
diplomat, tjänsteman på ett konsulat eller kaptenen på en norskregistrerad båt 
som befinner sig på utländskt vatten. I Norge tillåts att en förmyndare skriver 
under bekräftelsen om mannen inte är kapabel att förstå handlingens innebörd, 
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i motsats  till Sverige där detta  inte är  tillåtet. För att en bekräftelse skall vara 
giltig  måste  modern  och  myndigheten  godkänna  denna.  Detta  gäller  både 
svenskt  och  norskt  faderskapsbekräftande.  Här  har  modern  fått  en  slags 
vetorätt för att kunna förhindra att fel man bekräftar faderskapet. 
 
För att få fastställt vem som är den biologiska fadern då det inte finns en man 
som tar på sig faderskapet genomförs en DNA‐analys. Båda länderna använder 
sig uteslutande av detta då en dom skall avkunnas. Vid en DNA‐undersökning 
skiljer  man  ut  vissa  delar  av  DNA‐kedjan.  Barnets  DNA  jämförs  med  den 
aktuella mannens DNA och utesluter på så sätt alla icke aktuella män. Ett DNA 
‐ prov visar ett resultat som ger ett 99,999 % säkert svar. 
 
Man kan häva ett faderskap som fastställs genom pater est‐regeln på två sätt: 

• genom dom 
• en bekräftelse från tredje man 

 
Vid hävning av ett  faderskap genom dom krävs det att samlagspresumtionen 
eller faderskapspresumtionen upphävts. I båda länderna kan faderskapet hävas 
om makarna  levt  isär under den  tid modern  kan  ha  blivit  gravid. En  annan 
grund kan vara att modern haft samlag med en annan man och det kan göras 
sannolikt  att denna man  är barnets  far. Om det  i  Sverige  framkommer bevis 
som gör det sannolikt att domen kan få ett annat innehåll kommer ärendet att 
tas  upp  igen.    I  Norge  skall  det  däremot  föreligga  omständigheter  som 
uppenbart förändrar utgången av målet för att det skall återupptas i rätten. 
 
Det  går  även  att  häva  ett  faderskap  om  en  DNA‐analys  bevisar  att  det  är 
osannolikt att mannen är fadern. 
 
För  Norges  del  hävs  faderskapet  om  det  fastställts  genom  bekräftelse,  på 
samma  sätt  som då  faderskapet  fastställts genom pater  est‐regeln. Det  räcker 
med att göra det sannolikt att det  inte är det rätta biologiska  faderskapet som 
fastställts.  I Sverige krävs det att man kan styrka att det  inte är den man som 
bekräftat faderskapet som är den biologiska fadern. 
 
I Norge kan  en man på  eget  initiativ  få  till  en  rättslig prövning  om  att hans 
faderskap  skall  fastställas.  I  Sverige  måste  däremot  mannen  lita  på  att 
socialnämnden, barnet, eller barnets företrädare ‐ oftast moder, hjälper honom. 
Han har ingen rätt att starta ärendet själv. Det anses inte vara nödvändigt för en 
man att ha  en  självständig  talerätt  eftersom han har möjlighet  att anmäla  sin 
misstanke om faderskapet till socialnämnden. Gällande denna fråga anser vi att 
Norge har en mer human lagstiftning än Sverige.  
 
I  Sverige  är moderns  talerätt  begränsad  till  att  hon måste  väcka  talan  som 
barnets företrädare, denna begränsning finns inte inom norsk lagstiftning. 
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Årligen drabbas många par av ofrivillig barnlöshet. Det finns olika metoder för 
att avhjälpa denna barnlöshet. I Sverige tillkom 1985  en lag som reglerar frågor 
rörande  insemination,  tre  år  senare  antogs  lagen  om  befruktning  utanför 
kroppen. I Norge tillkom en liknande lag år 1987, lov om kunstig. 
 
Vid insemination faller därmed faderskapspresumtionen bort. Det är mannen i 
förhållandet  som  skall  ge  sitt  skriftliga  samtycke  för  att  kvinnan  skall  få 
genomföra  en  insemination. Vi  anser  att dessa  lagar har haft  stor betydelse  i 
faderskapsfrågan,  mannen  får  härmed  möjlighet  att  aktivt  medverka  i 
faderskapet. Det är endast vid insemination han inte kan neka till faderskapet. 
Vid ”normala” graviditeter riskerar han dock att mista den rättsliga kontakten 
med sitt biologiska barn. Detta gäller i både Norge och Sverige. 
 
I dag lever vi i ett mångkulturellt samhälle med många olika nationaliteter. Är 
det då någon skillnad mellan att ha ett utländskt medborgarskap i Sverige eller 
att vara svensk medborgare då det gäller att få ett faderskap fastställt i Sverige? 
Har  barnet  sin  hemvist  i  Sverige  kommer  socialnämnden  att  utföra  en 
utredning  oavsett  om  fadern  är  svensk  eller  utländsk.  Denna 
utredningsskyldighet föreligger fram till och med det att barnet fyller 18 år.  
 
Det  som menas med  hemvistbegreppet  är  att  bosättningen med  hänsyn  till 
vistelsens  varaktighet  och  omständigheterna  i  övrigt  kan  ses  som 
stadigvarande.  Normalt  sett  sammanfaller  barnets  hemvist  med  vårdnads‐
havarens. 
 
När ett ärende om faderskapsutredning hamnar hos en svensk socialnämnd och 
fadern  inte  har  svenskt medborgarskap  skall  nämnden  använda  sig  av  den 
svenska  lagen.  I  denna  utredning  kan  nämnden  använda  sig  av  utländska 
faderskapsdomar eller faderskapsfastställelser. 
 
När det kommer en flyktingfamilj utan papper som kan styrka faderskapet och 
denna familj får uppehållstillstånd måste socialnämnden utföra en rättsgenetisk 
undersökning för att kunna fastställa att mannen är barnets biologiska far. 
 
När det  gäller  en  lagakraft  vunnen dom  från Danmark,  Finland,  Island  eller 
Norge gäller den även här i Sverige. Dock finns det några undantag: 

• om domen strider mot redan fastställd dom 
• om domen strider mot en giltig fastställelse av faderskap 
• om det pågår en rättegång som kan leda till en giltig dom i Sverige 
• om domen strider mot svensk ordre public‐regler 

 
Det svenska samhället är relativt anpassat för att hjälpa utländska familjer som 
kommer  hit  och  vill  få  faderskapet  fastställt.  Tyvärr  kan  man  inte  av 
ekonomiska  skäl göra  en djupare utredning av  ett  faderskap.  Ibland kommer 
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det barn till Sverige med nära släktingar som påstår sig vara barnets föräldrar. 
Vid en närmare undersökning framkommer det att släktingarna inte är barnets 
biologiska föräldrar. Skall man då skicka socialtjänstemän till Angola, Thailand 
et cetera för att utreda det biologiska faderskapet? 
 
Vi  anser  att  faderskapet  av  utländska  föräldrar  skall  utredas  så  långt  det  är 
möjligt. Ett utländskt barn borde få samma rätt till en far som ett svenskt barn 
har. Det som tål att funderas över är hur den ekonomiska biten skall lösas. 
 
Efter  att  ha  studerat  de  två  ländernas  lagstiftning  har  vi  funnit  en  hel  del 
likheter och olikheter. Det vi anser vara den största sociala skillnaden är att den 
svenska  lagstiftningen  inte  tar  samma  hänsyn  till mannens  talerätt  som  den 
norska  lagstiftningen  gör.  Om  man  skulle  kunna  slå  ihop  dessa  två 
lagstiftningar  och  ta ut de bästa bitarna  skulle männen  få  en  solid grund  att 
utgå ifrån då det gäller fastställande av ett faderskap ur rättslig synvinkel. 
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Bilaga 3        Antal barn för vilka faderskap fastställts eller som varit föremål för faderskapsutredning, 1980-2004 i Sverige 
        
År  Fastställts I procent Fastställts  Utredning  Utredning pågick den 31 december 
  genom av antalet genom nedlagts Totalt Därav 
  bekräftelse födda dom    överlämnade för 
            rättslig prövning 
2004 1) 56 367 56 183 424 7 907 323 
2003 55 060 56 145 385 7 680 329 
2002 53 119 55 188 363 7 671 291 
2001 49 321 54 172 296 7 147 333 
2000 48 354 50 176 303 7 549 338 
1999 47 488 54 154 262 6 313 340 
1998 48 156 54 199 378 6 804 271 
1997 49 144 54 264 308 6 808 338 
1996 50 698 53 308 323 7 727 403 
1995 55 141 53 371 403 8 188 471 
1994 57 042 51 447 392 8 797 687 
1993 58 943 50 531 362 9 097 747 
1992 60 752 50 474 391 10 254 783 
1991 57 864 47 469 425 10 525 978 
1990 56 337 45 466 348 11 247 1 003 
1989 57 660 52 418 314 12 107 988 
1988 54 611 49 458 358 11 709 970 
1987 50 526 49 404 313 11 074 957 
1986 46 959 46 369 333 10 529 926 
1985 44 368 45 423 332 9 347 922 
1984 40 812 44 458 402 8 986 908 
1983 39 990 44 526 462 8 751 929 
1982 39 026 42 525 408 9 719 1 083 
1981 38 309 41 459 376 11 789 1 008 
1980 37 769 39 503 454 11 928 1 024 
1) Uppgifter om fastställelse genom dom saknas för 18 kommuner, uppgifter om antalet nedlagda utredningar saknas för 14 kommuner och  
uppgift om antalet pågående utredningar 31 december 2004 saknas för 13 kommuner. 
 
Källa: Statistik, socialtjänst 2005:6. Familjerätt år 2004 
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