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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar faderskapspresumtionen i svensk rätt. Faderskapspresumtionen antogs i 
syfte att förhindra ovisshet om vem som är far till ett barn. Presumtionen fastslår att det är den 
gifta mannen som är fader till ett barn som föds av dennes maka. En ogift man blir far genom en 
faderskapsbekräftelse eller dom. Det är socialnämndens uppgift att utredning och godkänna 
faderskapsbekräftelser. Faderskapspresumtionen blir dock inte tillämpbar för samkönade gifta 
par på grund av att endast män kan bli fäder. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
faderskapspresumtionens tillämpning hos samkönade gifta par och personer med ändrad 
könstillhörighet. Uppsatsen behandlar även faderskapspresumtionens tillämplighet i situationer 
där personer ändrat könstillhörighet. Även frågan om det rättsliga och biologiska 
faderskapet/föräldraskapet behandlas i uppsatsen.  
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1. Inledning 
 
Det har varit viktigt att fastställa faderskapet till ett barn.1 Vem som är biologisk moder till 
barnet är enkelt att fastställa, medan det är  mer problematiskt att veta vem som var far till ett 
barn i synnerhet innan det fanns möjlighet att bevisa släktskap, t.ex. genom DNA-test.2 
Faderskapspresumtionen tillkom för att förhindra faderskapstvister samt säkerställa arv mellan 
far och barn.3 Presumtionen härstammar från romarriket och är även känd som pater-est regeln 
som betyder att det är äktenskapet som visar vem som är far till ett barn.4 I början av 1900-talet 
tillkom för första gången lagstiftning om fastställande av faderskap för gift och ogift man.5 I 
modern tid har ändringar skett som påverkar faderskapspresumtionen och dess tillämpning, 
nämligen att samkönade får ingå äktenskap, användningen av assisterad befruktning och 
borttagandet av steriliseringskravet för personer med ändrat kön. Detta har öppnat upp 
möjligheten för personer som har ändrat kön att avla egna barn.6 På grund av de förändringar 
som har skett ställs faderskapspresumtionen på sin spets i hur den ska fungera i sådana 
situationer. Tiderna har även förändrats då allt fler barn som föds i Sverige är födda utanför 
äktenskapet7 och förutsättningarna som var av betydelse förr är inte densamma som idag.8  

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka faderskapspresumtionen om och hur den tillämpas 
på andra par former som samkönade gifta par och personer som har ändrat könstillhörighet. Mot 
bakgrund av de förändringar som har skett gällande samkönade äktenskap och slopat 
steriliserings krav för personer med ändrad könstillhörighet blir det viktigt att undersöka om 
tillämpningen av presumtionen påverkas och om en särskild presumtion borde tillföras. 
Uppsatsen kommer även att visa skillnaden i fastställande av faderskap mellan gifta och ogifta 
män samt förklara vem som ska ses som moder. Följande frågeställningar vägleder arbetet: a) 
Hur tillämpas faderskapspresumtionen för samkönade gifta kvinnor och för personer som har 
ändrat könstillhörighet; b) Vad är skillnaden i fastställandet av faderskapet mellan gifta och 
ogifta? 
  

                                                
1 Barn och föräldrarätt, Åke Saldeen, s.50 
2 Föräldraskap i rättslig belysning, Anna Singer, 123–124 
3 NJA 1997 s.645 
4 Föräldraskap, Anna Singer, s.128 
5 Föräldraskap, Anna Singer, s.126–127 
6 SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap s.585–586 
7 Barn och föräldrarätt Åke Saldeen, s.43 
8 Föräldraskap, Anna Singer, s.124 
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1.4 Metod 
I uppsatsen används i första hand den rättsdogmatiska metoden som innebär studier av 
auktoritära rättskällor, såsom lagar, förarbeten, rättsfall, föreskrifter och doktrin för att fastställa 
gällande rätt. Som understöd till den rättsdogmatiska metoden används även viss statistik i 
uppsatsen.  
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2. Teoretisk referensram 

 2.1 1917 års Barnlagar 
Inledningen av 1900-talet var en period då familjerätten kom att lagstiftas och reformeras.9 
Relationen mellan barn och deras föräldrar kom att genomgå regleringar inom rätten. En 
bidragande faktor till lagstiftningen var barn födda utanför äktenskap om deras uppfostran, 
försörjning och fastställande av faderskap. Det ansågs att föräldrarna skulle stå för de nämnda 
delarna och på grund av det måste det skapas ett sätt att fastställa faderskapet.10 Barn födda utom 
äktenskapet hade det i regel sämre ställt i form av fattigdom, brottslighet och en hög dödlighet då 
socialvården inte var stark.11 Det kom att göras skillnad mellan barn födda i äktenskap (äkta 
börd) och utom äktenskapet (oäkta börd) av lagberedningen. Detta då lagstiftaren ansåg att det 
var lättare att fastställa faderskap för äkta barn varav två separata lagar tillkom. Lagen den 14 
juni (nr 377) om äktenskaplig börd och lagen den 14 juni (nr 376) om barn utom äktenskap.12 
Det var 1917 års lagberedning som kom att fastslå faderskapspresumtionen för gift kvinna. 
Lagstiftaren ansåg att en regel som sa att maken till den kvinna som födde ett barn ska vara far 
till barnet behövde lagstadgas. Presumtionen var beprövad och hade tillämpats förut men det var 
först nu som den blev fastställd i lag. Argumentet som talade för presumtionen var den 
samlevnad som existerade, den rättsliga och faktiska som existerar hos makarna.13 För 
fastställande av faderskap utom äktenskap kom andra regler att tillämpas då det ansågs att en 
faderskapspresumtion som den för gifta inte gick att använda, argumentet löd: “I fråga om det 
utom äktenskapet födda barnet åter, vars föräldrar i regel icke leva samman, är det i allmänhet 
förenat med ej ringa svårighet att erhålla kännedom om vem fadern är.”14  En regel kom att 
skapas och den fastslog att den man som hade haft samlag med kvinnan inom/under tiden barnet 
tillkom ansågs vara fader till barnet. Det var endast i fall där det var uppenbart att barnet inte 
hade tillkommit vid samlaget som denna presumtion bröts15 Den huvudsakliga anledningen till 
att det kom lagar som fastställer faderskap var att alla barn skulle ha en far. Det ansågs att 
barnets rätt till en rättslig far stod högre än att ha en biologisk far, det var fördelaktigare att ha en 
rättslig far som inte är ens biologiska än att inte ha någon rättslig far alls.16 

2.1.1 Äkta och oäkta barn 
Benämningen äkta eller oäkta barn är ett uttryck som inte längre tillämpas modern i 
lagstiftning.17 Skillnaden mellan ett oäkta barn och med ett äkta barn var att föräldrarna till det 
ena var gifta medan det andra hade ogifta föräldrar. Vad denna skillnad utgjorde var att äkta 
barns rättsliga förhållande till fadern existerade vilket i sin tur betydde att barnet fick arvsrätt 
från fadern och dennes släkt. För ett oäkta barn fanns endast rättsverkningar och arvsrätt till 
modern.18 Det var trots allt möjligt för ett oäkta barn att få samma rättsliga förhållande till en far 
                                                
9  Föräldraskap, Anna Singer s.126 
10 Föräldraskap, Anna Singer s.126-127 
11 Barn och föräldrarätt, Åke Saldeen, s.74 
12 Föräldraskap, Anna Singer s. 127 
13 Föräldraskap, Anna Singer s.127 
14 Prop. 1917:33 s.14 med förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. 
15 Föräldraskap, Anna Singer s.127-128 
16 Föräldraskap, Anna Singer s.128 
17 Föräldraskap, Anna Singer s.126 
18 Föräldraskap, Anna Singer s.125 
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som ett äkta barn genom ett faderskapserkännande eller via domstols dom. Föräldrar till ett oäkta 
barn kunde ingå äktenskap och därmed blev barnet ”äkta” och fick ett rättsligt förhållande till 
fadern.19 Det var först år 1969 som en reform genomfördes vilket gav barn utom äktenskap 
(oäkta barn/börd) samma fulla arvsrätt till fadern som barn födda i äktenskap.20 Bakgrunden till 
reformens uppkomst var viljan att ge barnen jämlikhet, att en grupp inte ska ha de fördelaktigare 
än den andra.  
 

“Det gällde här först och främst en principiell fråga om rättslikhet. Ett upphävande av de 
utomäktenskapliga barnens särställning i arvsrättsligt hänseende skulle utan tvivel vara 
ägnat att i sin mån bidra till en mera fullständig social likställighet mellan dessa barn 
och barn i äktenskap”.21  

 
Den enda skillnaden rättsligt sett idag mellan barn från gifta och ogifta föräldrar är de olika 
reglerna om hur faderskapet ska fastställas.22  

2.2 Rättslig och biologisk ställning 
I faderskap eller föräldraskap finns två olika aspekter som hänsyn bör tas till, nämligen den 
rättsliga och biologiska ställningen därför att dessa två påverkar faderskapet/föräldraskapet.  
Författaren Anna Singers terminologi i boken “Föräldrarätt i rättslig belysning” kommer att 
tillämpas i denna uppsats och förklaras i nästa stycke. 
 
Begreppet “rättslig ställning” innebär att en far eller förälder har en status som innefattar både 
skyldigheter och rättigheter. Föräldern får ett rättsligt förhållande till barnet som innefattar 
vårdnadsansvar och arvsrätt mellan barnet och föräldern. Rättslig ställning tillkommer genom en 
bekräftelse, dom eller faderskapspresumtionen. Ett rättsligt föräldraskap är inte nödvändigtvis 
sammankopplat med ett genetiskt släktskap.23 Termen “biologisk ställning”, kallas även för 
genetisk släktskap då begreppet syftar på att barnet och dess förälder är släkt med varandra. 
Uttrycket biologiskt släktskap kan bli mer problematiskt för kvinnor som har blivit gravida 
genom äggdonation. Kvinnan som bär och föder barnet kallas för biologisk mor men är inte släkt 
med barnet. Ett biologiskt föräldraskap behöver inte innefatta ett rättsligt föräldraskap.24  
 
I de fall barn inte är genetiskt släkt med föräldrarna vid adoption, har barnet en rätt att få 
kännedom över sina biologiska föräldrar. Det har framkommit att det är av större betydelse att 
den rättsliga och biologiska delen stämmer än att ha kvar en familjerelation som bara har en 
rättslig ställning.25 Rättsligt faderskap har tidigare innehaft en särskilt stark ställning. I synnerhet 
om lagstiftningen utgår från 1917 års barnlagar. Där ett huvudsyfte var att skapa en reglering 
som kunde ge barn till ogift mor en far. Den man som hade haft samlag med modern under tiden 
barnet avlades räknades som far, att kunna bevisa motsatsen var inte lätt.26 Lagstiftaren ansåg att 

                                                
19 Föräldraskap, Anna Singer s.126 
20 Föräldraskap, Anna Singer s.126 
21 Prop. 1969:124 s.89 arvsrätt för barn utom äktenskap 
22 Föräldraskap, Anna Singer s.126 
23 Föräldraskap, Anna Singer s.42 
24 Föräldraskap, Anna Singer s.42-43 
25 Föräldraskap, Anna Singer s.29.30 
26 Föräldraskap, Anna Singer s.128 
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det var viktigare med en rättslig ställning än biologisk. Detsamma är möjligt att urskilja om 
faderskapspresumtionen från 1 kap 1 § FB där avsikten är att ge barn och “far” en rättslig 
ställning mellan varandra. Det är viktigt att komma ihåg att förut levde gifta par ihop vilket var 
ovanligare för ogifta personer, det var mer lämpligt med en faderskapspresumtion för gifta än 
ogifta.27 

2.3 Barnets bästa 
Barnets bästa är ett synsätt som genomsyrar den svenska lagstiftningen och påverkar tolkningen 
över hur lagstiftningen ska tillämpas. Lagstiftaren avsåg skapa en bättre rätt än den föregående 
och på bättre sätt tillgodose barns behov och intresse. Ett problem med uttrycket barnets bästa är 
svårigheten att tydligt definiera vad det är.28 Ett synsätt på vad barnets bästa är enligt den 
svenska barnkommittén att det bästa för barnet måste ses från både objektivt och subjektivt håll. 
Kommittén hade i sin tur hänvisat till en expert vid namnet John Eekeelar som menade att:  

”Det finns i huvudsak två sätt att avgöra vad som är barnets bästa. Det ena är att 
beslutsfattare på olika nivåer gör bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Det handlar alltså om att skaffa sig kunskap om barn eller inhämta sådan 
kunskap från experter. Det andra sättet är att det berörda barnet tillåts ge uttryck för sin 
uppfattning om vad som är dess bästa (dynamic self-determinisn). Detta förutsätter dock 
att barnet vistas i en trygg miljö där det inte påverkas alltför mycket av någon enskild 
vuxen.”29  

 
I Sverige har lagstiftaren sedan 1900-talet tagit barnets bästa i beaktning, men synen på vad 
barnets bästa innebär ändras över tid.30 Barnlagarna från 1917 var sådana att de avsåg att stärka 
barns ställning i samhället genom att skapa regler som fastställer faderskap eller moderskap så 
barnet kunde få en bättre försörjning och uppfostran. Barnet skulle få en familj.31   
Det var först senare med en reform från 1969 som gjorde att barn utom äktenskapet fick ärva 
efter sin far i likhet med barn från ett äktenskap.32 Detta gjordes för att hänsyn togs till barnet 
och dennes rättigheter. Vid vårdnad eller kring adoption framgår det att hänsyn ska tas till 
barnets bästa. Gällande adoptioner står det i FB 4 kap 6 § 1st att en adoption av ett barn får 
endast förekomma om det kommer påverka barnet positivt.33 Medan i vårdnad framgår det i FB 
6 kap 2a § att i alla sorters beslut om barnets boende, vårdnad eller umgänge så ska barnets bästa 
vara det avgörande för beslutet.34 Trots att det framgår att lagstiftaren i Sverige har tagit hänsyn 
till barnen när lagar har skapats måste ändå FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) från 1989 få ett erkännande till det stärkta synsättet på barnets bästa.35 I 
Barnkonventionen tredje artikel 1st står det följande: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig 

                                                
27 Föräldraskap, Anna Singer s.135 
28 Föräldraskap, Anna Singer s.26 
29 Barnets bästa, Anna Singer s.34 
30 Barnets bästa, Anna Singer s.18 
31 Barnets bästa, Anna Singer s.21 
32 Föräldraskap, Anna Singer s.126 
33 Föräldrabalken (1949:381) 4 kap 6§ 
34 FB 6 kap 2a§ 
35 Barnets bästa, Anna Singer s.17 
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de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet”.36 

2.4 Faderskapspresumtionen 
Föräldrabalkens 1 kapitel 1 § lyder:  
 

“Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte 
annat följer av 2 §. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan tid 
efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan”.37  
 

Presumtionsregeln kallas även för Pater est-regeln som är en förkortning av en romersk fras som 
betyder att det är äktenskapet som visar vem som är far till ett barn.38  Med andra ord är det den 
gifta mannen som räknas som far till ett barn fött av en gift kvinna. Lagstiftningen uttrycker 
specifikt ordet gift, och gör skillnad mellan dem som är gifta och ogifta. Faderskapspresumtion 
för män i ett ogift förhållande är inte möjligt utan det krävs en faderskapsbekräftelse eller dom 
från domstol,39 detta framkommer av 1 kap 3 § i föräldrabalken40. Presumtionen gäller inte efter 
en skilsmässa för den tidigare mannen om barnet föds efter skilsmässan, exmaken antas inte vara 
fader åt barn efter en skilsmässa.41  
 
Grundutgångspunkten när det kommer till föräldraskap i synnerhet faderskap är att de rättsliga 
och biologiska delarna ska stämma överens med varandra, det är så reglerna är utformade. Det 
talades förut om att cirka 8-10% av de barn som föddes inte hade den utpekade fader som 
biologisk far, utan att felaktig information hade lämnats medvetet. Denna information tillkom 
genom utredningar som gjordes.42 I de fall inget biologiskt släktskap mellan barnet och fader 
existerar, kan det rättsliga faderskapet hävas. Är en man inte den riktiga fadern, behöver han inte 
heller ta hand om barnet. Detta framgår i paragraferna FB 1 kap 2 § som förklarar att domstolen 
ska häva faderskapet om det har framkommit att maken inte har avlat barnet och FB 4 § 
uttrycker att vid en felaktig bekräftelse ska domstolen göra att bekräftelsen förlorar verkan mot 
mannen.43 Vilket gör att den rättsliga ställningen försvinner. Det finns ett intresse i att veta rätt 
biologiskt släktskap och upphäva ett felaktigt.44 

2.4.1 Hävande av faderskap 
Även om en gift man antas vara far till ett barn, är det inte alltid så. Därför måste det finnas 
bestämmelser som reglerar när och hur ett hävande av en faderskapspresumtion fungerar.45 
Rekvisiten återfinns i FB 1 kap 2 § och är uppdelad i 3 punkter.46 Det är möjligt att uttrycka att 

                                                
36 FN:s konvention om barnets rättigheter, art 3 
37 FB 1 kap 1§ 
38 Föräldraskap, Anna Singer, s.128 
39 Barn- och föräldrarätt, Åke Saldeen, s.60 
40 FB 1 kap 3 § 
41 Barn- och föräldrarätt, Åke Saldeen s.61 
42 SOU 1983:142 s.168 Barn genom insemination 
43 FB 1 kap 2, 4 § § 
44 Prop. 1975/76:170 s.134 om ändring i Föräldrabalken m.m. 
45 Föräldraskap, Anna Singer s.136 
46 FB 1 kap 2§ 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1949-0381_K1_P2?src=document
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faderskapspresumtionen består av två delar. Nämligen samlagspresumtionen och 
kausalitetspresumtionen. Samlagspresumtionen innebär att makarna har haft samlag med 
varandra och av detta samlag resulterat i havandeskap (kausalitetspresumtionen). Dessa 
presumtioner är avskilda från varandra. Vid ett hävande av faderskap, är avsikten att bevisa att 
någon av dessa två inte är uppfyllda. Till exempel genom att bryta samlagspresumtionen, att 
inget samlag förekom, kan en man visa att denne inte är far till barnet.47 
 
I FB 2 § p.1-3 1 kap står följande skrivet: 
 

“Rätten skall förklara att mannen i äktenskapet ej är fader till barnet, om 
1. det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan 
vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har 
avlats av den andre. 
2. det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för 
visst att mannen ej är barnets fader, eller 
3. barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej 
är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara 
avlat.”48 

 
Punkt 1 angriper kausalitetenspresumtionen genom att påpeka att det som har lett till ett barns 
avlade inte är en konsekvens av makens samlag med makan utan med den andra mannen.49 
Punkt 2 riktar också in sig på kausalitetspresumtionen. Situationer enligt den andra punkten är 
till exempel fall där det är uppenbart att barnet har en annan far på grund av annan hudfärg. Båda 
föräldrarna är vita och barnet blir svart eller svarta föräldrar och ett halvmörkt barn föds.50 Punkt 
3 vill häva faderskapet genom att bryta samlagspresumtionen genom att visa att något samlag 
mellan makarna inte kan ha skett som i sin tur resulterade i havandeskap. Ett exempel på detta är 
att den ena maken är bortrest och då kan inget samlag ha förekommit eftersom det är fysiskt 
omöjligt.51 Ett sista sätt en man kan häva sitt faderskap sker genom att denne man godkänner en 
faderskapsbekräftelse från en annan man. Då räknas inte barnet som den gifte mannens 
avkomma.52 

2.4.2 Väcka talan 
Om en gift man har vetskap om att barnet inte är hans eget finns det en möjlighet för honom att 
väcka talan för ett hävande av sitt faderskap. Talan förs mot barnet eller om det är avlidet mot 
dennes arvingar, vilket framgår i FB 3 kap 1 § 1st.53  Det andra stycket förklarar att om mannen 
är avliden men under sin levnadstid inte levt tillsammans med barnet och efter dess födelse inte 
heller erkänt barnet som sitt, kan änkan och eventuella arvingar till mannen väcka talan om att 
mannen inter var fader till barnet.54 Tredje stycket anger att talerätten enligt andra stycket går 

                                                
47 Barn- och föräldrarätt, Åke Saldeen s.94 
48 FB 1 kap 2§ 
49 Barn- och föräldrarätt, Åke Saldeen s.94-95 
50 Barn- och föräldrarätt, Åke Saldeen s.94 
51 Barn- och föräldrarätt, Åke Saldeen s.94 
52 FB 1 kap 2§ 
53 FB 3 kap 1§ 
54 FB 3 kap 1§ 2st 
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förlorad om en talan har väckts mot mannens faderskap och det har gått mer än ett år sedan sagda 
talan väckts.55  Bortsett från den äkta mannen, kan även barnet väcka talan mot faderskapet 
enligt FB 3 kap 2 §. Då ska talan föras mot mannen och om denne är avliden, makens arvingar.56 
Orten där talan ska väckas vare sig det är barnet eller mannen som gjorde det, är hos den rätt vid 
orten där barnet bor. Är barnet avlidet sker det hos rätten som har hand om tvisten om arvet efter 
barnet. Om det inte går att hitta en domstol med den rätta behörigheten för målet ska Stockholms 
tingsrätt ta upp det.57 Till sist, är en av parterna stående under en god man eller är underårig, ska 
den gode mannen eller förmyndaren föra partens talan enligt kap FB 11. Om det är möjligt att 
göra, ska modern till barnet höras i målet.58 

2.5 Fastställande av Moderskap 
Att veta vem som är modern till ett barn har alltid varit naturligt. Denna åsikt fanns redan under 
antiken med det latinska uttrycket “mater semper certa est” som betyder att det alltid är säkert 
vem som är moder. Av just denna anledning att moderskapet alltid kunde fastställas fästes ett 
större fokus på fastställandet av en mans faderskap till ett barn.59 Kännedom om modern har 
varit en självklarhet och på grund av det har det inte lagstiftats förut då behovet inte fanns. Det är 
först i nutid som olika problem har uppstått till följd av äggdonationer. Från och med 2003 blev 
det tillåtet att donera ägg i Sverige vilket gjorde att det behövdes regleras vem som ska räknas 
som moder till barnet. 
 
Förut hade det alltid presumerats att modern var släkt med barnet. Problemet blev nu att det 
uppstod två olika parter och deras förhållande till barnet som föddes behövdes bestämmas. Den 
första var den genetiska modern, vilket var äggdonatorn och var faktiskt släkt med barnet. Medan 
den andra var barnets biologiska mor då det var hon som hade burit och fött barnet.60   
Frågan om vem som skulle få moderskapet var tvungen att besvaras. Ett sätt att gå tillväga var att 
utgå från det genetiska, att släktskapet gör en kvinna till rättslig moder. Det argumentet blev 
avvisat då det inte ansågs ge ett tillfredsställande resultat. Donationen av ägget var till för att den 
mottagande kvinnan skulle kunna få ett barn. Resultatet blev att mater-est principen (mater 
semper certa est) skulle bli den som fastställde vem som var modern, det vill säga hon som föder 
barnet blir den rättsliga modern.61 Denna regel finns nu i Föräldrabalkens 1 kap 7 § och enligt 
följande:  

“Om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna 
efter befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp, skall hon anses som 
barnets moder. Lag (2002:251).” 62 

                                                
55 FB 3 kap 1§ 3st 
56 FB 3 kap 2§ 
57 FB 3 kap 3§ 
58 FB 3 kap 4§ 
59 Barnets bästa, Anna Singer s.47 
60 Barnets bästa, Anna Singer s.47 
61 Barnets bästa, Anna Singer s.47-48 
62 FB 1 kap 7§ 
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2.6 Ogift far 
Det finns skillnader i hur faderskapet fastställs till barn med gifta eller ogifta föräldrar. En 
närmare genomgång av processen och dess regler kommer nu att göras. Att fastställa en ogift 
man som far kan ske på två olika sätt antingen sker det via en faderskapsbekräftelse, ett skriftligt 
dokument eller genom en domstols beslut.63  

I föräldrabalken finns denna bestämmelse reglerad i 1 kap 3 § och paragrafen lyder: 

“3 § Om det inte är fråga om fall som avses i 1 § eller om rätten har meddelat förklaring 
enligt 2 § första stycket, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. I fall som 
avses i 9 § fastställs i stället föräldraskapet för en kvinna. 
 

Faderskap eller föräldraskap fastställs dock inte om 

1. modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 
7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 
2. modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna enligt 1 kap. 5 § den lagen, och 

3. det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit 
genom behandlingen.”64  

Notera att i slutet av första stycket gäller denna paragraf också för en kvinna men hon blir inte en 
far utan en förälder.65 

2.6.1 Faderskapsbekräftelsen 
Faderskapsbekräftelsen är ett dokument som fadern till barnet bör skriva under antingen före 
eller efter ett barns födelse men socialnämnden borde inte godkänna en bekräftelse förrän barnets 
födsel.66. Mannen bekräftar sitt faderskap till barnet och därmed får den rättsliga ställningen som 
fader. Denna bestämmelse finns i FB 1 kap 4 § och anger även att bekräftelsen ska bevittnas av 
två personer. Den ska godkännas skriftligen av barnets mor och socialnämnden. Har barnet en 
särskilt förordnad vårdnadshavare eller om barnet vore myndigt ska bekräftelsen istället 
godkännas av dem.67 Socialnämnden får bara godkänna bekräftelsen om mannen som har skrivit 
under den antas vara fadern och skulle det visa sig att mannen inte var fadern ska domstol göra 
bekräftelsen ogiltig.68 

Grundtanken bakom faderskapsbekräftelsen är att den ska vara frivillig, inget tvång ska helst 
förekomma. Lagberedningen argumenterade att ett frivilligt åtagande ger fördelar i form av inga 
rättegångskostnader samt en bättre relation mellan far, mor och barn. Om mannen frivilligt 
bekräftade sitt faderskap ansågs det troligare att han även skulle uppfylla den roll och krav som 
en fader åläggs. En rättegångsprocedur ansågs inte bidra med så mycket positivt i och med att 
den skulle vara offentlig och därmed kunde allmänheten få kännedom om personlig information. 

                                                
63 Barn- och föräldrarätt, Åke Saldeen s.60 
64 FB 1 kap 3§ 
65 FB 1 kap 3 § 
66 Socialstyrelsen, föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:2 (S) s. 14 
67 FB 1 kap 4§ 
68 FB 1 kap 4§ 

https://lagen.nu/1949:381#K1P1
https://lagen.nu/1949:381#K1P2S1
https://lagen.nu/1949:381#K1P9
https://lagen.nu/2006:351#K7
https://lagen.nu/2006:351
https://lagen.nu/1949:381#K1P5
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Rättegångar är både tidskrävande och kostar en hel del pengar. Detta var anledningen till att ett 
större fokus låg på frivillighet.69 

2.6.2 Fastställande genom dom 
När möjligheten att få en bekräftelse inte finns ska faderskapet fastställas av domstolen.70 
Orsakerna kan vara att den utpekade mannen inte vill bekräfta sig som far, socialnämndens 
utredning lyckades inte peka ut en specifik man som fader eller modern till barnet accepterar inte 
mannens faderskapsbekräftelse.71 Det enda som då återstår är att väcka talan. Enlig 3 kap 
framgår det att endast barnet kan väcka talan om fastställande av faderskap. En man som tror sig 
vara fader till ett barn från en ogift mor kan inte väcka en sådan talan men det är möjligt för 
socialnämnden att väcka en sådan talan om de anser att det är nödvändigt trots att inget 
samtyckande från barnets mor har givits.72 Sedan en talan har väckts om fastställande av 
faderskap tillämpas FB 1 kap 5 §. Den 5 § visar att domstolen ska fastställa ett faderskap genom 
en genetisk undersökning för att se om mannen är släkt med barnet eller inte. Dagens gentester är 
träffsäkra och av 10 000 fall kan man i 9 999 av dem utesluta en man som inte är far. Den man 
som inte blir utesluten ses som fadern och får därmed den rättsliga ställningen som far.73  

Att fastställa ett faderskap genom dom behöver inte uteslutande ske genom ett DNA-test utan 
fastställandet måste även kunna ske genom andra medel. I vissa fall är den påstådda fadern 
avliden eller inte hittad, vilket gör det svårt att utföra en genetisk undersökning. Då tillämpar 
rätten en äldre regel som har använts att den man som har haft samlag med kvinnan under 
barnets konceptionstid ska utpekas som far.74 Samma regel tillämpas vid insemination om den 
har skett med mannens spermier.75  

2.6.3 Socialnämnden 
Socialnämnden har en betydande roll när det kommer till faderskap då ett eget kapitel i 
föräldrabalken är tillägnat socialnämnden.76 Socialnämnden gör utredningar om faderskap och 
undersöker att den faderskapsbekräftelse som har givits stämmer med verkligheten, att mannen 
är barnets far. Därför utförs det inte utredningar på en gift far utan gäller endast ogifta män.77 
Barn har rätt att känna till sitt ursprung, det gör att frågor av känsligare natur kan förekomma när 
föräldrarna hörs av utredningen. Konflikt kan ibland uppstå när barnets bästa och integriteten 
som föräldrarna har går emot varandra. Det blir upp till utredaren som får bedöma vilken hänsyn 
som ska tas.78 Rätten att känna till sitt ursprung grundar sig på att det finns flera intressen som 
barnet har. Dessa intressen kan betecknas som ett psykologisk, socialt och ett medicinskt. Det 
psykologiska intresset handlar om att känna till vem dem är och var de kommer ifrån, vilket är 
viktigt för identiteten. Det sociala intresset är att barnet blir omhändertaget, uppfostras och 

                                                
69 Föräldraskap, Anna Singer, s.174 
70 Föräldraskap, Anna Singer s.200 
71 Barnets bästa, Anna Singer s.51 
72 Barnets bästa, Anna Singer s.51 
73 Barnets bästa, Anna Singer s.52 
74 Föräldraskap, Anna Singer s.127-128 
75 Barnets bästa, Anna Singer s.52 
76 FB 2 kap 
77 SOSFS 2011:2 (S) s.6 
78 Socialstyrelsen Att fastställa faderskap s.15 
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känner sig säkert. Slutligen den medicinska delen som innebär att ha vetskap om eventuella 
sjukdomar som finns i släkten.79 

2.6.4 Utredningen  
Själva utredningen ska påbörjas så fort som det är möjligt, det gör att utredningen kan påbörjas 
redan innan barnet har fötts. Eventuella gentester kan fortfarande utföras trots havandeskapet. 
Anledningen till att socialnämnden ska påbörja sin utredning så tidigt som det är möjligt har med 
viljan att fadern och barnet ska knytas till varandra och det underlättar utredningen.80 Utförandet 
av utredningen ska göras skyndsamt vilket framkommer i FB 2 kap 8 § 2 st. samt ska den inte 
vara längre än ett år om inte något särskilt skäl anförs.81 Ett särskilt skäl kan vara att den 
medicinska utredningen eller problem med att få tag i de män som kan vara fadern.82 

2.6.5 Avsluta eller nedlägga utredning 
I FB 2 kap 3 § 1 st. framgår det att endast den nämnd som påbörjade faderskapsutredningen ska 
vara den nämnd som även avslutar den.83 En utredning ska anses vara klar när en bekräftelse är 
gjord eller genom en dom som har vunnit laga kraft. Om en utredning har blivit nedlagd är den 
det tillsvidare och kan öppnas upp igen vid ny eventuell information.84 Kriterierna för att en 
utredning ska nedläggas återfinns i FB 2 kap 7 §. Paragrafen fastställer att utredningen ska läggas 
ned när det inte är möjligt att tillförskaffa den information som behövs för att bedöma 
faderskapet; om det inte kommer att gå att få faderskapet fastställt genom domstol; om barnet 
kommer att adopteras enligt FB 4 kap 5 § och modern eller vårdnadshavaren har samtyckt till 
det; eller, till sist, om själva utredningen eller en rättegång skulle påverka barnet eller modern 
negativt. Det vill säga att om utredningen kan ge men till barnet eller leda till att modern skulle 
påfrestas så pass att den psykiska hälsan skulle hamna i fara.85 

2.6.6 Statistik om faderskapsutredningar  
Socialstyrelsen lade fram statistik om familjerätt 2015. Den visade på att antalet barn födda 
utanför äktenskap har gjort att antalet faderskapsutredningar har ökat. Denna statistik visar att 
under året 2015 pågick cirka 75 000 utredningar om faderskap. För totalt 65 % av alla barn födda 
i Sverige var en faderskapsutredning aktuell. Av de 75 000 utredningarna avslutades 84 % med 
en bekräftelse.86 

2.6.7 2014 års statistik 
Statistiken på familjerätt 2014 visar att ungefär 75 500 faderskapsutredningar skedde under 
2014. Detta betyder att 66 % av det totala antalet barn födda under det året berördes av 
utredningarna. Av dessa 75 500 faderskapsutredningar blev 83 % cirka 63 000 avslutade med en 
faderskapsbekräftelse. I ungefär 1 % av utredningarna fastställdes faderskapet med hjälp av 

                                                
79 SOSFS 2011:2 (S) s. 7 
80 Att fastställa faderskap s.89 
81 FB 2 kap 8§ 
82 SOSFS 2011:2 (S) s.16 
83 FB 2 kap 3§ 
84 Att fastställa faderskap s.91 
85 SOSFS 2011:2 (S) s.17-18 
86 Socialstyrelsen statistik om familjerätt 2015 s.1 art nr 2016-5-8  2016-05-11 
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domstol. Nedläggande av utredningarna stod för cirka 2 % och totalt 14 % av utredningarna var 
fortfarande pågående när året slutade.87  

2.7 Faderskapspresumtion tillämpning skilda sexuella läggningar 

2.7.1 Fastställande av faderskap på ovanligare parformer  
År 2009 blev det tillåtet för homosexuella att ingå äktenskap. Det framgår i Äktenskapsbalken 
(1987:230) 1 kap 1 § där det står att de som ingår äktenskap blir makar till varandra och det visar 
att ett äktenskap inte är uteslutande mellan män och kvinnor.88 
Bortsett från samkönade par, finns det även personer som har ändrat sitt kön genom operation. 
Hur tillämpas faderskapspresumtionen i dessa fall om den ens kommer att bli tillämpbar 
Om surrogatmoderskap hade varit tillåtet i Sverige skulle faderskapspresumtionen nog varit 
tillämbar men den skulle tillfalla surrogatens make om hon var gift.89 Surrogatmoderskap är det 
inte uttryckligen förbjudet men det anses inte tillåtet enligt reglerna om assisterad befruktning då 
tanken bakom reglerna inte är att utföra surrogaten.90  
Statens medicinsk-etiska råd (SMER) gav ett remissvar gällande SOU 2016:11 ”Olika vägar till 
föräldraskap”, där de ansåg att kommersiellt surrogatmoderskap inte borde vara tillåtet medan ett 
altruistiskt surrogatmoderskap skulle vara etiskt godtagbart under förutsättningen att vissa 
kriterier uppfylls.91  
 
Vid ett äktenskap mellan två kvinnor står det i FB 1 kap 1 § 1 meningen att  

”Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte 
annat följer av 2 §.”92 

Betyder det då att ingen faderskapspresumtion tillämpas på gifta kvinnor då ingen av dem är en 
man? Presumtionen inte kan användas i detta fall. Det angavs i civilutskottets betänkande. 
Utskottet sa att även om äktenskapet har ändrats så att den kan ingås av två personer med 
likadant kön, betyder det inte att någon ändring om hur ett föräldraskaps ska fastställas har skett. 
För att citera:  

”Paragrafen gäller alltså inte när ett barn föds under ett äktenskap mellan två 
kvinnor.”93   

Ingen närmare förklaring eller argument ges om varför det tycktes på detta sätt, men med tanke 
på att lagrådet inte kom med några invändningar måste beslutet ändå ha varit rimligt för dem.94  
 
Det är nu fastställt att ingen faderskapspresumtion kan förekomma för två kvinnor, vad sker 
istället?  I den 9 § i 1 kap FB står det att om en insemination eller befruktning av ett ägg har skett 
enligt regler i lag om genetisk integritet (2006:351) som finns i 6 och 7 kapitlena räknas den 
maka, sambo eller registrerade partner som förälder till barnet om personen har samtyckt till 

                                                
87 Socialstyrelsen familjerätt 2014, art nr 2015-5-4 
88 Äktenskapsbalken (1987:230) 1 kap 1§ 
89 Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, Swedish Law in a Comparative Context, Jane Stoll, s.124-125 
90 SOU 2016:11 s.361 olika vägar till föräldraskap 
91 Statens medicinsk-etiska råd remiss angående SOU 2016:1 olika vägar till föräldraskap s.5 (Ert dnr 
S2016/01712/L2) 
92 FB 1 kap 1§ 
93 2008/09: CU19 s.30 civilutskottets betänkande, könsneutrala äktenskap och vigsel frågor 
94 2008/09: CU19 s.84 

https://lagen.nu/1949:381#K1P2
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det.95 Det intressanta är att trots det är skrivet att den som har samtyckt ska anses som förälder 
till barnet står det i 2 st. i 9 § att föräldraskapet ska fastställas genom en bekräftelse eller dom.96  
Detta är udda konstruerat, varför har lagstiftaren skrivit att makan som inte har fött barnet ska 
anses som förälder om denne måste ändå göra en bekräftelse trots att dem är gifta? Det låter 
nämligen som att någon form av presumtion ska föreligga. Processen är förståelig om paret är 
sambos men om paret är gifta eller registrerade partner, varför finns det då ingen presumtion för 
dem? Svaret måste nog vara det som framkom i civilutskottets betänkande att 
faderskapspresumtionen gäller endast för män och därmed kan inte en kvinna omfattas av den 
och därför måste en bekräftelse göras även vid äktenskap.97 Detta gäller endast under 
förutsättningen att den assisterade befruktningen skedde enligt reglerna i lag om genetisk 
integritet. Har den korrekta proceduren inte följts blir inte den i FB 9 § 1 kap tillämplig. Då ska 
ett fastställande av faderskap göras istället för ett fastställande av ett föräldraskap.98  

2.7.2 Föräldraskap vid ändrad könstillhörighet 
Hur ska faderskapspresumtionen tillämpas i fall där en person har bytt från ett kön till ett annat? 
Blir den fortfarande tillämplig eller ska det ske en bekräftelse? Enligt den nuvarande 
lagstiftningen finns det inte reglerat hur fastställande av faderskap/föräldraskap för de som har 
ändrat kön exakt ska gå till.99 Som tur är finns det ett rättsfall om just detta från Hovrätten. 
Oturligt nog så hamnade rättsfallet aldrig hos högsta domstolen vilket hade varit mer värdefullt. 

2.7.3 Göta hovrätt mål nr T-2656-13 
Rättsfallet handlade om upphävande av faderskapspresumtionen. Ena parten TR, som var barnet 
och yrkade på att fadern i detta fall NR inte längre vara far till henne vilket NR motsatte sig. 
Händelseförloppet var följande: Barnet TR föddes 2010, NR var vid födelsen gift med barnets 
mor MR och med denna anledning blev faderskapspresumtionen enligt FB 1 kap 1 § tillämplig. 
NR blev TRs rättsliga far då han inte var barnets biologiska. Vad domstolen skulle lösa var 
frågan att häva faderskapspresumtionen för att NR inte var TRs biologiska far. När NR och MR 
först träffades och senare gifte sig var NR en kvinna. NR hade hela sitt liv upplevt sig som en 
man. Som kvinna kom NR att ansöka och få tillstånd om könsbyte. NR kunde av den 
anledningen omöjligt vara biologisk far till TR, utan barnet hade avlats genom insemination som 
utförts hemma (heminsemination) av NR personligen med en annan mans spermier. När barnet 
avlades var NR och MR ett samkönat gift par men när hon föddes hade NR genomgått operation 
och blivit man. Problemet låg i att TR grundade sin talan för upphävande av 
faderskapspresumtionen enligt FB 1 kap 2 § 2p att mannen inte är barnets far då det finns en 
omständighet som har framkommit och inget samlag har förekommit. NR bestred detta och 
menade att han enligt FB 1 kap 6 § ska räknas som far då paret bodde tillsammans under tiden, 
de var gifta och NR hade samtyckt inseminationen. 
 
Hovrätten förklarade att ingen närmare utredning görs om faderskap hos gifta par och 
presumtionen kan brytas i fall då den gifta mannen inte är barnets riktiga far. Föräldrabalken har 

                                                
95 FB 1 kap 9§ 
96 FB 1 kap 9§ 
97 2008/09: CU19 s.30 
98 Barnets bästa, Anna Singer s.81 
99 SOU 2016:11 s.600 
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regler som säger att en man kan räknas som en far trots att denne inte är den biologiska fadern. 
Sådana fall omfattar till exempel inseminationer där mannen samtycker till att han ska anses vara 
fader, detta finns reglerat i FB 1 kap 6 §. Ett problem i fallet var att vid inseminationens tidpunkt 
var NR en kvinna rättsligt sätt och 6 § syftar på att en man har samtyckt. Hovrätten var tvungen 
att fastställa om det gick att göra en analog tillämpning av paragrafen. Domstolen anmärkte att 
försiktighet måste tas i frågor om analog tillämpning. En kvinna kan inte vara en far men 
hovrätten ansåg att det var möjligt att göra en sådan tillämpning då NR vid barnets födelse var en 
man. Varav det då inte blir en fråga om att fastställa faderskap för en kvinna. Rekvisiten som 
krävs för att faderskapspresumtionen ska tillämpas uppfyllde NR vid födelsen och dennes avsikt 
var att bli en far trots att NR var en kvinna rättsligt vid inseminationen. Hovrätten ansåg att en 
analog tillämpning av FB 6§ i 1 kap var ett rimligt beslut och därmed ska användas i detta fall. 
Därmed dömde hovrätten till att NR ska ses som TR:s far och fastställde Tingsrättens dom.100 

2.8 SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap 
SOU 2016:11 är en statlig offentlig utredning om att öka möjligheterna av behandlandet av 
ofrivillig barnlöshet. Arbetet undersöker och går bland annat igenom områden som ingår i 
familjerätten. Det som är av intresse för denna uppsats är de författningsförslag om ändring av 
föräldrabalken samt föräldraskapet vid ändrat kön.101 Tidigare när en person bytte kön var denne 
tvungen att bli steriliserad eller sakna förmågan att fortplanta sig. Sedan den 1 juni 2013 har 
detta krav slopats med anledningen att personernas mänskliga rättigheter kränkts. Numera kan en 
person som har ändrat kön spara ägg eller spermier som kan användas vid befruktning. SOU 
2016:11 vill se över om borttagandet av steriliseringskravet kan orsaka eventuella problem för 
regleringen inom familjerätten samt om ändringar behöver göras som en konsekvens av dessa.102 
Det finns två olika begrepp när det kommer till personer som har ändrat kön. Det är kvinna till 
man (KtM) och man till kvinna (MtK).103  

2.8.1 Olika problem 
Efter att steriliseringskravet försvann har vissa problem uppkommit inom folkbokföringen och 
dess tillämpning. Till exempel när en KtM födde ett barn blev han registrerad som mor efter 
mater-est principen, något som personen överklagade och ville bli registrerad som fader104  
Inom sjukvården uppstod det problematik då personer som har ändrat kön inte kan få tillgång till 
samma rättigheter. Det kunde vara att en gravid man inte får någon rätt till abort eller assisterad 
befruktning. Sedan har det förekommit att det datasystem som används inom sjukvården är 
konstruerad för kvinnliga patienter med kvinnligt personnummer. Det har lett till att gravida män 
inte kan läggas in i systemet eller tillåtits smärtlindrande.105 Utredningen har haft 
utgångspunkten att om barn föds och båda eller någon av föräldrarna har bytt kön ska den 
rättsliga könstillhörigheten spegla de båda föräldrarnas registrering och beteckning. De som har 
bytt kön borde i princip ha exakt samma rättigheter och skyldigheter som de hade ägt om de inte 
hade ändrat kön och fått ett barn. Det betyder att inom FB 9 § i 1 kap oavsett om personen har 

                                                
100 Göta hovrätt mål nr 2656-13 
101 SOU 2016:11 s.1, s.21 
102 SOU 2016:11 s.585-586 
103 SOU 2016:11 s.585 
104 SOU 2016:11 s.598 
105 SOU 2016:11 s.599 
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bidragit med spermier eller har samtyckt till den assisterade befruktningen ska anses vara 
förälder oavsett personens rättsliga kön.106 

2.8.2 Faderskapspresumtion vid ändrad könstillhörighet 
De som arbetade med SOU 2016:11 var tvungna att fundera om FB 1 kap 1 § är tillämpbar på 
personer som har ändrat könstillhörighet eller om en analog tillämpning ska göras istället. Den 1 
§ säger att: om ett barn föds av en kvinna gift med en man så ska han räknas som barnets far. 
Paragrafen blir bara tillämplig direkt om det är en kvinna som är gift med en man, vilket betyder 
att en KtM som föder ett barn inte omfattas av den. Men en man eller KtM som är gift och inte 
föder barnet kan omfattas. Vad gäller analog tillämpning är utredningen avvisande, åtminstone i 
situationer där en kvinna är gift med en MtK och det leder till att den sagda MtK registreras som 
far till barnet, vilket är missvisande. Utredningen är mer öppen för analoga tillämpningar i de 
situationer då en KtM är gift med en man.107 I övrigt ansåg den statliga offentliga utredningen att 
faderskapspresumtionen inte borde tillämpas på personer som har ändrat kön. Orsaken är viljan 
att införa en egen reglering som behandlar om den ena eller båda av två föräldrar har en ändrad 
könstillhörighet och som tillämpas istället för FB 1 kap 1 §.  

”Presumtionen bygger nämligen på tanken att moderns make i de flesta fall är barnets 
genetiska far. Så kan det aldrig förhålla sig i de fall då modern är gift med en KtM.” (Då 
en KtM inte kan bidra med egna spermier).108 

2.8.3 Författningsförslag till föräldrabalken och vissa ändringar 
I SOU 2016:11 föreslås det att fyra nya paragrafer ska läggas in i FB 1 kap. Paragraferna 
kommer vara 10–13§§ och ska reglera föräldraskapet om någon av föräldrarna har ändrat kön. 
Grundtanken är att dessa paragrafer ska användas istället för 1-9§§.109  Vid sidan av de nya 
paragraferna föreslår utredningen att det sker några mindre ändringar av ett par paragrafer i 1 
kap. 

• 3 §: Reglerar fastställande av föräldraskap, faderskap genom bekräftelse och dom. 
Tillägget i 3 § är ett tredje stycke som säger att för en ensamstående kvinna som har 
genomgått assisterad befruktning ska det som anges i andra stycket också användas 
på henne. Förutsättning är att hon har behandlats av en behörig sjukvård utomlands 
och att barnet ska ha rätt att få uppgifter om identiteten till donatorn. Enligt 
utredningen ska det gamla tredje stycket förflyttas och bli ett fjärde stycke.110 

  
• 4 §: Har lagt till i andra stycket att den man som har gett spermier till ett donerat ägg 

som har befruktats inte kan få faderskapet fastställts av domstols dom men, 
faderskapet kan fastställas genom en bekräftelse enligt 4 §.111 

 
• 7 §: Tillägget, donerat befruktat ägg, har lagts till i paragrafen då sådana behandlingar 

omfattas av denna reglering.112 
                                                
106 SOU 2016:11 s.601 
107 SOU 2016:11 s.611-612 
108 SOU 2016:11 s.614 
109 SOU 2016:11 s.612 
110 SOU 2016:11 s.667-669 
111 SOU 2016:11 s.699 
112 SOU 2016:11 s.669-670 
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• 8 §: Gör att en assisterad befruktning ska ske enligt reglerna i 6–7 kap i lag om 

genetisk integritet för att den samtyckande mannen ska räknas som far. Vid 
heminseminationer utgör inte samtycke längre en grund för faderskap. Sista tillägget 
var att den assisterade befruktningen kan även ske utomlands i en behörig 
sjukvård.113 

 
• 9 §: Ett nytt andra stycke tillkommer som anger att det som sägs i första stycket kan 

tillämpas också om den assisterade befruktningen har skett av behörig sjukvård 
utomlands.114 

 
• 10 §: Är en av de nya föreslagna paragraferna och anger att när det rör en person som 

har bytt kön från MtK eller KtM ska 11–13 §§ tillämpas.115 
 
• 11 §: Anger att en kvinna som byter kön till en man och föder ett barn kommer han 

anses som far till barnet. KtM: en ska fortfarande omfattas det i FB som rör en mor 
och moderskap samt andra författningar. Viktigt att notera att inget 
faderskapsfastställande kommer att göras i dessa fall.116 

 
• 12 §: Har en kvinna bytt kön till en man samt uppfyller de rekvisit som finns i 9 § om 

en förälder ska denne anses vara barnets far. Samma regler gäller det för en man som 
inte har bytt kön och uppfyller rekvisiten för fastställelse av faderskap enligt 5 § eller 
ska anses vara en far enligt 8 §.117 

 
• 13 §: Rör män som har bytt kön till kvinna och ska anses vara barnets mor om 

personen uppfyller de rekvisit som finns i 5 § om fastställande av faderskap eller 8 §. 
MtK:n ska fortfarande omfattas av faderskap och vad som anses som far enligt FB 
och andra författningar. Fastställande av moderskap enligt denna paragraf sker enligt 
4 § genom dom eller bekräftelse. När 4 § eller 5 § tillämpas ska det som anges om en 
moder även tillämpas på en person som rör 11 § st.118 

 
2.9 Rättsfall inom faderskapspresumtion 
 
2.9.1 NJA 1997 s.645 
NJA 1997:654 handlade om en kvinna som misstänkte att hennes avlidne far inte var hennes 
biologiska far. Genom att pröva faderskapet i domstol framkom det att sådant var fallet och 
domstolen hävde faderskapet. En fråga som ställdes efteråt var det faktum att kvinnan hade ärvt 
efter sin kallade så “far” då hon varit en bröstarvinge. Eftersom kvinnan, nu inte var mannens 
barn och faderskapet hade blivit upphävt betydde det att inget rättsligt förhållande längre 
existerade. Ska kvinnan bli tvungen att betala tillbaka det arv hon hade fått? Det klargjordes att 

                                                
113 SOU 2016:11 s.670 
114 SOU 2016:11. S.671 
115 SOU 2016:11 s.672 
116 SOU 2016:11 s.672-673 
117 SOU 2016:11 s.673-674 
118 SOU 2016:11 s.674-675 
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den avlidne mannen hade känt till att kvinnan i målet inte var hans biologiska dotter men 
betraktade henne som sin egen. HD anförde att faderskapspresumtionen är till för att stärka 
familjeband samt avstyra tvister om faderskap. Det påpekades även att det skulle uppstå en viss 
rättsosäkerhet om arv som har skett efter faderskapspresumtionen skulle förklaras ogiltiga. Det 
skulle kunna leda till situationer där arvet redan är borta och personer blir tvungna återbetala 
eller förhindra att människor undersöker sin biologiska bakgrund. Det är endast i speciella fall ett 
arv ska hävas. Ett arvskifte kan inte hävas på grund av att ett antagande görs att personen är den 
avlidnes barn utan endast personen själv kan avstå från arvet. HD dömde att talan om att häva 
arvet skulle ogillas. Om mannen inte hade velat att kvinnan skulle ärva hade han gjort det som 
krävs för att förhindra det och därmed får det antas att han såg henne som sin dotter och ville att 
hon skulle ärva efter honom.119 

2.9.2 NJA 2015 s.675 
Rättsfallet NJA 2015 s.675 handlade om samtycke till assisterad befruktning och faderskap. 
K.B. och Å.B. var ett gift par och hade genom assisterad befruktning fått tvillingar. K.B. yrkade 
att han inte skulle vara far till barnen. Han hade inte samtyckt till att två embryon skulle 
användas och därför ska han inte räknas som far. Barnens goda man bestred detta och anförde att 
K.B. hade samtyckt till den assisterade befruktningen och hade inte tagit tillbaka samtycket. 
Tingsrätten påpekade att faderskapspresumtionen kan brytas om det inte föreligger någon 
biologisk koppling. Båda parterna är överens om att barnen inte är släkt med fadern då de 
avlades genom assisterad befruktning. I detta fall ska den i FB 1 kap 8 § beaktas då den säger att 
maken i ett äktenskap som har samtyckt till befruktningen ska räknas som far förutsatt att barnet 
har tillkommit genom behandlingen. Genom denna paragraf ligger fokus på samtycket istället för  
släktskap. 
 
Tingsrätten dömde att målet skulle lämnas utan bifall då ingen grund för upphävande av 
samtycket förekommer. K.B. hade samtyckt till att bli förälder och de eventuella händelser som 
kan ske genom assisterad befruktning. Hovrätten följde tingsrättens linje och påpekade att det 
inte går att villkora ett samtycke till faderskap och att genom sitt samtycke tagit på sig att vara 
far till en eller flera barn då det inte går att utesluta tvillingfödslar. Högsta domstolen anförde att 
mannen hade både skriftligen och muntligen samtyckt till assisterad befruktning och genom det, 
bli fader till eventuella barn. K.B. hade inte heller tagit tillbaka sitt samtycke vilket leder till att 
faderskapspresumtionen inte kan hävas och han ska anses som barnets far. HD fastställde 
hovrättens dom120   

                                                
119 NJA 1997:645 
120 NJA 2015 s.675 
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3. Sammanfattning 

3.1 Slutsatser om viktiga begrepp 
Faderskapspresumtionen: Faderskapspresumtionen blir tillämpbar när ett gift par bestående av 
en man och en kvinna får ett barn. Den gäller endast för män då det är bestämt att faderskap kan 
bara en man uppnå.  Maken kommer automatiskt att räknas som barnets far även om han inte 
skulle vara den genetiska fadern i det fallet. Då det förut inte gick att göra faderskapstester utan 
det var endast i uppenbara fall där det gick att se eller räkna ut att maken inte var fadern. Det 
ansågs av lagberedningen till 1917 års barnlagar att i de flesta fall är presumtionen korrekt vilket 
är inte en felaktig ståndpunkt att ha. Skulle det visa sig att mannen inte är fadern kan han eller 
barnet via domstol få faderskapet upphävt.  
 
Ogifta fäder: Har en annan bakgrund och har därför en annan process. Med ogifta män sker det 
ett fastställande av faderskap. I regel sker det genom en faderskapsbekräftelse men kan även ske 
via domstolsbeslut. Förut var ogifta par inte sammanboende och barnet kunde inte ärva från sin 
far automatiskt. Bekräftelsen tillkom för att ge barnet en rättslig fader, försörjning och 
uppfostran. 
 
Samkönat äktenskap: Ett gift par av kvinnor kan få egna barn genom assisterad befruktning 
men ingen av dem omfattas av faderskapspresumtionen då den enbart omfattar män. Den sambo 
eller partner som har samtyckt till inseminationen anses vara barnets förälder men måste göra en 
föräldraskapsbekräftelse.   
 
Ändrad könstillhörighet: Om en KtM som är gift med en kvinna och kvinnan föder ett barn 
räknas Kvinna till man som barnets far. KtM måste rättsligt sätt vara en man vid barnets födsel 
vilket framgick i rättsfallet från Göta hovrätt men då fallet endast är från hovrätten så är det inget 
prejudikat, därmed kan rättsläget inte vara fastställt ännu. Det finns i det nuläget ingen särskild 
lagstiftning i föräldraskap vid ändrat kön utan möjligen får det göras analoga tillämpningar av 
domstolen. 
 
Utifrån SOU 2016:11 som inte är aktuell än, finns det nya paragrafer som rör detta område. En 
KtM som föder ett barn ska räknas som barnets far men erhåller en mors rättigheter och 
skyldigheter. Personen kommer inte omfattas av faderskapspresumtionen enligt den 11 § SOU 
2016:11 då den paragrafen tillämpas istället för den i FB 1 kap 1 §. En MtK skulle inte omfattas 
av presumtionen då personen skulle räknas som en kvinna 13 § SOU 2016:11.  
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4.  Reflektioner 
Vid inledningen av undersökningen fanns det ett antagande att faderskapspresumtionen skulle 
vara ett ämne där det förekom mycket diskussion om själva presumtionen. Funderingar som om 
den har ett faktiskt värde, att den endast kvarstår på grund av praktiska skäl eller för att ge dem 
som ingår äktenskap en viss särställning. Så var inte fallet. Det skrivs inte alls så mycket om 
själva faderskapspresumtionen. Istället är det omständigheterna kring eller konsekvenserna av 
presumtionen som diskuteras. En orsak kan vara att faderskapspresumtionen har funnits och 
använts länge (den går tillbaka ända till romartiden) och anses kanske vara en självklar del av 
familjerätten. 
 
Frågeställning i denna uppsats var att undersöka faderskapspresumtionens tillämpning, särskild i 
fall som rör samkönat äktenskap och ändrad könstillhörighet. Den slutsats som framkom genom 
uppsatsen var följande: Faderskapspresumtionen tillämpas endast i ett äktenskap, där kvinnan 
föder barn och den gifta mannen förutsätts vara fadern till barnet. Denna förutsättning innebär att 
ogifta män utesluts ur faderskapspresumtionen.  Kvinnor i ett samkönat äktenskap uppfyller inte 
rekvisiten för faderskapspresumtionens tillämpning då endast en man kan bli far. Vid ändrad 
könstillhörighet finns det i nuläget ingen gällande rätt om faderskapspresumtionens tillämpning. 
Den senaste tolkningen på om och hur presumtionen ska tillämpas för personer med ändrad 
könstillhörighet kommer från ett domsbeslut från Göta Hovrätt. Det finns en problematik med 
denna tolkning som härrör att beslutet har inget prejudikat. Domslutet visar endast en tolkning på 
hur rättsfall av denna karaktär kan hanteras och visar på att det är möjligt för en person med 
ändrad könstillhörighet att omfattas av faderskapspresumtionen. 
 
Huruvida faderskapspresumtionens tillämpning för gifta kvinnor i ett samkönat äktenskap 
framkom det att av civilutskottet avser göra en tydlig markering och avgränsning avseende vem 
som kan räknas som far. Den historiska avsikten med faderskapspresumtionen har varit att ge 
barn en rättslig fader då det ansågs ha betydande påverkan på barnets försörjning och uppfostran. 
Få ifrågasätter faderskapspresumtionens lämplighet i nutid trots ändrade förutsättningar i synen 
på samhälle, relationer och äktenskap. Har faderskapspresumtionen något värde i sig eller är det 
endast ett medel? Den varken garanterar att barnets tilltänkta far är dess riktiga. Ett dilemma kan 
urskiljas inom faderskapet, nämligen att ingen ska bli tvungen att försörja ett barn som inte är 
biologiskt släkt med mannen, samtidigt som det har funnits en avsikt att ge barn en rättslig far. 
Det framkom i ett förarbete i uppsatsen att en utredning visade att cirka 10 % av de barn som var 
födda inte hade de fäder som angivits. Det blir viktigt att betänka vilka som omfattades av 
utredningen, var den av nationell omfattning eller var endast en minoritet som undersöktes. Då 
procentsiffran kan ge en missvisande bild av att den uppfattas vara korrekt över i hela Sverige, 
när det i självaverket rör en särskild grupp. Det framkommer inte hur omfattande utredningen 
var. 
 
En fråga som väcks är huruvida den rättsliga och biologiska ställningen är den starkare än den 
andra vid en konflikt? Grundtanken om faderskapet är att de biologiska och rättsliga delarna ska 
överensstämma. Denna syn klargörs tidigare i uppsatsen då det framkommer i ett förarbete att 
både man och barn gynnas av att faderskapet är biologiskt och rättsligt. Istället för att kvarhålla 
ett rättsligt faderskap utan släktband. Trots en önskan att ett faderskap ska både vara biologiskt 
och rättsligt så finns det avsikt att respektera den avlidnes vilja. I rättsfallet NJA 1997 s. 645 
tydliggör att det existerar en respekt för en rättslig fars vilja. Då domstolen påpekade att om den 



20 
 

avlidne rättsliga fadern som hade kunskap om att kvinnan i rättsfallet inte var hans biologiska 
dotter. Hade mannen haft viljan att förhindra att kvinnan ärvde skulle fadern ha åstadkommit det. 
Därför ansågs det att kvinnan hade rätt till arv då det var mannens vilja. Det är viktigt att notera i 
rättsfallet att beslutet påverkades inte enbart av det ovannämnda utan andra faktorer var av vikt. 
Det är möjligt att se hur lagstiftaren genom tiden, arbetat för att minska skillnaden mellan gifta 
och ogifta par. Då det är idag endast ett fåtal juridiska skillnader vilket en av dem är 
faderskapspresumtionens tillämpning. Statistiken som visas tidigare i uppsatsen påpekar att fler 
barn föds utom äktenskap än inom äktenskap. Detta leder till att faderskapsbekräftelser blir mer 
frekventa. Då kan frågan om att skapa en presumtion för ogifta fäder tillkomma som ett resultat 
av en förökning av barn födda utom äktenskapet. Genom SOU 2016:11 går det att urskilja en 
avsikt att i framtiden tillägga regler om faderskap/föräldraskap gällande personer med ändrad 
könstillhörighet. Förslagen på paragrafer ger en idé om hur de nya reglerna skulle kunna 
tillämpas utformas.  
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