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Summary 
The purpose of the study is to examine how the legal paternity is regulated 
in Swedish law and how paternity is established in practice. I will also bring 
up the principle of what’s best for the child because it’s a primary 
consideration in all questions about children. 
 
The main purpose of the Swedish paternity law is that the legal paternity 
should be the same as the biological. This also seems to be in the best 
interest of the child because every child has a right to know its biological 
origin. If a child is born to a married couple, the mother’s spouse is 
automatically presumed as the child’s father. This presumption does not 
require any biological relationship between the man and the child but the 
presumption may be annulled on the grounds that the husband was not in 
fact the father. Only the husband and the child have the right to commence 
an action in a paternity lawsuit. The man who claims to be the biological 
father of the child has no right to commence an action in a paternity lawsuit. 
If a child is born out of wedlock, the parents usually make a written 
confirmation of the paternity, signed by the mother and the father. In these 
cases the social service office has an obligation to investigate and approve 
the paternity.  If a voluntary confirmation isn’t possible the paternity is 
established by a court judgment. Today the DNA-analysis can exclude 
99,999% of all incorrect fathers. A paternity established through 
confirmation or by verdict can also be annulled under certain circumstances. 
An annulment of the established paternity requires that new information has 
been brought forward since the establishment. Because of this restriction, a 
paternity established through confirmation or verdict is harder to annul than 
a paternity presumption. An exception from the principle that only biology 
can bring parenthood is the legislation about artificial insemination. In these 
cases it’s the consent and will of being parents that settles the parenthood. 
 
The purpose of the paternity investigation is to establish the biological 
paternity. After interviewing three different social service offices in Sweden 
it has been shown that the principle of agreement in biological and legal 
paternity is not always fulfilled. If the mother and the man live together the 
paternity investigation is very simplified. If the cohabitees believe that the 
child is theirs and if they have been living together during the whole 
pregnancy the investigator normally approves the confirmation. Some 
investigators even ignore the length of the relationship. These two 
circumstances can’t really settle if the man is the biological father of the 
child or if he only wants to be the father. Maybe he doesn’t even know if he 
is the father. Only the mother knows if she has had sexual intercourse with 
other men during the time of conception. When a paternity presumption or a 
confirmation is called in question the social service doesn’t always start a 
new investigation. If the child is a few years old it seems to harm the child 
to take away its psychological father. In these cases the investigators 
acclaim that it isn’t in the child’s best interest to have the biological 
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paternity established. When a paternity is questioned by a man who believe 
he is the biological father a new investigation isn’t opened if the mother 
denies  his statement. The conceivable father’s legal rights to his biological 
child are limited; he has to rely on that someone with the right to commence 
an action in a paternity lawsuit does so. If the established paternity is 
incorrect the legal father can be a father to the child as long as he wants. 
When he no longer wants to be the father he can get the paternity annulled, 
since the legal father has the right to commence an action. It’s important that 
the child has the right to his/hers biological father not merely from a 
psychological and medical aspect, but also because the child’s family 
position is unprotected until the biological paternity is established. Only 
when the biological and legal paternity agrees the child can have a 
consistent and protected relationship with the father. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är utreda hur faderskapet regleras i svensk rätt 
samt att undersöka hur faderskapsutredningar går till i praktiken. Jag 
kommer även att ta upp principen om barnets bästa för att se hur den beaktas 
vid faderskapsutredningar. Inledningsvis kommer jag beskriva gällande rätt 
på området för att därefter redogöra för tre intervjuer som jag har gjort med 
faderskapsutredare i Skåne.  
 
Gällande rätt ger barn födda av en gift moder en automatisk fader genom att 
mannen i äktenskapet presumeras vara barnets fader. I lagen anges inget 
krav på biologiskt släktskap i dessa fall men om den äkta maken inte är 
barnets fader finns det möjligheter till hävning av faderskapspresumtionen. 
Barnet och den äkta maken har talerätt i hävningsfrågan. Den man som 
anser sig vara barnets riktige fader har däremot ingen talerätt. Om modern är 
ogift vid barnets födelse skall faderskapet fastställas genom bekräftelse eller 
dom. Bekräftelsen är det sätt att fastställa faderskapet på som förespråkas 
eftersom det är ett frivilligt åtagande av föräldraskapet. I dessa fall har 
socialnämnden en långtgående utredningsplikt som innebär att de skall 
utreda och slutligen godkänna faderskapet. Endast i de fall en bekräftelse 
inte kan komma till stånd skall faderskapet fastställas genom dom. Även en 
bekräftelse eller ett fastställande genom dom kan ogiltigförklaras. För att 
bekräftelsens giltighet skall utredas krävs det emellertid att det sedan 
fastställandet uppkommit nya uppgifter som ger anledning att anta att den 
rättsliga fadern inte är biologisk fader till barnet. Även i dessa fall har barnet 
och den rättsliga fadern talerätt. Föräldraskap genom assisterad befruktning 
är ett av de få fall i svensk rätt där föräldraskapet grundar sig på samtycket 
och viljan att vara förälder istället för på biologiskt släktskap. Genom 
nytillkomna regler om assisterad befruktning kan två kvinnor numera bli 
föräldrar till ett barn. Den kvinna som föder barnet blir då barnets moder 
och den kvinna som har avgett sitt samtycke till befruktningen anses vara 
barnets förälder.  
 
När ett faderskap skall fastställas för ett barn som är fött utom äktenskapet 
strävar lagen efter att det rättsliga och biologiska faderskapet skall vara 
detsamma. Efter att ha intervjuat tre familjerättsbyråer i Skåne har det visat 
sig att faderskapsutredningarna inte alltid är speciellt långtgående. I de fall 
modern är sambo görs en förenklad utredning. Om samboparet anser att 
barnet är deras gemensamma och om de har bott tillsammans under hela 
graviditeten godkänner utredaren normalt alltid faderskapbekräftelsen. Vissa 
utredare bortser även från förhållandets längd. Dessa två omständigheter kan 
inte avgöra om mannen i förhållandet är barnets biologiska fader eller om 
han enbart vill vara fader. I vissa fall vet mannen kanske inte om han är far 
till barnet eller inte. Enbart modern kan veta om hon har haft sexuellt 
umgänge med fler män under konceptionstiden. I de fall en 
faderskapspresumtion eller en bekräftelse ifrågasätts hos socialnämnden är 
det inte alltid som en ny utredning påbörjas. Om utredaren anser att det är 
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till barnets bästa att ha kvar den man som barnet en gång har fått som 
rättslig fader görs ingen ny utredning. När barnet är lite äldre anses det ofta 
vara bäst att barnet får behålla sin psykologiska fader. Om faderskapet 
ifrågasätts av en man som anser sig vara fader till barnet avstyrs utredningen 
normalt alltid om modern nekar till denna mans utsaga. Den man som anser 
sig vara fader till barnet har ingen talerätt vilket innebär att hans möjligheter 
att bli fader till barnet är begränsade, han måste ofta förlita sig på att någon 
taleberättigad väcker talan om faderskapet vid domstol. I de fall det är den 
rättsliga fadern som ifrågasätter faderskapet har han emellertid möjlighet att 
väcka talan vid domstol. I praktiken innebär detta att den man som felaktigt 
fastställts som fader har en väldig makt. Om mannen får veta att han inte är 
barnets biologiska fader kan han vara fader till barnet om han vill men 
slippa undan ansvaret när han tröttnar. Det är viktigt att barnet får veta vem 
dess biologiska fader är, dels ur medicinsk och psykologisk synpunkt och 
dels för att barnet familjeposition är oskyddad så länge faderskapet är 
felaktigt fastställt. Endast i de fall barnets biologiska fader även är rättslig 
fader kan barnet få ett kontinuerligt och skyddat förhållande till sin fader. 
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Förord 
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1 Inledning  
Barndomen är en upplevelse som vi bär med oss för resten av livet. Vår 
uppfostran formar oss till de människor vi blir, och påverkar det sätt vi lever 
våra liv på. Att alla barn har rätt till två föräldrar som tar hand om dem och 
älskar dem är en grundläggande princip inom såväl svensk rätt som bland 
samhällets normer. Oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller isär är det 
av stor vikt att barnet har ett stabilt förhållande till dem båda. När det gäller 
den svenska föräldrarätten finns grundtanken att ett barns rättsliga föräldrar 
skall vara desamma som dess biologiska föräldrar. Familjekonstruktioner 
kan förändras med tiden men biologiskt släktskap består. Idag har den 
medicinska och samhälleliga utvecklingen gjort att det biologiska 
föräldraskapet med stor säkerhet kan fastställas. Trots dessa möjligheter är 
det inte alltid som ”rätt” faderskap fastställs i praktiken. Att fastställa 
moderskapet är inte speciellt svårt men att faderskapet blir det sanna kan 
vara komplicerat.   
  

1.1 Syfte och frågeställning 
I svensk rätt fastställs faderskapet på olika sätt beroende på om barnets 
moder är gift eller ogift. Om modern är gift presumeras hennes äkta make 
vara fader till barnet. I de fall modern till ett barn är ogift skall faderskapet 
fastställas genom bekräftelse eller dom. När ett faderskap skall fastställas 
för ett barn som har en ogift moder är ett övergripande syfte att det 
biologiska och rättsliga faderskapet skall överensstämma. Det anses 
dessutom vara till barnets bästa att få rätt till sitt ursprung och därmed sin 
biologiska fader. Med anledning av detta är syftet med mitt examensarbete 
är att få en fördjupad inblick i hur faderskapsutredningar utförs i praktiken. 
Genom att titta närmare på den praktiska utövningen ökar kunskapen kring 
om lagens mål uppnås i praktiken och om det fastställda faderskapet 
verkligen blir detsamma som det biologiska. De frågor jag kommer att 
besvara i uppsatsen är: 
 
Hur regleras faderskapet och dess fastställande i svensk lag? 
 
Hur utförs faderskapsutredningar i praktiken?  
 
Vilka faktorer är avgörande vid en faderskapsutredning? Hur beaktas 
principen om barnets bästa? 
 
Vilka verkningar medför faderskapsutredningarna? 
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1.2 Metod och material 
För att få en inblick i ämnet har jag valt att först redogöra för den svenska 
faderskapsregleringen. Till denna deskriptiva del har jag valt att använda 
mig av en klassisk rättsdogmatisk metod. Med hjälp av lagen, förarbeten, 
doktrin och till viss del rättsfall beskriver jag faderskapslagstiftningen 
historiskt sett samt idag. Jag valde denna metod eftersom den bäst främjar 
syftet med att redogöra för faderskapsreglerna och dess bakomliggande 
orsakerna.  
 
Andra delen av uppsatsen består av en empirisk undersökning av 
faderskapsutredningar. För att få en bild av hur faderskapsutredningar utförs 
i praktiken har jag valt att intervjua tre Skånska familjerättsbyråer. 
Intervjuerna baseras på egenkomponerade frågor och tar upp olika 
situationer som en utredare kan ställas inför. Jag har även tittat på de 
riktlinjer och handlingsplaner för faderskapsutredningar som socialstyrelsen 
tillhandahåller. Syftet med undersökningen är inte att få en uttömmande bild 
av hur faderskapsutredningarna går till i praktiken utan istället att ge en 
inblick i hur några av landets utredare går tillväga vid fastställandet av 
faderskap.  
 
I analysen kommer jag att ta upp de verkningar som 
faderskapsutredningarna medför i praktiken samt jämföra utredningarna 
med lagens bestämmelser. Detta förhållande kommer jag därefter att 
diskutera utifrån mina egna tankar. 
 

1.3 Disposition och avgränsning 
Uppsatsen inleds med ett kapitel om barnets bästa i svensk rätt och i FN:s 
barnkonvention. Jag har valt att ta upp principen om barnets bästa eftersom 
det är något som genomsyrar hela den svenska familjerättslagstiftningen. I 
detta kapitel kommer jag främst lyfta fram de artiklar och bestämmelser om 
barnets bästa som rör faderskapet och underlättar förståelsen för vissa av 
Föräldrabalkens (FB) regler. Därefter kommer jag att sammanfatta den 
historiska regleringen av faderskapfastställande och utvecklingen på 
området. Historiken följs upp av ett kapitel som beskriver gällande rätt, 
främst kapitel 1-3 FB. Detta kapitel syftar till att svara på min första 
frågeställning: Hur regleras faderskapet och dess fastställande i svensk 
rätt? Jag kommer först att beröra faderskapspresumtionen då modern är gift 
och dess hävningsmöjligheter. Därefter följer gällande rätt angående 
faderskapsbekräftelsen, fastställande av faderskap genom dom, talerätten, 
rättsgenetiska undersökningar samt föräldraskap genom assisterad 
befruktning.  
 
Efter den deskriptiva delen följer en empirisk undersökning med syfte att 
besvara frågeställningarna: hur går socialnämndens faderskapsutredningar 
till i praktiken samt vilka faktorer är avgörande vid dessa utredningar? 
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Denna undersökning kommer att baseras på de riktlinjer som socialnämnden 
har satt upp samt på intervjuer av utvalda socialnämnder.  
 
I det avslutande kapitlet kommer jag analysera faderskapsutredningarnas 
verkningar genom att titta närmare på om lagens syfte uppnås i praktiken. 
Jag kommer även att diskutera på vilket sätt principen om barnets bästa 
beaktas vid faderskapsutredningar. 
 
Eftersom faderskapsutredningar främst rör faderskap där modern är ogift 
och hävande av faderskapspresumtionen har jag valt att lägga tyngdpunkten 
på dessa områden och endast kort redogöra för moderskapet och 
fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning. Eftersom jag inte 
går in djupare på föräldraskap vid assisterad befuktningen har jag valt att 
helt bortse från den del i det aktuella lagförslaget SOU 2007:3 som föreslår 
en moderskapspresumtion då registrerade partners genomgått en assisterad 
befruktning. Med anledning av det begränsade utrymmet har jag valt att helt 
bortse från föräldraskapet vid adoption och fastställande av faderskap för 
utländska barn. Likaså har jag valt att endast beröra den internationella 
rätten när det gäller barnets bästa eftersom min undersökning främst är 
inriktad på hur faderskapsutredningar går till och regleras i svensk rätt. 
 

1.4 Definitioner och begrepp 
Jag kommer här kort definiera några av de begrepp som förekommer i min 
uppsats. Eftersom dessa begrepp används upprepade gånger vill jag 
underlätta för läsaren genom att förklara dem inledningsvis. 
 
Med konceptionstid avses den tid då modern kan ha blivit gravid, d.v.s. den 
tid då barnet har avlats. Hur denna räknas ut och vad den har för betydelse 
för fastställande av faderskap kommer jag att redogör för senare i uppsatsen. 
 
Rättsligt föräldraskap avser den person som är förälder till ett barn enligt 
lagen, den legala föräldern.1 Att vara rättslig förälder till ett barn medför en 
del rättsliga skyldigheter och rättigheter såsom underhållsskyldighet och 
arvsrätt.  
 
Biologiskt föräldraskap är det släktskap som finns genom blodsband. Den 
person som faktiskt har avlat barnet är barnet biologiska förälder.  
 
En social förälder är den som utför dagliga föräldrauppgifter såsom att 
försörja barnet och ta hand om det. 2 Den sociala förälderns uppgift är att 
socialisera barnet. Barnet följer exempelvis ofta i sina föräldrars fotspår och 
därför är det viktigt att de tar hand om barnet och föregår med gott 

                                                 
1 E. Ryrstedt, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, 2003, s. 554. 
2 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 43. 
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exempel.3 Inget hindrar en förälder från att vara både rättslig, biologisk och 
social förälder, det är snarare något som lagen förespråkar. 
 
Enligt lagen är det socialnämnden som skall verka för att faderskapet utreds 
och fastställs. De faderskapsutredare som jag har intervjuat har emellertid 
arbetat på familjerättsbyråer. Eftersom socialnämnden anges i lagen har jag 
valt att använda just det begreppet när jag redogör för faderskapsutredningar 
i teorin. När jag därefter redogör för de intervjuer som jag har gjort har jag 
valt att behålla begreppet familjerättsbyråer, eftersom det stämmer bäst 
överens med verkligheten. I den fortsatta framställningen skall därför 
socialnämnden och familjerättsbyråerna tolkas synonymt med varandra. 

                                                 
3 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 118. 
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2 Barnets bästa 

2.1 FN:s barnkonvention 
Principen om barnets bästa är något som starkt har betonats i svensk och 
internationell rätt de senaste årtiondena. Den viktigaste regleringen rörande 
barns rättigheter är FN:s barnkonvention. Barnkonventionen antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november 1989. Konventionen är inte direkt 
tillämplig i Sverige eftersom den inte är inkorporerad. Däremot är Sverige 
folkrättsligt förpliktigade att följa konventionen sedan ratificeringen den 2 
september 1990.4 Att vara folkrättsligt förpliktigad innebär att det inte kan 
inträda några rättsliga sanktioner för de stater som bryter mot konventionen. 
Genom att ratificera konventionen anger dock Sverige sin vilja att 
respektera och främja barns rättigheter.5 Domstolar och andra myndigheter 
har även en skyldighet att tolka den svenska rätten i ljuset av konventionens 
bestämmelser.6 Att barnets rättigheter är av stor betydelse bekräftas av att 
nästan alla världens stater har anslutit sig till konventionen, med undantag 
för Somalia och USA.7

 
Utgångspunkten för konventionen är principen om alla barns lika värde, 
stora som små. Artiklarna i konventionen syftar till att det enskilda barnet 
ska få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda.8 Barndomen 
skall ses som en del av livet med ett eget värde i sig. I allt arbete med barn 
skall barnets fulla människovärde och den egna integriteten respekteras. I 
barnkonventionens inledning bekräftas också familjen som den naturliga 
miljön för barnets utveckling, välfärd och harmoni.9

 

2.1.1 Några betydelsefulla artiklar 

En av konventionens grundprinciper är principen om barnets bästa i artikel 
3. Denna bestämmelse säger att vid alla beslut och åtgärder som rör barn 
skall barnets bästa vara vägledande och sättas i främsta rummet.10 Det finns 
ingen officiell definition av vad som är barnets bästa utan istället måste det 
avgöras i varje enskilt fall. Att barnets bästa saknar en klar definition beror 
på att begreppet kan ändras i takt med att samhällets och vetenskapens 
utveckling kommer fram till nya slutsatser.  Det som är bäst för ett specifikt 
barn är inte alltid den som är barns bästa i allmänhet eftersom alla barn är 

                                                 
4 S. Melin, Barnkonventionen i svensk rätt, 2004, s. 11. 
5 M. Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, 2003, s. 210.  
6 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 29. 
7 G. Ewerlöf, Barnets bästa, 2004, s. 22f.  
8 A.a., 2004, s. 22. 
9 G. Ewerlöf, Barnets bästa, 2004, s. 188f. 
10 S. Melin, Barnkonventionen i svensk rätt, 2004 s. 10. 
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unika och har unika möjligheter.11 När det avgörs vad som är bäst för barnet 
skall dels en objektiv bedömning göras, genom att bl.a. titta på forskningen 
på området. Dessutom skall en subjektiv bedömning göras genom att man 
hör vad barnet själva vill och anser sig behöva. Beslutsfattaren måste m.a.o. 
fatta beslut i frågan utifrån ett barnperspektiv. Detta kräver att 
beslutsfattaren kan identifiera sig med barnets situation och förstå vilken 
lösning som blir den bästa i det enskilda fallet.  Att barnets bästa skall vara 
vägledande hindrar dock inte beslutsfattarna från att göra en avvägning 
mellan barnets bästa och andra intressen. Barnets bästa måste dock alltid 
finnas med i bedömningen.12

 
Artikel 3 är nära knuten till artikel 12 i konventionen som handlar om 
barnets rätt att komma till tals. I artikeln sägs att barnen skall få vara med 
och bestämma till viss del och att barnet skall ses som en medborgare med 
kompetens och kunskap.13 Barnets åsikter skall tillmätas betydelse efter 
barnets mognad och ålder.  
 
Två av barnkonventionens artiklar som har betydelse vid 
faderskapsregleringen är artikel 7 och 8 i konventionen. Enligt artikel 7 skall 
alla barn ha rätt till vetskap om sina föräldrar och sitt ursprung. I 8 artikeln 
finns rätten till identiteten.  Allt eftersom gentekniken har utvecklats har 
denna regel fått större genomslagskraft och är lättare att fullfölja i de fall när 
rättsligt och biologiskt faderskap inte stämmer överens.14  
 

2.2 Barnets bästa i svensk rätt 
Principen om barnets bästa är central för hela den svenska lagstiftningen 
som rör förhållandet mellan barn och dess föräldrar. Föräldrarättens mål är 
att skapa goda levnadsförhållanden för barnet.15 Som ett led i 
implementeringen av barnkonventionen har olika regler angående åtgärder 
som rör barn införts i bl.a. FB.16 I 6: 2a FB anges att barnets bästa skall vara 
vägledande i alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. När 
det avgörs vad som är barnets bästa skall barnets egen vilja i relation till 
ålder och mognad beaktas enligt 6: 2a sista stycket FB. 17  
 
En annan grundläggande rättighet som är aktuell vid förhållandet mellan 
barn och föräldrar är bestämmelsen i 6:1 FB. Här sägs det att barn har rätt 
till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Att tillgodose barnets behov av 
trygghet görs främst genom att barnet har någon att lita på och har ett stabilt 
förhållande till.18 Idag är det vanligt att föräldrar till barn flyttar isär eller 

                                                 
11 S. Melin, Barnkonventionen i svensk rätt, 2004, s. 17. 
12 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 27. 
13 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 95. 
14 A. a., 2000, s. 29. 
15 SOU 1997:116, s. 125f. 
16 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 30. 
17 S. Melin, Barnkonventionen i svensk rätt, 2004, s. 20. 
18 M. Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, 2003, s. 37 samt SOU 1997:116, s. 126f. 
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separerar någon gång under uppväxten. I dessa fall är det viktigt att 
kontakten främjas med den förälder barnet inte längre lever tillsammans 
med.19

 

2.3 Barnets bästa i samband med 
faderskapsfastställandet 

Barnets bästa i samband med fastställandet av föräldraskap är ett område 
som saknar direkt lagstöd i svensk rätt, men även här bör barnets bästa vara 
utgångspunkten. Ett bestämt föräldraskap tillfredställer barnets intresse av 
att ha någon som tar hand om dem, försörjer dem, har någonstans de hör 
hemma och att få vara någons barn.20 Dessutom är vissa rättigheter direkt 
knutna till föräldraskapet som t.ex. arv och underhåll. Ett annat viktigt 
intresse är att barnet har rätt att få veta sitt ursprung. Detta är främst ett 
intresse som har kunnat tillgodoses på senare år eftersom den mediciniska 
utvecklingen numera säkert kan avgöra vem som är fader till ett barn. Att 
barnet mår bra av att veta sitt ursprung har betydelse ur psykologisk 
synpunkt likväl som ur medicinsk synpunkt då många sjukdomar har visat 
sig vara ärftliga. Att barnet har rätt till sitt ursprung framgår av många av 
reglerna i FB. Bl.a. har socialnämnden en långtgående utredningsplikt där 
endast den man som kan antas vara barnets fader får beredas tillfälla att 
bekräfta faderskapet. Faderskapspresumtionen vid äktenskap kräver inte 
biologiska släktskap men det finns möjligheter till hävning om avsaknaden 
av släktskap kan visas. Även i de fall barnet kommer till genom assisterad 
befruktning presumeras det vara till barnets bästa att få veta sitt ursprung 
och därför sparas betydelsefull information om donatorn i ett protokoll som 
barnet kan få ta del av när han eller hon uppnått tillräcklig mognad.21

 
En närmare presentation av de aktuella faderskapsreglerna kommer att göras 
under kapitel 4 men först en kort redogörelse för de historiska reglerna på 
området.   

                                                 
19 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s.110f. 
20 A. a., 2000, s. 27 samt SOU 2007:3, s. 61. 
21 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 33. 
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3 Historik  

3.1 Allmänt 
I den romerska rätten godtog endast äktenskapet som grund för att barnet 
skulle få en fader. Detta innebar att faderskapet aldrig behövde bevisas utan 
antingen hade barnet en fader i sin mors äkta make annars var barnet 
faderlöst. Även i den nordiska rätten har äktenskapet tillmäts stor betydelse 
vid avgörandet av vem som är ett barns rättsliga fader. Dels har äktenskapet 
alltid ansetts vara en väldigt stark samlevnadsform och dels har det 
historiskt sett funnits begränsade möjligheter att säkert påvisa biologiskt 
släktskap. Med anledning av att den medicinska utvecklingen har gått 
framåt har dock blodsbandet med tiden kommit att tillmätas allt större 
betydelse vid faderskapets fastställande. 22 I följande kapitel kommer jag att 
redogöra för utvecklingen av faderskapsreglerna med avstamp i 1917 års 
barnlagar. 

3.1.1  1917 års barnlagar 

I början av 1900-talet kom de första genomgripande faderskapsreglerna. Då 
kom lag den 14 juni 1917 om äktenskaplig börd och lag den 14 juni 1917 
om barn utom äktenskapet.23 Lagen om äktenskaplig börd innehöll en 
faderskapspresumtion som innebar att mannen i äktenskapet automatisk var 
fader p.g.a. det rättsliga och samlivade förhållande som fanns mellan honom 
och modern.24 Föräldrarna behövde inte vara gifta när barnet avlades utan 
endast vid födseln för att barnet skulle få status som ett inomäktenskapligt 
barn.25 Dessa barn kom att ha fulla rättsverkningar från både sina föräldrar, 
vilket bl.a. innebar att de hade arvsrätt från fadern, en rättighet som 
utomäktenskapliga barn saknade.  
 
Barn utom äktenskap var de barn vars föräldrar inte var gifta när barnets 
föddes. Anledningen till att faderskap för barn utom äktenskap kom att 
regleras berodde på behovet av försörjning och social hjälp till barnet och 
dess moder. På den tiden var det föräldrarnas plikt att ta hand om barnet på 
alla ekonomiska och sociala plan eftersom samhället hade begränsade 
möjligheter att bistå med hjälp.26 Tidigare hade faderskapsbevisen fastställts 
och värderats med hjälp av doktrin och praxis men under denna tid kom 
man att eftersträva rättssäkerhet och några uttryckliga regler rörande 
faderskapet stadgades. Presumtionen bestod i att den som hade haft sexuellt 
umgänge med modern under konceptionstiden skulle anses vara fader till 

                                                 
22 Å. Saldeen, Fastställande av faderskap, s. 15. 
23 G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, s. 7. 
24 Prop. 1917:33, s. 14. 
25 Å. Saldeen, Fastställande av faderskap, 1980, s. 12f. 
26 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 127. 
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barnet om inte det var uppenbart att barnet inte avlats av honom.27 26 § i 
1917 års lag löd: 
 
Varder utrett, att svarande haft samlag med modern å tid, då barnet kan 
hava avlats, skall han avses såsom fader, där ej uppenbart är, att barnet ej 
avlats vid det. 
 
Exempel på uppenbara omständigheter som kunde häva presumtionen var 
impotens, att kvinnan redan var gravid vid samlaget eller att barnet hade 
uppenbart andra arvsanlag än mannen ifråga. Bevisbördan för att visa att 
mannen inte var fader låg på svarande sidan, d.v.s. på mannen själv. 
Effekten av 26 § i lagen om barn utom äktenskapet var att i princip alla 
faderskap till barn utomäktenskapet kunde fastställas.28 Att det rättsliga och 
genetiska faderskapet alltid stämde överens kan dock ifrågasättas. Det var 
naturligtvis bäst att ha en rättslig fader som även var biologisk fader, men en 
enbart rättslig fader ansågs vara bättre än ingen fader alls.29 Under denna tid 
hade, som nämnts innan, inte utomäktenskapliga barn arvsrätt efter sin fader 
och hans släktingar så någon felaktig arvsrätt kunde det inte bli tal om. 30

 
Ett problem som kunde uppstå var om kvinnan hade haft samlag med mer 
än en man under konceptionstiden och ingen av dem kunde uteslutas. I 
början av 1900-talet var den medicinska vetenskapen inte tillräckligt långt 
utvecklad för att den kunde avgöra barnets ursprung. Att göra en 
sannolikhetsbedömning om vem av männen som var barnets fader kunde 
ibland vara väldigt svårt men eftersom modern och barnet var i starkt behov 
av försörjning, valdes en av männen till barnets fader.31 Det diskuterades 
även om två män kunde få dela på underhållsansvaret till ett barn om det 
inte gick att avgöra vem av dem som var den biologiska fadern men 
förslaget avböjdes dock.32  
 
Ett faderskap kunde också fastställas genom att mannen frivilligt godkände 
faderskapet genom ett faderskapserkännande. Två av de sätt ett erkännande 
kunde komma till stånd på var genom ett muntligt erkännande inför en präst 
eller skriftligt med två vittnen närvarande. Genom 1917 års lag om barn 
utom äktenskapet infördes även i lagens 13 § att alla barn som föddes av en 
ogift moder skulle få en barnavårdsman förordnad. Barnavårdmannens 
uppgift var att sörja för att barnets ursprung utreddes och fastställdes. 
Genom denna bestämmelse blev faderns rätt till anonymitet principiellt 
avskaffad. Enligt tidig svensk rätt kunde även modern till ett 
utomäktenskapligt barn vara anonym. Moderns rätt till anonymitet infördes 
för att förhindra barnamord, men togs bort relativt snabbt med motiveringen 

                                                 
27 Å. Saldeen, Fastställande av faderskap, 1980, s. 24. 
28 Å. Saldeen, Fastställande av faderskap, 1980, s. 27 samt SOU 1965:17 s. 46. 
29 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 128. 
30 Å. Saldeen, Fastställande av faderskap, 1980, s. 21.  
31 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 105. 
32 G. Wallin, Föräldrabalken en kommentar, 2003, s. 1:3. 
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att alla barn har rätt till sitt ursprung och de blodsrelaterade rättigheterna 
som arv.33

 

3.1.2 Föräldrabalkens tillkomst 

Efter tillkomsten av faderskapsreglerna i 1917 års lag om barn utom 
äktenskapet utvecklades den blodgruppsserologiska forskningen snabbt och 
i så hög grad att forskningen kom att användas till att utesluta män som inte 
hade rätt blodgrupp. Att utesluta en fader p.g.a. att blodgruppen inte stämde 
var dock inte förenligt med 26 § i lagen om barn utom äktenskapet som 
menade att varje möjlighet till faderskapet skulle vara utesluten. Eftersom 
blodundersökningen grundade sig på forskning som inte var definitiv kunde 
faderskapet inte uteslutas helt utan gjorde det bara mindre sannolikt.34  
 
Med anledning av detta gjordes en översikt av faderskapsreglerna som 
resulterade i 1949 års Föräldrabalk som än idag är central för den svenska 
familjerätten.35 26 § i 1917 år lag ersattes då med 3:2 FB som slog fast att 
om mannen och modern hade haft sexuellt umgänge under konceptionstiden 
skulle faderskapstalan ogillas om mannen kunde visa att det var osannolikt 
att han var fader.36 Det krävdes inte längre att det skulle vara uppenbart att 
barnet inte avlats vid samlaget utan istället att det var osannolikt att mannen 
var fader till barnet.37Den medicinska utvecklingen gjorde det möjligt att i 
större utsträckning göra sannolikhetsbedömningar. Fortfarande ansågs det 
ligga i barnets intresse att få en rättslig fader men det ansågs också vara till 
barnets bästa att minimera fallen där den rättsliga fadern inte var barnets 
biologiska fader.38 Bestämmelsen syftade därför till ett säkrare fastställande 
av faderskapet men i praxis krävdes det mycket starka skäl för att 
faderskapet skulle ogillas om samlag mellan modern och mannen under 
konceptionstiden var styrkt.  
 
En annan regel som infördes i FB var att den tänkbara fadern fick föra 
bevisning mot modern om att hon hade haft sexuellt umgänge med andra 
män under konceptionstiden. Detta fick dock endast göras om den andra 
mannens medverkan kunde antagas vara avgörande för bedömningen av 
faderskapsfrågan.39 I dessa fall skulle den nya mannen höras och domstolen 
skulle utreda om det var sannolikt att han var barnets fader. 
 

                                                 
33 Å. Saldeen, fastställande av faderskap, 1980, s. 19. 
34 Å. Saldeen, fastställande av faderskap, 1980, s. 23f. 
35 G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, s. 7. 
36 G. Wallin, Föräldrabalken en kommentar, 2003, s. 1:3. 
37 Prop. 1949:93 s. 82f. 
38 SOU 1946:49, s. 79ff.  
39 Å. Saldeen, Fastställande av faderskap, 1980, s. 28. 
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3.1.3 1969 års reform 

Genom 1969 års lagreform blev alla barn likställda i arvsrättsligt 
hänseende.40 När skillnaden mellan äktenskapliga och utomäktenskapliga 
barn togs bort ställdes högre krav på att det rättsliga faderskapet stämde 
överens med det biologiska. 41 Med samhällets utveckling och möjligheter 
att bistå med ekonomisk hjälp var det inte heller lika viktigt för modern och 
barnet att få ett faderskap fastställt. Likaså gjorde den medicinska 
utvecklingens frammarsch att det var lättare att utesluta felaktiga faderskap, 
vilket var en bidragande orsak till att beviskraven höjdes.42 1969 års reform 
innehöll därför en övergång från negativ till positiv 
sannolikhetsbedömning.43 Den nya regeln löd: 
 
 Skall faderskap fastställas genom dom, skall rätten förklara en man vara 
fader, om det är utrett att han haft samlag med barnets moder under 
konceptionstiden och det med hänsyn till samtliga omständigheter är 
sannolikt att barnet har avlats av honom. 
 
Redan år 1917 införskaffades regler om att en barnavårdsman skulle verka 
för att fastställa barnets börd men det var först genom 1969 års reform som 
det tillkom regler angående hur denna utredning skulle gå till. Dessa regler 
fanns då i Faderskapslagen som upphävdes år 1976 då 2 kapitlet FB 
utarbetades.44 En tjänsteman skulle utses för varje faderskapsundersökning 
med uppgift att få fram ett så fullständigt underlag att han självständigt 
kunde bedöma huruvida ett faderskapserkännande skulle ske, om ärendet 
borde hänskjutas till domstol eller om utredningen skulle läggas ner. För att 
få fram uppgifter om faderskapet skulle modern och den instämde mannen 
höras. Vid behov kunde även upplysningar från släktingar och vänner vara 
av nytta, liksom dagboksanteckningar enligt 2:4 FB.  Tjänstemannen kunde 
likaså verka för att en blodundersökning ägde rum på modern, barnet och 
mannen. En blodundersökning kunde inte tvingas fram privat utan om 
mannen vägrade medverka skulle frågan avgöras av domstol.45 Under slutet 
av 1970-talet lades många utredningar ner utan anledning, t.ex. för att 
modern hävdade att hon ”glömt” vem mannen var. Med anledning av detta 
infördes därefter starkare kriterier för att få lägga ner en utredning, vilka vi 
kommer att titta närmare på i kapitel 5. 
 
 

                                                 
40 G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, s. 11. Prop. 1969:124, s. 3. 
41 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 57. 
42 A. Agell, Faderskap, vårdnad, adoption, 1989, s. 24f. 
43 Å. Saldeen, Fastställande av faderskap, 1980, s. 33. 
44 A.a., 1980, s. 34, Lag (1969:618) om fastställande av faderskap till barn utom 
äktenskapet 
45 A.a., 1980, s. 35f. 
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4 Gällande rätt 
Fastställandet av vilken kvinna och man som är barnets föräldrar har väldigt 
stor betydelse. För det första är vissa rättsverkningar direkt knutna till 
släktskapet såsom arv och underhåll. Dessutom är det viktigt för barnet att 
veta sitt ursprung ur medicinsk synpunkt då det visat sig att många 
sjukdomar är ärftliga. Det kan också vara av intresse att veta sitt ursprung 
vid personhistorisk forskning och inte minst ur psykologisk synpunkt.46  
Med anledning av detta syftar den svenska rätten idag till att i största 
möjliga mån ge de biologiska föräldrarna status som rättsliga föräldrar. 
Oavsett om föräldrarna är gifta eller inte anses barn och föräldrar spegla ett 
av naturen givet förhållande där släktskapet är det avgörande.47 Undantag 
från huvudregeln är adoption, äggdonationer och insemination där 
föräldraskapet grundar sig på viljan att vara förälder. I dessa fall är inte 
alltid det genetiska ursprunget önskvärt eller möjligt.48 De olika sätt som 
moderskapet och faderskapet kan fastställas på skall vi titta närmre på under 
följande kapitel. 

4.1 Moderskapet 
Under lång tid var moderskapet inte reglerat i svensk rätt eftersom det 
ansågs självklart vem som är ett barns moder. Fortfarande regleras inte 
någonstans att den kvinna som föder ett barn ”på naturlig väg” är modern 
till barnet eftersom det anses väldigt tydligt genom födseln. Mater semper 
certa est, d.v.s. det är alltid säkert vem som är moder.49 Efter att barnets 
fötts lämnas en födelseanmälan in till skatteverket där modern och barnet 
anges och registreras i folkbokföringsregistret. Denna anmälan görs av 
inrättningen där barnet fötts enligt 24 § Folkbokföringslagen (1991:481).  
 
I ett par enstaka fall kan det råda osäkerhet om vem som är ett barns moder. 
Det kan röra sig om fall där barn har förväxlats på sjukhuset50, vilket dock 
torde vara ytterst ovanligt idag. Andra situationer där moderskapet inte är 
självklart kan vara fall med hittebarn eller då modern valt att vara anonym 
enligt äldre rätt.51  
 
År 2003 ändrades rubriken på kapitel 1 FB från ”Om faderskapet till barn” 
till ”Om faderskapet och moderskapet till barn”.52 Denna förändring syftar 
på de nytillkomna reglerna som tillåter äggdonationer i Sverige och därmed 
kan medföra situationer när det inte är klart vem som skall anses som 
barnets moder. Sedan år 2002 finns därför en bestämmelse i 1:7 FB som 

                                                 
46 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 39f. 
47 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 99. 
48 A. a., 2000, s. 30, s. 123. 
49 S. Bergström, Juridikens termer, 2002, s. 115. 
50 Se rättsfall NJA 1949 s. 144 där två barn förväxlades. 
51 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 40.  
52 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 49. 
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reglerar de fall då en kvinna föder ett barn efter att ett befruktat ägg från en 
annan kvinna förts in i hennes kropp. I dessa fall anses den kvinna som 
föder barnet vara den biologiska och rättsliga modern eftersom det är hennes 
vilja att ta på sig föräldraskapet och därmed torde det överensstämma med 
vad som är bäst för barnet. Kvinnan som donerat ägget är barnets genetiska 
förälder.53 Att fastställa moderskapet till ett barn skapar sällan några 
problem men fastställande av faderskap kan visa sig vara en komplicerad 
process. 

4.2 Faderskapspresumtionen 
Efter att de arvsrättsliga skillnaderna mellan barn inom och utom 
äktenskapet togs bort utmönstrades även begreppen och blev vad vi har 
idag, d.v.s. barn fött av en gift respektive ogift moder.54 Den enda 
skillnaden som lever kvar mellan barn som föds av en gift respektive av en 
ogift moder är sättet som faderskapet fastställs på. Om modern är gift får 
barnet en automatisk fader i hennes äkta make enligt 1:1 FB.55 Denna regel 
kallas för Pater-est regeln och är en förkortning av den romerska satsen 
Pater est quem nuptiae demonstrant, vilken betyder att den är fader som 
äktenskapet utpekar.56 I 1:1 FB anges inget krav på biologiskt släktskap 
mellan maken och barnet men äktenskapet anses vara en säker grund för att 
den utpekade mannen är barnets biologiska fader. Fadern registreras i dessa 
fall, liksom modern, vid barnets födelseregistrering och ingen ytterligare 
åtgärd krävs.57  
 
Även i de fall en nybliven änka föder ett barn inom tid då den avlidne 
maken kan antas vara fader gäller faderskapspresumtionen enligt 1:1 andra 
meningen FB. Inga uttryckliga tidsfrister finns i de fall kvinnan blivit änka 
innan födsel, istället avgörs varje enskilt fall beroende på barnets 
utvecklingsgrad.58  
 
Om en skilsmässa sker kort tid innan ett barns födelse gäller dock inte 
faderskapspresumtionen.59 Faderskapet fastställs i dessa fall på samma sätt 
som om modern är ogift,  enligt 1:1 FB e contrario. Historiskt sett gällde 
faderskapspresumtionen även i dessa fall. Fram till år 1968 gällde dock att 
modern inte fick gifta om sig inom tio månader efter skilsmässan eftersom 
ett tidigare giftermål innebar att två män blev rättsliga fädrar enligt 
faderskapspresumtionen i 2:11 GB. År 1976 togs presumtionsregeln efter 
skilsmässa bort helt med anledningen av att den förre detta äkta maken 

                                                 
53 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 45. 
54 Prop. 1975/76:170, s. 4f.  
55 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 125. 
56 S. Bergström, Juridikens termer, 2002, s. 119. 
57 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 106. 
58 NJA 1928 s. 208 Där det godtogs att barnet hade avlats 310 dagar före födelsen, vilket 
innebär ca 10.5 månaders graviditet. 
59 Prop. 1975/76:170 s. 88ff. 
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oftast inte är fader i de fall en nyskild kvinna föder ett barn.60 Det bör dock 
uppmärksammas att faderskapspresumtionen gäller fram tills dess att 
skilsmässan har vunnit laga kraft.61 Om kvinnan däremot gifter om sig 
innan barnet föds anses barnet vara fött i det senare äktenskapet eftersom 
syftet med den snabba vigseln ofta är att den nya mannen är fader till barnet. 
62

 

4.2.1 Hävning av faderskapspresumtionen 

Om det visar sig att den man som äktenskapet utpekar inte är barnets 
biologiska fader finns det möjligheter att häva faderskapspresumtionen. 
Hävande av faderskapspresumtionen innebar tidigare en avvägning mellan 
barnets intresse av att ha status som någons barn och mannens intresse av att 
inte vara rättsligt bunden till ett barn som han inte är biologisk fader till. 
Genom lagändringen år 1976 togs dock alla kompromisser bort och nu är 
målet att ompröva alla faderskapspresumtioner där maken inte tror sig vara 
biologisk fader till barnet.63 Även om barnet på detta sätt kan bli faderlöst 
efter många år anses det ligga i barnets intresse att få det verkliga 
förhållandet fastställt. 
 
Enligt gällande rätt kan faderskapspresumtionen hävas av domstol enligt 1:2 
1-3 punkten FB. Första och andra punkten angriper faderskapsrekvisitet 
genom att presumtionen kan hävas om det är görs sannolikt att barnet inte 
har avlats av den äkta maken. Första punkten slår fast att om modern haft 
samlag med en annan man under konceptionstiden och om det med hänsyn 
till alla omständigheter kan antas sannolikt att denna man är fader till barnet 
skall faderskapspresumtionen hävas. I dessa fall finns det alltså en annan 
misstänkt fader. Andra punkten angriper barnets arvsanlag eller andra 
omständigheter som gör att det kan hållas för visst att den äkta maken inte 
är fader.64 Att ”barnets arvsanlag” inte är desamma som mannens avgörs 
idag främst genom en DNA-analys som kan utesluta 99,9999% av alla 
felaktigt utpekade män.65 Exempel på ”andra omständigheter” kan 
exempelvis vara att mannen var steril66eller att modern redan var gravid vid 
samlaget.67 Tredje punkten i 1:2 FB angriper istället samlagsrekvisitet. Om 
barnet har avlats innan äktenskapet eller under tid då makarna levde separat 
skall faderskapspresumtionen hävas om det inte är sannolikt att makarna 
ändå har haft sexuellt umgänge under denna tid.  För att presumtionen inte 

                                                 
60 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 45 samt G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, 
s. 8. 
61 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 378.  
62 G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, s. 10, Prop. 1975/76:170, s. 66, G. Wallin, 
Föräldrabalken en kommentar, 2003, 1:5. 
63 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 142. 
64 A.a, 2000, s. 136. samt NJA 1946 s. 642 där faderskapspresumtionen hävdes p.g.a. av 
parterna enligt samstämmiga uppgifter inte haft samlag under konceptionstiden och 
samtliga omständigheter talade för att den äkta maken ej var fader till barnet. 
65 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 380. 
66 NJA 1945 s. 389, NJA 1948 s. 272. 
67 NJA 1979 s. 442. 
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skall hävas enligt denna punkt krävs alltså att någon av makarna gör det 
sannolikt att de har haft sexuellt umgänge med varandra under 
konceptionstiden trots att de inte levt tillsammans.  
 
Hävningsgrunderna bygger på att en annan man kan vara fader till barnet 
och därför räcker det att den äkta makens faderskap görs osannolikt, enligt 
punkt ett och tre. 68 Anledningen till att beviskravet är relativt lågt beror på 
barnets intresse av att få vetskap om sin biologiska fader.69 I punkt två 
anges att det skall ”hållas för visst” att mannen inte är fader för att en 
hävning skall kunna ske. Domstolen måste då vara helt övertygad om att 
maken inte är fader till barnet för att kunna häva faderskapspresumtionen. 
Full bevisning krävs i dessa fall men eftersom DNA-analyser idag kan 
utesluta i princip alla felaktiga män kan resultaten av en rättsgenetisk 
undersökning anses vara väldigt säkra.70  
 
När faderskapspresumtionen skall hävas kan domstolen i ett och samma mål 
fastställa det nya faderskapet enligt 3:13 FB trots att det är frågan om två 
mål med olika parter. 
 

4.2.1.1 Hävning genom bekräftelse  
Som huvudregel kan inte faderskapet fastställas för en annan man förrän en 
hävning av faderskapspresumtionen har gjorts. Numera finns dock en 
möjlighet att få de två frågorna lösta i ett sammanhang. 71  
Faderskapspresumtionen hävs automatiskt om den äkta maken och modern, 
skriftligen godkänner en annan mans faderskapsbekräftelse enligt 1:2 andra 
stycket FB. Det krävs ingen bevisning om det biologiska släktskapet i dessa 
fall men kravet på moderns godkännande får anses som en sorts garanti för 
att detta stämmer överens. 72  Visserligen kan det finnas fall då modern inte 
är helt säker på vem som är fader till hennes barn men i just detta hänseende 
har barnets intresse av vetskap om sitt biologiska ursprung fått ge vika för 
intresset av att ha en rättslig fader. 73 Socialnämnden skall emellertid även 
de godkänna faderskapsbekräftelsen. Eftersom socialnämnden endast får 
godkänna ett faderskap i de fall mannen kan antas vara fader talar det för att 
”rätt” faderskap fastställs. Den nya bekräftelsen skapar emellertid endast en 
ny presumtion som under vissa begränsade förutsättningar kan hävas vid en 
senare rättegång enligt 1:4 sista stycket. Eftersom moderns godkännande är 
ett absolut krav för att faderskapspresumtionen skall kunna hävas genom en 
bekräftelse kan en hävning av faderskapet inte ske på detta sätt om modern 
är avliden.74 Om modern är avliden måste istället domstolen häva 
faderskapspresumtionen.  
 

                                                 
68 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 136f. 
69 SOU 1946:49 s. 72. 
70 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 380. 
71 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 46. 
72 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 142. 
73 Prop. 1975/76:170, s. 138. 
74 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 74. 
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4.2.2 Talerätt vid hävning av faderskapspresumtionen 

Talan om hävning av faderskapspresumtionen kan väckas av den äkta 
maken eller av barnet enligt 3:1-2 FB.  
 
Den äkta maken har rätt att väcka talan om hävning av 
faderskapspresumtionen vid vilken tidpunkt som helst, d.v.s. inga 
preklusionsregler finns. Historiskt sett har det funnits tidsbegränsningar i 
den äkta makens rätt att väcka talan om hävning. Genom 1917 års 
lagstiftning försvann rätten till hävning sex månader efter barnets födsel om 
maken hade erkänt barnet såsom sitt eget trots att han visste att modern hade 
haft sexuellt umgänge med någon annan man under konceptionstiden. 
Genom föräldrabalkens inträde år 1949 förlängdes talefristen till tre år efter 
barnets födelse.75 År 1977 slopades tidsfristen helt eftersom det inte längre 
gjordes någon åtskillnad mellan barn fött av en gift eller en ogift moder. 76 
Övergångsbestämmelser gäller dock ännu, vilket innebär att för barn som är 
födda före 1 januari, 1974 kan fadern inte längre häva faderskapet eftersom 
talerätten då gick förlorad år 1977.77 En av anledningarna till att tidsfristen 
togs bort är att det biologiska faderskapet i större utsträckning kan bli 
fastställt om talerätten inte begränsas i tid. Visserligen skulle det, som det 
framhålls i förarbetena, kunna skapa psykiska störningar hos barnet om det 
visar sig att den man barnet länge levt tillsammans med inte är barnets fader. 
Det nämns dock att detta inte är någon störning som förhindras av att 
talerätten tidsbegränsas. Om den äkta maken inte kan få klarhet i 
faderskapsfrågan kan det skapa en frustration hos honom som kan påverka 
barnet och deras relation negativt. Med anledning av detta anses det ligga i 
alla inblandade parters intresse att det riktiga faderskapet fastställs. 78 Att 
mannen erkänner barnet som sitt eget kan bero på hans vilja att vara barnets 
fader, men det kan också bero på att han vill ha familjesammanhållning. Om 
äktenskapet med barnets moder senare upplöses ändras eventuellt mannens 
vilja att vara fader och med dagens lydelse kan han söka klarhet i 
faderskapsfrågan.79  
 
Om den äkta mannen avlider kan hans arvingar, med vissa begränsningar, 
väcka talan i den avlidnes ställe enligt FB 3:1 andra och tredje stycket. De 
arvingar som är taleberättigade är de som jämte barnet eller näst här efter 
har arvsrätt efter mannen. Arvingarnas talerätt gäller emellertid endast om 
mannen inte stadigvarit har bott tillsammans med barnet eller erkänt barnet 
såsom sitt eget.80 Hur länge mannen skall ha sammanbott med barnet för att 
det skall anses varaktigt har inte slagits fast men enligt praxis har 18 
månaders sammanboende inte ansetts vara varaktigt.81 Att mannen skall ha 
erkänt barnet som sitt eget innebär inget krav på ett faktiskt uttalande om att 

                                                 
75 Prop. 1949;93 s. 68 ff. 
76 Prop. 1975/76:170 s. 134. 
77 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 75. 
78 Prop. 1975/76:170 s. 134f. 
79 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 146. 
80 G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, s. 12f. 
81 NJA 2006 s 283. 
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mannen anser sig vara fader, ett tyst samtycke genom att de lever som en 
familj kan anses tillräckligt.82

 
Sedan faderskapsregleringens början har barnet haft talerätt i 
hävningsfrågan. Barnets talerätt har aldrig varit begränsad i tid. Orsaken till 
att barnet har talerätt i faderskapsmål är att själva grunden för förhållandet 
mellan barnet och föräldern är tvistigt.83 Historiskt sett kunde barnet ha ett 
stort intresse av att det riktiga faderskapet fastställdes p.g.a. att den rätte 
fadern hade bättre ekonomiska möjligheter eller för att barnet och mannen 
sammanbodde. Idag anses syftet istället vara att barnet skall ha rätt till sitt 
ursprung och att det ligger i barnets intresse att få det riktiga faderskapet 
fastställt oavsett denne mans materiella tillgångar. Att barnet har talerätt 
innebär inte automatiskt att barnet har processbehörighet, d.v.s. rätt att föra 
sin egen talan vid domstol. Barnets ålder och mognad är det som avgör om 
barnet själv kan föra sin talan i faderskapsmål. 84 I doktrin har det dock 
framförts att barn över 15 år som har en tillräcklig mognad i vissa fall själv 
kan föra sin talan i faderskapsmål.85 I de fall barnet inte har 
processbehörighet förs barnets talan av en ställföreträdare. Barnets 
förmyndare är också dess ställföreträdare enligt 3:4 FB, vilket i de flesta fall 
är barnets moder och fader enligt 10:2 FB. Detta innebär ofta att modern får 
föra barnets talan i faderskapsmål eftersom mannen är part i målet.86

 
Att inte vem som helst kan väcka talan i hävningsfrågan beror på att ett 
barns ursprung inte skall kunna ifrågasättas hur som helst med hänsyn till 
familjelivet. Man kan dock hävda att ju fler som har talerätt ju större är 
chansen att det riktiga faderskapet fastställs. Den som måste anses ha störst 
klarhet i faderskapsfrågan är modern, som inte har någon talerätt. Om hon är 
förmyndare till barnet har hon emellertid en möjlighet att som 
ställföreträdare initiera en talan. Den man som anser sig vara den ”rätte” 
fadern till barnet kan aldrig väcka talan om hävning. I dessa fall anses det 
viktigare att barnets existerande familjeliv inte ifrågasätts offentligt än att 
det ”riktiga” faderskapet fastställs.87 I bl.a. Norge och Danmark har den 
man som anser sig vara fader talerätt.88 Detta är ett ämne som diskuterats 
mycket även i Sverige men det har ansetts tillräckligt att mannen kan göra 
en anmälan till socialnämnden om sina misstankar eftersom socialnämnden 
har en skyldighet att utreda faderskapet enligt 2:9 FB.89 Socialnämnden har 
ingen talerätt i dessa fall men det kan tänkas att någon taleberättigad har 
intresse av att väcka talan när de ser socialnämndens utredning. 90  
 

                                                 
82 NJA 1959 s. 516. 
83 E. Ryrstedt, T. Mattsson, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter?, 
2007, s. 396. 
84 A.a., 2007, s. 391. 
85 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 388. 
86 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 158f. 
87 A. a., 2000, s. 168ff. 
88 A. Singer, “Rätt” förälder? Om juridiken och DNA-tekniken, 2007, s. 11. 
89 A. Singer, Föräldraskap I rättslig belysning, 2000, s. 170. 
90 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 76 samt G. Wallin, Föräldrabalken en 
kommentar, 2003, 1:6f. 
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4.2.3 Slopad faderskapspresumtion? 

Eftersom faderskapspresumtionen inte förutsätter biologiskt släktskap 
mellan maken och barnet har det diskuterats om en slopning av 
faderskapspresumtionen skulle vara bättre förenligt med lagens syfte. 
Dessutom kan det anses vara negativt att faderskapspresumtionen bär kvar 
på de gamla åtskillnaderna för barn inom och utom äktenskapet. 
Lagstiftarna har dock beslutat sig för att behålla presumtionsregeln eftersom 
äktenskapet utgör en sorts garanti för att det är ”rätt” faderskap som 
fastställs.91 Dessutom anses det vara kränkande för makarna att deras 
samlevnad ifrågasätts genom att de får redogöra för sitt sexualliv under 
konceptionstiden. En slopning av faderskapspresumtionen skulle dessutom 
kunna innebära att arbetsbelastningen blir alltför stor för de berörda 
myndigheterna och enskilda om alla faderskap skulle fastställas genom 
bekräftelse eller dom.92 Eftersom faderskapspresumtionen inte föregås av 
någon utredning innebär det att domstolen kan få häva många faderskap där 
det visar sig att maken inte är biologisk fader, något som, enligt min 
mening, också kräver både arbete och kan vara negativt för barnet. Huruvida 
en slopning av faderskapspresumtionen bör äga rum kommer jag vidare att 
ta ställning till under analysen där jag diskuterar för- och nackdelar med att 
barnet ges en rättslig fader på ett automatiskt sätt.  

4.3 Faderskap i de fall modern är sambo 
eller ensamstående 

I slutet av 1990-talet föddes 54 % av alla barn av en ogift mor. Denna siffra 
kan jämföras med de 15 % av alla barn som föddes av en ogift mor i början 
av 1900-talet. Allt som allt är det betydlig färre som gifter sig idag än det 
var för 50 år sedan. På 1940-talet var äktenskapen 60 000 per år medan det 
för tio år sedan endast ingicks 30 000 äktenskap per år. Trots detta är det 
fortfarande vanligt att barn växer upp i en kärnfamilj, där samboförhållandet 
nu är den dominerande samlevnadsformen.93 När modern till ett barn är 
ogift är faderskapets fastställande lite mer komplicerat än när modern är gift. 
I dessa fall kan faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom enligt 
1:3 FB. En bekräftelse är ett frivilligt sätt att åta sig faderskapet på och 
därför att föredra för alla inblandade parter.94 En rättegång kan kräva 
mycket tid, pengar och offentligt exponerade privatliv, vilket kan göra att 
den tänkbara fadern får en negativ inställning till barnet och dess moder. 
Dessutom är det troligare att mannen uppfyller sina skyldigheter som fader 
om han frivilligt åtar sig faderskapet.95

                                                 
91 Prop. 1975/76:170, s. 132. 
92 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 134. 
93 A. a., 2000, s. 108. 
94 A.a., 2000, s. 106. 
95 A. a., 2000, s. 174. 
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4.3.1 Faderskapsbekräftelsen  

En bekräftelse går ut på att den man som antas vara barnets fader bekräftar 
faderskapet på frivillig väg enligt 1:4 FB. Socialnämnden skall verka för att 
faderskapet utreda och fastställs till ett barn som är fött av en ogift moder 
enligt 2:1 FB. Utredaren syftar till att styrka om parterna har haft sexuellt 
umgänge under konceptionstiden. Konceptionstiden kan beräknas på olika 
sätt och variera i längd beroende på hur barnets utvecklingsgrad ser ut. 
Enligt praxis är en vanlig graviditet omkring 240-300 dagar lång, men även 
en något längre eller kortare graviditet kan förekomma.96   
 
En bekräftelse skall alltid vara skriftlig och fyllas i personligen med två 
vittnen närvarande. Dessa vittnen är solennitetsvittnen vilket innebär att de 
är en nödvändig förutsättning för rättshandlingens giltighet.97 Vittnena finns 
dessutom till för att motverka att mannen ifråga tar förhastade beslut och för 
att undanröja tvivel om handlingens giltighet.98 En faderskapsbekräftelse 
måste också skriftligen godkännas av modern och av socialnämnden enligt 
1:4 FB. Att socialnämnden skall godkänna bekräftelsen är en garanti för att 
inte vem som helst skall kunna ta på sig faderskapet utan att det stämmer 
med verkligheten.99 Socialnämnden får nämligen endast godkänna en 
faderskapsbekräftelse om det kan antas att mannen är barnets biologiska 
fader. Att modern godkänner en man som fader i de fall hon har haft samlag 
med mer än en man under konceptionstiden kan inte anses som en försäkran 
utan snarare som en accept på att hon accepterar mannen som fader till sitt 
barn.100 Om barnet är myndigt eller utan vårdnadshavare enligt 6:2 FB kan 
han eller hon själva godkänna faderskapsbekräftelsen i moderns ställe. En 
faderskapsbekräftelse kan ske innan barnet har fötts men socialnämndens 
godkännande bör vänta tills efter födelsen. Att socialnämnden bör vänta 
med sitt godkännande beror på att barnet kan ha arvsanlag som inte stämmer 
överens med den man som bekräftat faderskapet. Dessutom är graviditetens 
längd och barnets utvecklingsgrad bra grunder för att minska 
felbedömningar av vem som är fader.101

 
En man behöver inte vara myndig för att bekräfta ett faderskap men det 
kräver en så pass stor grad av intellektuell mognad att han förstår 
innebörden av bekräftelsen och de konsekvenser den medför. Sinnesslöhet 
eller svårare former av sinnessjukdom utesluter därför möjligheterna att 
bekräfta ett faderskap.102  
 
Mannen kan inte alltid med säkerhet veta att han är barnets fader därför 
finns det en möjlighet för honom att genomgå en rättsgenetiskundersökning 
innan bekräftelsen kommer till stånd. Om det råder osäkerhet kring om 

                                                 
96 NJA 1936 s. 623. 
97 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 54. 
98 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 180. 
99 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 54. 
100 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 183. 
101 SOSFS 2004:16, s. 11f. 
102 G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, s. 18. 
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mannen som vill bekräfta ett faderskap är fader skall det som huvudregel 
alltid ske en blodundersökning innan bekräftelsen godkänns. Dock kan en 
DNA-analys inte alltid ske eftersom det kan anses som en kränkning mot 
exempelvis ett sambopar att ifrågasätta deras samlevnad.103 I de fall som 
mannen själv vill genomgå en DNA-analys innan han bekräftar faderskapet 
får han som regel göra detta. Om mannen inte vill genomföra en DNA-
analys men socialnämnden anser det nödvändigt måste ärendet skickas till 
domstol som kan förordna om en DNA-analys. Eftersom DNA-analysen är 
en säker metod att fastställa faderskapet på kan den förhindra att det i 
framtiden väcks talan om ogiltigförklaring av en bekräftelse.  
 

4.3.1.1 Ogiltighetsförklaring av faderskapsbekräftelse 
Om det vid en senare tidpunkt visar sig att den man som bekräftat 
faderskapet inte är biologisk fader till barnet kan domstolen ogiltigförklara 
bekräftelsen enligt 1:4 FB tredje stycket. För att en ogiltigförklaring skall 
göras krävs att det är styrkt med fullt bevis att mannen inte är barnets 
biologiska fader. Med hjälp av DNA-analysen, och dess säkerhet, har det 
dock blivit enklare att föra en övertygande bevisning i dessa fall. För att en 
bekräftelses giltighet skall utredas eller för att domstolen skall kunna 
förordna om en DNA-analys efter en bekräftelse krävs det att det sedan 
bekräftelsen kommit fram nya uppgifter som ger anledning att anta att 
någon annan man är fader till barnet.104 Dessa uppgifter får inte ha varit 
kända vid tidpunkten för bekräftelsen. Uppgifter som ger anledning att anta 
att en annan man är fader kan t.ex. vara att modern har underlåtit att berätta 
att hon har haft sexuellt umgänge med en annan man under 
konceptionstiden.105 Att kravet för en ogiltigförklaring är högt motiveras 
med att bekräftelsen har föregåtts av en faderskapsutredning. Ett faderskap 
som en gång godkänts är därför betydligt svårare att häva ett än en 
faderskapspresumtion.  Det innebär också att barnet inte kan bli faderlöst 
enbart p.g.a. att den rättsliga fadern tror att han inte är fader.  
 
En bekräftelse kan även ogiltigförklaras p.g.a. allmänna civilrättsliga regler 
som t.ex. formfel, ocker, tvång, villfarelse.106  

4.3.1.1.1 Talerätt vid ogiltigförklaring 
I lagen anges inte vem som kan föra en ogiltighets talan av en bekräftelse 
men givet är att barnet och mannen som tagit på sig faderskapet kan göra 
det.107 Barnet kan vid hävning av en faderskapsbekräftelse företrädas av en 
ställföreträdare eller en god man, dock inte av en vårdnadshavare. I 
rättsfallet  NJA 1988 s. 525 ansågs även mannens arvingar kunna föra 
ogiltighetstalan, genom en analog tillämpning av 3:1 FB. En analog 
tillämpning av 3:1 FB innebär dock att samma begränsningar i arvingarnas 
talerätt gäller som vid hävning av faderskapspresumtionen. Ett av kraven för 
                                                 
103 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 182. 
104 Prop. 1949:93 s. 92 
105 NJA 1965 s. 333. 
106 G. Wallin, Föräldrabalken en kommentar, 2003, s. 1:13.  
107 Å. Saldeen, Barn och föräldrar, 2005, s. 77. 
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att arvingarna skall ha talerätt enligt 3:1 FB är att mannen inte har godkänt 
barnet som sitt eget. Eftersom en bekräftelse föregås av ett godkännande av 
faderskapet kan mannens arvingar endast anses ha talerätt vid 
ogiltigförklaring av en bekräftelse i de fall som mannen själva, innan sin 
död, börjat ifrågasätta faderskapets giltighet. 108

 

4.3.2 Fastställande av faderskap genom dom 

Om ett faderskap inte kan bekräftas på frivillig väg skall det fastställas 
genom dom enligt 1:5 FB. När ett faderskap fastställs genom dom är det det 
biologiska släktskapet som har avgörande betydelse.109 Enligt 1:5 FB skall 
en man förklaras vara fader till barnet om det genom en genetisk 
undersökning är utrett att han är barnets fader eller om det är utrett att han 
har haft samlag med modern under konceptionstiden och det med hänsyn till 
alla omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom. Den sista 
satsen innebär att det inte är tillräckligt att samlagsrekvisitet är uppfyllt för 
att faderskapet skall kunna fastställas. Det krävs dessutom att alla 
omständigheter talar för att den instämde mannen är barnets fader. Om 
samlag kan styrkas med fullt bevis så behövs dock bara faderskapet göras 
sannolikt och inte absolut säkert.110 För att samlagsrekvisitet skall bevisas 
används parternas utsagor, dagboksanteckningar och eventuellt andra 
utomståendes vittnesutsagor. Det är dock sällan som själva 
samlagsrekvisitet är tvistigt utan huruvida detta har lett till faderskapet.  
 
Det fanns länge en generell oskriven faderskapsregel som innebar att 
faderskapet kan fastställas trots att samlagsrekvisitet inte kan bevisas om 
modern på annat sätt direkt kan styrka faderskapet. 111 Enligt första 
meningen i 1:5 FB kan detta nu göras med hjälp av en 
rättsgenetiskundersökning.112 Ett resultat av en DNA-analys är 99,9999%  
säkert och om faderskapet kan bevisas genom undersökningen skall 
kärandens talan bifallas oavsett bevisning i samlagsfrågan.113 Dock skall en 
man inte anses vara fader till barnet enligt 1:5 andra stycket om han var 
spermagivare enligt 6-7 kapitlet i lag (2006:351) om genetisk integritet. 
 
Sedan 1969 års reform kan det i en rättegång föras talan mot flera män, för 
att fastställa faderskapet för en av dem. 114Dessutom kan en redan instämd 
man begära att även en annan man dras in i målet som svarande enligt 3:6 
tredje stycket FB. 
 

                                                 
108 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 65. 
109 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 200. 
110 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 72f. 
111 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 381. 
112 Denna mening infördes genom en lagändring 2005 och gäller endast barn avlade efter 
ikraftträdandet den 1/7 2005, för andra barn gäller den tidigare lydelsen, men p.g.a. den 
generella faderskapsreglen torde utgången bli densamma. 
113 NJA 1998 s. 184, samlag kunde inte styrkas men den medicinska undersökningen 
utgjorde ett säkert underlag för fastställande av faderskapet. 
114 G. Wallin, Föräldrar och barn, 1980, s. 16 samt SOU 1965 s. 7. 
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4.3.2.1 Talerätt vid fastställande av faderskap  
Talan om fastställelse av faderskap kan väckas av barnet enligt 3:5 FB. Om 
socialnämnden inte får till stånd en bekräftelse av den tänkbara fadern har 
de rätt att föra barnets talan vid domstol enligt samma bestämmelse andra 
stycket. Socialnämnden kan också föra barnets talan om modern inte vill 
bekräfta ett faderskap. Även modern kan föra barnets talan som dess 
ställföreträdare.115 I många fall är det just modern eller socialnämnden som 
väcker talan om fastställande av faderskap eftersom barnet ofta är relativt 
ungt när faderskapet fastställs.116 Det är dock alltid barnet som är part i 
målet enligt 3:5 första stycket FB. Även om socialnämnden varit den som 
fört barnets talan i första instans och fått faderskapet fastställt är det inget 
som hindrar att modern överklagar detta beslut som felaktigt. 117 Orsaken till 
detta är att det är ytterst viktigt ur barnets intresse att avgörandet blir 
materiellt riktigt. Den man som anser sig vara fader till ett barn har dock 
ingen möjlighet att väcka positiv fastställelsetalan vid domstol men han kan, 
liksom vid hävning av faderskapet, anmäla sina misstankar till 
socialnämnden som skall göra en utredning.118

 

4.3.2.2 Hävning av faderskap fastställt genom dom 
Möjligheterna till hävning av ett faderskap fastställt genom dom är 
begränsade. För att en omprövning skall ske krävs resning enligt 58:1 RB 
som skall beviljas av Högsta domstolen. Resning beviljas enbart om det 
efter domen ha tillkommit nya omständigheter som skulle ha lett till en 
annan utgång i målet.119 Den rättsliga fadern och barnet är behöriga att 
ansöka om resning. Om mannen väcker talan skall han ha bevis för att hans 
faderskap är uteslutet och han skall göra det sannolikt att det var omöjligt 
för honom att åberopa dessa omständigheter innan. Det är inte tillåtet att 
bara åberopa det faktum att den medicinska utvecklingen har gått framåt för 
att beviljas resning.120 Däremot kan ett blodundersökningsresultat som 
utesluter mannen vara ett skäl för att resning skall beviljas.121 För att 
resning skall beviljas krävs också att mannen eller barnet väcker talan inom 
ett år från det att den nya omständigheten tillkännagavs enligt 58:2 tredje 
punkten RB och 58:4 RB. Enligt praxis kan även socialnämnden ansöka om 
resning som ställföreträdare för barnet om det visar sig att den fastställda 
mannen inte är barnets biologiska fader.122

 

                                                 
115 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 389. 
116 A. Singer, Mannens talerätt vid fastställande av faderskap, 1992, s. 550. 
117 NJA 1997 s. 764. 
118 NJA 1970 s.347 där det fastslogs att en man inte kan föra en fristående positiv 
fastställelsetalan om faderskap till ett visst barn. 
119 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 211. 
120 E. Ryrstedt, den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, 2003, s. 565. 
121 Se bl.a. NJA 1944 s. 568, där man som tidigare fastställts som fader senare inte ansågs 
vara fader p.g.a. att en ny undersökning kunde utesluta honom. 
122 NJA 1989 s. 19. 
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4.3.3 Faderskapspresumtion vid samboförhållande? 

Som nämnts ovan fastställs ett faderskap till ett barn som föds av en ogift 
moder först efter att en utredning har gjorts angående faderskapets riktighet. 
I riksdagen har det dock lagts fram förslag om att införa en 
faderskapspresumtion även vid samboförhållande.123 Eftersom många barn 
föds in i samboförhållande och många par idag väljer att leva under denna 
samlevnadsform livet ut tillförs barnet här liksom vid äktenskapet en 
automatisk familj. Barnet har ett stort intresse av att få en familj och att ha 
en rättslig fader. Med detta i beaktande kan det anses lika kränkande att 
ifrågasätta ett samboförhållande som ett äktenskap.124 Förslaget har dock 
inte nått någon framgång eftersom dagens ordning erbjuder garantier som 
kan trygga att det verkligen är den biologiska fadern som blir rättslig 
förälder. Dessutom skulle det innebära praktiska svårigheter att införa en 
faderskapspresumtion vid samboförhållanden eftersom definitionen av ett 
sådant förhållande är otydlig. Det skulle innebära att det i varje enskilt fall 
först skall avgöras om ett samboförhållande föreligger och därefter avgöras 
hur faderskapet skall fastställas.125  
 

4.4 Rättsgenetiska undersökningar 
Rättegenetiska undersökningar är idag det viktigaste medlet för att avgöra 
om en man är fader till barnet eller inte. Tidigare utgjordes de medicinska 
undersökningarna bl.a. av utredningar knutna till blodgruppssystem på röda 
och vita blodkroppar och blodserum. Denna metod bygger på att en 
människas gener alltid förekommer parvis med den ena ärvd av mamman 
och den andra av pappan. Om mannen saknar en faktor som barnet måste ha 
fått från sin fader kan han uteslutas från faderskapet. Om barnet exempelvis 
har blodgrupp AB och modern tillhör blodgrupp A måste barnet ha fått 
blodgrupp B från sin fader.  Om den instämde mannen då tillhör blodgrupp 
A eller O kan han uteslutas.126 Denna metod kunde inte utesluta många män 
till en början men genom att dela in blodgrupperna i undersystem kunde 
större variationer ges mellan olika individer. På 1970-talet kom man dock 
fram till en metod som inte bara baserades på bloddgruppssystem, utan även 
på serumprotein- och enzymsystem.127 Denna metod kunde utesluta 90 % 
av alla felaktigt utpekade män och användes flitigt fram till år 1991. Sedan 
januari 1994 är det emellertid DNA-analysen som är den tveklöst vanligaste 
undersökningsmetoden i faderskapsärenden. DNA-tekniken visar genetiska 
variationer direkt i arvsmassan. Arvsmassan består av deoxiribonukleinsyra 
(DNA) där olika individer har stora variationer. Med en sådan analys kan i 
princip alla, 99,9999 %, felaktigt utpekade män uteslutas. Det är inte möjligt 
att positivt påvisa ett faderskap genom DNA-tekniken men att utesluta 

                                                 
123 Bet. LU1985/86:28 s. 8ff, motion L275. 
124 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 135. 
125 A.a., 2005, s. 46. 
126 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 58f. 
127 E. Ryrstedt, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, 2003, s. 566. 
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felaktiga faderskap är så säkert att man i praktiken menar att den man som 
inte utesluts är barnets fader.128En blodundersökning kan vid behov även 
kombineras med andra antropologiska undersökningar som t.ex. hudfärg.129

4.4.1 DNA-analys vid faderskapsmål 

I de flesta fall är det tillgången att få en blodundersökning förordnad som 
avgör om ett faderskap blir rätt fastställt eller inte. När ett faderskap inte är 
fastställt eller om en faderskapspresumtion skall hävas kan modern, barnet 
och de misstänkta männen genomgå en DNA-analys. Detta kan ske frivilligt 
i samband med socialnämndens faderskapsutredning eller efter förordnande 
av domstol. Rätten kan förordna om blodundersökning enligt 1 § BlodUL.  
Förutsättningarna för att domstolen skall kunna förordna om en sådan 
undersökning är att talan är väckt. Om en part ändå inte medverkar till en 
DNA-analys kan domstolen förelägga om vite eller i undantagsfall 
polishämtning enligt 2§ och 2a§ BlodUL. Dessa tvångsmedel finns inte i 
andra Europeiska domstolar vilket visar på vikten av att få rätt faderskap 
fastställt i den svenska rätten.130 I de fall modern inte kan medverka kan 
undersökningen utföras på barnet och fadern. Om fadern inte kan medverka 
kan man undersöka en närstående släkting i hans ställe och i de fall fadern är 
avliden kan man trots detta använda vävnadsprov från honom.131  
 
Sedan år 1983 kan domstolen förordna om blodundersökning eller andra 
antropologiska undersökningar även efter det att ett faderskap fastställts 
genom dom eller bekräftelse enligt 1 a § första stycket BlodUL. För att 
kunna göra detta krävs dock att det efter fastställandet har kommit fram ny 
fakta som ger anledning att anta att modern har haft samlag med någon 
annan man under konceptionstiden. Den som åberopar de nya 
omständigheterna skall inte ha känt till dessa tidigare.132 Denna begränsning 
bygger på att ett barn inte på lösa grunder skall riskera att bli faderlöst om 
faderskapet en gång har fastställts. Det krävs dock inte att uppgifterna säkert 
kan bevisa att kvinnan har haft sexuellt umgänge med en annan man under 
konceptionstiden utan endast att det finns anledning att anta detta.133 För att 
faderskapet sedan skall kunna ogiltigförklaras krävs däremot fullt bevis. 
Resultaten av DNA-analysen anses vara så säkert att det är fullt bevis för 
om mannen är fader eller inte.   
 

                                                 
128 Å Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 50f. 
129 A.a., 2005, s. 49. 
130 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 223. 
131 G. Wallin, Föräldrabalken en kommentar, 2003, s. 1:23. 
132 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 49. 
133 NJA 1986 s. 646. 
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4.5 Föräldraskap vid assisterad 
befruktning 

Insemination och befruktning utanför kroppen är två av de fall inom svensk 
föräldrarätt där man har gjort ett undantag från principen om att det rättsliga 
föräldraskapet skall stämma överens med det biologiska. I dessa fall är det 
samtycket och viljan att vara förälder som avgör vem som skall anses som 
förälder enligt lagens mening. Insemination och befuktning utanför kroppen 
regleras av kapitel 6 respektive 7 i lag (2006:351) om genetisk integritet 
m.m. (GenL). Eftersom jag endast har valt att kortfattat beröra 
föräldraskapet vid assisterad befruktning följer nedan en beskrivning av 
utvalda bestämmelser på området.  
 

4.5.1 Insemination 

Med insemination menas de fall när sperma förs in i en kvinna på konstlad 
väg enligt 1:5 GenL. Enligt 6:1 GenL får insemination endast utföras på en 
kvinna som är gift eller sambo. För att en insemination skall komma till 
stånd krävs samtycke av den äkta mannen respektive sambon. Insemination 
kan ske med sperma som kommer från moderns partner eller med sperma 
från någon annan man, enligt 6:2 GenL. Det senare alternativet kallas för 
givar- eller donatorinsemination och läkaren som ansvarar för 
inseminationen skall då välja ut en lämplig spermadonator. I de fall sperman 
inte kommer från kvinnans partner skall en lämplighetsbedömning göras av 
föräldrarna ur social, medicinsk och psykologisk synpunkt enligt 6:3 GenL. 
Endast om barnet kan antas växa upp under goda förhållanden får en 
givarinsemination ske. Om barnet har tillkommit genom en 
givarinsemination har barnet vid tillräcklig mognad rätt att ta del av 
sjukhusets journal angående rätten till sitt ursprung enligt 6:5 GenL. Detta 
betyder att barnet har rätt att veta sitt ursprung trots att den biologiska 
fadern inte är rättslig fader till barnet.  Journalen som innehåller 
betydelsefull information om givaren skall sparas i minst 70 år.134  
 

4.5.2 Befruktning utanför kroppen 

Befruktning utanför kroppen sker när en kvinnas egna ägg befruktas utanför 
hennes kropp samt i de fall en annan kvinnas befruktade ägg införs i 
kvinnan, enligt 1:5 och 7:1 GenL.135 Vid befruktning utanför kroppen gäller 
i stort sett samma regler som vid insemination. Kvinnan måste således vara 
gift eller sambo för att kunna bli befruktad på konstgjord väg. Kvinnans 
partner skall även här avlägga ett samtycke om befruktningen enligt 7:3 
GenL. Om ägget som skall befruktas inte är kvinnans eget skall sperman 
komma från maken eller sambon enligt samma bestämmelse. I de fall ägget 
inte är kvinnans eller om spermien inte kommer från mannen i förhållandet 
                                                 
134 E. Ryrstedt, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga komplikationer, 2003, s. 556. 
135 Äggdonation är tillåtet i Sverige sedan 1/1 2003.  
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får befruktning endast ske vid särskilda sjukhus enligt 7:5 GenL. Dessutom 
gäller även vid befruktning utanför kroppen där sperman eller ägget inte 
tillhör de sökande att en lämplighetsbedömning av föräldrarna i medicinskt 
och psykiskt hänseende ska ske enligt 7:5. Enligt 7:7 GenL har barn även 
vid befruktning utanför kroppen rätt att få veta sitt ursprung. Barnet kan 
vända sig till ett sjukhus eller socialnämnden för att få donatorn identifierad 
så fort barnet har anledning att anta att han eller hon avlats genom assisterad 
befruktning. Endast barnet kan begära att få ut denna information.136

 

4.5.3 Fastställande av faderskapet vid assisterad 
befruktning 

Vid assisterad befruktning fastställs faderskapet på samma sätt som om 
barnet avlats på naturlig väg d.v.s. om kvinnan är gift blir maken automatisk 
fader och om kvinnan är sambo måste faderskapet fastställas genom 
bekräftelse eller dom. Enligt 1:6 och 1:8 FB skall den man som har 
samtyckt till den assisterade befruktningen anses som fader till barnet om 
samtliga omständigheter talar för att barnet har avlats genom 
inseminationen/befruktningen. Den kvinna som föder barnet som tillkommit 
genom en äggdonation skall anses vara barnets biologiska moder enligt 1:7 
FB.  
 
Om en tvist uppstår huruvida samtycke har förelegat skall tvisten avgöras av 
domstol.137 Ett föräldraskap fastställs eller hävs då på samma sätt som om 
barnet kommit till på naturlig väg. Ett fastställande görs i enlighet med 1:5 
FB om det är sannolikt att barnet avlats genom befruktningen.  Enligt 
förarbetena skall det avgörande här vara om föräldrarna gett uttryck för en 
vilja att ta på sig det rättsliga ansvaret för barnet och om detta har framförts 
till modern och/eller till läkaren. Om det är tvistigt om barnet verkligen 
avlades vid den assisterade befruktningen kan domstolen förordna om att 
donatorn eller andra män genomgår en rättsgenetisk undersökning. Om 
domstolen kräver det skall den läkare som ansvarar för den assisterade 
befuktningen lämna information av betydelse i faderskapsmål enligt 6:6 och 
7:8 i GenL. 
 

4.5.4 Assisterad befruktning för registrerade partners 

Vid insemination och befruktning utanför kroppen gäller samma regler för 
registrerade partners som för makar enligt 6:1 och 7:1 GenL.  Detta innebär 
att två kvinnor som lever tillsammans nu kan bli rättsliga föräldrar till ett 
barn. Den kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo anses då 
genom sitt samtycke att vara förälder till barnet enligt 1:9 FB. Man har valt 
att göra detta möjligt eftersom det är en grundläggande utgångspunkt att 
barnet har tillgång till två föräldrar som ger barnet trygghet ekonomiskt, 
socialt och rättsligt. Det avgörande för föräldraskapet skall vara 
                                                 
136 E. Ryrstedt, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, 2003, s. 556. 
137 SOU 2007:3, s. 50. 
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samlevnaden och samtycket till föräldraskapet, inte om föräldrarna är 
hetero- eller homosexuella.138 Om modern har en registrerad partner eller är 
sambo med en annan kvinna fastställs föräldraskapet för den som inte föder 
barnet på samma sätt som när barn föds in i ett heterosexuellt 
samboförhållande.139 Detta innebär att det i skrivande stund inte finns någon 
presumtion för att den registrerade partner automatiskt blir förälder utan 
istället måste föräldraskapet alltid fastställas genom bekräftelse eller dom 
enligt 1:9 andra stycket FB. Hävning av föräldraskapet av den kvinna som 
samtyckt till befruktningen eller inseminationen kan ske genom 3:14 FB om 
det är utrett att barnet inte tillkom vid den assisterade befruktningen.140 
Även i dessa fall kan donatorn eller andra män som misstänks ha avlat 
barnet behöva genomgå en DNA-analys för att avgöra om barnet kommit till 
genom befruktningen. 
 
 
 
 

                                                 
138 SOU 2007:3, s. 83.  
139 SOU 2007:3, s. 11. 
140 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s, 60. 
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5 Socialnämndens utredning i 
teorin och praktiken 

5.1 Kort om utredningsplikten enligt lagen 
 
2 kapitlet i FB behandlar socialnämndens medverkan vid 
faderskapsfastställande. Enligt 2:1 FB har socialnämnden en skyldighet att 
utreda vem som är fader till det barn som föds av en ogift moder samt verka 
för att detta faderskap fastställs. Socialnämndens utredningsplikt gäller tills 
barnet har fyllt 18 år om inte barnet dessförinnan ingår äktenskap.141 Vid 
faderskapsutredningar har socialnämnden ett ansvar att hämta in uppgifter 
från modern och andra människor som kan ha värdefulla upplysningar 
angående faderskapet enligt 2:4 FB. För att få dessa upplysningar bör 
utredaren som huvudregel kalla parterna till ett personligt sammanträffande 
med protokollföring enligt 2:8 FB. Oftast är utredningen beroende av 
moderns utsaga, vilket kan göra att den får olika följder beroende på hur 
samarbetsvillig hon är. Det bör dock uppmärksammas att socialnämnden 
inte är bunden av moderns utsaga.142 Även i de fall modern inte vill 
medverka till att faderskapet blir fastställt skall en utredning göras så långt 
det är möjligt.143  
 
Det verktyg som är viktigast för att fastställa faderskapet är DNA-analysen. 
Utredaren kan verka för är att en sådan undersökning kommer till stånd 
enligt 2:6 FB. En DNA-analys måste i dessa fall genomgås frivillig och kan 
inte tvingas fram av socialnämnden. Om parterna inte vill genomgå en 
DNA-analys kan talan väckas vid domstol om fastställande av faderskap där 
domstolen kan förordna om en undersökning.144 Som nämnts innan är det 
barnet som kan väcka talan om fastställelse av faderskap genom dom men 
socialnämnden kan föra barnets talan om barnet är minderårigt enligt 3:5 
andra stycket FB. 
 
När socialnämndens utredning är tillräckligt säker och alla tvivel har 
undanröjts, skall fadern beredas möjlighet att bekräfta faderskapet enligt 2:5 
FB. När mannen har bekräftat faderskapet skall även modern och 
socialnämnden godkännande handlingen enligt 1:4 FB. Enligt samma 
bestämmelse får socialnämnden endast lämna sitt godkännande om det kan 
antas att mannen är barnets fader. Om modern haft sexuellt umgänge med 
mer än en man under konceptionstiden bör socialnämnden endast godkänna 
faderskapsbekräftelsen efter att en DNA-analys har gjorts. I de fall en man 
bekräftat barnet innan dess födelse får socialnämnden inte avlägga sitt 
                                                 
141 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 385.  
142 A.a., 2006/2007, s. 386. 
143 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 48. 
144 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 386. 
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godkännande förrän efter födseln. Om faderskapet inte kan utredas med 
säkerhet eller om den tänkbara fadern inte vill bekräfta faderskapet skall 
faderskapet fastställas genom dom. 
 
Eftersom målet är att det fastställda faderskapet skall vara detsamma som 
det biologiska är det viktigt att socialnämnden får utreda faderskapet 
grundligt, att de ger mannen tillfälle att bekräfta faderskapet och därefter 
själva godkänner bekräftelsen i de fall det anses sannolikt att mannen är 
fader.145 Endast i de fall som anges i 2:7 FB får en utredning läggas ner. En 
utredning kan enligt denna bestämmelse läggas ner om det är utsiktslöst att 
fastställa faderskapet, om modern utsätts för psykiska påfrestningar eller 
barnet kan lida men av en fortsatt utredning samt om modern har samtyckt 
till adoption enligt 4:5a FB. 
 
Enligt 2:2 FB skall den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet 
inte är fött, där modern är folkbokförd ansvara för att faderskapet utreds. 
Om barnet inte är folkbokfört ansvarar den kommun där barnet vistas, om 
det har hemvist i Sverige, för faderskapsutredningen. Den person som skall 
utföra utredningen är en bestämd tjänsteman i kommunen enligt 2:1 FB. Det 
skall dock alltid finnas möjlighet för denna tjänsteman att samråda med en 
jurist med kunskaper i familjerätt.146  
 
En faderskapsutredning skall enligt 2:8 FB bedrivas skyndsamt och vara 
slutförd inom ett år från barnets födelse om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Sådana särskilda skäl kan vara om utredningen inte kunde starta vid 
barnets födelse, om utredningen återupptas eller om det var svårt att få tag i 
fadern direkt.147 Om utredningen inte har nått sitt slut efter sex månader i 
dessa fall skall utredaren rådgöra med en överordnad tjänsteman om 
huruvida utredningen skall fortsätta, om ärendet bör skjutas till domstol eller 
om utredningen skall läggas ner enligt de skäl som finns i 2:7 FB. 
 

5.2 Den empiriska undersökningen 

5.2.1 Bakgrund 

För att få en inblick i om faderskapsutredningarna verkligen går till som 
lagen förespråkar har jag valt att göra en empirisk studie av dessa 
utredningar. För att få ett uttömmande resultat borde alla Sveriges 
kommuner ingå i undersökningen men på grund av det begränsade 
utrymmet och otillräckliga resurser har jag valt att endast undersöka ett par 
av de skånska kommunerna. Eftersom de flesta utredare jobbar utifrån 
samma riktlinjer talar det för att svaren ger en bild av hur det brukar gå till 
vid faderskapsutredningar, dock inte sagt att det alltid går till såhär. Syftet är 

                                                 
145 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 176. 
146 G. Wallin, Föräldrabalken en kommentar, 2003, s. 2:4. 
147 SOSFS 2004:16, s. 15. 
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snarare att se hur en utredning kan gå till, istället för att med säkerhet fastslå 
att det alltid går till såhär. Till min hjälp har jag haft Socialstyrelsens råd 
och föreskrifter som går att finna på deras hemsida148 samt intervjuer som 
jag har gjort med utredare på tre olika familjerättsbyråer i Skånska städer. 
Urvalet av intervjupersoner har gjorts med åtanke att blanda större och 
mindre städer då utredningens tillvägagångssätt kan variera beroende på 
resurser och arbetsbelastning. Alla intervjuade har fått svara på samma 
frågor utifrån egenformulerade frågor. Frågorna har baserats på olika 
situationer som utredarna kan tänkas utsättas för och har besvarats vid 
personliga möten med utredarna på deras arbetsplatser. Följande kapitel är 
en sammanställning av dessa utredares utsagor. Intervjupersonerna har alla 
fått tillfälle att godkänna sammanställningen. 

5.2.2 Att påbörja en utredning 

En faderskapsutredning kommer till stånd genom att skatteverket underrättar 
familjerättsbyrån om att det har fötts ett barn av en ogift mor. Därefter 
skickar familjerättsbyrån ett brev till modern där hon ombeds att kontakta 
dem för att påbörja en faderskapsutredning. I de fall modern vill starta en 
faderskapsutredning innan barnet är fött måste hon själva kontakta 
familjerättsbyrån. En utredning påbörjas innan barnet är fött, i de fall 
modern begär det, men utredaren godkänner aldrig ett faderskap innan 
barnets födelse. Anledningen till att ett godkännande bör vänta är för att det 
alltid görs en ny beräkning av konceptionstiden efter barnets födelse med 
hänsyn till barnets utvecklingsgrad.  
 

5.2.2.1 Personliga möte 
När en faderskapsutredning görs kan den ske genom ett samtal med alla 
parterna närvarande eller med parterna var för sig. Som utredare bör man 
fråga vad parterna föredrar och anpassa mötet efter deras behov och intresse. 
Vissa utredare utför bara enskilda samtal eftersom parterna då inte kan 
påverka varandras utsagor. Andra utredare föredrar gemensamma samtal 
men om de märker att det finns påtryckningar parterna emellan ombeds de 
att komma till ett nytt möte var för sig. En faderskapsutredning kan innebära 
stor glädje för vissa medan andra kan känna skam och oro, därför är det som 
utredare viktigt att lyfta fram det positiva med situationen. Genom en trygg 
miljö kan parterna lättare öppna upp sig och känna tillförlit.  
 
När parterna kommer till ett möte med utredaren tas alltid legitimation som 
en säkerhetsåtgärd. Det har förekommit fall där mannen som skulle bekräfta 
faderskapet har utgett sig för att vara någon annan än han egentligen är, 
något som måste undvikas till varje pris. En kopia av parternas id-
handlingar bör därför sparas i det protokoll som förs av utredaren, men det 
är långtifrån alltid som det görs. 
 

                                                 
148 www.socialstyrelsen.se  
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I alla utredningar av faderskap, oavsett vilket förhållande parterna har, 
börjar utredningen alltid med att konceptionstiden räknas ut för att se inom 
vilken period kvinnan har blivit gravid. Konceptionstiden kan beräknas på 
olika sätt. Om det endast finns en tänkbar fader kan konceptionstiden räknas 
ut enligt födelseviktstabellen. Födelseviktstabellen utgår från barnets 
utvecklingsgrad för att fastställa datum för graviditetens start.149 I de fall 
barnet har väldigt låg vikt eller om kvinnan har haft komplikationer under 
graviditeten bör denna tabell dock användas med försiktighet. Om mer än en 
man kan tänkas vara fader till barnet utgår utredarna istället från 
ultraljudstabellen om ultraljud gjorts. Ultraljudsundersökningen kan dock 
bara läggas till grund för beräkning av konceptionstiden om den har utförts 
på ett svenskt sjukhus eller under ledning av en läkare med 
specialistkompetens i obstetrik och gynekologi. 150  
 
För att en man inte skall godkänna faderskapet utan vidare ges inledningsvis 
även information till parterna om de rättsliga, medicinska, psykologiska och 
social konsekvenserna av ett föräldraskap. 
 

5.2.3 Faderskapsutredning om modern är sambo 

I de fall modern är sambo använder utredaren alltid ett S-protokoll, som 
motsvarar en förenklad utredning.151 Hur dessa protokoll används kan 
variera lite beroende på vem som utreder faderskapet men en utredning av 
detta slag går ofta relativt snabbt. Det som skall anges i S-protokollet är 
barnets namn, födelseplats, personnummer, vikt, konceptionstiden och 
barnets vårdnadshavare. Likaså skall modern och fadern ange sina namn, 
personnummer, telefonnummer och adress.  
 
När konceptionstiden är utredd berättar utredarna inledningsvis för parterna 
vad den innebär. Däremot frågar utredarna inte om samborna har haft 
sexuellt umgänge under denna tid. Vissa utredare frågar dock samborna om 
de har varit sammanboende under hela graviditeten. Om de inte har 
sammanbott under hela tiden innebär det att utredningen måste utvidgas 
med flera frågor till parterna. Andra utredare menar att man förr ofta ställde 
denna fråga men att det inte längre är nödvändigt. De anser att parterna i 
princip kan ha blivit sambor en vecka innan barnets födelse utan att det 
påverkar faderskapsutredningens karaktär. Något som alla utredare är 
överens om är att fråga samboparet om de båda två anser att de är föräldrar 
till det nyfödda barnet. Blir svaren jakande på denna fråga kan mannen 
beredas tillfälle att bekräfta faderskapet, utan att fler frågor behöver ställas. 
Detta innebär att faderskapsutredningen då modern är sambo grundar sig på 
parternas utlåtande om att barnet är deras gemensamma samt ibland även på 
deras förhållandes längd. 
 

                                                 
149 SOSFS 2004:16, s. 10f, samt Bilaga 5, s. 27. 
150 SOSFS 2004:16, s. 10f, samt Bilaga 6, s. 39. 
151 Se protokoll i SOSFS 2004:16, Bilaga 1, s. 19.  
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Om modern och hennes sambo har samstämmiga berättelser angående sin 
inställning till faderskapet kan socialnämnden knappast ifrågasätta deras 
utsagor eftersom ett av deras övergripande mål är att verka för frivillighet 
och inte tvinga fram några uppgifter. Trots att utredarna inte självmant 
ifrågasätter ett sambopars utsagor är det viktigt att vara lyhörd för uppgifter 
som kan verka tvivelaktiga. Detta kan t.ex. vara om parterna själva anger att 
de inte träffats under en viss tid, som faller in under konceptionstiden. I 
dessa fall måste parterna bege sig till mödravårdscentralen som räknar om 
konceptionstiden. Om parterna inte har haft sexuellt umgänge under den nya 
tiden görs en utvidgad utredning. Eftersom faderskapets fastställande är för 
barnets skull är det viktigt att det blir rätt direkt. I de fall samborna anser sig 
vara föräldrar till barnet och inga tvivel uppkommer godkänner 
socialnämnden emellertid alltid faderskapsbekräftelsen. Faderskapet 
bekräftas alltid med två vittnen närvarande som även de skriver på 
handlingen och därefter godkänner även modern bekräftelsen. 
 

5.2.3.1 Utvidgad utredning när parterna är sambor 
 
Om samborna begär det eller om det uppkommer några tvivel under 
utredningens gång görs en utvidgad utredning, vilket innebär att ett MF-
protokoll används istället för ett S-protokoll.152 Det är mycket ovanligt att 
en utvidgad utredning görs i de fall modern är sambo och i de fall det görs 
är det i princip enbart när parterna själva begär det.  
 
MF-protokollet innehåller samma frågor som ett S-protokoll samt mer 
ingående frågor som berör parternas relation t.ex. hur och när de träffades. 
Både modern och den tänkbara fadern skall svara på om de haft sexuellt 
umgänge under konceptionstiden och gärna ange datum om så kan ske. 
Modern skall ange när hon hade sin senaste mens innan graviditeten, om 
hon haft sexuellt umgänge med andra män under konceptionstiden, och 
uppge andra upplysningar av betydelse. Därefter skall mannen uppge 
betydelsefulla uppgifter samt avge sin inställning till faderskapet, d.v.s. 
anser han sig vara fader till barnet, är han tveksam, eller förnekar han det 
helt. En annan sak som skiljer ett S-protokoll från ett MF-protokoll är att 
den senare innehåller en förfrågan om mannen vill genomgå en DNA-
analys. En DNA-analys måste i dessa fall alltid erbjudas utav utredaren. Om 
mannen är tveksam till att han är fader till barnet kan han genomgå en 
DNA-analys utan att behöva ange några skäl för sin misstänksamhet. 
Resultatet av utredningen kan med 99,9999% säkerhet avgöra om mannen 
är fader till barnet eller inte. Om mannen inte vill genomgå en DNA-analys 
och inga tvivel uppkommer behöver han inte göra det, istället bereds han 
tillfälle att bekräfta faderskapet. Om utredaren däremot anser att en DNA-
analys måste ske innan faderskapet bekräftas men mannen inte vill 
medverka måste domstolen fastställa faderskapet.  
 

                                                 
152 SOSFS 2004:16, Bilaga 2, s. 20. 
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 I MF-protokollet finns utrymme för andra betydelsefulla uppgifter och 
enligt faderskapsutredarna är det viktigt att skriva ner allt som uppkommer 
av betydelse eftersom det kan komma att vara intressant information för 
barnet i framtiden. Som utredare är det dock väldigt viktigt att vara försiktig 
med hur man formulerar texten eftersom skriften är en makt i sig och det är 
viktigt för barnets framtid att dess ursprung skrivs på ett positivt sätt 
eftersom ämnet i sig kan vara känsligt och omskakande. 
 

5.2.3.2 Om samborna har ett gemensamt barn sedan 
tidigare 

 
I de fall samborna har ett gemensamt barn sedan tidigare sker i regel samma 
utredning som om de inte har något tidigare barn tillsammans. Utredaren 
träffar alltså parterna och frågar om de anser att det är deras gemensamma 
barn, innan en bekräftelse kan ske. Utredarna medger dock att det 
förekommer fall när ett sambopar som har ett gemensamt barn sedan 
tidigare endast har telefon- och brevkontakt med en faderskapsutredare, 
något som godkänns enligt socialstyrelsens råd.153  Detta är inget som 
utredarna öppet erbjuder parterna men om samboparet begär det kan enbart 
brev- och telefonkontakt förekomma. De flesta försöker dock vara 
restriktiva med att endast brevväxla eller ha telefonkontakt med parterna 
eftersom det inte är lika lätt att känna av tvivel som vid ett personligt möte. 
Brev- och telefonkontakt var betydligt vanligare förr än idag och om det 
används beror mycket på vem utredaren är. Att brevkontakter förr var 
vanligt var främst för att utredarna skulle spara tid men allt eftersom man 
märkte att blanketterna ofta fylldes i fel, slutade man med detta. Det krävdes 
lika stora resurser som vid ett personligt möte eftersom blanketterna då 
behövde skickas fram och tillbaka mellan paret och utredaren ett par gånger.  
 
Många utredare menar också att i de fall barnet är dödfött förekommer det 
att modern och fadern enbart får fylla i en blankett hemifrån eftersom det är 
ett känsligt ämne som man inte vill rota för mycket i. Dessutom har 
faderskapet inte någon större betydelse för rättsreglerna i övrigt när barnet 
har avlidit vid födseln. 
 

5.2.4 Utredning i de fall modern är ensamstående 

I de fall modern inte är sambo görs faderskapsutredningen alltid i enlighet 
med ett MF-protokoll, en utvidgad utredning. Som nämnts ovan innebär det 
att utredaren hör modern och den tänkbara fadern om deras relation och om 
de anser att barnet är deras gemensamma. Utredaren erbjuder alltid den 
tänkbara fadern en DNA-analys och frågar om modern har haft sexuellt 
umgänge med andra män under konceptionstiden.  
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När modern är ensamstående eller särbo ber utredarna som regel henne 
komma till ett möte ensam först. Utredaren frågar då om hon vet vem fadern 
är eller vilka män som är tänkbara fädrar. Om hon vet vem fadern är kallar 
utredarna även honom till ett möte. Som nämnts innan erbjuds mannen alltid 
att genomgå en DNA-analys om han är tveksam till faderskapet. Om 
mannen väljer att testa faderskapet genom en undersökning kan han med 
resultatet som bevis säkert uteslutas eller fastställas som fader till barnet. I 
de fall mannen inte vill genomgå någon rättsgenetiskundersökning och det 
inte framkommer några tvivel på att han är barnets fader kan socialnämnden 
bereda honom tillfälle att bekräfta faderskapet. Det är väldigt sällan som det 
uppkommer tvivelaktiga uppgifter då en man vill bekräfta faderskapet. I de 
fall mannen inte vill genomgå en DNA-analys men familjerättsbyrån anser 
det nödvändigt måste ärendet avgöras av domstol. Detta är dock väldigt 
ovanligt eftersom männen ofta genomgår en DNA-analys frivilligt i de fall 
de inte är helt säkra på faderskapet.  
 
När modern har angett att mer än en man är möjlig fader till barnet hör 
utredaren alla männen till att börja med. Om det inte framkommer uppgifter 
som kan utesluta någon av männen begär utredaren, om det är möjligt, ett 
ultraljudsintyg som är en omräkning av konceptionstiden. Detta kan 
innebära att endast en av männen återstår som möjlig fader och han kan då 
beredas tillfälle att bekräfta faderskapet eller om han så önskar genomgå en 
DNA-analys. Denne man behöver då aldrig få reda på att det fanns andra 
män med i bilden. Om det inte kan begäras något ultraljudsintyg, t.ex. p.g.a. 
att modern inte varit i kontakt med någon mödravårdcentral, eller om inga 
av männen kan uteslutas vid omräknande av konceptionstiden måste alla 
männen genomgå en DNA-analys innan faderskapet kan fastställas.  
 

5.2.4.1 Om modern och mannen har ett gemensamt 
barn sedan tidigare 

Om den ensamstående modern sedan tidigare har ett barn med en man som 
nu uppges vara fader även till detta barn görs alltid en utvidgad utredning. 
Utredningen kan dock bli ganska enkel om modern och mannen anger att 
det är deras gemensamma barn och inga andra tvivel uppkommer. Utredaren 
noterar då in i protokollet att parterna sedan tidigare har ett gemensamt barn. 
Ofta är detta tillräcklig information för att faderskapet skall kunna bekräftas 
eftersom man som utredare inte vill gräva för mycket i parternas privatliv. 
Just denna typ av fall förekommer inte alltför sällan då parterna har 
separerat och träffats på nytt för att försöka lappa ihop förhållandet, men 
inte lyckats. Enbart telefon- eller brevkontakt mellan utredare och de 
tänkbara föräldrarna förekommer inte i de fall modern inte är sambo.  
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5.2.5 Utredning vid ifrågasättande av 
faderskapspresumtionen 

Socialnämndens utredningsplikt gäller främst i de fall modern är ogift men 
nämnden kan också komma att göra en utredning när 
faderskapspresumtionen ifrågasätts enligt 2:9 FB. I 2:9 FB anges att 
socialnämnden skall öppna en utredning om det anses lämpligt. I dessa fall 
upprättas ett Ä-protokoll, där faderskapspresumtionen hävs, samt ett S- eller 
MF-protokoll där det nya faderskapet kan fastställas.154

 
När en faderskapspresumtion ifrågasätts tar utredaren alltid emot 
informationen från den person som ifrågasätter faderskapet, oavsett sig det 
är den äkta maken som hävdar att han inte är fader till barnet eller om det är 
en annan man som tror sig vara fader. Inledningsvis görs en bedömning av 
uppgifternas sanningshalt. Utredaren pressar mannen på hans åsikter för att 
kunna känna av om hans påstående är allmän ilska eller om det finns fog för 
uppgifterna. Om det finns någon som helst trovärdighet i uppgifterna hör 
utredaren alltid modern om de nya uppgifterna. Om modern uppger att 
informationen är riktig görs en lämplighetsbedömning om huruvida en ny 
utredning skall öppnas. Mannen och modern kallas då först till ett personligt 
möte där de båda två berättar sina historier. Eftersom socialnämnden har en 
skyldighet att medverka till att rätt faderskap fastställs öppnas ofta en 
utredning om det finns fog för uppgifterna. Det kan dock finnas fall där en 
utredning inte anses lämplig p.g.a. att den kan medföra men för barnet eller 
att modern kan utsättas för stora psykiska påfrestningar. Utredaren måste 
hela tiden bedöma skälen och konsekvenserna av en ny utredning. Det är 
viktigt att ställa sig själv frågan Vad innebär en ny utredning för barnet? I 
tveksamma fall är det viktigt att kontrollera om en fortsatt utredning ställer 
till relationen mellan den rättsliga fadern och barnet. Det kan vara så att den 
äkta makens ovisshet är så frustrerande att hans förhållande med barnet 
kommer till skada och då är det oftast bäst att göra en utredning för att få 
klarhet i frågan. Om barnet är äldre kan en ny utredning försvåra 
förhållandet mellan parterna, och inverka negativt på barnet. När en ny man 
hävdar sig vara fader lång tid efter barnets födsel kan det anses olämpligt att 
ta bort barnet från den rättsliga fader barnet en gång har fått. Samtidigt 
måste man ha i åtanke att barnet har rätt till sin biologiska fader.  Som 
utredare gör man en avvägning om vad som är bäst för barnet och om det 
anses lämpligt i det enskilda fallet görs en genetisk undersökning. Den man 
som anser sig vara fader till barnet kan inte väcka talan vid domstol om att 
häva faderskapspresumtionen, något som den äkta maken kan om han nekas 
utredning av socialnämnden enligt 3:1 FB. 
 
Om maken, modern och den tänkbara fadern är överens om vem som är 
fader till barnet kan faderskapspresumtionen hävas genom en ny bekräftelse. 
Detta kallas för en trepartsbekräftelse men den är mycket ovanlig i 
praktiken. Detta är även det enda sättet som socialnämnden kan häva 
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faderskapspresumtionen på. I övriga fall måste domstolen häva 
faderskapspresumtionen och därefter fastställa det nya faderskapet.  
 

5.2.6 Ifrågasättande av faderskapsbekräftelse 

Som nämnts under tidigare kapitel kan även en bekräftelse hävas under 
särskilda omständigheter. Vid ifrågasättande av en faderskapsbekräftelse 
måste man som utredare först ställa sig frågan om det har tillkommit några 
nya uppgifter sedan den rättsliga fadern bekräftade faderskapet. Detta kan 
t.ex. röra sig om att en annan man har angett till socialnämnden att han är 
barnets riktige fader eller att den rättsliga fadern har fått reda på att modern 
varit otrogen under konceptionstiden. Att nya uppgifter har blivit kända 
sedan bekräftelsen är ett absolut krav för att socialnämnden skall ta upp en 
ny utredning. Av detta följer att en bekräftelse inte kan hävas, eller ens 
utredas, utan skäl.  
 
Om nya uppgifter kan styrkas går utredningen till på ungefär samma sätt vid 
ifrågasättande av en bekräftelse som vid ifrågasättande av en 
faderskapspresumtion. När en annan man än den fastställda fadern menar att 
han är fader till barnet får utredaren avgöra om han verkar trovärdig. Om 
utredaren inte kan hitta några ”bevis” för mannens uttalande räcker inte 
uppgifterna för en ny prövning och utredningen avstyrs. I de fall mannens 
uppgifter går att bevisa är det ändå inte alltid som en ny utredning öppnas. 
Då mannen verkar trovärdig lämnar han alla uppgifter av betydelse och 
därefter pratar utredaren med modern. Om hon anger att den nya mannen 
kan vara fader till barnet verkar utredaren ofta för att en DNA-analys 
kommer till stånd. Om modern och den rättsliga fadern inte vill genomgå en 
DNA-analys tar utredaren hänsyn till barnets ålder. Om barnet är litet och 
inte förstår innebörden av analysen kan en sådan komma till stånd ändå, 
genom en DNA-analys på barnet och den ”nye” mannen eller genom att 
domstolen förordnar om en rättsgenetisk undersökning som alla parterna 
genomgår. Om vetskapen om sitt ursprung anses vara till barnets bästa i det 
enskilda fallet görs en DNA-analys annars avstyrs utredningen.  
 
Om alla fyra parter, mamman, barnet, den rättslige fader och den ”nye 
fadern”, går med på en DNA-analys görs den på alla fyra samtidigt. 
 
I de fall modern helt förnekar att hon har haft sexuellt umgänge med den 
man som påstår sig vara fader går utredaren enbart på hennes utsaga och 
ingen fortsatt utredning görs. Några utredare anser dock att man bör 
kontakta modern ett antal gånger för att fullfölja sin utredningsplikt, 
eftersom hon kan komma att ändra sin historia. 
 
I de fall den rättsliga fadern inte längre tror sig vara fader till barnet tar 
utredaren också hänsyn till vad som anses vara bäst för barnet. Om det är 
obefogade, rent psykologiska, uppgifter mannen framför görs ofta inte en 
fortsatt utredning. Det krävs, som nämnts, att han har ”bevis” för att det kan 
finnas en annan fader, som uppkommit efter det att bekräftelsen gjordes. En 
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DNA-analys kan göras även om uppgifterna inte kan bevisas, men det är 
endast om barnet är i behov av att få visshet i faderskapsfrågan. Det är, 
precis som vid ifrågasättande av en faderskapspresumtion, en 
bedömningsfråga och hur man gör kan variera från utredare till utredare. 
Om det är ett S-protokoll som ifrågasätts har dock skyldigheten att se på nya 
uppgifter i efterhand ökat eftersom utredaren en gång har godkänt 
faderskapet. I vissa fall godtas det att mannen som bekräftat faderskapet har 
gjort en DNA-analys på eget bevåg som bevisar att han inte är fader och då 
öppnar det för en ny utredning.  
 

5.2.7 Om modern vill inte medverka 

En faderskapsutredning är starkt beroende av moderns utsaga, vilket kan 
leda utredningen i olika riktningar. Om det är uppenbart att modern inte vill 
medverka till att få faderskapet fastställt kan utredaren använda sig av en del 
ekonomiska påtryckningsmedel. Utredaren informerar som huvudregel 
modern om att hon inte har rätt till något underhållsstöd, enligt lag 
(1996:1030) om underhållsstöd, så länge hon inte medverkar till att 
faderskapet fastställs. Utredaren kan då kontakta försäkringskassan och 
berätta att modern inte medverkar till faderskapsutredningen, vilka i sin tur 
drar in underhållsstödet till barnet. I de fall modern väljer att inte komma till 
de inbokade mötena med familjerättsbyrån använder vissa utredare sig även 
av andra metoder. Utredarna kan kontakta den socialsekreterare som 
kvinnan går till om hon får ekonomisk hjälp. I dessa fall kan 
faderskapsutredaren ta reda på när modern har sitt nästa möte med 
socialsekreteraren, och komma dit. Socialsekreteraren informerar då 
kvinnan om att även faderskapsutredarna kommer att närvara vid nästa 
möte. 
 
Det är också av vikt att kvinnan blir informerad om de sociala 
konsekvenserna som ett uteblivit faderskap kan innebära. Utredaren 
informerar därför modern om hur viktigt det är för barnet att ha en fader 
samt att det kan vara av framtida vikt för modern att faderskapet fastställs 
eftersom hon kan behöva berätta för barnet vem som är fader eller varför 
barnet inte har någon rättslig fader. 
 
När utredarna informerat modern om konsekvenserna av att faderskapet inte 
blir fastställt åligger det henne själv att komma med uppgifter. En utredare 
kan kontakta modern igen efter ett tag om hon då mognat eller kommit på 
andra tankar. Utredningsplikten är långtgående och det innebär att utredaren 
även kan kontakta andra närstående personer till mamman som kan ha 
värdefull information. Detta görs dock i minsta möjliga mån, eftersom 
utredaren inte vill dra in fler personer i utredningen än vad som är 
nödvändigt. Exempel på fall när utomstående hörs är om kvinnan har många 
barn tillsammans med en och samma man sedan tidigare och man på goda 
grunder kan anta att han är fader även till det nyfödda barnet. 
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Om en man kontaktar familjerättsbyrån och hävdar att han är fader till ett 
barn där faderskapet inte är fastställt följer utredaren upp dessa uppgifter 
och kan då ta en DNA-analys på bara fadern och barnet om modern inte vill 
medverka. I dessa fall är säkerheten på DNA-testen lite lägre, 99,9 %, 
jämfört med 99,9999 % i de fall alla tre, modern, fadern och barnet, testas. 
 
När modern inte vill medverka till faderskapsutredningen anser de flesta 
utredare att det är bäst att försöka bygga upp en relation med henne genom 
att ha regelbundna möten utsprida över ett till två år. På detta sätt ökar 
förtroendet dem emellan och utredaren kan känna av om modern verkligen 
inte vet vem fadern är eller om hon bara inte vill medverka. Dessutom ökar 
möjligheterna till att kvinnan så småningom vill öppna sig och berätta vem 
mannen är. Det har bl.a. visats sig finnas fall där kvinnan och hennes släkt 
inte har velat ha mannen som fader till en början men efter ett tag accepterat 
honom. Om det fortfarande inte kommit fram några uppgifter efter två år 
kan utredningen läggas ner med anledning av att det anses utsiktslöst att få 
tillräcklig information om faderskapet. 
 

5.2.7.1 Om modern inte vet vem mannen är 
I de fall modern inte vet namnet på barnets fader får utredaren inte släppa 
utredningen i första taget. De utredare jag har pratat med ber alltid modern 
att berätta hela historien om hur och var de träffades samt alla andra detaljer 
hon vet om mannen. Anser utredaren att det är möjligt att spåra mannen 
utifrån dessa uppgifter gör man det. Om moderns berättelse inte räcker för 
att nå den tänkbara fadern kan man som utredare ge modern en del uppdrag. 
Modern uppmanas då att prata med alla personer som var med den kvällen 
hon träffade mannen och som kan veta något om honom. Hon kan även söka 
efter honom på Internet, via kontaktannonser eller genom att gå tillbaka till 
stället där de träffades för att se om han återkommer. Mamman ges ett 
undersökningsansvar och i de fall hon vill hitta fadern utför hon ofta denna 
undersökning, eftersom hon vet att det är för barnets bästa. Under tiden som 
mamman söker efter mannen kan utredningen ligga öppen och utredaren bör 
även ha några regelbundna möten med henne under denna tid. Om det 
fortfarande inte har framkommit några uppgifter när ett till två år har gått 
läggs utredningen ner. Utredningen kan dock komma att tas upp igen om det 
kommer fram nya uppgifter. Det kan vara så att kvinnan kommer på nya 
saker om mannen eller att fadern självmant hör av sig. Exempelvis har det 
funnits fall där mannen suttit i fängelse eller varit utomlands men hört av sig 
när han har fått möjlighet. 
 

5.2.8 Blodundersökning 

Vid behov kan socialnämnden sörja för att en blodundersökning kommer till 
stånd enligt 2:6 FB. Med en säkerhet på 99,9999% kan felaktigt utpekade 
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män uteslutas från faderskapet. Trots detta används det årligen endast 
blodundersökningar i 2 % av socialnämndens faderskapsärenden. 155

 
En DNA-analys skall tas på modern, fadern och barnet och skickas till 
Rättsmedicinalverket i Linköping. Förr gjorde man ofta DNA-analyser 
genom blodprov och några utredare använder det fortfarande men idag finns 
det en snabbare metod. Genom att en munskrapa tas på insidan av båda 
kinderna, 6-7 gånger, kan man få fram den kroppsvätska som behövs. 
Kroppsvätskan sätts sedan på ett reagens papper där kroppsvätskan lägger 
sig i kedjor. Med denna typ av DNA-analys tar det bara två veckor innan 
parterna kan få svar på provet, vilket kunde ta upptill 6 månader med 
blodundersökningar. En annan sak som är positiv är att parterna kan ta 
DNA-testet på plats, i samband med samtalet med socialnämnden. Tidigare 
var parterna tvungna att boka tid för en blodundersökning och det hände att 
många män hann ändra sitt beslut eller drog ut mycket på tiden innan de 
gjorde en undersökning. Dessutom kan utredaren styrka att den man som 
genomgår undersökningen verkligen är den han utger sig för. Tidigare har 
det förekommit fall där parterna försökt lura provtagaren med sin identitet. 
 
DNA-analysen kan utesluta felaktigt utpekade män i 99,9999% av fallen  
men den utesluter dock inte personer som är släkt i rakt uppåtstigande led 
eller syskon. I dessa fall används en DNA-analys med fler markörer än de i 
vanliga fall 16 stycken. Migrationsverket använder sig ofta av dessa utökade 
analyser eftersom det har hänt att en man tar in sitt barnbarn i Sverige men 
hävdar att han är barnets fader. Om en kvinna varit ihop med två bröder 
krävs ett sådant utökat DNA-prov. 
 
Vanligtvis används blodundersökningar alltid om kvinnan har haft sexuellt 
umgänge med mer än en man under konceptionstiden och i de fall någon av 
parterna begär det. Även i de fall parterna är överens om att de är föräldrar 
men utredaren anser att det finns en viss tveksamhet kring faderskapet kan 
de verka för att en DNA-analys äger rum. En sådan förfrågan ifrågasätts ofta 
inte eftersom mannen är medveten om att det i alla fall är möjligt att det 
finns andra inblandade män. Det finns dock ett fåtal fall när parterna inte vill 
genomgå en undersökning men utredaren anser det nödvändigt. Parterna 
måste av ren frivillighet ställa upp på blodundersökningen för att den skall 
kunna äga rum. Socialnämnden informerar då parterna om hur en sådan 
undersökning går till, vad resultatet innebär och om domstolens möjligheter 
till föreläggande om vite vid nekande till undersökning. Med vetskap om 
dessa följder går parterna till slut ofta med på undersökningen för att minska 
oangelägenheter. Om mannen vill genomgå en undersökning spelar det 
ingen roll vilka skäl han har för det. Om mannen inte vill göra en 
undersökning och det inte finns några tvivel mot att han är fader är en DNA-
analys inte motiverad och han behöver inte genomföra någon 
rättsgenetiskundersökning. 
 

                                                 
155 Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt, 2005, s. 51f. 
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 I de fall en faderskapspresumtion eller en bekräftelse ifrågasätts skall först 
den rättsliga fadern testas. Först när han kan uteslutas från faderskapet får 
andra män testas. Om man inte kan få tag på den äkta mannen, eller om han 
inte vill medverka, kan man ta en DNA-analys på modern och den nya 
mannen. När endast en man återstår efter den rättsgenetiska undersökningen 
skall han beredas tillfälle att bekräfta faderskapet. Om mannen trots 
undersökningen är tveksam till faderskapet bör han inte bekräfta faderskapet 
utan istället informeras om att ärendet ges in till domstol för prövning. 

5.2.9 Utredning vid assisterad befruktning  

När föräldraskapet skall fastställas för ett barn som tillkommit genom 
assisterad befruktning sker utredningen i princip på samma sätt som då 
barnet kommit till på naturlig väg. Utredaren använder även då främst ett S-
protokoll eftersom parterna skall vara åtminstone sambor för att få utföra en 
insemination eller befruktning utanför kroppen. Ett MF-protokoll kan bli 
aktuellt i de fall parterna har separerat efter det att befruktningen har skett. 
 
Utredaren begär att få se det skriftliga samtycket som parterna ska ha lämnat 
i samband med befruktningen. Om inte ett skriftligt samtycke kan uppvisas, 
vilket inte är helt ovanligt, kontaktar utredaren den läkare som ansvarat för 
befruktningen och han kan då bekräfta eller förneka att ett samtycke 
lämnats. Dessutom kontrollerar utredaren de protokoll som parterna fått ta 
del av efter befruktningen där det anges att de två är föräldrar. Om samtycke 
kan stärkas och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att 
barnet har avlats genom den assisterade befruktningen bör mannen och 
kvinnan eller kvinnorna beredas tillfälle att bekräfta föräldraskapet. Om 
samtycke inte med säkerhet kan stärkas bör utredaren informera parterna om 
att föräldraskapet eller faderskapet fastställs av domstol.  
 
När någon av parterna är tveksam till om barnet verkligen avlats genom 
befruktningen skall konceptionstiden räknas om, och om det krävs skall 
utredaren genom den ansvarige läkaren verka för att mannen i förhållandet 
eller spermagivaren genomgår en rättsgenetisk undersökning. 156 Om två 
kvinnor är att anse som föräldrar kan spermadonatorn eller andra tänkbara 
män genomgå en rättsgenetisk undersökning.157

 
Om föräldrarna var gifta vid tidpunkten för befruktningen presumerades den 
man som samtycke till befruktningen vara barnets förälder. Om denna 
presumtion senare ifrågasätts skall socialnämnden utreda föräldraskapet om 
det anses lämpligt enligt 2:9 FB. Om utredningen anses lämplig måste den 
tänkbara fadern och/eller donatorn genomgå en DNA-analys. 
 

                                                 
156 SOSFS 2004:16, s. 10. 
157Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 387. 

 46



5.2.10 Nedläggning 

Utredningen skall ske för barnets bästa och bara i undantagsfall får 
socialnämnden lägga ner en faderskapsutredning eftersom barnet har rätt att 
få veta sitt ursprung. Varje år läggs ändå cirka 300-400 
faderskapsutredningar ner.158Ett beslut att lägga ner en faderskapsutredning 
är emellertid bara ett tillsvidarebeslut, vilket innebär att socialnämnden kan 
ta upp utredningen igen om det kommer fram nya uppgifter.159  
 
En nedläggning kan göras om det är utsiktslöst att fastställas faderskapet. 
Det kan t.ex. vara fall där fadern inte går att finna eller där det på andra sätt 
inte är möjligt att få tillräckliga uppgifter om faderskapet för att det skall 
kunna fastställas. Detta är den absolut vanligaste nedläggningsgrunden och 
orsaken till ca 95% av alla nedläggningsärenden. I praktiken rör det sig 
oftast om fall då modern inte vill medverka eller då barnet är ett resultat av 
en engångsföreteelse och modern inte vet namnet på den man hon haft 
sexuellt umgänge med. Utredaren informerar dock modern om att hon skall 
underrätta nämnden om några nya uppgifter om fadern blir kända för henne. 
 
En annan grund för nedläggning kan vara om barnet kan få men av en 
fortsatt utredning. Utredarna menar då att man måste ställa sig frågan: Vad 
kan utredningen ställa till med för barnet? I vissa fall är det kanske bättre 
att låta bli att fastställa faderskapet, samt i fall av hävning är det kanske 
bättre att låta barnet ha den fader han eller hon en gång fått. I dessa fall 
berättar modern för utredaren varför hon anser att barnet kan skadas av en 
fortsatt utredning. Om moderns uppgifter anses befogade läggs utredningen 
ner. Vissa utredare skriver ändå ner all värdefull information om mannen i 
faderskapsprotokollet som bevaras om barnet senare söker sitt ursprung.  
 
Den tredje nedläggningsgrunden är om modern kan utsättas för psykiska 
påfrestningar av en fortsatt utredning. Psykiska påfrestningar kan t.ex. 
förekomma om modern har blivit utsatt för hot av barnets fader eller om 
barnet har kommit till genom våldtäkt eller incest. Vissa utredare anser att 
man måste vara försiktig med nedläggning i fall som misshandel eller hot i 
hemmet eftersom modern en dag vill ha fastställt faderskapet men andra 
dagen lägga ner utredningen p.g.a. rädsla. En utredning läggs därför inte ner 
i första taget utan istället väntar man till utredningen fått lite tid.  
 
Den sista nedläggningsgrunden, som är ytterst ovanlig, är om modern har 
samtyckt till en adoption som inte är färdig än, enligt 4:5a FB. I de fall 
modern har samtyckt till adoption innebär det att barnet inte kan få veta sitt 
biologiska ursprung, eftersom en utredning av faderskapet inte görs i dessa 
fall.  

                                                 
158 Å. Saldeen, Karnov, 2006/2007, s. 386. 
159 G. Wallin, Föräldrabalken en kommentar, 2003, s. 2:9. 
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5.2.11 Domstolsförfarande 

Ett faderskapsärende skickas väldigt sällan till domstol men det finns fall 
när det måste göras. Det är främst om ett avtal har skrivits om att en man är 
fader men det senare visar sig att en annan man är fader till barnet, eller om 
en faderskapspresumtion visar sig vara felaktig. Om socialnämndens 
utredning leder fram till att den man som är rättslig fader inte är biologisk 
fader till barnet måste domstolen häva det första faderskapet och därefter 
fastställa det andra.  
 
Ett annat fall när en utredning hänskjuts till domstol är om det är utrett vem 
som är fader, t.ex. genom en DNA-analys, men denna man trots allt vägrar 
att godkänna faderskapet. Socialnämnden kan inte tvinga fram en 
bekräftelse trots att faderskapet är utrett utan domstolen måste i dessa fall 
fastställa faderskapet.  
 
Ett tredje fall är då mannen vägrar att medverka till utredningen. Om 
modern endast anger en man som möjlig fader till barnet men denna man 
vägrar att medverka eller vägrar att genomgå en DNA-analys i de fall det är 
nödvändigt skall utredningen hänskjutas till domstol. Domstolen kan då 
förordna om en blodundersökning enligt 1 § BlodUL och informera mannen 
om att vite och polishämtning kan bli aktuellt om han inte genomgår 
undersökningen.  
 
I de fall som faderskapet skall fastställas genom dom kan socialnämnden 
föra barnets talan enligt 3:5 FB.  
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6 Analys 

6.1 Allmänt 
Sedan den genomgripande reformen år 1969 när alla barn likställdes i 
arvsrättligt hänseende har biologiskt släktskap tillmäts stor betydelse vid 
faderskapets fastställande. Att barnets biologiska fader också skall vara 
rättslig fader betonas av de höga beviskraven vid fastställande av faderskap 
samt genom att ett faderskap kan hävas om det visar sig vara felaktigt. 
Principen om att den rättsliga fadern också skall vara den biologiska fadern 
kan dock inte alltid anses uppfylld i praktiken, istället tillmäts ofta andra 
intressen större betydelse. Min undersökning har även bekräftat att vissa av 
de inblandade parterna har en väldig stor makt över sin och barnets 
situation, medan andra får förlita sig på att andra personer vidtar åtgärder för 
att få sin röst hörd. Jag kommer i följande kapitel att närmare redogöra för 
de verkningar som faderskapsutredningarna medför i praktiken. 
  

6.2 Är det alltid till barnets bästa att få sin 
biologiska fader fastställd? 

När ett faderskap skall fastställas till ett barn fött av en ogift moder strävar 
lagen efter att det biologiska och rättsliga faderskapet skall vara detsamma. 
Även i de fall en faderskapspresumtion eller en bekräftelse ifrågasätts anses 
det ligga i barnets intresse att få veta sitt ursprung.  De faderskapsutredare 
jag har intervjuat menar dock att de biologiska föräldrarna inte alltid är de 
som bäst kan tillgodose barnets behov av trygghet och omtanke. Det finns 
m.a.o. olika sätt att tolka principen om barnets bästa på. Nedan följer en 
diskussion om huruvida det är till barnets bästa att den rättsliga fadern är 
densamma som barnets biologiska. 
 
Å ena sidan kan man hävda att den rättsliga föräldern skall vara den som 
bäst fullgör föräldraskapets rättsliga ansvar. Om de biologiska föräldrarna 
inte kan fullgöra denna skyldighet bör det fastställda faderskapet inte 
avgöras enbart med blodbandet i åtanke.  Många menar att viljan att vara 
förälder skall kunna vara mer avgörande än biologiskt släktskap eftersom 
barnet då får föräldrar som faktiskt vill vara föräldrar. Vid bl.a. assisterad 
befruktning är inte det genetiska och rättsliga föräldraskapet detsamma utan 
det grundar sig på föräldrarnas vilja att vara föräldrar. Viljan att vara 
förälder torde innebära att de kan vara goda föräldrar som kan tillgodose sitt 
barns behov. Kanske borde inte socialnämndens utredningar vara mer 
långtgående eftersom den som vill bekräfta faderskapet ofta kan vara den 
bästa föräldern? 
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Å andra sidan menar jag att om det rättsliga och biologiska faderskapet 
överensstämmer är det alltid till barnets bästa. Det främjar principen om 
barnets rätt till sitt ursprung, rätten till två föräldrar och rätten att bli 
försörjd. Dessutom kan man med ganska stor säkerhet anta att barnet en dag 
kommer få veta sanningen om sitt ursprung och då antagligen känner en 
saknad eller längtan efter att hitta ”rätt” man. Biologiska föräldrar är kanske 
inte alltid bäst föräldrar men vem har sagt att den biologiska föräldern är 
den som har mest insyn i barnets liv, som är barnets sociala förälder. Ett bra 
socialt föräldraskap uppnås trots allt inte genom barnets födsel utan genom 
den uppfostran man ger barnet. Vad gäller många av de rättsverkningar som 
följer av faderskap är dessa till barnets fördel d.v.s. underhåll och arvsrätt. 
Den biologiska föräldern har skyldigheter gentemot barnet, inte tvärtom. 
Barnet och dess biologiska fader behöver inte ha ett traditionellt pappa-barn 
förhållande bara för att denna man är fastställd fader. Biologiska föräldrar 
kan vara oansvariga på många sätt men det bör i så fall vara en fråga om 
vem som är vårdnadshavare och om mannen skall ha umgängesrätt med 
barnet eller inte. Om den biologiska fadern inte kan ansvara för barnet kan 
modern ansöka om ensam vårdnad.   
 
En lagstiftning som betonar viljan att vara förälder istället för biologiskt 
släktskap hade dessutom varit väldigt komplicerad att genomföra. I vilka 
fall skulle viljan avgöra? Kan man helt och hållet bortse från den man som 
har avlat barnet? Vad händer om ingen vill vara fader eller om vilja ändras? 
Viljan att vara fader kan ha berott på viljan till familjesammanhållning som 
senare kan försvinna om modern och mannen separerar.  
 
Visserligen är det inte föräldrarnas rätt att få barn utan barnet som har rätt 
till sina föräldrar. Trots detta borde de ”biologiska” föräldrarna ha rätten att 
få det faktiska förhållandet fastställt. Likaså borde det anses vara till barnets 
bästa att veta sitt ursprung ur medicinsk synpunkt. Många sjukdomar har 
visat sig vara ärftliga och det kan förekomma fall då barnet är i behov av en 
donation som endast föräldrarna kan ge honom eller henne. Enligt gällande 
rätt kan dessutom ett felaktigt fastställt faderskap hävas, under vissa 
förutsättningar. Detta innebär att barnet har en oskyddad ställning om den 
rättsliga faderns vilja att vara fader ändras. Som jag kommer att redogöra för 
nedan innebär det att en felaktigt fastställd fader har en väldig makt över sin 
och barnets situation. Barnets behov kan mycket väl bäst tillgodoses av en 
man som inte är biologisk fader till barnet men p.g.a. att det finns 
möjligheter att häva ett felaktigt faderskap anser jag att det alltid är till 
barnets bästa att den biologiska fadern får status som rättslig fader till 
barnet.    

6.3 Faderskapsbekräftelse om modern är 
sambo 

I lagen görs ingen skillnad på faderskapsutredningen i de fall modern är 
sambo, särbo eller ensamstående. Socialnämndens utredningar ser däremot 
olika ut beroende på moderns civilstånd. Enligt lagen skall den man som 
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kan antas vara barnets fader beredas tillfälle att bekräfta faderskapet. För att 
en man skall kunna antas vara fader krävs en del efterforskning men 
socialnämndens utredning i de fall modern är sambo är inte speciellt 
långtgående. I de flesta fall grundar sig faderskapet enbart på ett gemensamt 
utlåtande från modern och mannen att det är deras gemensamma barn.  
Vissa utredare frågar även parterna om de har sammanbott under hela 
graviditeten medan andra utredare menar att parterna har kunnat bli sambor 
en vecka innan barnets födelse utan att det skall påverka utredningens 
karaktär. Frågan är då om det gemensamma utlåtandet och sammanboendet 
gör att mannen ifråga kan antas vara fader till barnet? Om parterna har 
sammanbott under hela konceptionstiden får sannolikheten anses relativt 
stor att mannen i förhållandet är fader till barnet. Många utredare bortser 
dock från sammanboendets längd. Att bortse från längden på förhållandet 
kan inte anses riktigt med tanke på att en faderskapspresumtion kan hävas 
om två makar inte var gifta vid den tid då barnet kan ha avlats enligt 1:2 
tredje punkten FB. Må vara att denna hävningspunkt inte används alltför 
ofta längre, med tanke på DNA-tekniken, men den visar på vikten av 
äktenskapets längd för att mannen skall presumeras vara fader. 
 
Att ett förälskat par anser att barnet är deras gemensamma innebär inte att 
det är det faktiska förhållandet, men det utesluter inte heller det. Modern är 
den enda som vet om hon har haft samlag med flera män under 
konceptionstiden. Hon kan välja att inte nämna andra män som hon haft 
sexuellt umgänge med, varken för utredaren eller för sin sambo. Mannen 
kan veta att andra tänkbara fädrar finns men ta på sig faderskapet utan att 
det märks vid faderskapsutredningen. I de fall mannen är tveksam till om 
han är fader kan han ändå åta sig faderskapet av olika anledningar, t.ex. för 
att han inte vill ifrågasätta moderns trohet. Socialnämnden menar att de inte 
behöver ställa fler frågor till ett sambopar om det inte uppkommer några 
tvivel kring faderskapet. Att det uppkommer tvivel i denna typ av 
förenklade utredningar måste dock anses väldigt ovanligt. Eftersom 
utredaren endast ställer två frågor kan parterna lätt dölja tvivelaktiga 
uppgifter, om de så önskar. Parternas vilja blir i dessa fall avgörande för 
vem som skall anses som barnets rättsliga fader.   
 
I många fall hävdar socialnämnden att barnets har rätt till sitt ursprung men 
vid faderskapsutredningar när parterna är sambor görs ingen närmare 
kontroll av faderskapet riktighet. I dessa fall är utredarna istället väldigt 
måna om att värna om sambornas rätt till ett skyddat privatliv och rädda för 
att ifrågasätta deras samlevnad. I praktiken kan faderskapets fastställande 
vid ett samboförhållande nästintill jämställas med faderskapspresumtionen 
eftersom det mer eller mindre tas för givet att mannen i samboförhållandet 
är barnets fader. Det enda som skiljer utredningen från 
faderskapspresumtionen är en chans för mannen och modern att aktivt 
godkänna eller förneka faderskapet. Barn födda i äktenskapet får 
automatiskt en fader men möjligheten till hävning finns även där. Att barnet 
kan få en fader utan närmare undersökning beror på att det ses som ett skydd 
för barnet att ha en familj att höra hemma i med två rättsliga föräldrar. Att 
barnet får växa upp i en familj med två föräldrar är ett grundläggande behov 
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för barnet men är det verkligen är ett skydd för barnet att få en fader på ett 
närmast automatiskt sätt?  Som jag nämnt innan hamnar barnet i en väldigt 
oskyddad position om det senare kommer fram nya uppgifter som visar att 
den fastställda fadern inte är barnets biologiska fader, eftersom faderskapet 
då kan hävas.   
 
Enligt min mening får barnets bästa ge vika för sambornas rätt till ett 
skyddat familjeliv i dessa fall. Jag menar att utredarna skulle kunna ställa 
fler frågor till ett sambopar utan att det kränker deras förhållande. En 
förfrågan till parterna huruvida de vill genomgå en DNA-analys eller om de 
har haft sexuellt umgänge under konceptionstiden kan inte anses inkräkta 
alltför mycket på deras förhållande. Om en något mer utvidgad utredning 
görs ökar chanserna att tvivelaktiga uppgifter kommer fram vid utredningen. 
Detta kan undvika att faderskapet ifrågasätts i framtiden och det resulterar i 
att barnet inte behöver tas bort från den familj han eller hon växt upp 
tillsammans med. Möjligheterna till att det riktiga faderskapet fastställs ökar 
genom en utvidgad utredning och det medför att barnet får rätt till sitt 
ursprung och därmed rätt till sin riktige fader. Att barnets behov tas tillvara 
torde dessutom vara av högt intresse för alla inblandade och därför borde ett 
sambopar ha förståelse för att en utvidgad utredning görs, även om det 
innebär att de måste redogöra för sitt privatliv.  

6.3.1 Brev- och telefonkontakt 

I undantagsfall kan enbart brev- och telefonkontakt förekomma mellan 
samborna och faderskapsutredarna. Denna typ av kontakt sker främst i de 
fall ett sambopar har ett gemensamt barn sedan tidigare. I dessa fall måste 
det anses väldigt svårt att bedöma om det faderskap som fastställs verkligen 
är det ”rätta”.  Genom att modern och fadern skriver på en blankett om att 
de är föräldrar till barnet kan det inte anses utgöra en säker grund för att rätt 
faderskap blir fastställt. Trots att jag inte anser att de personliga mötena vid 
faderskapsutredningar av ett sambopar är tillräckliga får denna typ av 
utredning anses vara ännu mindre ändamålsenlig. Vid ett personligt möte 
finns en något större möjlighet att utredaren kan känna av stämningen och 
vara lyhörd för tvivelaktiga uppgifter. Likaså kan utredaren kontrollera att 
de personer som skriver på blanketterna är de som de anger sig för att vara 
genom att kräva legitimation. Identiteten på de personer som fyller i en 
blankett hemifrån kan inte styrkas på samma sätt. 

6.4 Utvidgad utredning 
I de fall modern är ensamstående eller särbo är faderskapsutredningen mer 
omfattande. Utredarna frågar mer angående parternas relation, om de haft 
sexuellt umgänge under konceptionstiden och tillhandahåller alltid en DNA-
analys för mannen. Dessa frågor får anses öka chansen att finna tvivelaktiga 
uppgifter. Trots detta kan utredningen inte anses helt säker eftersom en lögn, 
eller tron om verkligheten, även här kan innebära ett felaktigt faderskap. Om 
parterna har ett förhållande, eller om bara en man anges, är det inte alltid 
som mannen vill genomgå en DNA-analys och förekommer det inga tvivel 
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bereds han tillfälle att bekräfta faderskapet även om en DNA-analys inte 
gjorts. Parternas utsagor är det avgörande i de flesta av socialnämndens 
faderskapsutredningar och de innebär antagligen ofta att rätt faderskap 
fastställs men de kan inte uteslutas att även fel faderskap fastställs ibland. 
De två parter som vill vara föräldrar kan bli det oavsett om de är biologiska 
föräldrar eller inte, under förutsättningen att de inte lämnar tvivelaktiga 
uppgifter.  
 
I de fall som modern anger att hon har haft sexuellt umgänge med mer än en 
man under konceptionstiden kan man dock vara säker på att det riktiga 
faderskapet fastställs. I dessa fall krävs alltid att konceptionstiden räknas om 
eller att de instämda männen genomgår en DNA-analys. När alla utom en 
man har uteslutits kan den återstående mannen bekräfta faderskapet. Om 
männen inte vill genomföra en DNA-analys skickas ärendet alltid till 
domstol som förordnar om en rättsgenetisk undersökning. Med anledning av 
detta kan man konstatera att de fall där utredarna kan vara helt säkra på att 
”rätt” faderskap fastställs är de fall då modern och mannen inte själva säkert 
vet vem som är fader. I de fall där modern och mannen anger att de är 
barnets biologiska föräldrar är det endast de själva som kan veta om det 
stämmer med verkligheten eller inte.  
 

6.5 Ogiltigförklarande av bekräftelse 
En bekräftelse kan ogiltigförklaras om det visar sig att det är fel man som 
har godkänt faderskapet enligt 1:4 sista stycket FB. Ett absolut krav för att 
faderskapsbekräftelsens riktighet skall utredas är att det har kommit fram 
nya uppgifter sedan bekräftelsen som ger anledning att anta att den rättsliga 
fadern inte är barnets biologiska fader. Detta kan t.ex. vara om modern har 
undanhållit uppgifter om att hon har haft sexuellt umgänge med någon 
annan man under konceptionstiden.  
 
Den fastställda fadern kan anmäla sina misstankar till socialnämnden som 
då skall öppna en ny utredning i faderskapsfrågan. Om mannen inte har 
några grunder för sina påstående avstyrs utredningen med anledning av att 
kravet på nya uppgifter inte är uppfyllt. Endast om barnet behöver visshet i 
frågan görs en DNA-analys i dessa fall. Det kan t.ex. röra sig om fall där 
den rättsliga fadern känner en så stor osäkerhet kring sitt faderskap att det 
går ut över hans relation med barnet. Resultaten av DNA-analysen kan då 
utesluta eller bekräfta mannen som fader. Även om kravet på nya uppgifter 
är uppfyllt är det inte alltid som socialnämnden startar en ny 
faderskapsutredning. Socialnämnden menar att de ofta inte gör en ny 
utredning om det kan innebära att barnet blir faderlöst efter många års 
sammanboende med den rättsliga fader han eller hon en gång har fått. 
Utredningen görs enbart om det kan anses vara till barnets bästa. Att 
utredarna avstyr en utredning i dessa fall saknar förklaring för mig. Den 
fastställda fadern har även en möjlighet att få faderskapsbekräftelsen hävd, 
eller att få en blodundersökning förordnad, i domstol om inte socialnämnden 
tar upp frågan. Enligt min åsikt bör socialnämnden öppna en ny utredning 
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när den fastställda fadern ifrågasätter faderskapet. Genom att socialnämnden 
erbjuder en DNA-analys kan mannen snabbt bekräftas eller uteslutas från 
faderskapet. Om testet visar att mannen är barnets fader undviks 
offentligheten som en rättegång kan innebära. Om mannen utesluts från 
faderskapet måste domstolen visserligen häva faderskapet men med 
blodundersökningsresultatet som bevis skulle rättegången kunna bli 
kortvarig och inte innebära några större skador för barnet.  
 
Den man som hävdar att han är fader till barnet har inte talerätt om hävning 
vid domstol utan får förlita sig på att socialnämnden tar upp en ny 
utredning. Det har dock visat sig att den nya mannens möjligheter till 
framgång i faderskapsutredningar är starkt beroende av moderns vilja att ha 
honom som fader. Om modern nekar till mannens påstående öppnas ingen 
utredning. Om den nya mannens uppgifter är trovärdiga men modern och 
den rättsliga mannen inte vill genomgå en DNA-analys gör socialnämnden 
en avvägning om vad som är till barnets bästa. Anses det bäst för barnet att 
få sin biologiska fader fastställd skickas ärendet till domstol som kan 
förordna om en DNA-analys. Anses det däremot bäst att låta barnet ha kvar 
den psykologiska fader han en gång fått läggs utredningen ner. Ofta är det 
barnets ålder som är den avgörande faktorn i denna avvägning. Att 
socialnämnden agerar utifrån vad de anser vara barnets bästa är visserligen 
bra men i vissa fall kommer det i konflikt med principen om att barnet har 
rätt att veta sitt ursprung. Socialnämnden kan i dessa fall neka ett barn rätten 
till sitt ursprung. Det som socialnämnden inte tar hänsyn till är att barnet har 
en oskyddad ställning så länge det biologiska faderskapet inte är fastställt. 
Eftersom barnets ställning endast kan skyddas om det rättliga och biologiska 
faderskapet överensstämmer borde en ny utredning vara till barnets fördel 
oavsett barnets ålder. Att avstyra en utredning i dessa fall innebär inte att 
barnet får stanna hos sin psykologiska fader eftersom den rättsliga fadern 
har en möjlighet att väcka talan om ogiltigförklaring av 
faderskapsbekräftelsen om han får veta att en annan man kan vara fader till 
barnet. 
 

6.6 Faderskapspresumtionen och dess 
ifrågasättande 

Historiskt sett gjordes det stora skillnader mellan barn födda inom och utom 
äktenskapet. Den enda skillnad som lever kvar idag är 
faderskapspresumtionen för barn som fötts av en gift moder. När denna 
regel lagstadgades i 1917 års lag var syftet att barnet skulle ha en fader, om 
inte den biologiska så i alla fall en rättslig fader. Dessutom var äktenskapet 
den enda accepterade samlevnadsformen på den tiden. Idag, nästan hundra 
år senare, väljer många par att inte gifta sig, utan istället att leva som 
sambor, vilket får anses utgör en lika accepterad samlevnadsform. Trots 
detta får barn födda i äktenskapet än idag automatisk en fader, vilket tyder 
på att äktenskapet fortfarande har en mycket stark ställning i svensk rätt.  
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Lagen kräver inget biologiskt släktskap för att bli fader genom 
faderskapspresumtionen, det enda grunden för faderskapet är giftermålet. 
Trots detta anses presumtionen oftast innebär att det ”rätta” faderskapet 
fastställs.160 Eftersom lagen i övrigt strävar efter att rättsligt och biologiskt 
faderskap skall överensstämma finns det dock en möjlighet till hävning av 
faderskapspresumtionen. Den äkta maken kan vända sig till socialnämnden 
för att få faderskapet utrett om han misstänker att han inte är barnets fader. 
Mina intervjuer har visat att även i de fall mannen har trovärdiga uppgifter 
öppnas inte alltid en ny utredning för att fastställa det riktiga faderskapet. 
Socialnämnden gör först en lämplighetsbedömning där de avgör om en ny 
utredning bör äga rum. Om barnet är litet blir konsekvenserna sällan stora 
och en utredning kan göras. Om barnet däremot är äldre kan det medföra 
komplikationer och därför sker inte alltid en utredning i dessa fall. I 2:9 FB 
anges att socialnämnden skall öppna en ny utredning i de fall 
faderskapspresumtionen ifrågasätts om det är lämpligt. Vad som menas med 
att utredningen är lämplig anges inte i lagen men enbart det faktum att 
barnet är ett par år gammalt och kan riskera att blir faderlöst kan inte anses 
göra utredningen olämplig. Anledningen till att jag drar denna slutsats är att 
preklusionsreglerna angående mannens talerätt i hävningsfrågan har tagits 
bort för att faderskapspresumtion alltid skall kunna hävas om maken inte är 
barnets biologiska fader.  
 
Frågan är också om det är till barnets bästa att avstyra en utredning i de fall 
den rättsliga fadern uppenbarligen ifrågasätter sitt faderskap? Eftersom 
mannen ifrågasätter faderskapet får man anta att han inte vill ha något 
familjeförhållande om det visar sig att han inte är barnets fader. Ovissheten 
som den rättsliga fadern lever med kan också med största sannolikhet ha 
negativa inverkningar på hans relation till barnet, om han inte får klarhet i 
faderskapsfrågan.  
 
Den äkta maken har genom detta begränsade möjligheter att utreda sitt 
faderskap hos socialnämnden men han kan däremot väcka talan vid domstol 
om hävning av faderskapspresumtionen. En rättegång kräver lite mer tid och 
offentlighet men om mannen anser att han inte är fader är han nog villig att 
gå igenom en rättegång. Att socialnämnden nekar en utredning i de fall den 
äkta maken ifrågasätter faderskapspresumtionen kan inte förhindra att 
faderskapet hävs. 
 
Om det däremot är en annan man än den äkta maken som ifrågasätter 
faderskapspresumtionen är hans möjligheter lika begränsade som då han 
ifrågasätter en faderskapsbekräftelse. Denna mans enda möjlighet är att 
anmäla förhållandet till socialnämnden, eftersom han inte kan väcka talan 
vid domstol. Även i dessa fall har det dock visat sig att familjerättsbyråerna 
är restriktiva med att öppna nya utredningar. Om mannens uppgifter anses 
trovärdiga görs en lämplighetsbedömning om huruvida utredningen skall 
fortsätta eller inte. Även i dessa fall har barnets ålder en avgörande 
betydelse. När en ny man hävdar att han är fader riskerar barnet inte att bli 

                                                 
160 Prop. 1975/76:170, s. 132. 
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faderlöst men socialnämnden menar då istället att det ofta är bättre att barnet 
får behålla den fader han eller hon en gång har fått. Familjesammanhållning 
är bra för barnet och det medför att barnet har rätt till två föräldrar. Jag 
håller även med om att det kan skada barnet om den fader som barnet länge 
levt tillsammans med tas ifrån dem. Problemet är att denna 
familjesammanhållning kan komma att förändras i framtiden, om den 
rättsliga fadern inte är biologisk fader. Jag delar således inte socialnämndens 
definition av vad som är barnets bästa.  Att socialnämnden ignorerar en ny 
mans påstående om att han är fader ger inte barnet en bättre ställning 
eftersom mannen i äktenskapet då inte säkert är barnets fader och eventuellt 
kan komma att häva faderskapet i framtiden. Man kan då ställa sig frågan 
vad som är värst: Att barnet får ”byta” fader vid denna tidpunkt eller att 
barnet får leva i ovisshet och vid en senare tidpunkt inser att mannen han 
eller hon levt med i hela livet inte är dess fader. Visserligen kan den man 
barnet har levt tillsammans med vara den bästa sociala fadern men att inse 
att mannen inte är ens riktiga fader väcker antagligen någon form av längtan 
eller saknad efter att få veta vem den biologiska fadern är. Socialnämndens 
agerande i de fall en annan man ifrågasätter faderskapet främjar således mer 
de rättsliga föräldrarnas ställning och deras rätt till att behålla sitt familjeliv 
än barnets bästa. Barnets bästa främjas för stunden men eftersom någon 
taleberättigad kan väcka talan vid domstol är det inget som jag anser är till 
barnets bästa i det långa loppet. 

6.6.1 Slopad faderskapspresumtion? 

Eftersom faderskapspresumtionen inte är det mest ändamålsenliga när man 
eftersträvar enlighet i rättsligt och biologiska faderskap har det diskuterats 
om en slopning av presumtionsregeln skulle vara bättre. Riksdagen kom 
dock fram till att en slopning av faderskapspresumtionen skulle innebära 
alltför mycket arbete för inblandade myndigheter samtidigt som det anses 
kränkande att ett gift par ska behöva redogöra för sitt samliv vid en 
faderskapsutredning. Dessutom ansåg riksdagen att faderskapspresumtionen 
ofta medför att ”rätt” faderskap fastställas. 
 
Det enda som skiljer en faderskapspresumtion från en faderskapsutredning i 
de fall modern är sambo är ett aktivt godkännande från samboparet att det är 
deras barn. Om faderskap för äkta makar hade fastställts på samma sätt hade 
det i och för sig inneburit mer arbete för utredarna, men en enklare 
utredning kan ofta vara slutförd på ett par minuter eftersom den endast 
kräver ett gemensamt utlåtande angående faderskapet. En bekräftelse har 
dock visat sig vara svårare att häva vilket talar för att barnet hade fått en mer 
skyddad ställning om faderskapspresumtionen hade slopats. I och med att 
den äkta maken hade fått avge ett godkännande av faderskapet i dessa fall 
hade många fall av hävning av faderskapspresumtionen kunnat förhindras, i 
alla fall hävningar p.g.a. att barnet har uppenbart andra arvsanlag än mannen 
eller för att makarna inte har haft sexuellt umgänge under konceptionstiden. 
Dessutom hade mannen kunnat genomgå en DNA-analys hos 
socialnämnden om han var tveksam till faderskapet. En utredning hos 
socialnämnden minskar offentligheten en hävning av 

 56



faderskapspresumtionen vid domstol kan medföra och borde ligga i alla 
parters intresse. I praktiken hade kanske inte många faderskap sett 
annorlunda ut om faderskapspresumtionen hade slopats men det förhindrar 
att uppenbart felaktiga faderskap blir fastställda. 
 
Som nämndes inledningsvis kan det dock vara en nackdel att äktenskapet 
ifrågasätts om faderskapspresumtionen slopas. Jag anser dock, med tanke på 
att faderskapsutredarna är väldigt måna om sambopars relation och endast 
ställer två frågor, att detta ifrågasättande inte kan anses vara kränkande.  
Äktenskapet är inte längre den enda accepterade samlevnadsformen 
eftersom många svenska par väljer att leva i ett samboförhållandet livet ut.  
Det ”ifrågasättande” av samboförhållandet som görs idag borde då vara lika 
inkräktande som tvivel angående äktenskapet.  
 
Eftersom många par väljer att inte gifta sig får faderskapspresumtionen 
dessutom anses förlegad. Ingen ytterligare skillnad görs mellan barn födda 
inom och utom äktenskapet och för att ta bort skillnaden dem emellan helt 
kan man slopa faderskapspresumtionen. Eventuellt skulle man kunna införa 
en faderskapspresumtion vid samboförhållande men det senare alternativet 
får dock anses vara mindre verklighetsspeglande. Eftersom vissa utredare 
menar att samboförhållandets längd inte spelar någon roll skulle en 
faderskapspresumtion vid samboförhållande kunna innebära att faderskapet 
blev automatiskt även i de fall föräldrarna endast bott tillsammans en vecka 
innan födseln. En slopning av faderskapspresumtionen skulle enligt min 
mening vara bättre förenligt med principen om att barnet skall ha rätt till sitt 
ursprung. Dessutom skulle det innebära att alla barn jämställdes i 
faderskapshänseende, något som måste anses eftersträvansvärt i dagens 
samhälle.   
 

6.7 Föräldraskap genom assisterad 
befruktning 

Faderskapet eller föräldraskapet vid assisterad befruktning fastställs på 
samma sätt som när ett barn är fött på naturlig väg, d.v.s. genom 
presumtion, bekräftelse eller dom. Denna typ av föräldraskap är dock 
mycket lättare att bevisa p.g.a. att det skall finnas ett skriftligt eller muntligt 
samtycke som en läkare kan intyga. Utredarna kontrollerar alltid att parterna 
avlagt ett samtycke innan de bekräftar föräldraskapet. Om det finns 
tveksamhet om barnet verkligen avlats vid den assisterade befruktningen 
kan socialnämnden verka för att den genetiska föräldern, d.v.s. donatorn, 
genomgår en DNA-analys. Om denna man visar sig ha avlat barnet innebär 
det att barnet har tillkommit genom den assisterade befruktningen och den 
man eller kvinna som samtyckt till befruktningen kan då fastställas som 
barnets förälder. Eftersom all information om donatorn finns sparad i en 
journal borde det vara enkelt att finna honom och få bekräftat om barnet 
avlats vid befruktningen eller inte. Utredarna nämnde inte om detta görs i 
praktiken men det får anses ovanligt att det går så långt eftersom föräldrarna 
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vill vara föräldrar och därmed antagligen tar för givet att barnet avlades 
under den assisterade befruktningen.  

6.8 DNA-analys 
I lagen har kraven för ett faderskapsfastställande ändrats från att mannen 
uppenbart inte är fader till att han sannolikt är fader till barnet. Anledning 
till ändringen är främst att det idag är mycket lättare att bevisa biologiskt 
släktskap, genom den medicinska utvecklingen. I de flesta fall är det 
tillgången till en DNA-analys som avgör om faderskapet fastställs på ett 
riktigt sätt. När domstolen skall fastställa eller häva ett faderskap används i 
princip bara DNA-analysens resultat som bevis eftersom det utesluter eller 
bekräftar faderskapet på ett nästintill hundraprocentigt sätt. Detta innebär att 
de andra grunderna som ett faderskap kan hävas eller fastställas på enligt 1:2 
respektive 1:5 FB inte längre är lika aktuella.  
 
När det gäller faderskapsutredningarna finns det dock en brist i 
användningen av DNA-analyser. De fall när socialnämnden kräver att en 
DNA analys skall göras är om det finns mer än en misstänkt fader, om tvivel 
angående faderskapet uppkommer eller om parterna begär det. I de fall 
modern är ensamstående eller om en utvidgad utredning sker frågar alltid 
faderskapsutredaren mannen om han vill genomgå en DNA-analys. Vill han 
inte genomgå en undersökning och det inte förekommer några tvivel för att 
han är fader behöver han dock inte genomföra undersökningen.  
 
Många utredare menar att det är kränkande att föreslå en DNA-analys i de 
fall parterna är sambor och har samstämmiga uppgifter. Endast om parterna 
själva begär en DNA-analys sker det i dessa fall, vilket är väldigt sällan. 
Man kan då fråga sig om männen vet om att de har rätt att genomgå en 
DNA-analys i dessa fall? Enbart en förfrågan om en DNA-analys kan inte 
anses ifrågasätta parternas förhållande till så stor grad att de känner sig 
kränkta. Dessutom måste man ha med i beaktandet att det sker för barnets 
bästa att föreslå en undersökning, något som även föräldrarna borde förstå. 
Idag går en DNA-analys mycket snabbt att genomföra och dessutom 
minskar det framtida oangelägenheter.  
 
Socialnämnden menar att de eftersträvar ”rätt” faderskap när barnet är 
nyfött.  Det är som huvudregel då DNA-analyser sker om ett faderskap 
ifrågasätts. I andra fall kan en DNA-analys nekas den rättsliga fadern eller 
en annan man om barnet är äldre p.g.a. att det kan skada barnet. En av 
anledningarna till att preklusionsreglerna vid hävning av 
faderskapspresumtionen tagits bort är att presumtionen skall kunna hävas 
oavsett hur gammalt barnet är. Att socialnämnden nekar en DNA-analys i 
dessa fall innebär inte att faderskapet inte kan hävas vid domstol. Numera 
kan även domstolen förordna om en DNA-analys efter det att faderskapet är 
fastställt genom en bekräftelse, med förutsättning att det framkommit nya 
uppgifter sen fastställandet. En möjlighet till ogiltigförklaring visar att 
socialnämndens faderskapsutredning inte alltid stämmer överens med 
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verkligheten och då hade det varit bättre om en DNA-analys hade skett i fler 
fall innan det att en bekräftelse kommer till stånd. 
 
 

6.9 De inblandade parternas möjligheter 
De inblandade parterna har olika möjlighet att få sin röst hörd och få det 
faktiska faderskapet fastställt. Som nämnts innan kan inte vem som helst 
väcka talan i ett faderskapsmål eller få socialnämnden att öppna en 
utredning. Vilka parter som har störst makt och vars röster tillmäts störst 
betydelse skall närmare behandlas under detta avsnitt.  
 
Den man som är rättslig fader har väldigt stora möjligheter. Det har visat sig 
att den rättsliga fadern är den som lättast kan få socialnämnden att öppna en 
ny utredning genom att genomgå en DNA-analys på eget bevåg eller genom 
att hävda sådan frustration över sina tvivel att förhållandet med barnet tar 
skada. Om socialnämnden ändå inte öppnar en utredning har mannen talerätt 
vid hävning av faderskapspresumtionen eller en ogiltighetsförklaring av 
faderskapsbekräftelsen i domstol. Med detta sagt kan man fastslå att i alla 
regler angående hävning av faderskap är det mannens vilja av att vara fader 
som avgör om faderskapet består eller inte, men förutsättning att den 
rättsliga fadern vet att han inte är biologisk fader till barnet. Den felaktigt 
fastställda fadern kan vara fader så länge han vill och slippa ur ansvaret när 
han vill. Han har ett skyddat läge så länge barnet inte vidtar åtgärder. Även 
om en hävning av faderskapsbekräftelsen kräver nya uppgifter kan ett 
felaktigt godkännande av socialnämnden i framtiden ge barnet en väldigt 
osäker och oskyddad position. Med detta i beaktande får det anses bättre att 
socialnämnden gräver lite mer i parternas förhållande innan de godkänner 
faderskapet, även om det innebär att de ifrågasätter deras samlevnad.  
 
Den man som anser sig vara fader har däremot mycket begränsade 
rättigheter. Mannen har ingen talerätt och kan därför inte få faderskapet 
fastställt vid domstol. Enligt förarbetena vägs detta upp av att mannen kan 
anmäla sina misstankar till socialnämnden, men han kan dock inte kräva att 
de startar en ny utredning. I de fall barnet är faderlöst får mannens 
möjligheter att få sin röst hörd hos socialnämnden anses vara störst. I dessa 
fall brukar utredarna följa upp mannens historia och starta en 
faderskapsutredning. Om barnet redan har en fastställd fader har det dock 
visat sig att den nya mannens utsaga är starkt beroende av moderns vilja av 
att ha honom som fader eller inte. Om hon nekar till hans berättelse läggs 
utredningen ner direkt. Vill inte modern ha den nya mannen som fader har 
han alltså ingen möjlighet att bli fader till barnet eftersom han inte har 
någon talerätt.  Om modern visserligen erkänner att mannens uppgifter kan 
vara sanna men barnet är lite äldre är det inte heller alltid som en utredning 
görs om det kan anses skada barnet. I dessa fall anser socialnämnden att det 
är bättre att barnet får behålla den rättsliga fader han eller hon en gång fått 
än att barnet får vetskap om sin biologiska fader. Detta innebär att den 
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tänkbara fadern i praktiken ofta får förlita sig på att någon med talerätt 
väcker talan.  
 
Modern har inte heller hon någon talerätt i faderskapsmål, men hon kan i 
vissa fall föra barnets talan om barnet är minderårigt. Hennes möjligheter till 
att få ”rätt” fader till sitt barn får ändå anses relativt stora. Vid 
socialnämndens utredningar är det ofta moderns utsaga som är avgörande. 
Hon kan bl.a. utesluta män från utredningen genom att inte nämna dem eller 
genom att ange att hon inte vet vad mannen hon haft sexuellt umgänge med 
heter. De påtryckningsmedel som socialnämnden använder i form av 
indraget underhållsstöd och nekad ekonomisk hjälp får dock anses vara 
ganska framgångsrika. Om modern ändå inte medverkar till att faderskapet 
fastställs läggs utredningen ner p.g.a. att det inte går att få faderskapet 
fastställt. Socialnämnden kan enligt teorin också höra andra närstående till 
modern för att få faderskapet utrett men detta görs sällan i praktiken trots att 
det hade kunnat ge bättre utgångar i de fall modern inte vill medverka. 
Modern kan dessutom anmäla till socialnämnden att mannen som är 
fastställd fader inte är barnets biologiska fader och eftersom hon är den som 
bäst anses veta hur det förhåller sig med faderskapet öppnas oftast en ny 
utredning.  I de fall den man som är fastställd fader inte är rätt fader men 
kvinnan vill att det förblir så kan hon neka till de anklagelser en ny man 
kommer med eftersom utredningen då läggs ner helt. Dessutom kan hon 
undanhålla information om andra män hon har haft sexuellt umgänge med 
inte enbart till utredaren utan även till den man som är fastställd fader. Hon 
kan med andra ord godkänna ”fel” man om hon anser att det skall vara hans 
barn. 
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7 Slutord 
Faderskapsutredningar grundar sig i teorin på biologiskt släktskap men när 
det gäller utredningar i praktiken kan det inte med fullständig säkerhet gå att 
fastställa alla faderskap till barn. Endast i de fall där DNA-analys används 
görs faderskapet 99,9999 % säkert. Att låta DNA-testa all män som kan 
tänkas vara fader till ett barn, de som är födda såväl inom som utom 
äktenskapet, skulle vara praktiskt omöjligt p.g.a. de ekonomiska 
kostnaderna och för att arbetsbelastningen skulle bli alltför hög. Dessutom 
måste det anses vara kränkande för parternas att låta alla genomgå en DNA-
analys. Idag grundar sig många faderskap på frivillighet eller samtycke. En 
stor del av de rättsliga föräldrarna är säkert också biologiska föräldrar men 
man kan inte förneka att det finns en del fall där den rättsliga fadern inte är 
biologisk fader till barnet. Det är lätt för parter, i synnerhet för sambopar, att 
undanröja de tvivel som en faderskapsutredare skulle kunna finna. Detta gör 
att mannens förklaring att han är fader har ett stort bevisvärde, i praktiken 
nästan avgörande. Vill ett par vara föräldrar till barnet kan de bli det och 
faderskapbekräftelsen blir då närmast en formalitet. I slutändan åligger det 
föräldrarna att få rätt faderskap fastställt. Ärlighet kan dock inte krävas eller 
bevisas. Jag anser att socialnämndens utredningar bör vara mer långtgående, 
i alla fall vid samboskap. Trots att samboförhållandet kan komma att 
ifrågasättas mer innebär det att tvivelaktiga uppgifter lättare går att finna, 
och därmed ökar chanserna att faderskapet blir ”rätt” fastställt från början. 
 
Trots att många utredare idag hävdar att de strävar efter att det biologiska 
faderskapet fastställs väger ofta andra intresse tyngre i praktiken. När 
parterna är sambor görs inga större efterforskningar eftersom det anses 
kränkande att ifrågasätta ett sambopars samlevnad om det inte framkommer 
några tvivelaktiga uppgifter. När barnet är äldre och en 
faderskapspresumtion eller en faderskapsbekräftelse ifrågasätts kan 
utredarna neka till DNA-analyser i de fall där barnet anses må bäst av att 
inte veta vem hans eller hennes biologiska fader är. Socialnämnden hävdar 
att de i dessa fall handlar utifrån vad som anses vara barnets bästa. Ett 
beaktande av barnets bästa är givetvis bra men ofta kan barnets bästa bara 
främjas för stunden genom att socialnämnden låter barnet behålla en fader 
som inte är dess biologiska fader. Den fastställda fadern har en väldigt stor 
makt då han inser att han inte är barnets biologiska fader. Han kan vara 
fader i de fall han vill men slippa undan ansvaret i andra fall. Detta innebär 
att barnet har en oskyddad position så länge ”fel” faderskap föreligger. 
Socialnämndens uppfattning om vad som är barnets bästa är inte det som 
anses bäst för barnet i ett längre perspektiv. Jag anser att ”rätt” faderskap 
skapar bättre förutsättningar för barnet även om ”rätt” fader inte alltid är 
bäst fader. Det biologiska faderskapet är för mig det enda som är rätt för 
barnet i det långa loppet eftersom det ger barnet en skyddad position som 
inte kan förändras i framtiden. Att barnet får leva med en man som inte är 
hans eller hennes biologiska fader innebär i och för sig inte att barnet har det 
dåligt, eftersom denna man kan vara en utomordentlig fader, men att denna 
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familj eventuellt kan splittras i framtiden skapar negativa förutsättningar för 
barnet. Dessutom är det viktigt för barnet att veta sitt ursprung ur medicinsk 
synpunkt då många sjukdomar är ärftliga. 
 
Utredningen har även visat att det biologiska faderskapet begränsas genom 
att inte vem som helst kan väcka talan om fastställande eller hävande av 
faderskap vid domstol. Denna begränsning motiveras i förarbetena av att en 
familjs privatliv inte skall kunna ifrågasättas hur som helst. Detta är dock ett 
intresse som enligt min mening inte kan anses lika viktigt som barnets 
intresse av att veta sitt ursprung. Det skulle förbättra möjligheterna att få det 
biologiska faderskapet fastställt om man utökade talerätten till att omfatta 
även den man som misstänker sig vara fader och eventuellt modern eftersom 
hon är den enda som med säkerhet kan veta vem som är fader till barnet 
ifråga. Att den man som anser sig vara fader inte har talerätt i faderskapsmål 
motiveras i lagen av att mannens intresse kan tillgodoses genom att han kan 
anmäla sina uppgifter till socialnämnden. I dessa fall måste socialnämnden 
alltid göra en utredning då ett fastställt faderskap ifrågasätts. För att en 
bekräftelse skall kunna hävas skall nya uppgifter ha kommit fram sedan 
bekräftelsetillfället. Även om dessa uppgifter kan anses tvivelaktiga eller om 
modern nekar till dem måste det åligga socialnämnden att undersöka 
informationens riktighet. Detta är den enda möjligheten för den tänkbara 
fadern att bevisa att han är barnets fader. Trots att det är barnets som har rätt 
till sina föräldrar måste de biologiska föräldrarna i alla fall ha rätt att få det 
faktiska förhållandet fastställt.  
 
Vad gäller faderskapspresumtionen kan man konstatera att den ger barnet en 
automatisk fader med möjligheter att häva presumtionen om mannen inte är 
biologisk fader. Det enda som skiljer faderskapspresumtionen från de fall då 
faderskapet fastställs vid ett samboförhållande är att mannen i 
samboförhållandet avger ett aktivt godkännande av faderskapet och att hans 
hävningsmöjligheter är lite mer inskränkta, vilket skyddar barnet. Om 
faderskapet skulle fastställas likadant för makar som för sambor torde det 
inte vara en alltför stor arbetsbelastning för socialnämnden eftersom de 
menar att en sådan utredning ofta är slutförd på ett par minuter. Dessutom 
sparar man arbetsbelastningen i de fall faderskapspresumtionen måste 
hävas. Vad gäller argumentet att det skulle vara kränkande att ifrågasätta ett 
äktenskap anser jag att det inte är mer kränkande än att ifrågasätta ett 
samboförhållande eftersom de båda får anses vara lika accepterade och 
trygga samlevnadsformer idag. Likaså måste alla inblandade parter tänka på 
att förhållandet ifrågasätts för ett gott syfte och något som kan gynna alla 
parter i slutändan.  
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