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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas en rad frågeställningar som kan uppstå då ett 
felaktigt fastställt faderskap uppdagas och sedermera hävs och de 
konsekvenser som ett hävt faderskap kan få för det drabbade barnet.   
 
Uppsatsen består av tre delar varav den första presenterar gällande rätt inom 
de i uppsatsen berörda områdena. Här presenteras principen om barnets 
bästa, dess framväxt och position i svensk rätt i såväl historiskt som nutida 
perspektiv. Därefter följer en genomgång av reglerna för fastställande av 
faderskap, dels genom faderskapspresumtionen och bekräftelse och dels 
genom dom. Här redovisas också förutsättningarna för hävning av ett 
faderskap. I denna, uppsatsens första del, finns också en redogörelse för 
vilka rättsverkningar som är direkt knutna till det rättsliga faderskapet och 
således upphör då ett faderskap hävs. De rättsverkningar som behandlas är 
vårdnads- och omsorgsplikten, underhållsplikten och arvsrätten. Här 
beskrivs vilka juridiska konsekvenser som följer av ett hävt faderskap 
avseende dessa rättsverkningar men även vilka möjligheter som finns att 
”återvinna” ett felaktigt utbetalt underhållsbidrag eller ett felaktigt utskiftat 
arv.  
 
Uppsatsens andra del utgörs av en empirisk framställning av de 
psykologiska och sociala/mänskliga konsekvenser som kan drabba de 
inblandade människorna då ett faderskap hävs. Framställningen grundas på 
en intervju med två familjerättssekreterare, gjord på en familjerättsenhet i en 
medelstor skånsk kommun. I detta avsnitt delges läsaren hur de människor 
som dagligen arbetar med frågor om fastställande och hävande av faderskap 
upplever sin verklighet och de intervjuade familjerättssekreterarna delar 
även med sig av sina upplevelser, bl.a. avseende på vad som händer med 
familjebildningen i dessa situationer.  
 
I uppsatsens sista del analyseras det som tidigare behandlats med 
utgångspunkt i barnets etablerade position och hur denna kan komma att 
förändras till följd av ett hävt faderskap. I analysen konstateras det att de 
konsekvenser som kan uppstå till följd av ett hävt faderskap kan delas in i 
tre kategorier, sociala/mänskliga konsekvenser, ekonomiska konsekvenser 
och sociala konsekvenser som följd av ekonomiska försämringar. De 
sociala/mänskliga konsekvenserna omfattas av barnets förlust av sin 
familjerättsliga status, de ekonomiska konsekvenserna utgörs av de faktiska 
försämringar av barnets ekonomiska villkor som kan uppstå. Med sociala 
konsekvenser som en följd av ekonomiska försämringar avses bl.a. 
situationer då ett barn p.g.a. ekonomiska försämringar kan tvingas upphöra 
med exempelvis fritidsaktiviteter och, som en följd därav, förlorar sitt 
sociala umgänge, sin sociala status och delar av sin identitet. Ett barn kan 
drabbas av endast en av dessa konsekvenser eller, i värsta fall, samtliga i 
kombination med varandra. Hur hårt ett barn drabbas avgörs, enligt 
uppsatsen, av olika faktorer av vilka de mest betydande är dels barnets 
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etablerade position vid tidpunkten för faderskapets hävande och dels barnets 
ålder vid nämnda tidpunkt. Ju bättre ett barn har haft det före det hävda 
faderskapet, desto hårdare riskerar det att drabbas av de förändringar som 
det hävda faderskapet innebär. Detsamma gäller för barnets ålder, ju äldre 
barnet är och ju bättre uppfattning det har om sin etablerade position, desto 
mer märkbar blir skillnaden varför konsekvenserna torde upplevas hårdare 
för ett äldre barn än för ett yngre. I analysen konstateras vidare att de 
svenska reglerna för fastställande av faderskap och det rättsliga faderskapets 
konstruktion i mångt och mycket inte är förenliga med principen om barnets 
bästa. I ett flertal sammanhang får barnets intressen ge vika för andra 
rättsliga överväganden. Trots att Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention 
och fört in principen om barnets bästa i en rad olika lagar, bl.a. i FB, kan ett 
barn råka väldigt illa ut, såväl ekonomiskt som känslomässigt då ett 
faderskap hävs.  
 
En förändring av lagstiftningen anses nödvändig för att åstadkomma ett 
skydd för barnets etablerade position och för ett hållbart föräldraskap och i 
uppsatsen föreslås några åtgärder som åtminstone skulle innebära att 
positionerna skulle flyttas åt rätt håll, sett ur barnets perspektiv. Den första 
föreslagna åtgärden är en omarbetning eller ett avskaffande av 
faderskapspresumtionen så som den ser ut idag. Äktenskapet är inte längre 
en garant för att ett barn som föds i ett äktenskap verkligen är mannens 
biologiska barn. En del uppgifter gör gällande att andelen felaktigt 
fastställda faderskap genom faderskapspresumtion är mycket hög varför 
faderskapspresumtionen får anses vara otidsenlig i sin nuvarande 
utformning. Det kan förstås diskuteras huruvida det någonsin varit så att 
äktenskapet har inneburit en sådan garanti men den allmänna uppfattningen 
tycks åtminstone vara att så har varit fallet.    
 
Den andra åtgärden som förslås i uppsatsen är att återinföra de i 1976-års 
reform, avskaffade preklusionstiderna för väckande av talan om hävande av 
faderskap. Ett införande av preklusionstider skulle få innebörden att 
faderskapet, efter en viss tidpunkt, kan göras mer permanent och minska den 
rättsosäkerhet som de nuvarande svenska reglerna på området bidrar till.   
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Förkortningar 
EKMR Europeiska konventionen för de 

mänskliga rättigheterna  
 
FB   Föräldrabalken 
 
FN   Förenta Nationerna 
 
HD   Högsta domstolen 
 
HovR   Hovrätten 
 
LVU Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga 
 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
 
Prop. Proposition 
 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
 
SOSFS Socialstyrelsens 

författningssamling 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SvJT Svensk Juristtidning 
 
TfR Tidsskrift for rettsvitenskap 
 
TR Tingsrätt 
 
UtlL Utlänningslag (1989:529) 
 
ÄB   Ärvdabalken 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Jag beklagar, men du är inte Johans biologiska far.”  
Jag stirrade rakt på familjerättssekreteraren som talade med mig, men jag 
såg henne inte. Det kändes som om hela rummet började snurra och jag 
kunde för mitt inre se hur hela min tillvaro slogs i spillror. Skulle inte Johan 
vara min egen son? Denna underbara pojke som jag älskat och fostrat i 
snart tretton år, skulle han verkligen inte vara min? Han är ju till och med 
lik mig. Och Karin, har hon vetat hela tiden? Vi hade ju varit tillsammans i 
över två år då hon blev gravid med Johan. Hon måste alltså ha varit med en 
annan man under tiden vi var tillsammans. Vem är han? Är det någon jag 
känner? Rummet snurrade allt fortare i takt med att frågorna dök upp i mitt 
huvud och till sist brast det. Jag ursäktade mig och väste ”Var är toaletten, 
jag måste spy”.1

  
Föräldraskapet är kanske det mest statusfyllda förhållandet som regleras i 
svensk rätt. Att få vara någons förälder upplevs av de allra flesta som det 
största som kan hända en människa och i detta sammanhang är det oftast det 
biologiska föräldraskapet som står i centrum. Med tanke på det biologiska 
släktskapets betydelse syftar de svenska reglerna om fastställande av 
föräldraskap till att, så långt det är möjligt, uppnå överensstämmelse mellan 
det biologiska och det rättsliga föräldraskapet, d.v.s. det registrerade 
föräldraskapet. Att någon gång i livet upptäcka att man inte är biologisk 
fader till sitt barn torde vara något av det värsta som kan hända en helt 
ovetande, intet ont anande man. Eftersom reglernas utformning inte kan 
garantera ett hundraprocentigt överensstämmande mellan det rättsliga – och 
biologiska faderskapet inträffar då och då sådana situationer som beskrivs 
inledningsvis.       
  
Som inledningstexten illustrerar väcks en mängd frågor i samband med att 
ett felaktigt fastställt faderskap uppdagas. Främst är det funderingar kring 
det rent mänskliga som uppstår; hur kommer förhållandet mellan modern 
och den tidigare fadern att påverkas, hur kommer barnets relation, dels till 
modern och dels till den tidigare fadern att se ut i framtiden? Förr eller 
senare ställs de inblandade också inför de juridiska konsekvenser som ett 
hävt faderskap för med sig. Vad händer med de rättigheter och skyldigheter 
som den tidigare fadern har haft gentemot barnet? Vilken möjlighet har 
barnet att påverka det som sker med familjen då faderskapet hävs? En av de 
allra viktigaste frågorna är dock hur barnet påverkas av de förändringar som 
det drabbas av då ett faderskap hävs, inte enbart utifrån ett juridiskt 
perspektiv utan även i socialt hänseende. Vilka blir de mentala och 

                                                 
1 Fiktiv skildring av upplevelsen att få besked om att man inte är biologisk fader till sitt 
barn.  
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materiella följderna av att de gällande reglerna tillämpas och hur tillgodoses 
barnets intressen i dessa situationer? 
 
Jag har för avsikt att i denna uppsats i någon mån beröra samtliga av 
frågeställningarna ovan och försöka ge en heltäckande bild av vad som kan 
inträffa när ett barns vardag ställs på ända till följd av ett felaktigt fastställt 
och sedermera hävt faderskap.  
 
  

1.2 Syfte  

Denna uppsats har två huvudsakliga syften, dels att presentera en 
heltäckande och lättöverskådlig bild av de juridiska konsekvenser som följer 
av ett felaktigt och sedermera hävt faderskap. Hur påverkas det rättsliga 
sambandet mellan barnet och den rättslige fadern då faderskapet hävs? 
Vilka plikter och skyldigheter gentemot barnet är direkt kopplade till det 
rättsliga faderskapet och vad händer, sett ur ett juridiskt perspektiv, när de 
upphör? Dessa frågor och fler därtill, avseende de juridiska turerna kring ett 
hävt faderskap, kommer att besvaras i uppsatsen. 
 
Det andra och primära syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva 
de mänskliga och sociala konsekvenser som kan bli följden av 
rättstillämpningen i situationer med felaktigt fastställda och hävda 
faderskap. Utgångspunkten för analysen av dessa konsekvenser är det 
drabbade barnet och de skillnader i barnets position, såväl ekonomiskt som 
socialt, före och efter det hävda faderskapet.        
 
 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen kan delas in i tre olika delar; en deskriptiv del som presenterar 
vad som är att anse som gällande rätt inom de för uppsatsen relevanta 
rättsområdena, en del som redogör för de sociala och psykologiska 
konsekvenser som följer av att gällande rätt tillämpas och slutligen en 
analysdel.  
 
I den första, deskriptiva, delen arbetar jag enligt traditionell rättsdogmatisk 
metod, innebärande att det nuvarande rättsläget utreds utifrån de 
traditionella rättskällorna lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Det material 
som används i detta avsnitt är, förutom lagtext, propositioner och annat 
offentligt tryck även vetenskaplig litteratur i form av kommenterad lagtext, 
avhandlingar och såväl vetenskapliga som ovetenskapliga artiklar.  
 
I det kapitel som beskriver de sociala konsekvenser som följer av ett hävt 
faderskap använder jag mig av empirisk metod. Kapitlets innehåll är en 
sammanställning av en intervju, genomförd på familjerättsenheten i en 
medelstor skånsk kommun där jag fick förmånen att intervjua två 

 5



familjerättssekreterare om deras upplevelser och erfarenheter av att arbeta 
med såväl fastställande som hävande av faderskap. Innehållet återger vad de 
upplever som sin verklighet och gör inga anspråk på att vara en generell 
framställning av hur det ser ut för alla familjerättsekreterare i hela landet. 
Texten är granskad och godkänd av de berörda familjerättssekreterarna. 
 
Utgångspunkten i min analys är barnets etablerade position, beträffande 
såväl materiell levnadsstandard som social- och familjerättslig status och 
hur den riskerar att förändras då ett faderskap hävs. I svensk rätt finns det 
inom vissa rättsområden en starkt förankrad rättsprincip som går under 
benämningen ”skyddet för etablerad position”.  Principen innebär ett starkt 
skydd för en etablerad position som en individ på ett eller annat sätt 
förvärvat. Inom arbetsrätten visar sig skyddet i anställningstryggheten, inom 
hyresrätten genom besittningsrätten och slutligen, inom socialrätten visar 
skyddet sig genom inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringsrätten. 
Skyddet för etablerad position förekom tidigare även inom familjerättens 
område och kom då till uttryck i skyddet för äktenskapets bestånd och i 
reglerna om underhåll efter äktenskapsskillnad.2 Numera har principen 
försvunnit från familjerätten och istället fått ge vika för en annan princip, 
nämligen den om individuell ekonomisk frihet. I analysen i detta arbete 
kommer det att utredas vilket skydd som finns för att bevara ett barns 
etablerade position i situationer då ett faderskap hävs, och vilka principer 
som styr den nuvarande lagstiftningens utformning.      
        
 

1.4 Disposition och avgränsningar 

Uppsatsen består av sex olika kapitel och kan, som tidigare sagts, delas in i 
tre delar. Del 1 utgörs av kapitel 2-4 där de rättsregler som är relevanta för 
arbetet presenteras. Del 2 består av kapitel 5, som beskriver de mänskliga 
konsekvenser som ett hävt faderskap kan ge upphov till ifråga om 
förändringar i familjebildningar och relationer mellan de inblandade 
parterna. I analysdelen, som omfattar kapitel 6, görs en analys av det som 
framkommit i uppsatsens första och andra del.   
  
I kapitel 2 presenteras principen om barnets bästa, såväl i svensk som i 
internationell rätt. Här ges en historisk tillbakablick på framväxten av 
barnperspektivet och de internationella konventioner om barnets rättigheter 
som föregått 1989-års Barnkonvention.  
 
I kapitel 3 redogörs det för de svenska reglerna om fastställande av 
faderskap och som inledning presenteras en historisk genomgång av 
reglernas framväxt och förändring från början på 1900-talet fram till idag. I 
detta kapitel har jag valt att endast beröra de regler som avser fastställande 
av faderskap genom faderskapspresumtion, faderskapsbekräftelse och 
fastställande av faderskap genom dom. Anledningen härtill är att det vid 
                                                 
2 Christensen, Skydd för etablerad position- ett normativt grundmönster, TfR1996, s. 519. 
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adoption och artificiell befruktning krävs en aktiv medverkan av föräldrarna 
vilket torde leda till att fel man inte kan ta på sig faderskapet. Dessutom 
finns det ingen möjlighet att häva ett faderskap som fastställts till följd av 
adoption eller artificiell befruktning enligt de regler som behandlas i 
uppsatsen. I kapitlet utelämnas också det som sägs om fastställande av 
moderskap och hävning därav, av den enkla anledning att det är väldigt 
sällsynt med fall då det biologiska moderskapet ifrågasätts.3

 
Det 4: e kapitlet beskriver innebörden av det rättsliga faderskapet och de 
rättsverkningar som är direkt knutna till detta. Här redogörs även kort för 
vad som, i ett juridiskt perspektiv, händer när faderskapet hävs. För att öka 
förståelsen av reglernas utformning har jag, där jag ansett det vara befogat, 
redogjort för den historiska bakgrunden till reglernas utseende och deras 
förändring genom historien. 
 
I det 5: e kapitlet återfinns det empiriska inslaget i denna uppsats. Genom att 
intervjua människor som dagligen arbetar med fastställande och hävande av 
faderskap och de mänskliga konsekvenserna därav anser jag att jag kan 
presentera en trovärdig bild av hur tillämpningen av faderskapsregleringen 
kan se ut i verkligheten. I detta kapitel är det de intervjuade 
familjerättssekreterarnas upplevelser och erfarenheter som återges och de 
synpunkter som presenteras är deras egna.  
 
Analysdelen i uppsatsen utgörs av kapitel 6. I detta kapitel identifieras och 
kategoriseras de sociala och mänskliga konsekvenser som ett hävt faderskap 
kan ge upphov till. De rättsliga orsakerna till konsekvenserna belyses och de 
svenska reglernas förenlighet med principen om barnets bästa diskuteras.  
Slutligen presenteras några åtgärder som jag anser skulle stärka skyddet för 
barnets etablerade position och på så sätt ge principen om barnets bästa 
företräde framför andra rättsliga överväganden.    
 
 
  
  
    
 

                                                 
3 Se dock bl.a. rättsfallen  NJA 1949 s. 144 och SvJT 1968 ref. s. 89.  
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2 Principen om barnets bästa 

2.1 Bakgrund 

Principen om barnets bästa har en framskjuten position i såväl svensk- som 
internationell rätt. Principen innebär att vid alla åtgärder som rör barn, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet, oavsett om det är fråga om beslut på 
myndighetsnivå eller lagstiftning.4 Denna princip har ökat i betydelse allt 
eftersom synen på barnet har förändrats över tiden. Både i Sverige och i 
övriga världen har barnet alltmer kommit att beskrivas som en självständig 
individ med egna intressen och behov som måste tillgodoses.5 Ett av de 
stora problemen med begreppet ”barnets bästa” är dock att utreda vad 
barnets bästa faktiskt är. Innebörden av uttrycket ”barnets bästa” är, trots att 
uttrycket är flitigt använt i rättsliga sammanhang, svår att definiera. Detta 
delvis beroende på att barns tillvaro berörs inom ett antal olika rättsområden 
och barnets bästa definieras därför med beaktande av vilken del av tillvaron 
som är föremål för reglering. Som exempel härpå kan nämnas att barnets 
bästa skall beaktas i såväl vårdnadsfrågor som frågor avseende 
trafikplanering.6  
 
En annan och minst lika viktig orsak till att det inte gått att slutgiltigt 
definiera vad som är barnets bästa är att samhällets syn på vad som faktiskt 
är barnets bästa är i ständig förändring. I vårdnads- och umgängesfrågor har 
pendeln svängt från en inställning att modern ensam varit lämpligast att ha 
vårdnaden om barnet till att idag förespråka delad vårdnad som 
huvudprincip och att barnet skall ha kontakt med båda föräldrarna anses 
idag så viktigt för barnet att umgänge tillåts även med en förälder som varit 
våldsam mot den andra föräldern eller, i värsta fall, mot barnet.7     
 
        

2.2 FN:s barnkonvention 

2.2.1 Konventionens bakgrund och framväxt 

Det kanske viktigaste rättsliga dokumentet om barns rättigheter är 1989-års 
FN konvention om barnets rättigheter, allmänt känd som Barnkonventionen. 
Barnkonventionen är dock inte det första internationella dokument som 
behandlar barns rättigheter. Redan år 1924 antogs en deklaration, Genève- 
deklarationen, av Nationernas förbund. Deklarationen fastslog fem 
huvudprinciper beträffande barns skydd och välfärd. År 1959 antog FN en 

                                                 
4 Artikel 3 i Barnkonventionen vilken närmare beskrivs i nästkommande avsnitt.  
5 Singer s. 49.  
6 Singer s. 50.  
7 Se bl.a. NJA 2000 s. 345.  
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förklaring om barnets rättigheter, vilken innehöll tio principer ifråga om 
barns rätt och skydd. Dessa deklarationer fick begränsad genomslagskraft 
eftersom de inte var folkrättsligt, utan endast moraliskt bindande och att de 
inte heller var juridiskt förpliktigande och inte uppdrog åt något enskilt 
organ att tillse att deklarationerna efterlevdes.8  
 
På förslag från Polen väcktes 1978 frågan i FN om en konvention om 
barnets rättigheter. Många länder var inledningsvis tveksamma till förslaget 
och det pekades på att barnet redan omfattades av de grundläggande 
reglerna om mänskliga rättigheter.9 Det polska förslaget till konvention, 
som huvudsakligen var baserat på 1959-års deklaration om barnets 
rättigheter, kritiserades också som bristfälligt vilket resulterade i att en 
arbetsgrupp tillsattes för utarbeta ett nytt utkast till en sådan konvention. 
Sedan det stod klart att man i förhandlingarna hade möjlighet att få fram ett 
långtgående dokument om barnets rättigheter gavs arbetet med 
konventionen allt större uppmärksamhet. Det kan noteras att Sverige var ett 
av de drivande länderna i konventionsförhandlingarna och även många 
frivilligorganisationer deltog i arbetet, vilka spelade en viktig roll rörande 
flera artiklar i konventionen.10 1989 överlämnades utkastet till FN: s 
generalförsamling som utan omröstning antog konventionen, vilken 
öppnades för undertecknande i januari 1990. Sverige ratificerade 
konventionen i juni 1990 och den trädde ikraft den 2 september samma år.11

 
 

2.2.2 Konventionens innehåll 

Barnkonventionen innehåller 13 inledande paragrafer och 54 artiklar och är 
indelad i tre delar; en del som behandlar materiella frågor, en del som 
behandlar övervakningssystem och en del som innehåller slutbestämmelser. 
Konventionen är inriktad på individen, det vill säga det enskilda barnet, och 
de materiella artiklarna handlar om barnets rätt att få sina grundläggande 
rättigheter och behov tillgodosedda. I konventionen inkluderas alla typer av 
mänskliga rättigheter, såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Dessutom finns en särskild dimension av 
de mänskliga rättigheterna som inte återfinns i andra stora konventioner på 
området, nämligen rätten till särskilt skydd mot övergrepp och 
utnyttjande.12   
 
Barnkonventionens grundpelare är principen om barnets bästa vilken 
återfinns i konventionens artikel 3 vars fullständiga lydelse är: 
 

                                                 
8 SOU 1997:116 s. 53.  
9 SOU 1997:116 s. 52.  
10 Ibid.  
11 SOU 1997:116 s. 15.   
12 SOU 1997:116 s. 53-54.  
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1.  Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 
som har ett lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla 
lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och 
lämplighet samt behörig tillsyn. 

 
Artikel 3 är att betrakta som en portalparagraf och FN-kommittén använder 
artikel 3 om barnets bästa på i huvudsak två sätt. För det första ses barnets 
bästa som en allmän princip som skall genomsyra lagstiftning, 
administrativa beslut och andra åtgärder som vidtas. För det andra använder 
kommittén principen om barnets bästa för att tolka och ge innehåll åt 
konventionens sakartiklar.13   
 
Som framgår av konventionstexten är det i första hand åtgärder vidtagna av 
det offentliga som behandlas i konventionen, vilket är helt naturligt 
eftersom det är stater och inte enskilda individer som är rättsligt bundna av 
konventionen.14 Trots att Barnkonventionen är en folkrättslig traktat 
behandlas även förhållandet mellan barn och dess föräldrar. Ett exempel 
härpå är artikel 5, vilken stadgar att: 
 
Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer föräldrar eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgade familjen eller 
gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt 
ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande 
utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter 
som erkänns i denna konvention.  
 
Noterbart är att det inte finns några sanktioner för brott mot konventionen. 
Den enda kontrollfunktion som Barnkonventionen erbjuder är artikel 43, 
vilken stadgar att en kommitté för barnets rättigheter ska granska de 
framsteg som gjorts av konventionsstaterna i fråga om förverkligandet av 
skyldigheter enligt konventionen. 
 
  

2.3 Barnets bästa i svensk rätt 

Principen om barnets bästa är väl förankrad även i svensk rätt men är 
definitivt inte någon ny företeelse i svensk lagstiftning, utan har funnits 
långt innan antagandet av Barnkonventionen. Som en reaktion på hur dåligt 
barn kunde ha det i början av 1900-talet kom den första egentliga 
barnlagstiftningen under åren 1917-1920. Då infördes ett antal lagar rörande 

                                                 
13 SOU 1997:116 s. 131.  
14 Schiratzki s. 27 f.  
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barn med det genomgående temat ”principen om barnets bästa”. Att 
dåtidens synsätt trots allt låg långt ifrån dagens kan illustreras med 
bestämmelsen om aga i 1920-års lag om barn i äktenskap. Där stadgades 
bland annat att ”om det för barnets uppfostran var nödigt ägde föräldrarna 
tukta barnet på sätt som med hänsyn till barnets ålder och övriga 
omständigheter fick anses lämpligt”, vilket i princip innebar att rätten att 
aga sina barn var för barnets bästa.15 Som tidigare nämnts finns det ingen 
definition på vad barnets bästa egentligen är. En bedömning kan alltså inte 
göras schablonmässigt utan måste bli beroende av omständigheterna i det 
särskilda fallet. Genom regelsystemet anses myndigheterna ha det utrymme 
som behövs för att de skall kunna beakta de individuella förhållandena och 
välja en lösning som svarar mot behovet i det enskilda fallet.16  
 
Till följd av implementeringen av Barnkonventionen återfinns nu principen 
om barnets bästa i ett antal olika lagar, exempelvis FB, SoL, LVU och 
UtlL.17 Skilda tolkningar av barnets bästa förordas beroende på vilken av 
dessa författningar som skall tillämpas, vilket delvis kan förklaras av att 
innebörden av barnets bästa varierar beroende på vilket rättsområde som 
berörs. Den tolkningsmodell som förslogs av Barnkommittén var att barnets 
bästa skall tolkas i dels ett objektivt och dels ett subjektivt perspektiv.18 Det 
objektiva perspektivet innebär att beslutsfattare på olika nivåer gör 
bedömningar av barnets bästa med vetenskap och beprövad erfarenhet som 
grund, medan det subjektiva perspektivet innebär att barnet självt skall få ge 
uttryck för vad som är barnets bästa.19 I rak motsats till vad Barnkommittén 
kommit fram till förordade regeringen att det subjektiva barnets bästa ”bör 
såsom en fristående omständighet bli avgörande för domstolens 
ställningstagande”.20 Regeringen ifrågasatte vidare det objektiva barnets 
bästa och anförde att ”det ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad 
som är bäst för barnet”.21 Europadomstolen fastslog dock i samband med 
hävande av en förälders umgängesrätt, att både det objektiva och subjektiva 
barnet bästa måste beaktas för att inte kränka en förälders rätt familje- och 
privatliv enligt artikel 8 EKMR.22

 
    

                                                 
15 SOU 1997:116 s. 140-141. 
16 Walin & Vängby 6:14.  
17 Se  6 kap 2a § FB,  1 § LVU, 1 kap 2 § SoL  och 1 kap 1 § UtlL.   
18 SOU 1997:116 s. 134.  
19 Schiratzki s. 30.  
20 Prop. 1997/98:7 s. 105.  
21 Prop. 1997/98:7 s. 104.  
22 Schiratzki s. 31 med hänvisning till Sommerfeldt v Germany.  
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3 Fastställande av faderskap 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Begreppen äkta och oäkta barn 

Redan tidigt i den svenska historien gjordes det skillnad mellan barn som 
var av äkta börd, avlade inom äktenskap eller under äktenskapsliknande 
förhållanden, och barn som hade oäkta börd, födda av ogift moder. Det 
talades om äkta barn, ett uttryck som betydde laglig eller legitim, fött i äkta 
säng, d.v.s. av gift kvinna. Motsatsen var det oäkta barnet, fött av ogift 
moder. Att tillerkänna barnet äkta börd innebar att moderns make ansågs 
vara fader till barnet, vilket också fick till följd att faderskapet fastställdes 
rättsligt på grundval av äktenskapet. Att vara av äkta börd hade inte endast 
betydelse för fastställande av faderskapet utan var i lika hög grad avgörande 
för de rättsverkningar som det rättsliga faderskapet förde med sig. Om 
barnet var av äkta börd gavs förhållandet mellan fadern och barnet fulla 
rättsverkningar, vilket bl.a. innebar att barnet hade full arvsrätt efter fadern 
och hans släkt. Ett barn som istället var av oäkta börd hade endast ett 
rättsligt förhållande till modern.23

 
Genom 1917-års barnlagar ersattes begreppen äkta respektive oäkta barn 
med barn i äktenskap respektive barn utom äktenskap. Uttrycket äkta börd 
behölls dock för att beskriva att faderskap blivit fastställt genom tillämpning 
av pater-est regeln samt att alla faderskapets rättsverkningar följde därav.24  
Genom 1969-års reform av reglerna rörande förhållandet mellan barn och 
föräldrar tillerkändes barn utom äktenskap full arvsrätt efter fadern och hans 
släkt, vilket i sin tur innebar att ”behovet” av termen äkta börd inte längre 
fanns. Detta innebar att skillnaden i faderskapets rättsverkningar mellan 
barn födda av gift respektive ogift moder avskaffades i svensk rätt. År 1976 
togs beteckningarna utomäktenskapligt barn och fött i respektive utom 
äktenskap bort och ersattes av beteckningen barn fött av gift respektive ogift 
moder. Fortfarande kvarstår dock en skillnad mellan barn fött av gift 
respektive ogift kvinna, nämligen i fråga om fastställande av faderskap.25   
 
 

3.1.2 Faderskapsregleringens utveckling   

3.1.2.1 Bakgrund 
 

                                                 
23 Singer s. 125. 
24 Betydelsen av pater-est regeln förklaras närmare i avsnitt 3.2.  
25 Singer s. 126.  
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Fram till 1917 fanns det ingen uttrycklig bestämmelse angående 
förutsättningarna för att ett barn skulle presumeras ha äktenskaplig börd. 
Dock gällde sedan tidigare att barn som blivit avlade under föräldrarnas 
äktenskap hade äktenskaplig börd. Faderskapspresumtionen innebar att 
mannen i äktenskapet ansågs vara far till barnet om det inte visade sig att 
han inte kunde vara det. Ett barn som föddes inom äktenskapet men på en 
sådan tid att det måste anses vara avlat före äktenskapet, fick äktenskaplig 
börd vilket betraktades som en art av legitimation. Även den 
omständigheten, att föräldrarna till ett barn som fötts utanför äktenskapet 
efter dess födelse ingick äktenskap, verkade legitimerande.26

 
Inte heller för barn födda utanför äktenskapet fanns det några regler om 
fastställande av faderskap men i praxis ansågs det att talan om faderskap till 
dessa barn kunde föra vid domstol. En sådan talan kunde föras mot endast 
en man och om det kunde bevisas att den instämde mannen hade haft 
samlag med modern under konceptionstiden skulle mannen förklaras vara 
fader om det inte ansågs vara uteslutet att så var fallet. En sådan dom på 
faderskap innebar dock väldigt begränsade skyldigheter gentemot barnet. 
Fadern ålades en skyldighet att bidra till barnets ofta nödtorftiga underhåll. 
Denna skyldighet upphörde då barnet genom eget arbete kunde försörja sig 
själv. Någon arvsrätt efter fadern förelåg över huvudtaget inte. 27  
 

3.1.2.2 1917-års barnlagar  
 
Strax före första världskriget inleddes ett reformarbete på familjerättens 
område och en av lagberedningens första uppgifter blev att göra en översyn 
av reglerna om utomäktenskapliga barns rättsställning. I det betänkande som 
lagberedningen lade fram lämnades åtskilliga uppgifter om de 
utomäktenskapliga barnens sociala ställning, uppgifter som gav vid handen 
att dödligheten var högre bland barn utom äktenskap än bland barn i 
äktenskap och att kriminalitet och asocialitet var betydligt vanligare hos 
barn utom äktenskap. Det var vanligt att barn utom äktenskap tvingades 
växa upp i misär utan något stöd från faderns sida, mest eftersom modern 
ofta saknade såväl vilja som förmåga att göra barnets rätt gällande mot 
fadern.28  
 
Lagberedningens utgångspunkt var att barn födda utom äktenskap borde ha 
samma rätt till underhåll som barn födda inom äktenskap och att de 
utomäktenskapliga barnens levnadsförhållanden måste förbättras. Man 
syftade helt enkelt till att de utomäktenskapliga barnen skulle bli väl 
försörjda under uppväxttiden och med dåtidens outvecklade fattigvård och 
samhällets oförmåga att ta hand om alla barn födda utom äktenskapet var 
man tvungen att lägga försörjningsbördan på föräldrarna.29 
Lagberedningens arbete resulterade dels i lagen den 14 juni (nr 377) om 
                                                 
26 Walin & Vängby  1:2.  
27 Lind s. 23.  
28 Ibid. 
29 Lind s. 24.  
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äktenskaplig börd och dels i lagen den 14 juni (nr 376) om barn utom 
äktenskap. För fastställande av faderskap till barn fött av gift mor ansågs det 
vara möjligt med en regel som utpekade hennes make som far till det barn 
hon födde. Denna presumtionsregel innebar att en sedan lång tid tillämpad 
princip om fastställande av äkta börd nu lagfästes. En liknande 
presumtionsregel för fastställande av faderskap till barn födda utanför 
äktenskap ansågs av lagberedningen inte vara möjlig att införa. Istället 
infördes en regel som stadgade att den man som haft samlag med barnets 
moder under konceptionstiden skulle anses som barnets fader. Det primära 
syftet med 1917-års barnlagar kan sägas vara att säkerställa att faderskap 
fastställdes för alla barn med utgångspunkt att det var det biologiska 
faderskapet som skulle fastställas. Dock fick barnets intresse av att ha en 
rättslig fader många gånger gå före överensstämmelse med det biologiska 
faderskapet. 30

  

3.1.2.3 Införandet av Föräldrabalken  
 
Föräldrabalken infördes i svensk rätt år 1949 och var till stora delar en 
sammanställning av olika äldre lagar men det fanns dock en del nyheter 
jämfört med tidigare.31 Genom vetenskapens framsteg befann sig 
faderskapsbevisningen i ett annat läge än vid tillkomsten av 1917 års lag 
och det ansågs därför att sannolikhetsbedömningar skulle tillmätas större 
betydelse i den nya lagen. En annan nyhet var att bevisning om att andra 
män än svaranden hade haft samlag med modern kunde medges, men bara 
om särskilda skäl talade mot att svaranden var fader.32 Principen om att 
faderskapet, med hänsyn till barnets framtid, skulle fastställas även om viss 
risk för misstag förelåg, frångicks dock inte. 
 

3.1.2.4 1969-års reform      
 
Genom 1969-års reform övergavs principen om att ett faderskap skulle 
fastställas även om det fanns en klar risk för att faderskapet blev felaktigt 
fastställt. De rekvisit som infördes var ett samlagsrekvisit och ett 
sannolikhetsrekvisit. Innebörden av dessa var att det krävdes att det var 
bevisat att mannen haft samlag med modern under konceptionstiden, och att 
det med hänsyn till samtliga omständigheter var sannolikt att han var fader 
till barnet för att han skulle förklaras vara barnets fader. Anledningen till 
förändringen var att situationen för barn födda utom äktenskap hade 
förbättrats. Genom systemet med bidragsförskott försörjdes barnen även om 
faderskapet inte blev fastställt. En annan mycket viktig faktor var att 
vetenskapen hade gjort snabba framsteg på området för 
faderskapsbestämningar vilket gjorde det relativt enkelt att genom 
blodundersökning utesluta en man som biologisk fader till ett barn.33

                                                 
30 Singer s. 127-128.  
31 Prop. 1949:93.  
32 Lind s. 26.  
33 Lind s. 36.  

 14



 
 

3.2 Faderskapspresumtionen 

3.2.1 Presumtionens innebörd 

För ett som barn föds inom ett äktenskap fastställs faderskapet enligt den 
s.k. faderskapspresumtionen, även kallad pater est- regeln.34  Presumtionen 
innebär att om modern är gift vid tiden för barnets födelse skall mannen i 
äktenskapet anses som barnets fader. Presumtionen gäller även om modern 
är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att det kan anses 
vara avlat dessförinnan.35 Om änkan gifter om sig innan barnet föds är det 
däremot mannen i det nya äktenskapet som presumeras vara far till barnet, 
detta oberoende av om barnet kan vara avlat i moderns tidigare äktenskap. 
Reglerna är utformade på detta sätt för att undvika de problem som fanns i 
tidigare rätt då mer än en man enligt lagens ordalydelse kunde anses vara 
fader till ett barn.36 Om en kvinna föder ett barn en kort tid efter en 
skilsmässa bortfaller presumtionen för den tidigare äkta maken, detta på 
grund av antagandet att det oftast är en annan man som är far till barnet i 
sådana fall och faderskapet fastställs då istället genom bekräftelse eller 
dom.37

 
 

3.2.2 Hävning av presumtionsregeln 

3.2.2.1 Förutsättningar för hävning 
 
Då faderskapspresumtionen inte kan göra anspråk på att vara en 
hundraprocentigt säker metod i fråga om att utpeka rätt man, d.v.s. den 
biologiske fadern, som barnets rättslige fader, finns det vissa lagstadgade 
möjligheter att få presumtionen hävd. I FB finns uppräknat ett antal 
situationer som, om någon av dem föreligger, kan bidra till att 
faderskapspresumtionen hävs. Om det är utrett att modern har haft samlag 
med någon annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med 
hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av den 
andre skall presumtionen hävas.38 Presumtionen skall också hävas om det 
på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas 
för visst att mannen inte är barnets fader.39 Beträffande barnets arvsanlag 
består bevisningen vanligen av resultatet av en blodundersökning som 

                                                 
34 Regelns fullständiga lydelse är Pater est quem nupitae demonstrant- fadern är den 
äktenskapet utpekar.  
35 1 kap 1 § 1 FB. 
36 Prop. 1975/76:170 s. 66 och 164. 
37 Prop. 1975/76:170 s. 132.  
38 1 kap 2 § 1 st. 1p. FB.  
39 1 kap 2 § 1 st. 2p. FB. 
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numera omfattar en DNA-analys och ifråga om ”annan särskild 
omständighet” kan bevisningen utgöras av det faktum att mannen är steril.40 
Skäl för hävning av presumtionen föreligger även om barnet avlats före 
äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt 
att makarna har haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara 
avlat.41 Slutligen kan faderskapspresumtionen hävas på ytterligare en grund, 
nämligen om mannen i äktenskapet skriftligen godkänner en annan mans 
bekräftelse av faderskapet.42 Detta förfarande kan bli aktuellt i fall då det 
anses klarlagt att en annan man än moderns make faktiskt är barnets 
biologiske fader. 
 
Det kan emellertid med fog ifrågasättas vilken egentlig betydelse reglerna 
om hävande av faderskapspresumtionen har i en tid då en DNA-analys anses 
ha en 99.9 % -ig säkerhet i fråga om att utpeka rätt man som biologisk fader 
till ett barn.43 I alla faderskapsärenden från och med 1994 har DNA-tester 
använts44 och med tanke på den tillförlitlighet som dessa har torde värdet av 
diverse sannolikhetsbedömningar vara av ringa värde. Mot denna bakgrund 
är, enligt min uppfattning, reglerna om hävande av faderskapspresumtionen 
närmast att betrakta som obsoleta regler utan någon förankring i nutidens 
verklighet.   

 

3.2.2.2 Regler om talerätt 
 
I mål om hävande av faderskapspresumtion har mannen och barnet 
talerätt.45 Om mannen är död har i vissa fall har även hans arvingar talerätt. 
För detta krävs dock att mannen inte varaktigt bott med barnet och att han 
efter dess födsel inte heller på annat sätt bekräftat det som sitt.46 Även om 
dessa förutsättningar är uppfyllda är arvingars rätt att väcka talan förverkad 
om mannen stämts i en tvist rörande faderskapet och det vid mannens död 
gått minst ett år sedan anspråk framställts.47

 
Reglerna om talerätt, som innebär en oinskränkt rätt för en man som är 
rättslig fader till ett barn, att väcka talan om hävande av faderskap, fick sin 
nuvarande utformning genom 1976-års reform av FB.48 Tidigare fanns det i 
svensk rätt ett antal begränsningar i mannens rätt att väcka talan i 
faderskapsmål. Dessa begränsningar utgjordes av preklusionstider, inom 
vilka talan måste väckas för att inte rätten att väcka talan om hävande av ett 
faderskap skulle gå förlorad. Preklusionsreglerna utformades efter en 
avvägning av olika intressen, mannens intresse av att inte vara bunden av ett 

                                                 
40 Vängby m.fl. s. 164. 
41 1 kap 2 § 1 st 3p. FB. 
42 1 kap 2 § 2 st. 
43 Ryrstedt SvJT 2003 s. 565. 
44 NJA 1998 s. 184. 
45 3 kap 1 § 1 st och 3 kap 2 § FB. 
46 3 kap 1 § 2 st FB. 
47 3 kap 1 § 3 st FB.  
48 Prop. 1975/76:170.  
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rättsligt faderskap för ett barn som han inte var biologisk fader till å ena 
sidan, och barnets intresse av att bibehålla sin status som barn i äktenskap å 
den andra. Denna hållning övergavs genom 1976-års reform till förmån för 
uppfattningen att det ansågs ligga i såväl mannens som barnets intresse att 
få klarhet om det biologiska faderskapet, även om det rättsliga faderskapet 
hävdes.49 Före FB:s tillkomst var preklusionstiden sex månader, vilket vid 
införandet av FB 1949 ändrades till tre år. Preklusionsregeln innebar således 
en tidsfrist på tre år från barnets födelse för mannen att väcka talan om 
hävande av faderskapet. Om han underlät att väcka talan inom tidsfristen 
gick alltså denna möjlighet förlorad. Om mannen, med vetskap om att 
modern hade haft samlag med en annan man under konceptionstiden, ändå 
erkänt barnet som sitt förlorade han sin talerätt helt och hållet. Den stora 
anledningen till att en tidsfrist fanns var barnets intresse dels, som tidigare 
sagts, att upprätthålla sin status som äkta barn, men också dess behov av ett 
stabilt familjeförhållande och en bibehållen hemmiljö. När så 
preklusionstiden avskaffades 1976 stod det klart att skälen för avskaffandet 
inte hade mycket med barnets intressen att göra utan att det istället var 
mannens intresse av att slippa vara bunden till ett faderskap för ett barn som 
inte vara hans biologiska, som stod i centrum.50  
 
Till sist kan det nämnas att den svenska modellen utan preklusionstider för 
talan om faderskap är unik i ett nordiskt perspektiv. I övriga nordiska länder 
finns det inskränkningar i en mans rätt att kunna häva ett rättsligt faderskap 
vilka motiveras av bl.a. av barnets rätt till ett hållbart föräldraskap och att 
inte berövas sin familjerättsliga status efter lång tid.51  
 
 

3.3 Faderskapsbekräftelse 

3.3.1 Allmänt 

När modern är ogift vid barnets födelse skall faderskapet fastställas genom 
bekräftelse eller dom.52 Vid bekräftelse av faderskapet är det socialnämnden 
i den kommun där barnet är folkbokfört som har ansvaret för att faderskapet 
blir ordentligt utrett.53 Om parterna är sambor gör socialnämnden en 
förenklad utredning som i princip består i att modern och den förmodade 
fadern kallas till socialnämnden för ett gemensamt samtal.54 Om de där 
samstämmigt gör gällande att barnet är deras gemensamma och det inte 
framkommer något som gör att utredaren ifrågasätter detta, bör han eller 
hon avsluta utredningen genom att bereda mannen tillfälle att bekräfta 

                                                 
49 Singer s. 143. 
50 Singer s. 145.  
51 Singer s. 151 f.  
52 1 kap 3 § FB.  
53 2 kap 1-2 §§ FB.  
54 I ett sådant förenklat förfarande används ett s.k. S-protokoll, se SOSFS 2004:16 Bilaga 1.  
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faderskapet.55 Om utredaren av någon anledning är tveksam till vad som 
uppgivits eller någon av parterna är osäker på faderskapet bör dock 
utredningen utvidgas.56  
 
För att vara legalt bindande måste en bekräftelse av faderskap vara skriftlig 
och bevittnad av två personer och dessutom skriftligen godkännas av såväl 
socialnämnd som modern till barnet. Om barnet är myndigt skall 
bekräftelsen istället godkännas av barnet självt.57 Socialnämnden får endast 
lämna sitt godkännande om det kan antas att den bekräftande mannen är 
biologisk far till barnet, vilket motiveras av att det ligger i såväl de berördas 
som det allmännas intresse att det verkligen är rätt man som bekräftar 
faderskapet.58 Faderskapet kan även bekräftas redan innan barnet föds.59 
Om detta sker bör dock inte socialnämnden godkänna bekräftelsen förrän 
barnet är fött, eftersom risken för en felbedömning ökar om 
konceptionstiden och barnets utveckling vid födseln inte beaktas vid 
faderskapets fastställande.60  
 
 

3.3.2 Hävning av faderskapsbekräftelse 

Ett faderskap som fastställts genom bekräftelse skall, om det senare visas att 
den som bekräftat faderskapet inte är far till barnet, av rätten förklaras sakna 
verkan mot honom.61 Bekräftelsen har en presumtionsverkan, vilket innebär 
att mannen måste visa att han inte är fader till barnet.62 I mål om hävande av 
faderskap är beviskraven högre då det är fråga om bekräftade faderskap än 
vad som är fallet vid hävande av faderskapspresumtion vilket motiveras av 
att bekräftelsen har föregåtts av socialnämndens utredning.63 Med DNA-
teknologins utveckling har det dock blivit enklare att för en tillräcklig 
bevisning om det finns resultat från en blodundersökning.64

 
Några lagregler om talerätt vid hävande av faderskap som fastställts genom 
bekräftelse finns inte men reglerna för hävande av faderskapspresumtion 
tillämpas analogt med stöd av praxis och doktrin.65

 
 

                                                 
55 SOSFS 2004:16 s. 8. 
56 SOSFS 2004:16. 
57 1 kap 4 § 1 FB.  
58  Schiratzki 2005 s. 51. 
59 1 kap 4 § 2 st. FB.  
60 SOS Att fastställa faderskap 2005 s. 73.  
61 1 kap 4 § 3 st FB.  
62 Vängby m.fl. Familjerätt 1 s. 166.  
63  Schiratzki  2005 s. 63.  
64 För närmare inblick i förfarandet vid blodundersökningar se 2 kap 6 § FB och lag 
(1958:642) om blodundersökning m.m.  
65 Se bl.a. NJA 1988 s. 525 och RH 1997:21. 
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3.3.3 Socialnämndens utredningsplikt 

Då faderskapet skall fastställas genom bekräftelse åligger det 
socialnämnden att försöka utreda vem som är fader till barnet och se till att 
faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige.66 Under 
faderskapsutredningen skall socialnämnden inhämta upplysningar från 
modern och andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för 
utredningen.67 Faderskapet skall utredas även om modern motsätter sig 
detta och eftersom socialnämnden har en skyldighet att tillvarata barnets 
rätt, kan det vara nödvändigt att, mot moderns vilja, inhämta upplysningar 
från andra personer.68 Socialnämnden bör även verka för att en 
blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan 
vara fader till barnet, om denna begär det eller om det finns anledning till 
antagande att modern haft samlag med mer än en man under tiden då barnet 
kan vara avlat.69  
 
Socialnämnden har under vissa omständigheter rätt att lägga ner en 
utredning om vem som är fader till ett barn.70 Sådana omständigheter kan 
vara att det, p.g.a. att modern vägrar att medverka, är omöjligt att få fram 
erforderliga uppgifter om vem som är tänkbar fader, eller att det med hänsyn 
till moderns och/eller barnets mentala hälsa innebär en fara om utredningen 
slutförs. En nedläggning av en faderskapsutredning är dock inte definitiv 
utan kan tas upp igen om det framkommer nya omständigheter som är av 
betydelse. 71 Faderskaputredningen anses vara av så central betydelse att det 
endast är i undantagsfall som en sådan läggs ner. Detta har också fastslagits 
av Socialstyrelsen som har uttalat att en ”av socialnämndens viktigaste 
uppgifter är att få faderskapet till barn fastställt där det erfordras. Med 
hänsyn till det stora värde det har för ett barn att få veta vem som är dess 
far, bör en utredning läggas ned endast i undantagsfall”.72    
 
 

3.4 Fastställande av faderskap genom dom 

I de fall då faderskapet till ett barn fött utom äktenskap inte fastställts 
genom bekräftelse eller då faderskapspresumtionen blivit hävd skall 
faderskapet fastställas genom allmän domstols dom.73 Det har dock blivit 
allt ovanligare att faderskap fastställs på detta sätt och som exempel på det 
kan nämnas att det under år 2003 endast meddelades 145 domar om 

                                                 
66 2 kap 1 § FB.  
67 2 kap 4 § 1 st. FB.  
68 Vängby m.fl. s. 172-173.  
69 2 kap 6 § FB. 
70 Dessa förutsättningar finns i 2 kap 7 § FB. 
71 Socialtjänsten 2004:6 s. 16 f.  
72 Socialstyrelsens Allmänna råd 1988:6 s. 72, omarbetad version utgiven 2005, artikel- 
nummer 2005-101-1.  
73 1 kap. 5 § FB.  
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fastställande av faderskap.74 I mål om fastställande av faderskap är det 
enligt FB: s regler endast barnet som har talerätt.75 Om barnet är omyndigt 
får det representeras av en ställföreträdare, vilken kan vara barnets moder 
eller annan särskilt förordnad vårdnadshavare. Även socialnämnden kan 
föra barnets talan.76 Däremot har en man som tror sig vara far till ett barn 
inte rätt att väcka talan därom.  
 
De grundläggande rekvisiten för fastställande av faderskap är, för det första 
att det är utrett att mannen haft samlag med kvinnan under 
konceptionstiden, det så kallade samlagsrekvisitet och för det andra att det 
med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet är avlat av 
mannen, det så kallade sannolikhetsrekvisitet. Regeln är utformad som en 
presumtionsregel där endast samlag behöver styrkas. Om samlaget kan 
styrkas är det tillräckligt att faderskapet är sannolikt med hänsyn till alla 
omständigheter.77 Denna regel har dock fått en allt mer begränsad betydelse 
till följd av dagens möjligheter att fastställa faderskap med hjälp av DNA. 
Det har exempelvis hänt att faderskap fastställts med DNA bevisning trots 
att samlag inom konceptionstiden ej kunde styrkas.78

 
 
 
 
 

                                                 
74 Socialtjänsten 2004:6 Familjerätt 2003, Socialstyrelsen. 
75 3 kap 5 § 1 st. FB. 
76 3 kap 5 § 2 st. FB. 
77 Vängby m.fl. s. 167.  
78 Se NJA 1998 s. 184 där mannen efter rättsgenetisk undersökning ansågs vara barnets far 
trots att samlag med modern under konceptionstiden inte var styrkt. Mannen medgav dock 
samlag med modern men inte under konceptionstiden.  
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4 Det rättsliga faderskapets 
innebörd 

4.1 Inledning 

När det rättsliga faderskapet är fastställt inträder en rad rättsverkningar som 
är direkt kopplade till det rättsliga faderskapet. De viktigaste av dessa 
rättsverkningar är främst den vårdnads- och omsorgsplikt som en förälder 
har gentemot sitt barn, den lagfästa underhållsskyldigheten och arvsrätten 
som tillkommer en avliden persons bröstarvingar. I följande avsnitt kommer 
dessa rättsverkningar och deras innebörd att behandlas närmare och 
konsekvenserna av deras upphörande redovisas.  
    
   

4.2 Vårdnad och omsorg 

4.2.1 Bakgrund 

Reglerna om vårdnad och umgänge har under de senaste decennierna 
genomgått en del förändringar. Så sent som 1973 borttogs en regel i 
skilsmässolagstiftningen som innebar att makens skuld till söndringen i ett 
äktenskap kunde tillmätas en avgörande betydelse i en vårdnadstvist i 
samband med äktenskapsskillnad. Samtidigt fick fadern till ett barn med 
ogift moder ökade möjligheter att få vårdnaden om barnet mot moderns 
vilja, vilket i praktiken innebar att fadern skulle bedömas på samma sätt som 
modern. Tidigare var fadern tvungen att visa att modern var olämplig som 
vårdnadshavare innan han själv kunde komma ifråga.79  
 
Genom en reform av FB 1976 infördes en regel som innebar att den 
gemensamma vårdnaden inom äktenskap inte nödvändigtvis skulle upplösas 
vid äktenskapsskillnad. Om föräldrarna var ense om det, skulle de kunna 
bedriva vårdnaden gemensamt om detta inte uppenbart stred mot barnets 
bästa. Genom samma reform gavs även ogifta föräldrar möjlighet att få 
gemensam vårdnad om sina barn, oberoende av om de var sammanboende 
eller ej.80 1983 gjordes gemensamt vårdnadsansvar till huvudregel även för 
frånskilda föräldrar och 1990 infördes en möjlighet att förordna om 
gemensam vårdnad trots att den ena föräldern föredrog ensam vårdnad, dock 
under förutsättning att den föräldern inte motsatte sig gemensam vårdnad.81 
I dag har lagstiftningen gått så långt att det är möjligt att förordna om 

                                                 
79 Agell s. 66.   
80 Prop. 1975/76:170 s. 1 f.  
81 Prop. 1990/91:8 s. 3 och 58 f.  
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gemensam vårdnad även om någon av föräldrarna motsätter sig detta, med 
hänvisning till barnets bästa.82

   
 

4.2.2 Rättslig- och faktisk vårdnad 

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och den 
viktigaste rättsverkningen som det rättsliga föräldraskapet för med sig är det 
vårdnadsansvar som föräldrar har gentemot sina barn.83 Detta ansvar följer 
enligt svensk rätt direkt av rättslig status som förälder och vem som erhåller 
rättslig status bestäms i allmänhet inte av förmågan att ta hand om barnet, 
utan av biologiskt släktskap.84 I rätten till omvårdnad ingår inte bara barnets 
rätt att få de materiella behoven tillfredsställda utan i lika hög grad avses 
barnets psykiska behov. Till sådana psykiska behov kan räknas att barnet får 
leva i ett stabilt förhållande och att ha någon att lita på. Med en god vård 
och fostran menas bland annat att barnet får känna samhörighet med 
familjen och pröva sin förmåga och utveckla sina inneboende resurser för att 
efter hand frigöra sig från sitt beroende av vårdnadshavarna.85  
 
Barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om de är gifta 
med varandra och i annat fall av modern ensam.86 Om föräldrarna inte är 
gifta med varandra kan de få gemensam vårdnad om barnet genom anmälan 
till socialnämnden i samband med faderskapsbekräftelse eller genom 
anmälan till skatteverket.87 Vad gäller vårdnad som begrepp kan en 
distinktion göra mellan den rättsliga vårdnaden och det som benämns som 
den faktiska vårdnaden. Med rättslig vårdnad avses det juridiska ansvaret 
för barnets person och kan beskrivas som en rätt och en skyldighet för en 
förälder att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter, 
till exempel var barnet skall gå i skolan, vilken typ av barnomsorg som är 
lämplig och vilka fritidsaktiviteter som barnet skall tillåtas att utöva. Den 
faktiska vårdnaden utgörs av den dagliga omsorgen av barnet, ge det mat 
och kläder och se till att det kommer i tid till skolan och så vidare. Normalt 
överensstämmer den rättsliga vårdnaden med den faktiska vården av barnet. 
Vid fall av särlevnad kan dock den faktiska vården ligga hos den ena 
föräldern även om båda är vårdnadshavare i rättslig mening.88 Detta innebär 
att det rättsliga vårdnadsansvaret inte medför en skyldighet för 
vårdnadshavaren att personligen ombesörja den faktiska vårdnaden av 
barnet.89  
 

                                                 
82 Prop. 1997/98:7 s. 1.  
83 6 kap 1 § FB.  
84 Singer s. 430.  
85 Walin & Vängby 6:6.  
86 6 kap 3 § 1 st. FB.  
87 6 kap 4 § 2 st. FB.  
88 Walin & Vängby 6:8.  
89 Se Singer s. 448-450 för en utförlig diskussion i detta ämne.   
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I de fall då ett faderskap hävs upphör vård- och omsorgsplikten gentemot 
barnet och den man för vilken faderskapet hävs har inte heller någon fortsatt 
rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Om föräldrarna tidigare haft delad 
vårdnad ges modern ensam vårdnad om barnet och står, om ingen annan 
man kan bindas till faderskapet, ensam då viktiga beslut avseende barnet 
skall fattas. Den tidigare fadern har inte heller någon skyldighet att bidra till 
att upprätthålla barnets materiella behov eller tillfredsställa barnets psykiska 
behov, som ju bland annat består i att få leva i ett stabilt familjeförhållande. 
 
 

4.2.3 Umgängesrätt 

Enligt FB:s regler finns det en umgängesrätt mellan ett barn och en förälder 
med vilken barnet inte sammanlever.90 Denna umgängesrätt är i första hand 
till för barnet och det är barnets intressen och behov som skall vara 
avgörande för huruvida ett umgänge skall komma till stånd eller ej.91 Vid en 
granskning av praxis på området framgår det dock att det oftast handlar om 
en rätt för endera förälderns rätt till umgänge med barnet och sällan om ett 
barns rätt att träffa sin förälder.92 Umgängesrätten omfattar också barnets 
rätt att träffa andra personer som står dem särskilt nära.93 Det finns ingen 
uttalad begränsning av personkretsen som kan komma ifråga i en sådan 
situation utan de som avses är personer som barnet har haft en nära 
anknytning till. Som exempel på personer som kan ha en nära anknytning 
till barnet nämns före detta fosterföräldrar och, om den ena föräldern är död, 
vederbörande mor- eller farföräldrar.94  
 
Talan om umgänge får väckas av en förälder som vill umgås med sitt barn 
och om umgänge begärs av någon annan får talan föras av socialnämnden.95 
Trots att umgängesrätten anses vara en rättighet för barnet att umgås med 
sina föräldrar har barnet ingen talerätt ifråga om umgänge med sina 
föräldrar. Frågan om umgängesvägran, d.v.s. fall då den ena föräldern 
vägrar umgänge med barnet, har varit föremål för diskussion om huruvida 
sådan umgängesvägran borde sanktioneras eller inte. Det har ansetts att ett 
sådant påtvingat umgänge skulle riskera att verka i fel riktning vad gäller 
relationen mellan barn och förälder varför någon sanktion inte har införts.96  
 
 

                                                 
90 6 kap 15 § 1 st. FB.  
91 Prop. 1997/98:7 s. 60.  
92 Som exempel på detta kan nämnas NJA 1998 s. 675 och NJA 1995 s. 727.  
93 6 kap 15 § 3 st. FB.  
94 Prop. 1981/82:168 s. 43. 
95 6 kap 15a § 1 st. FB.  
96 Prop. 1997/98:7 s. 60-61. 
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4.3 Underhållsskyldighet 

4.3.1 Reglernas omfattning 

4.3.1.1 Underhållsbidrag 
 
Ytterligare en rättsverkning som är direkt knuten till det rättsliga 
föräldraskapet är den underhållsskyldighet som föräldrar har gentemot sina 
barn.97 Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är 
skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska 
förmåga.98 Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år, men 
om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna 
underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår dock som längst till 
dess att barnet fyller tjugoett år.99 Med skolgång avses grundskola eller 
gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning.100 
Underhållsskyldigheten är föräldrarnas gemensamma och underhåll ges i 
form av mat, kläder och annat som behövs för att uppfylla barnets behov. 
Om föräldrarna lever åtskilda är den förälder med vilken barnet inte 
sammanbor skyldig att utge underhållsbidrag till barnet.101

 
När underhållsskyldigheten bestäms är det barnets behov som är 
utgångspunkten och som regel används vissa schablonbelopp som motsvarar 
vad ett barn i en viss ålder kostar. Beroende på individuella förhållanden på 
barnets sida kan barnets behov vara högre eller lägre än 
schablonbeloppet.102 Vid underhållets bestämmande skall hänsyn även tas 
till en förälders ekonomiska förmåga att utge underhållsbidrag. Denna 
förmåga kommer i regel till uttryck i hans eller hennes faktiska inkomst- 
och förmögenhetsförhållanden.103 Underhållsförmågan anses dock även 
kunna bestämmas med hänsyn till den verkliga förvärvsförmågan, främst i 
fall då den underhållsskyldige utan godtagbar anledning underlåter att 
skaffa sig inkomster som möjliggör för honom eller henne att bidra till 
barnets underhåll.104 Ett exempel härpå är NJA 1985 s. 768 där en 
busschaufför självmant sade upp en fast anställning och med hänvisning till 
”vissa skäl av personlig art” övergick till en verksamhet som gav en 
betydligt lägre inkomst. 
 

                                                 
97 Det finns dock ett undantag då underhållsskyldighet kan komma ifråga även för en 
styvförälder. I 7 kap 5 § stadgas att en förälder som varaktigt bor tillsammans med annans 
barn och med förälder som har vårdnaden om barnet under vissa omständigheter kan bli 
underhållsskyldig.  
98 7 kap 1 § 1 st. FB.  
99 7 kap 1 § 2 st. FB.  
100 Se fallen NJA 1986 s. 345 och NJA 1990 s. 49 för gränsdragningar avseende vad som 
skall betraktas som skolgång enligt FB:s regler.   
101 7 kap 2 § 1 st. FB. 
102 Vängby m.fl. s. 282.  
103 Vängby m.fl. s. 284.  
104 Prop. 1978/79:12 s. 402 och  423. 
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Om förhållandena skulle vara de motsatta, det vill säga att en eller båda 
föräldrarna får en höjning av sin underhållsförmåga finns det en möjlighet 
för barnet att, ”efter en glidande skala göra anspråk på en högre standard för 
egen del ju bättre ställt föräldrarna har det i ekonomiskt hänseende”.105 Det 
angavs inte i förarbetena hur ett sådant standardtillägg skulle framräknas 
utan frågan får avgöras efter en ganska fri bedömning.106 HD har dock som 
en riktpunkt uppställt att barnet ”skall ha ett så stort bidrag att dess standard 
är likartad med den bidragsskyldiges”, men påpekade också att barnet, på ett 
rimligt sätt, måste kunna tillgodogöra det högre bidraget. Ett standardtillägg 
torde därför, enligt HD:s uppfattning, vara mer motiverat ju äldre barnet 
är.107  
 

4.3.1.2 Underhållsstöd  
 
Om den förälder med vilken barnet inte sammanbor av någon anledning inte 
kan fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot barnet träder staten in och 
garanterar barnets underhåll. Detta sker genom tillämpning av lag 
(1996:1030) om underhållsstöd. För att ett barn ska ha rätt till 
underhållsstöd krävs det att föräldrarna inte bor tillsammans och att barnet 
varaktigt sammanbor med den ena föräldern och dessutom är folkbokförd 
hos den denne, samt att föräldern bor i Sverige och är vårdnadshavare för 
barnet.108 Underhållsstöd kan, under vissa förutsättningar, också utgå om 
barnet varaktigt bor hos båda föräldrarna, s.k. växelvis boende, och är 
folkbokfört hos en av dem.109 Den övergripande förutsättningen för 
underhållsstöd är dock att en bidragsskyldig förälder inte betalar 
underhållsbidrag till barnet och på så sätt underlåter att fullgöra sin 
underhållsskyldighet. Även det faktum att modern uppenbarligen och utan 
giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få 
faderskapet fastställt kan innebära att underhållsstöd vägras.110 Ett barn har 
inte heller rätt till underhållsstöd om det, efter en eller båda föräldrarnas 
död, är berättigat till barnpension eller efterlevandestöd enligt lagen 
(2000:461) om efterlevandestöd och efterlevandepension till barn.111 Ett 
barn har rätt till barnpension och efterlevandestöd om en eller båda 
föräldrarna har avlidit och om barnet inte fyllt 18 år.112 Dock kan ett barn 
som bedriver studier under vissa förutsättningar ha rätt till barnpension även 
efter 18-års ålder.113 Det föreligger dock inget hinder för ett barn som utfår 
barnpension efter en avliden, underhållsskyldig förälder att få 

                                                 
105 Prop. 1978/79:12 s. 105. 
106 Vängby m.fl. s. 283.  
107 NJA 1985 s. 781.  
108 3 § 1 st. lag (1996:1030).  
109 3 § 2 st. lag (1996:1030).  
110 4 § p. 1-2, lag (1996:1030).  
111 4 § lag (1996:1030) om underhållsstöd. 
112 2 kap 1 § och 2 § 1 st lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till 
barn.   
113 2 kap 2 § 2 st lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.  
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underhållsstöd i förhållande till den andre föräldern om barnet bor hos en 
särskilt förordnad vårdnadshavare.114  
 
 

4.3.2 Underhållsskyldighetens uppphörande 

Som ovan angivits upphör underhållsskyldigheten då barnet fyller arton år 
eller om barnet går i skolan, som senast vid tjugoett års ålder. 
Underhållsskyldigheten kan dock upphöra av andra skäl än barnets ålder, 
nämligen vid förälders död eller vid ett upphävt faderskap.115 Vid en 
förälders död torde det inte uppstå några större problem avseende den 
fortsatta försörjningen för barnet. I dessa fall är det dock främst reglerna om 
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn som aktualiseras. Ett barn 
vars ena eller båda föräldrar har avlidit har rätt till barnpension och 
efterlevandestöd enligt lag (2000:461) om efterlevandepension och 
efterlevandestöd till barn. Ett barn som har rätt till ersättning enligt denna 
lag är, som tidigare nämnts, inte berättigat till underhållsstöd.116  
 
I fall då det istället rör sig om ett hävt faderskap blir frågeställningarna fler 
och betydligt mer komplicerade. Eftersom underhållsskyldigheten är direkt 
kopplad till det rättsliga faderskapet upphör den samtidigt som faderskapet 
hävs. Den första och största frågan i en sådan situation torde vara vem som 
verkligen är barnets biologiske fader och om den man som tros vara far till 
barnet går att lokalisera. Om en utredning därom låter sig göras och den 
man som utpekas som barnets biologiske fader kan bindas till faderskapet 
övergår underhållsplikten på denne. Förhåller det sig så att ingen annan man 
kan bindas till faderskapet kvarstår för barnets underhåll endast möjligheten 
att utfå underhållsstöd.   
 
Vad händer då med en man som under varierande tid har utgivit 
underhållsbidrag till ett barn i tron att det var hans biologiska barn?  
I svensk rätt finns, med stöd av lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för 
utgivna underhållsbidrag, en möjlighet att få tillbaka pengar som felaktigt 
har betalats ut som underhållsbidrag. I nämnda lag stadgas att en man som, 
antingen genom faderskapspresumtion eller genom bekräftelse eller dom, 
har ansetts som far till ett barn men friats från faderskapet kan ha rätt till 
ersättning av allmänna medel för underhållsbidrag som han, enligt 7 kap 2 § 
FB har utgett till barnet.117 Underhåll av det nämnda slaget föreligger endast 
i fall då föräldern inte varaktigt sammanbor med barnet, varför en man som 
levt tillsammans med barnet och dess moder inte kan utfå ersättning enligt 
denna lag, vilket även illustreras av utslaget i RÅ 1976 ref. 4. I det fallet 
ansågs en man, som försörjde barnet och dess moder under den tid då han 
sammanbodde med dem, inte ha betalat underhållsbidrag på det sätt som 
                                                 
114 Prop. 1995/96:208 s. 84.  
115 Under 2003 förlorade 1000 barn sin mamma och 2300 barn förlorade sin pappa, Barn 
och deras familjer 2003,  Demografiska rapporter 2004:3, SCB. 
116 4 § lag (1996:1030) om underhållsstöd. 
117 2 § lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag. 
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förutsätts i lagen med följd att ersättning inte utgick. För ersättningskrav 
gentemot staten enligt lag (1969:620) gäller den allmänna preskriptionstiden 
om tio år.118

 
Om en man har rätt till ersättning enligt lag (1969:620) kan han inte kräva 
tillbaka bidrag som han har betalat från bidragsmottagaren. Inte heller staten 
har någon rätt att återkräva erhållet bidrag från bidragsmottagaren.119 Staten 
kan däremot kräva tillbaka utgiven ersättning från en man som senare visar 
sig vara barnets fader om det finns särskilda skäl för detta.120 Sådana skäl 
kan vara att den man som visar sig vara barnets fader på något sätt har 
förhalat utredningen av faderskapet. Ifråga om statens återkrav gentemot 
den verklige fadern är preskriptionstiden tre år.121  
 
      

4.4 Arvsrätt 

4.4.1 Arvsrättens grunder och utveckling 

Arvsrättens nuvarande utseende har sina rötter långt tillbaka i tiden. 
Reglerna om arvsrätt fick sin ursprungliga form i ett samhälle där 
jordägandet var avgörande för en persons ekonomiska och sociala ställning. 
Jordägandet var bundet till släkten och det lagbestämda arvet enligt 
släktordningen var den huvudsakliga successionsformen.122 En orsak till 
motståndet att tillerkänna barn utom äktenskapet arvsrätt var en önskan om 
att bevara egendomen åt familjen, för övrigt samma tankegång som låg till 
grund för de första testamentsreglerna.123  
 
1734-års lag innebar bland annat att begränsningen av arvsrätten till 
nedstigande led avskaffades och även avlägsna släktingar tilläts ärva om 
närmare släktingar saknades. En annan förändring jämfört med tidigare 
rättstillstånd var att arvsrätten för barn utom äktenskapet begränsades. 
Lagen tillerkände barn utom äktenskap arvsrätt i ett flertal situationer, 
såsom när barnet var avlat under äktenskapsliknande omständigheter men 
inte fötts i äktenskap. Som exempel på sådana omständigheter kan nämnas 
situationer då en man hade samlag med en kvinna under äktenskapslöfte och 
mannen avled innan vigsel hunnit äga rum. Barn som var avlade i ”hordom 
eller förbjudna led” gavs däremot inte arvsrätt.124 Trots att barn utom 
äktenskap i många fall inte hade någon arvsrätt efter sina föräldrar hade 

                                                 
118 Prop. 1969:124 s. 129.  
119 4 § a. lag.  
120 Ibid. 
121 Vängby m.fl. s. 317.  
122 SOU 1925:43 s. 56. 
123 Singer s. 494.  
124 Singer s. 495 och 8 kap 1734-års lag i 1887-års lydelse.  

 27



föräldrarna fortsatt rätt till arv efter barnet. Denna arvsrätt betraktades som 
en kompensation för utlägg för barnets underhåll under uppväxten.125   
 
Delvis till följd av socialpolitiska hänsynstaganden tillerkändes år 1866 barn 
utom äktenskap viss arvsrätt efter modern. Denna arvsrätt kom att ses som 
en möjlighet att avlasta fattigvården då allt fler barn blev beroende av just 
fattigvården för sin försörjning. Arvsrätten efter modern utvidgades år 1905 
då barn utom äktenskap tillerkändes samma rätt till arv efter modern och 
hennes släkt som barn inom äktenskapet hade.126 I arbetet med 1917-års 
lagstiftning var det nära att barn utom- och inom äktenskapet likställdes 
även ifråga om arvsrätt efter fadern. Andra kammaren biföll då ett förslag 
om att utomäktenskapliga barn skulle få full arvsrätt efter fadern men 
förslaget föll då första kammaren röstade mot. Det var inte förrän genom 
1969-års reform som regler om utomäktenskapliga barn skulle få full 
arvsrätt efter sin fader infördes i svensk rätt. Som skäl för förändringen 
anfördes bland annat att ”samhället borde inte genom sin lagstiftning eller 
på annat sätt medverka till en uppdelning av barnen i en bättre och en sämre 
lottad grupp”.127

 
  

4.4.2 Bröstarvinges arvsrätt 

Enligt svensk rätt är det den avlidnes bröstarvingar som i första hand äger 
arvsrätt efter sina föräldrar och om en bröstarvinge är död träder dennes 
avkomlingar i dess ställe.128 Bröstarvingar tillhör det första parentelet och 
har en självständig rätt och härleder inte sin rätt från faderns eller moderns 
rätt.129 Om det inte finns några bröstarvingar är det den avlidnes mor och far 
som ärver med hälften var.130 Det är alltså så, vilket är lätt att glömma bort, 
att föräldrar också har arvsrätt efter sina barn och inte bara barn som har 
arvsrätt efter sina föräldrar.  
 
Bröstarvinges arvsrätt skyddas i svensk rätt genom laglottsinstitutet, vilket 
innebär en begränsning i en förälders rätt att testamentera bort sin 
kvarlåtenskap på ett sådant sätt att barnet blir lottlöst. Laglottsskyddet ger 
en bröstarvinge rätt till hälften av den arvslott som skulle tillfalla denne 
enligt den legala arvsordningen.131 Om den avlidne är gift och bröstarvingen 
är parets genensamma barn får dock bröstarvingens laglottsskydd stå 
tillbaka för efterlevande makes arvsrätt. Om bröstarvingen istället är den 
avlidnes särkullbarn och det inte finns något testamente som anger annat 

                                                 
125 Singer s. 495.  
126 Singer s. 496.  
127 Lind s. 102.  
128 2 kap 1 § ÄB. 
129 Ordet parentel kan enligt min mening ges betydelsen ”krets av arvsberättigade 
personer”. I svensk rätt finns tre parenteler som har legal arvsrätt, se 2 kap ÄB.  
130 2 kap 2 § 1 st. ÄB.  
131 7 kap 1 § ÄB.  
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tillfaller hela kvarlåtenskapen barnet, med undantag för det som tillfaller 
den efterlevande maken enligt den s.k. basbeloppsregeln.132

  
 

4.4.3 Felaktigt utskiftat arv 

Som framgått av det ovan sagda är arvsrätten, i jämförelse med 
vårdnadsplikten och underhållsskyldigheten, än starkare bunden till det 
biologiska släktskapet. Om ett felaktigt fastställt faderskap uppdagas under 
det att både barnet och den tidigare förmodade fadern är i livet upphör den 
legala arvsrätten i och med att faderskapet hävs. Men vad händer om det 
först efter faderns död framkommer att ett eller flera av hans barn inte är 
hans biologiska barn? En sådan situation prövades i NJA 1997 s. 645, där 
det efter en faders död konstaterades att han inte var biologisk fader till ett 
av sina fyra barn. Då arvskifte redan hade ägt rum väckte de övriga 
syskonen talan och krävde att deras syster skulle betala tillbaka det hon 
hade fått i arv efter sin styvfar. Både TR och HovR kom till slutsatsen att 
hon skulle tvingas att återbetala hela (TR) eller åtminstone delar av (HovR) 
det hon erhållit genom arvskiftet. HD kom däremot fram till motsatsen och 
motiverade det bland annat med att systern vid tillfället för arvskiftet, 
genom faderskapspresumtion, ansågs vara mannens ”riktiga” dotter och att 
det skulle leda till ”besvärande rättsosäkerhet om arvskiften som skett med 
faderskapspresumtionen som grund skulle kunna förklaras ogiltiga på grund 
av ändrade förutsättningar”. Detta avgörande fick omfattande kritik av 
Anders Agell som menade att HD lagt faderskapspresumtionen som grund 
för arvsrätten medan det i själva verket är det biologiska släktskapet som 
grundar arvsrätten. Han anförde att reglerna om arv i 2 kap ÄB otvivelaktigt 
bygger på biologiskt släktskap och att ett presumerat faderskap, liksom ett 
fastställt sådant, innebär en förmodan om att sådan släktskap föreligger, och 
om faderskapet hävs efter arvlåtarens död försvinner principiellt också 
arvsrätten.133 Agell stod dock inte oemotsagd med detta resonemang. Anna 
Singer menade att det på inte sätt är givet att det biologiska släktskapet 
grundar arvsrätten utan att det likväl kan vara det rättsliga föräldraskapet, 
vilket framgår av att ett barn som är adopterat inte har någon arvsrätt efter 
sina biologiska föräldrar.134 Dessutom menade Agell att avgörandets 
prejudikatvärde var oklart bland annat på grund av att HD inte alls berörde 
hur ett hävt faderskap för ett barn som fötts av en ogift mor skulle komma 
att bedömas.135 Tills vidare är det dock HD:s praxis som anger det gällande 
rättsläget i frågan.             
 
 
 
 

                                                 
132 3 kap 1 § ÄB.  
133 Agell, Juridisk Tidskrift 1997-98 s. 1133 ff. 
134 Singer s. 515.  
135 Agell, Juridisk Tidskrift 1997-98 s. 1137.    
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5 Sociala konsekvenser av ett 
hävt faderskap 

5.1 Inledning 

Så här långt har detta arbete endast behandlat de juridiska konsekvenserna 
och de rättsverkningar som följer av det rättsliga faderskapet och vad som 
sker då ett faderskap hävs. Det har framkommit att såväl, vårdnads- och 
omsorgsplikten som underhållsskyldigheten och arvsrätten är 
rättsverkningar som är direkt kopplade till det rättsliga faderskapet och 
således upphör då ett faderskap blir hävt. För att göra en djupare och mer 
insiktsfull analys av de ovan redovisade reglerna är det, enligt min mening, 
av största vikt att veta vad som händer på det mänskliga planet i dessa 
situationer? Hur reagerar de inblandade på den omvälvande situation som 
uppstår och hur ändras familjeförhållandena till följd av vetskapen om att 
mannen i familjen inte är barnet eller barnens biologiska fader? För att finna 
svar på dessa och många övriga frågor kring ämnet vände jag mig till en 
familjerättsenhet i en medelstor stad i södra Sverige och fick där 
möjligheten att intervjua två familjerättssekreterare om deras erfarenheter 
om hävande av faderskap och vilka konsekvenser som följer av ett hävt 
faderskap. Följande kapitel är en sammanställning av de erfarenheter, 
upplevelser och reflexioner som de intervjuade familjerättssekreterarna 
delade med sig av under intervjun. Med detta kapitel görs dock inga anspråk 
på att presentera en generell bild av hur det ser ut på familjerättsenheter i 
hela landet, utan skall enbart ses som ett exempel på hur verkligheten 
upplevs av några av dem som arbetar med att tillämpa de lagar och regler 
som de har att följa. 
 
I detta kapitel benämns den man som tidigare varit att anse som barnets 
fader som den psykologiske fadern, detta eftersom det är den benämning 
som används av de intervjuade familjerättsekreterarna.  
 
 

5.2 När ifrågasätts faderskapet? 

En av de få saker som det i någon mån kan generaliseras kring vad gäller 
hävande av faderskap, tycks vara tidpunkten då faderskapet på allvar 
ifrågasätts. I de allra flesta fall sker detta vid en separation eller då 
diskussioner om separation börjar föras. Anledningen härtill kan vara att 
kvinnan under förhållandets gång på ett mer eller mindre tydligt sätt antytt 
att mannen inte skulle vara fader till ett eller flera av barnen. Då gräl uppstår 
mellan föräldrarna, i frågor gällande barnen, händer det att kvinnan, påpekar 
för mannen att ”du ska inte vara så säker på att det är du som far till barnet”, 
vilket kan leda till att någon eller båda föräldrarna begär en 
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faderskapsutredning då en separation står för dörren. Familjerättsenheten 
kan i en sådan situation, på initiativ från föräldrarna, besluta om 
blodundersökning för att föräldrarna och barnet ska få visshet i 
faderskapsfrågan. En blodundersökning görs då bland annat för att barnet på 
grund av återkommande antydningar, inte skall behöva leva i ovisshet 
angående faderskapet. Det har förekommit att en faderskapsutredning har 
genomförts med anledning av att människor i en familjs närhet påpekat 
olikheter i barnets och faderns utseende och, på denna grund, öppet 
ifrågasatt faderskapets riktighet. Som en följd av ifrågasättandet kan 
mannen börja tvivla ifråga om han verkligen är barnets far. 
Familjerättsenheten har i sådana fall funnit det vara behövligt att utreda 
faderskapet för att skapa visshet och på så sätt ge fadern möjlighet till ett 
stärkt föräldraskap. I dessa fall visar det sig ofta att mannen faktiskt är 
barnets biologiska fader. Det kan även förhålla sig så att en man, redan vid 
faderskapsbekräftelsen, känner tveksamhet till faderskapet men håller det 
för sig själv och accepterar barnet som sitt och väljer att agera först vid en 
eventuell separation och då begär en faderskapsutredning.   
 
 

5.3 Påverkan på förhållandet mellan barnet och 
den psykologiska fadern 

Det är väl närmast att betrakta så som uppenbart att förhållandet mellan 
barnet och den psykologiska fadern riskerar att allvarligt påverkas av att 
faderskapet hävs. Det synes dock på intet sätt vara självklart hur mannen 
reagerar, om han väljer att överge barnet eller att fortsätta vara delaktig i 
barnets framtid. Enligt de intervjuade familjerättssekreterarna är mannens 
val av ”åtgärd” till stor del betingat av barnets ålder och djupet på relationen 
mellan barnet och fadern. Om barnet är tonåring och har en god kontakt 
med den psykologiska fadern ter det sig troligare att denne, trots att han inte 
är barnets biologiske fader, väljer att bibehålla kontakten med barnet och 
försöka att vara en del i barnets liv. Om det istället rör sig om ett mindre 
barn, framstår det ibland som om mannen släpper kontakten, utan att önska 
något vidare umgänge med barnet.  
 
Det går givetvis inte att generalisera om utgången i dessa situationer. Det 
finns exempel då faderskapet hävs när barnet är litet och där den 
psykologiska fadern har varit delaktig genom hela graviditeten, 
förlossningen och de första två åren med allt vad det innebär av nattvak, 
blöjbyten och matning, och på så sätt har en så djup relation till barnet, att 
han väljer att stanna vid barnets sida. På samma sätt finns det fall då 
relationen mellan den psykologiska fadern och barnet av någon anledning 
aldrig har växt på djupet, kanske på grund av en undermedveten känsla av 
tveksamhet om faderskapet. I dessa fall kan ett hävande av faderskapet 
rentav komma som en befrielse för de inblandade parterna.  
 

 31



En mycket viktig fråga för den tidigare fadern är frågan om umgängesrätt. 
Genom det att faderskapet hävs upphör även den legala umgängesrätten som 
finns för barnet och den biologiska, eller för den delen, den rättsliga 
föräldern. Om den tidigare fadern önskar att fortsätta kontakten med barnet 
är det ingen självklarhet att han tillåts göra detta. Om modern förvägrar den 
tidigare fadern att umgås med barnet finns det dock, som tidigare nämnts, en 
regel i FB som möjliggör för barnet att umgås med en person som står det 
särskilt nära.136 I förarbetena anges som exempel på sådana personer mor- 
och farföräldrar och tidigare fosterföräldrar. Umgänget begränsas dock inte 
till några särskilda personkategorier utan avser personer som barnet har en 
särskilt nära anknytning till.137 Enligt familjerättsenhetens uppfattning bör 
denna regel kunna tillämpas i fall då en tidigare fader önskar umgänge med 
barnet. På denna punkt är dock familjerättsenhetens inställning klar; det 
måste vara till gagn för barnet och barnets behov av att ha umgänge med 
den tidigare fadern måste stå i centrum för bedömningen om det över huvud 
taget skall vara möjligt att ge den tidigare fadern umgängesrätt.   
    
 

5.4 Den biologiske fadern 

Då ett faderskap hävs och ett barn mister en förälder uppstår givetvis frågan 
om vem som verkligen är barnets biologiske fader. Det är dock osäkert i hur 
stor utsträckning den biologiske fadern kan lokaliseras och bindas till 
faderskapet. Enligt familjerättsenheten uppskattas det att det i ungefär 
hälften av fallen går att finna den biologiske fadern. Hur den biologiske 
fadern ställer sig till faderskapet och till att bli en del av barnets liv varierar 
förstås också från fall till fall. Det som nog är av störst betydelse är vilken 
livssituation den biologiske fadern befinner sig vid tidpunkten då 
faderskapet uppstår. Han kan känna sig förhindrad att åta sig vårdnad och 
omsorg om barnet av familje- eller yrkesskäl. Han kanske precis har bildat 
familj och fått barn med en annan kvinna, vilken inte är redo att acceptera 
ytterligare ett barn. Det kan även vara så att han har fått ett bra arbete 
utomlands eller långt ifrån barnets hemort vilket skulle innebära att fadern 
tvingas ge upp arbetet för att kunna ta hand om, eller umgås med barnet. 
Även här är familjerättenhetens bedömning att det i ungefär hälften av 
fallen, då den biologiske fadern kan hittas, blir så att han vill ha kontakt med 
barnet. 
 
Vem är då den biologiske fadern? Är han en total främling och en tillfällig 
bekantskap eller är han en person som på något sätt har en relation till hela, 
eller delar av familjen? Svaret på frågan måste givetvis bli; bådadera. I 
många fall rör det sig om en tillfällig relation som resulterar i en graviditet 
men det är dock inte ovanligt att den biologiske fadern finns i närheten av 
familjen på ett eller annat sätt. I dessa situationer kan det rentav vara så att 
det med tiden växer fram en känsla av tillhörighet mellan barnet och den 

                                                 
136 6 kap 15 § 2 st. FB. 
137 Prop. 1981/82:168 s. 42-43.  
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man som är dess biologiske fader. Då är det förvisso oftast fråga om att den 
biologiske fadern faktiskt har en känsla av att han är far till barnet eller 
kanske till och med fått sådana indikationer av modern.   
 
 

5.5 Efterverkningar av ett hävt faderskap 

Vid den tidpunkt då ett felaktigt fastställt faderskap uppdagas och hävs blir 
de inblandade i allmänhet så överväldigade av allt som händer att de kan ha 
svårt att ta till sig innebörden av det. Ibland kan det gå upp till ett år innan 
chocken släpper på allvar och man faktiskt inser vad det är man har varit 
med om. De allra flesta som drabbas, oavsett när det inträffar, är i behov av 
professionell hjälp i form av psykologer och terapeuter. Denna hjälp 
tillhandhålls inte av familjerättsenheten utan får sökas på egen hand. 
Familjerättsenheten har dock som rutin att anvisa var hjälpen finns att få, 
allt för att underlätta för de behövande.  
 
En känsla som så gott som alltid infinner sig hos de inblandade, vare sig det 
rör sig om barnet, den psykologiske fadern eller den biologiske fadern, 
tycks vara känslan av svek. Den som är föremål för dessa svekkänslor är 
barnets moder, som anses ha berövat barnet rätten att växa upp med 
vetskapen om sin far, hon har lurat den tidigare fadern att tro att barnet varit 
hans, en illusion som helt plötsligt bara tas ifrån honom och hon har 
förvägrat den biologiske fadern möjligheten att utöva sin rätt att vara 
förälder. Barnet känner sig ofta sviken av både modern, psykologiska fadern 
och biologiske fadern. Det är dock inte enbart barnen och fäderna som kan 
drabbas av problem vid ett upphävt faderskap. Föräldrarna till den man för 
vilken faderskapet hävs, barnets farmor och farfar, förlorar ett barnbarn och 
kan bli djupt påverkade av den uppkomna situationen och också vara i 
behov av att få psykologhjälp eller liknande. Barnet i sin tur förlorar 
släktband till de barn som tidigare varit dess kusiner och de vuxna 
människor som barnet känner som sina fastrar och farbröder. Som synes är 
det en stor mängd människor som drabbas och konsekvenserna kan ibland 
bli ödesdigra för de inblandade.  
 
 

5.6 Avslutande kommentarer 

Det är svårt att utreda hur vanligt det är med felaktigt fastställda faderskap 
och framförallt uppskatta antalet på de fall som aldrig uppdagas.138  
Familjerättsenhetens uppfattning är dock att trenden är i stigande och att 
antalet ärenden om hävande av faderskap ökar. En anledning till detta kan 
                                                 
138 Någon officiell statistik på området finns inte att tillgå men en i SOU 19983:42 s. 168 
gjordes det gällande att upp till 10 % av de faderskap som fastställs genom 
faderskapspresumtion är felaktiga.138 I Anna Singers avhandling Föräldraskap i rättslig 
belysning, s. 133 not 41 hänvisas det till muntliga uppgifter från RSV 343 faderskap 
hävdes under 1999 och att motsvarande siffra för 1998 var 313.  
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vara att benägenheten att komma till klarhet ökar i takt med att den 
stigmatisering som tidigare omgärdat den här typen av situationer alltmer 
försvinner. En annan orsak kan vara DNA-teknikens utveckling som gjort 
faderskapsanalyserna säkrare. Det händer att familjer lever med vetskapen 
att fadern i familjen inte är barnets biologiska fader, men att man av olika 
skäl väljer att inget säga eller göra.  
 
På frågan om hur familjerättssekreterarna själv ser på reglernas utformning 
och tillämpning blir svaret över lag mycket positivt. De arbetar strikt efter 
att uppnå det som uppfattas som bäst för barnet och strävar hela tiden efter 
att finna lösningar som ligger i linje med principen om barnets bästa. De är 
av uppfattningen att lagen, det vill säga FB:s regler, erbjuder ett stort mått 
av flexibilitet som gör det möjligt att nå lösningar som ibland kan anses vara 
lite okonventionella, allt för att åstadkomma en så bra löning som möjligt 
för barnet. Det kan upplevas som alltför enkelt att först bekräfta ett 
faderskap trots att det finns en osäkerhet för att sedan, då det passar, begära 
att faderskapet utreds för att få det hävt. Att det skulle förhålla sig på det 
sättet håller familjerättsenheten inte helt med om då det faktiskt inte är 
självklart att ett faderskap utreds, speciellt då det rör sig om redan 
bekräftade faderskap. Det har till och med funnits situationer då 
faderskapsutredningar avbrutits, av hänsyn till barnets bästa, då barnet 
riskerat att skadas om utredningen fullföljts. 
 
Mitt intryck från mötet med familjerättssekreterarna på den aktuella 
familjerättsenheten är att de människor som arbetar med de problem som 
kan uppstå ifråga om fastställande och hävande av faderskap har att göra 
med de kanske mest uppslitande situationer som en familj kan utsättas för. 
För att kunna hantera detta på bästa sätt är de väl utbildade och har en 
mycket stor erfarenhet av att bemöta människor under mycket svåra 
omständigheter. De arbetar på ett förtroendeingivande sätt och sätter 
villkorslöst barnets bästa i centrum för sin verksamhet och de beslut som 
fattas.     
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6 Analys 

6.1 Kategorisering av konsekvenser 

6.1.1 Inledning  

Ett hävt faderskap kan få en rad konsekvenser som på ett negativt sätt kan 
påverka barnets etablerade position, i såväl ekonomiskt som känslomässigt 
och socialt hänseende. Genom arbetet med denna uppsats har jag funnit att 
dessa konsekvenser kan indelas i tre olika kategorier, beroende på vilka 
följder det hävda faderskapet får för det enskilda barnet. 
 
Den första och kanske mest uppenbara kategorin är de sociala/mänskliga 
konsekvenser som nästan alltid följer av att ett hävt faderskap. Hit hör de 
förändringar i familjebildningen som kan, och ofta blir följden av att 
faderskapet hävs. Också det faktum att barnet förlorar vetskapen om sitt 
genetiska ursprung är en betydande konsekvens som kan sorteras in i denna 
första kategori. Den andra kategorin är de ekonomiska konsekvenser som 
kan komma att påverka ett barns tillvaro på olika sätt genom att det förlorar 
en försörjare som ofta inte blir ersatt av den biologiska fadern. Den tredje 
och sista kategorin är en slags hybrid mellan de sociala/mänskliga och de 
ekonomiska konsekvenserna, nämligen de sociala konsekvenserna som kan 
följa direkt av att barnets ekonomi försämras då faderskapet hävs.  
 
 

6.1.2 De sociala/mänskliga konsekvenserna 

Som framgår av redogörelsen från Familjerättsenheten ovan blir de sociala 
och mänskliga konsekvenserna av ett hävt faderskap i regel väldigt 
omfattande. Barnet rycks ofta upp från en tillvaro som i bästa fall är relativt 
bekymmersfri och en familjemiljö som är både trygg och stabil. I ett enda 
slag kan livet ändra riktning, kanske till följd av ett misstag som blivit 
begånget för väldigt länge sedan. Allt det som barnet känner trygghet i tas 
ifrån det och kvar finns endast en känsla av vanmakt och rotlöshet, men 
framför allt känslan av att ha blivit sviken på värsta tänkbara vis.  
 
Det är lätt att glömma att barnet ibland kan förlora mycket mer än bara en 
fader. Barnet riskerar också att förlora en farmor, en farfar och kanske några 
fastrar och farbröder och ett antal kusiner. Samtidigt innebär det att alla 
dessa människor i sin tur förlorar ett barnbarn, ett syskonbarn eller en kusin. 
Förvisso behöver inte med nödvändighet kontakten mellan barnet och dessa 
personer upphöra men enligt familjerättsenhetens uppskattning blir det 
oftast så att kontakten mellan barnet och den tidigare fadern successivt avtar 
för att så småningom upphöra helt. Genom detta löper barnet risken att även 
förlora kontakten med den tidigare faderns släktingar.  
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Enligt familjerättsenheten behöver de allra flesta som drabbas av ett hävt 
faderskap och dess konsekvenser för eller senare söka professionell hjälp i 
form av en psykolog eller terapeut för att bearbeta det man gått igenom. Det 
kan gå upp till ett år innan chocken släpper och det på allvar går upp för en 
person som drabbats vad det egentligen är som hänt.  
 
Det som är anmärkningsvärt med vad som kan hända ett barn då ett 
faderskap hävs är att alla inblandade, förutom barnet, kan påverka 
situationen i någon riktning. Barnet har ingen möjlighet att göra sin röst 
hörd eller få sina önskemål tillgodosedda framför någon av de övriga 
inblandade. Den tidigare fadern kan välja att överge barnet och dess moder 
eller att bibehålla kontakten med barnet och på något sätt vidareutveckla 
deras relation. Den biologiska fadern kan, om han står att finna, själv välja 
om han vill utveckla en kontakt med barnet eller att situationen så som den 
har varit skall kvarstå. Barnets moder kan i vissa avseenden påverka 
umgänget mellan den tidigare fadern och barnet. Genom att han inte har 
någon legal rätt till umgänge med barnet är det upp till moderns goda vilja 
att avgöra om hon tycker att det är lämpligt. Det kan till och med vara så att 
modern under en tid tillåter umgänge för att sedan ändra uppfattning i 
frågan med följden att umgänget stoppas. Barnet, som under alla 
omständigheter inte har medverkat till den uppkomna situationen, har alltså 
ingen som helst rätt att påverka hur dess familjesituation skall komma att bli 
efter det att faderskapet har blivit hävt.  
 
 

6.1.3 De ekonomiska konsekvenserna 

Den andra kategorin av konsekvenser utgörs av de ekonomiska 
konsekvenser som kan drabba ett barn till följd av ett hävt faderskap. När 
såväl vårdnads- och omsorgsplikten som underhållsplikten och arvsrätten 
upphör finns en betydande risk för att barnets ekonomiska villkor försämras.  
För ett barn som tidigare har levt tillsammans med båda sina föräldrar och 
haft en materiellt sett god tillvaro, som varit möjlig genom att båda 
föräldrarna har förvärvsarbetat och haft goda inkomster, kan de ekonomiska 
konsekvenserna komma att bli kännbara. Då faderskapet hävs upphör den 
tidigare faderns förpliktelser gentemot barnet och modern står som ensam 
försörjare av barnet. Den ekonomiska förmågan som ligger till grund för 
barnets ekonomiska standard minskar dramatiskt och om den biologiske 
fadern inte kan lokaliseras och bindas till faderskapet och därigenom 
avkrävas underhållsbidrag, kommer barnets materiella standard med stor 
sannolikhet att genomgå en kraftig försämring.  
 
Liknande konsekvenser kan bli följden i de fall då barnet inte har 
sammanbott med fadern men erhållit månatligt underhållsbidrag från denne. 
Liksom det beskrivits ovan upphör även underhållsplikten gentemot barnet 
då faderskapet hävs. Om det underhållsbidrag som har betalats ut till barnet 
inte överstiger nivån för underhållsstöd blir de ekonomiska konsekvenserna 
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för barnet inte så kännbara. Modern är i en sådan situation berättigad att 
ansöka om underhållstöd från Försäkringskassan vilket kan antas vara 
tillräckligt för att bibehålla barnets levnadsstandard. Annorlunda torde det 
förhålla sig i de fall då faderns underhållsbidrag har varit av en sådan 
omfattning att det med betydande marginal har överstigit det belopp som 
utges som underhållsstöd. Om den tidigare fadern till följd av en hög 
inkomst betalar ett underhållsbidrag som uppgår till det dubbla beloppet 
jämfört med underhållsstödet framgår det med tydlighet att barnet kan 
ställas inför en betydande försämring av sina ekonomiska villkor och sin 
levnadsstandard. 
 
Även ifråga om arvsrättens upphörande i samband med ett hävt faderskap 
kan avsevärda skillnader märkas i barnets position före och efter det att 
faderskapet har blivit hävt. Till skillnad från vad som är fallet då det gäller 
vårdnads- och omsorgsplikten och underhållsplikten är de ekonomiska 
konsekvenserna inte omedelbart mätbara då arvsrättens upphörande 
inträder. Det blir istället fråga om att utvärdera ett eventuellt framtida utfall 
utifrån, vid tidpunkten för hävandet, rådande omständigheter. Om den 
tidigare fadern har betydande tillgångar i form av en vinstgivande rörelse, 
inom vilken barnet var tänkt att läras upp för att så småningom överta 
ledarskapet när fadern känner sig mogen att träda åt sidan, förändras barnets 
framtidsutsikter radikalt till det sämre. Från att tidigare haft en lysande, 
utstakad framtid att se fram emot blir det istället fråga om en total 
scenförändring där ovissheten kan komma att bli stor.   
 
       

6.1.4 Sociala konsekvenser som en effekt av ekonomiska  
försämringar 

Ibland torde de ekonomiska konsekvenserna av ett hävt faderskap kunna 
leda till en del sociala konsekvenser som kan vara svåra att uppskatta vid en 
första anblick. Att tvingas att sänka sin levnadsstandard genom att få mindre 
i veckopeng, att tvingas dra ner på antalet biobesök och/eller att tvingas 
minska sin konsumtion av kapitalvaror kan vara en nog så jobbig upplevelse 
för barnet, men bör inte vara någon större belastning i ett längre perspektiv.  
Det som däremot kan innebära stora påfrestningar är om barnet av 
kostnadsskäl tvingas att upphöra med fritidsaktiviteter som tidigare varit 
möjliga att utöva tack vare familjens samlade inkomst. Dessa aktiviteter 
kanske utgör centrum för barnets sociala nätverk och kan vara den enda 
samvaron med kamrater utanför skolan. Att tvingas avstå dessa aktiviteter 
kan i förlängningen innebära att barnet förlorar sin sociala ställning och sitt 
nätverk, vilket närmast kan liknas vid en social degradering som kan få 
allvarliga konsekvenser, inte minst för barnets mentala hälsa.  
 
Om omständigheterna är sådana kan ett barn, genom ett hävt faderskap, 
förlora en far och hela hans släkt, förlora sin familjetrygghet och stabilitet i 
sin tillvaro. Utöver detta kan det också bli fråga om betydande försämringar 
i barnets ekonomiska och materiella villkor, vilket i sin tur kan leda till att 
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barnet tvingas upphöra med sina fritidsaktiviteter och därigenom riskerar att 
även förlora hela eller delar av sitt sociala umgänge. Det är inte svårt att 
föreställa sig hur barnet känner sig i en sådan situation och att det kan vara 
oerhört svårt att återhämta sig från en så svår, traumatisk och kanske 
förnedrande upplevelse.  
     
 

6.2 Konsekvensernas omfattning 

6.2.1 Inledning 

Hur hårt ett barn drabbas av konsekvenserna av ett hävt faderskap varierar 
från fall till fall, varför det är omöjligt att ge en generell bild över 
konsekvensernas verkningsgrad. Det som enligt min uppfattning däremot 
kan konstateras, är att det finns vissa faktorer som är avgörande för hur 
mycket eller hur lite ett barn påverkas av de förändringar som sker då 
faderskapet hävs. De faktorer som allra tydligast torde ha en inverkan på i 
vilken omfattning ett barn drabbas av negativa konsekvenser av ett hävt 
faderskap, är dels i vilken position barnet befinner sig vid tidpunkten för 
faderskapets hävande och dels barnets ålder vid samma tidpunkt. Det är 
dock inte enbart ifråga om hur omfattande konsekvenserna blir som barnets 
position är av betydelse utan också i vilken utsträckning de olika 
kategorierna av konsekvenser blir aktuella i det enskilda fallet. Den som 
drabbas hårt av de ekonomiska konsekvenserna behöver nödvändigtvis inte 
drabbas lika hårt av de sociala/mänskliga konsekvenserna eller tvärtom. 
Nedan följer en beskrivning av hur konsekvenserna kan få olika stor 
betydelse beroende av vem som drabbas.  
      
 

6.2.2 Barnets etablerade position  

För ett barn som har levt hela sitt liv tillsammans med båda sina föräldrar i 
en harmonisk och trygg familjesituation blir det rimligtvis oerhört 
traumatiskt då det uppdagas att fadern i familjen inte är barnets biologiske 
fader och faderskapet hävs. I en sådan situation torde de sociala/mänskliga 
konsekvenserna av ett hävt faderskap slå som allra värst. Om barnet istället 
har växt upp under nära nog motsatta förhållanden, med en ensamstående 
moder och en fader som det i princip aldrig träffat, kan det antas att 
konsekvenserna inte behöver bli lika omfattande som i det första fallet. 
Förvisso är det illa nog att förlora vetskapen om sitt genetiska ursprung men 
den rådande familjesituationen ändras inte nämnvärt till följd av det hävda 
faderskapet. På samma sätt kan barnets materiella och ekonomiska standard 
påverka hur pass omfattande de ekonomiska konsekvenserna av ett hävt 
faderskap blir för det enskilda barnet. Lever barnet i en välmående familj 
där fadern är högavlönad och modern tack vare detta endast behöver arbeta 
deltid för att vara hemma mer hos barnet kommer de ekonomiska 
konsekvenserna att bli mycket omfattande och kan förändra barnets 
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livssituation totalt då faderskapet hävs. Barnet och dess moder kan tvingas 
genomgå stora försämringar av den tidigare levnadsstandarden genom att 
den tidigare faderns ekonomiska tillskott till familjen försvinner. Är barnets 
föräldrar istället lågavlönade och familjens ekonomiska situation ansträngd 
behöver barnets levnadsstandard inte nämnvärt försämras. Den förlust som 
uppstår vid bortfallet av faderns inkomst kan till viss del ersättas genom 
socialbidrag och bostadsbidrag i kombination med underhållsstöd.  
 
Då det rör sig om upphörande av underhållsplikt och arvsrätt som 
konsekvenser av ett hävt faderskap är det även här barnets tidigare 
ekonomiska situation som avgör hur hårt barnet drabbas av de ekonomiska 
konsekvenser som kan följa av ett hävt faderskap. Ett barn, vars 
underhållskyldige fader är förmögen och därmed har en ekonomisk förmåga 
som ålägger honom att betala ett underhållsbidrag till barnet som är avsevärt 
högre än vad som utges som underhållsstöd, kan antas genomgå en större 
förändring än ett barn som aldrig har fått underhåll av sin fader.  
 
Ifråga om sådana sociala konsekvenser som följer av ekonomiska 
försämringar framgår det tydligt att det är de barnen som växer upp i 
välmående familjer med höga inkomster som riskerar att drabbas värst, i den 
mening att förändringen blir mycket större för dem, då faderskapet hävs. 
Dels handlar det om att, som redan nämnts, de barn som har haft möjlighet 
att utöva diverse fritidsaktiviteter kan tvingas att upphöra med det och 
riskerar därmed att förlora sitt umgänge, sin status och därigenom sin 
sociala identitet. Ett barn vars levnadsstandard omöjliggjort ett deltagande i 
organiserade fritidaktiviteter riskerar av uppenbara skäl inte att drabbas av 
samma sociala bortfall och kan därför sägas komma lindrigare undan än ett 
barn som tidigare haft större ekonomiska möjligheter. 
 
Det finns dock ytterligare en dimension att beakta då omfattningen av 
sociala konsekvenser till följd av ekonomiska försämringar skall uppskattas. 
Föräldrarnas och framförallt den tidigare faderns sociala ställning kan vara 
av stor betydelse för barnets framtidsutsikter och möjligheter till arbete och 
bostad. Ju högre upp i den sociala hierarkin den tidigare fadern befinner sig 
desto fler betydelsefulla kontakter och bekantskaper kan han antas ha. Dessa 
kontakter och bekantskaper kan ha avgörande betydelse då det gäller barnets 
möjligheter att få ett bra arbete och en egen bostad eller liknande. I dagens 
samhälle, då det den allmänna uppfattningen tycks vara att de flesta tjänster 
tillsätts via kontakter och ett förstahandskontrakt till en bostadslägenhet i de 
allra flesta fall förmedlas av och ges till personer som på något sätt har en 
gemensam anknytning, är det oerhört viktigt att ha tillgång till ett brett 
kontaktnät. Det framstår då som troligt att ett hävt faderskap och en förlorad 
kontakt med den tidigare fadern och förlusten av dennes eventuella 
kontaktnät kan innebära en oerhörd försämring av barnets framtida position 
jämfört med vad den skulle ha varit om faderskapet bestått.   
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6.2.3 Barnets ålder 

Att barnets position i olika hänseenden kan antas vara avgörande för hur 
barnet upplever konsekvenserna av ett hävt faderskap torde det knappast 
råda något tvivel om. Barnets position är dock inte den enda faktor som 
bestämmer konsekvensernas omfattning. En annan väldigt avgörande faktor 
i detta sammanhang är barnets ålder vid tidpunkten för faderskapets 
hävande. För att påverkas av de försämringar som kan bli konsekvensen av 
ett hävt faderskap krävs det att barnet har en tillräcklig mognad för att vara 
medveten sin tidigare position. Ett barn i treårsåldern har givetvis inte 
samma uppfattning om dess ekonomiska villkor som en sjuåring eller i ännu 
mindre utsträckning som en tonåring. Detta resonemang får stöd av 
rättsfallet NJA 1985 s. 781, där HD ifråga om standardtillägg anförde att 
”barnet måste dock på ett rimligt sätt kunna tillgodogöra sig det ifrågasatta, 
högre bidraget, och ett standardtillägg är därför mera motiverat ju äldre 
barnet är”. HD kopplade i detta fall rätten till standardtillägg till barnets 
ålder vilket väl överensstämmer med det ovan förda resonemanget om 
barnets ålder som faktor för att uppskatta hur stor påverkan de ekonomiska 
konsekvenserna av ett hävt faderskap kan få för barnet.  
 
På samma sätt som barnets ålder kan antas vara av betydelse för barnets 
medvetenhet om dess ekonomiska situation, torde åldern även ha betydelse 
för barnets medvetenhet om sin position i umgänget utanför familjen. De 
riktigt små barnen är i regel inte involverade i sådan verksamhet som 
fritidsaktiviteter och liknande men om så ändå är fallet, är det troligtvis 
oftast tillsammans med någon av sina föräldrar. Om dessa aktiviteter måste 
upphöra torde det inte innebära någon omfattande försämring för barnets 
sociala situation. Också ifråga om förlusten av den tidigare faderns 
kontaktnät och de möjligheter som i och med detta kan gå om intet är 
barnets ålder central för hur stor den negativa påverkan på barnet blir. För 
att vara medveten om vad ett brett kontaktnät innebär krävs det förmodligen 
att barnet befinner sig i de övre tonåren, varför förlusten av ett kontaktnät 
kan antas vara störst för barn i den åldern.      
 
Då det rör sig om de sociala/mänskliga konsekvenser är det inte lika enkelt 
att sammankoppla barnets ålder med det lidande barnet kan få utstå då 
faderskapet hävs. Av det som berättas av familjerättsenheten kan dock en 
tendens utläsas, nämligen att ju yngre barnet är desto mer sällan uppstår 
frågan om fortsatt umgänge mellan barnet och den tidigare fadern. Att det 
förhåller sig på detta vis har förmodligen dock inget att göra med barnets 
vilja eller ovilja att umgås med den tidigare fadern utan är endast ett uttryck 
för att det kan upplevas som lättare för den tidigare fadern att ge upp ett 
barn ju yngre det är. Huruvida ett äldre barn upplever de mänskliga 
konsekvenserna av ett hävt faderskap vara värre än ett yngre barn är det 
svårt att ta ställning till. Hur hårt dessa konsekvenser drabbar barnet torde 
istället avgöras av vilken typ av relation barnet har haft med den tidigare 
fadern. Om ett barn har haft en god och hälsosam relation till den tidigare 
fadern finns det, enligt min mening, fog för uppfattningen att ett hävt 
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faderskap kan slå hårdare mot ett äldre barn. Ett sådant resonemang kan 
grundas i att relationen mellan barnet och den tidigare fadern kan antas 
fördjupas med barnets ålder och att de, ju äldre barnet blir, blir mer 
involverade i varandras liv. För tydlighetens skull vill jag dock påpeka att 
jag inte har någon vetenskaplig grund för detta påstående utan gör 
antagandet enbart utifrån de erfarenheter som jag förvärvat genom mitt eget 
föräldraskap.  
 
 

6.2.4 Slutsatser  

De slutsatser som kan dras av det ovan anförda är framförallt att ett barn, 
om omständigheterna är sådana, kan råka väldigt illa ut då ett faderskap 
hävs. Det hävda faderskapet kan få såväl mänskliga som ekonomiska och 
sociala konsekvenser för barnet, konsekvenser som kan vända upp och ner 
på barnets tillvaro. Det finns vissa faktorer som påverkar i vilken omfattning 
som det enskilda barnet drabbas av dessa konsekvenser. De faktorer som 
framstår som de mest avgörande är dels barnets ekonomiska, sociala och 
mänskliga position vid tidpunkten för hävandet och dels barnets ålder vid 
samma tidpunkt. 
 
Beträffande barnets position i olika hänseenden kan det konstateras att det i 
fråga om de ekonomiska konsekvenserna är de barn som har de bästa 
sociala och/eller ekonomiska villkoren som riskerar att förlora mest och 
drabbas hårdast av de följder som det hävda faderskapet ger. De barn som 
sedan tidigare lever under mindre förmånliga förhållanden behöver inte 
nödvändigtvis känna av någon större förändring i sin livssituation då 
faderskapet hävs.  
 
Barnets ålder är en annan avgörande faktor för hur det hävda faderskapet 
och dess konsekvenser upplevs av det enskilda barnet. Ju äldre barnet är och 
ju större medvetenhet det har om sin tidigare situation, desto mer kommer 
skillnaderna att märkas och konsekvenserna av att faderskapet blivit hävt 
kommer att upplevas värre än om barnet varit yngre. Detta resonemang bör 
dock användas med en viss försiktighet då det gäller de mänskliga 
konsekvenserna av det hävda faderskapet. Att det även i dessa fall skulle 
vara barnets ålder som i viss mån avgör hur hårt barnet drabbas har jag inte 
angett någon vetenskaplig grund för utan detta är ett ställningstagande gjort 
enbart utifrån egna erfarenheter.   
   
 

6.3 Konsekvensernas rättsliga orsaker 

6.3.1 Inledning 

Liksom det finns faktorer som påverkar i vilken omfattning ett enskilt barn 
drabbas av de negativa konsekvenserna av ett hävt faderskap, finns det 
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också en rad faktorer som är avgörande för att felaktigt fastställda och hävda 
faderskap över huvudtaget existerar. Den primära orsaken till felaktigt 
fastställda faderskap torde ytterst vara att barnet är ett resultat av en sexuell 
relation vilken modern av olika skäl väljer att hemlighålla. Ur ett rent 
rättsligt perspektiv är det dock två rättsförhållanden som framstår som mer 
betydelsefulla för uppkomsten av den i uppsatsen behandlade 
problematiken. Dels är det reglerna om fastställande av faderskap genom 
faderskapspresumtion och dels är det det rättsliga faderskapets direkta 
koppling till det biologiska släktskapet. Faderskapspresumtionen, för att den 
släpper igenom ett, i mitt tycke, allt för stort antal felaktigt fastställda 
faderskap och det rättsliga faderskapets konstruktion för att det i princip ser 
det biologiska släktskapet som den enda förutsättningen för att vara rättslig 
fader till ett barn.  
 
Att den nuvarande lagstiftningen inte är tillräcklig för att skydda ett barns 
etablerade position framgår av de konsekvenser som beskrivits ovan. I det 
följande kommer jag att föra en diskussion runt den nuvarande 
lagstiftningen och ge min syn på reglernas utformning med hänsyn till 
skyddet för barns etablerade position. 
 
 

6.3.2 Faderskapspresumtionen       

De svenska reglerna för fastställande av faderskap anses i allmänhet vara 
väl utformade och med stor säkerhet peka ut rätt man som fader till ett barn. 
Att reglerna skulle ge ett 100 % -igt resultat är det antagligen ingen som tror 
men problemet med felaktigt fastställda faderskap upplevs nog av många 
som ett marginellt problem. Det är svårt att få en uppfattning om hur stor 
andel av fastställda faderskap som i själva verket är felaktiga, det vill säga 
att det rättsliga och det biologiska faderskapet inte överensstämmer. Det har 
från offentligt håll kommit uppgifter om att så mycket som 10 % av alla 
faderskap som fastställts genom faderskapspresumtion är felaktiga i den 
mening att det rättsliga och det biologiska faderskapet inte överensstämmer. 
Andra, mer inofficiella uppgifter gör gällande att cirka 300 faderskap blir 
hävda varje år i Sverige.139 Om dessa siffror stämmer är förekomsten av 
felaktigt fastställda faderskap betydligt större än vad de flesta tycks tro. Att 
så mycket som 10 % procent av de faderskap som fastställts genom 
faderskapspresumtion skulle vara felaktigt fastställda innebär att det finns 
ett stort antal barn och fäder som lever i villfarelse angående barnets 
biologiska ursprung.140 Mot bakgrund av det som sagts i kapitel 5 om de 
sociala konsekvenser som ett hävt faderskap för med sig, förstår vem som 
helst att det föreligger en risk för åtskilliga personliga tragedier om 
sanningen skulle uppdagas i alla dessa fall. 
 

                                                 
139 Källorna till dessa siffror har tidigare angivits i not 138 s. 33 ovan.  
140 Under år 2003 skulle, enligt uppgifter i Socialtjänst 2004:6 Familjerätt 2003, antalet 
barn med felaktigt fastställt faderskap genom faderskapspresumtion uppgå till cirka 4300. 
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Med beaktande av det nyss sagda bör frågan ställas; Är det verkligen 
tillfredsställande att en så stor del av de, genom faderskapspresumtionen, 
fastställda faderskapen är felaktiga? Svaret på denna fråga måste enligt min 
mening bli; Naturligtvis inte!  
 
Vilken är då anledningen till att presumtionsregeln fortfarande tillämpas, 
inte bara i svensk rätt utan även i de flesta utländska rättssystem? 
Anledningen tycks vara att äktenskapet fortfarande har en stark ställning 
och i stor utsträckning anses borga för att makarna är varandra trogna och 
att barn som föds inom äktenskap är makarnas gemensamma. Presumtionen 
om att mannen i äktenskapet är fader till barnet anses välgrundad, men hur 
väl stämmer detta egentligen överens med verkligheten i Sverige idag? 
 
 

6.3.3 Det rättsliga faderskapets konstruktion 

De svenska reglerna om fastställande av faderskap har som utgångspunkt att 
den rättsliga fadern också skall vara den biologiske fadern. Om det visar sig 
att det rättsliga och det bilogiska faderskapet inte överensstämmer upphör 
inte bara faderskapet som sådant, utan även alla de rättsverkningar som 
faderskapet för med sig. Det förutsätts med andra ord att den biologiske 
fadern är den som är mest lämpad att också vara barnets rättslige fader, med 
allt vad det innebär av vårdnads-, omsorgs- och försörjningsansvar. Således 
kan en man som under många år varit ansvarig för att tillgodose barnets 
behov, såväl ekonomiska som psykiska, helt fråntas detta ansvar till förmån 
för den biologiske fadern, oaktat vilka faktiska möjligheter denne har att 
fullgöra sina plikter gentemot barnet. För det enskilda barnet kan det 
rättsliga faderskapets koppling till det biologiska släktskapet få väldiga 
konsekvenser. Ett barn kan förlora en rättslig fader som på alla sätt 
uppfyller sina plikter gentemot barnet och istället, genom det biologiska 
släktskapet, få en fader som vare sig kan eller vill ta på sig rollen som 
ansvarsfull förälder. Barnet förlorar då inte bara den man som är den enda 
fadern som varit närvarande utan riskerar också, som beskrivits ovan, att 
drabbas av omfattande ekonomiska försämringar i sin tillvaro. Att ett barn 
kan tvingas utstå sådana dramatiska försämringar av sina livsvillkor är 
enligt min uppfattning orimligt och ovärdigt för ett land som säger sig 
efterleva FN:s barnkonvention.  
 
 

6.4 De svenska reglernas förenlighet med 
principen om barnets bästa  

Det har med tydlighet framgått att barnets intressen riskerar att få stryka på 
foten till förmån för andra intressen vid ett hävt faderskap, vilket kan leda 
till stora försämringar av barnets levnadsvillkor. Frågan uppkommer då hur 
detta kan vara möjligt med tanke på att barnets bästa skall komma i främsta 
rummet vid såväl myndighetsbeslut som lagstiftning som rör barn och deras 
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situation. Hur är det egentligen ställt med efterlevnaden av principen om 
barnets bästa i svensk rätt?    
 
Vad gäller de förändringar som sker i en familjebildning då ett faderskap 
hävs på initiativ av den sociale fadern, tillgodoses enligt min mening barnets 
intressen i princip inte alls. Genom att helt koppla det rättsliga faderskapet 
till det biologiska släktskapet ges barnet ingen möjlighet att själv avgöra 
huruvida det vill behålla sin ”pappa” eller ej. Avgörandet ligger istället hos 
den tidigare fadern. Vill han inte veta av barnet har han inga skyldigheter att 
agera på ett sätt som lindrar barnets lidande och utsatthet. Detta trots att han 
fram till dess att faderskapet hävdes, varit den som haft ansvaret för att 
tillgodose barnets behov och varit skyldig att ge barnet en god uppfostran 
och en trygg uppväxt. Att dessa grundläggande skyldigheter gentemot ett 
barn kan upphöra helt plötsligt och beröva barnet den trygghet som det har 
haft i sin familjesituation kan svårligen innebära att barnets intressen 
tillvaratas. Det är för mig alldeles uppenbart att det är mannens intresse av 
att slippa ansvaret för ett barn som inte är hans biologiska som tillgodoses 
genom reglernas utformning. Förvisso anses barnets intresse tillvaratas 
genom att det skyddas från den tidigare faderns förmodade agerande i att 
låta sitt missnöje över situationen gå ut över barnet. I slutändan är det dock 
en fråga om att det antingen är mannen som skall vara missnöjd med att 
tvingas att ha ansvaret för ett barn som inte är hans biologiska eller barnet 
som blir berövat sin livssituation och till följd därav kan få betydande men 
för framtiden. I valet mellan dessa båda intressen låter alltså lagstiftaren 
mannens intresse gå före barnets.  
 
I svensk rätt råder en stark övertygelse att ett umgänge med båda 
föräldrarna, i de allra flesta fall, är det bästa för barnet och endast om barnet 
riskerar att skadas av den ena föräldern kan umgänge uteslutas. Det har 
uttalats att umgängesrätten i första hand är en rätt för barnet att umgås med 
en förälder som det inte sammanbor med. Trots detta kan ett barn inte väcka 
talan om umgänge med en förälder och om en förälder vägrar att umgås med 
sitt barn kan detta göras utan att det blir tal om några som helst sanktioner. 
Däremot föreligger det inga hinder att mot ett barns uttryckliga vilja, med 
hänvisning till barnets bästa, tillerkänna en förälder umgänge med barnet.   
 
Då ett faderskap hävs upphör även den rätt till umgänge som finns mellan 
barnet och den rättslige fadern. Möjligheterna att på ”laglig” väg ändå 
uppnå ett umgänge för endera parten är små. Dels har den tidigare fadern i 
princip ingen legal möjlighet att få umgänge med barnet och dels har ju 
barnet ingen chans att påverka huruvida umgänge kan ske med den tidigare 
fadern. Barnet förlorar en förälder men har ingen rätt till umgänge med 
denne, även om det är barnets vilja och objektivt sett, till barnets bästa med 
ett fortsatt umgänge. Eftersom varken barnet eller den tidigare fadern har 
någon legal rätt att kräva umgänge dem emellan är det helt upp till barnets 
moder att avgöra om hon vill att barnet skall ha ett fortsatt umgänge med 
den tidigare fadern. Det är förstås omöjligt att uttala sig om vad som sker i 
den enskilda situationen men faktum är att även om barnets moder först går 
med på umgänge kan hon när som helst vägra den tidigare fadern att få 
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träffa barnet. Oavsett barnets vilja och även om barnet objektivt sett skulle 
må bra av ett umgänge med den tidigare fadern finns det alltså ingen 
lagregel som tillvaratar barnet intresse i en sådan situation.  
 
Om man kort vill sammanfatta de svenska lagreglerna runt ett hävt 
faderskap och deras förenlighet med principen om barnets bästa kan man 
konstatera att det finns mycket i övrigt att önska. Det faktum att ett upphävt 
faderskap kan innebära att barnets ekonomiska och sociala standard 
försämras kan, enligt min mening, under inga omständigheter sägas 
överensstämma med principen om barnets bästa. Trots ratificeringen av 
Barnkonventionen och paragraf 6:2a i FB som värnar om barnets bästa 
framstår det som om barnet och dess etablerade position inte har något som 
helst skydd i tillämpningen av svensk lag vid fall av hävda faderskap.   
  
        

6.5 Förslag på förbättrande åtgärder  

6.5.1 Faderskapspresumtionens vara eller icke vara 

I dagens samhälle är äktenskapet inte längre den livslånga företeelse som 
det tidigare var. Nu för tiden är det inte ovanligt att man gifter sig både två 
och tre gånger under sin livstid och den ”tyngd” som ett äktenskap, som 
relation betraktat, ansågs ha har nu i många avseenden försvunnit. Det anses 
inte längre skamligt att genomgå en skilsmässa utan det kan tvärtom 
upplevas som en styrka att våga bryta upp från en destruktiv relation, 
oavsett om det rör sig om ett äktenskap eller ett samboförhållande. Att ändå 
sätta en sådan tilltro till äktenskapet som institution, att det antas att alla 
barn som föds inom ett äktenskap har mannen i äktenskapet som biologisk 
fader är, enligt min mening, en något förlegad syn på hur samhället har 
utvecklats. Med jämna mellanrum kommer det nya, mer eller mindre 
vetenskapliga, ”rön” som talar om hur stor del av den svenska befolkningen 
som är otrogna i sina parförhållanden.141 Resultaten av dessa 
undersökningar är ibland häpnadsväckande och skall givetvis tas för vad de 
är, det vill säga resultat av ovetenskapligt genomförda enkäter. Det 
intressanta är dock att det ändå tycks vara så att det är en uppåtgående trend 
att allt fler människor har sexuella kontakter utanför sitt förhållande. Att det 
proportionellt sett skulle vara mindre förekommande i äktenskap än i andra 
förhållanden finns det inget belägg för. 
 
Kanske är det dags att utreda om det finns något gångbart alternativ till 
faderskapspresumtionen som metod för att fastställa faderskap. Varför inte 
införa faderskapsbekräftelse även för barn som är födda av en gift moder? 
En sådan lösning har diskuterats men avvisats med motiveringen att ”en 
                                                 
141 Som exempel på sådan information kan nämnas två artiklar, ”Varannan kvinna har varit 
otrogen” av Anna Kallenberg, publicerad på http://www.expressen.se  2005-07-18 och 
”Var fjärde förälder har varit otrogen” av Catia Hultquist, också den publicerad på 
http://www.expressen.se 2004-04-12.  
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sådan ordning skulle medföra åtskilligt onödigt arbete för både myndigheter 
och enskilda”.142 Detta är enligt min uppfattning en alltför lättvindig 
inställning till ett problem som kan antas vara större än vad många vill göra 
gällande. Med tanke på att citatet ovan uttalades för 30 år sedan kan det 
kanske finnas fog för uppfattningen att en ny utredning av frågan om 
faderskapspresumtionens vara eller icke vara skulle komma till en annan 
slutsats.      
 
Förvisso är inte heller metoden med faderskapbekräftelse ofelbar men den 
innebär ändå ett aktivt medverkande till att faderskapet fastställs vilket kan 
vara avgörande för om en man, trots viss tvekan, bekräftar faderskapet för 
ett barn. Även formerna för faderskapsbekräftelse torde kunna ändras, 
främst genom att det förenklade förfarandet som tillämpas då de presumtiva 
föräldrarna är sammanboende, avskaffas så att en grundligare utredning 
genomförs i varje enskilt fall. Genom att sätta lite större press på föräldrarna 
och förklara allvaret i att bekräfta faderskapet och vilka följder det faktiskt 
kan få om detta görs på felaktiga grunder finns det, enligt min uppfattning, 
möjlighet att antalet felaktigt fastställda faderskap på sikt skulle minska till 
antalet. 
 
Den enda metod som kan erbjuda en närapå hundraprocentig säkerhet ifråga 
om rätt man binds till faderskapet för ett barn är ett införande av 
obligatorisk blodundersökning vid samtliga fall av fastställande av 
faderskap. Metoden skulle resultera i att en man som inte är barnets 
biologiska fader aldrig skulle riskera att bindas till faderskapet. I de fall då 
barnets moder inte vill, eller för den delen inte kan, medverka till att rätt 
fader hittas finns det, enligt min uppfattning inget ”botemedel” utan dessa 
situationer får nog anses vara olösliga. Att införa obligatoriska 
blodundersökningar vid fastställande av faderskap får dock anses som en 
orealistisk åtgärd, inte minst av ekonomiska skäl. Antalet 
blodundersökningar som skulle genomföras, under år 2003 inte mindre än 
99 157 stycken, och priset per undersökning är omständigheter som bidrar 
till att en sådan lösning torde vara ogenomförbar.143

 
 

6.5.2 Preklusionstider för talan om hävande av faderskap 

Den enskilt största orsaken till att ett barns etablerade position kan komma 
att hotas av ett hävt faderskap är just den omständigheten att den rättslige 
fadern när som helst kan väcka tala om att häva faderskapet. Rätten att 
väcka en sådan talan är praktiskt taget oinskränkt och innebär en stor 
rättsosäkerhet vad gäller faderskapets bestående. Låt vara att barnet sällan 
eller aldrig blir medvetet om att dess familjesituation kan komma att 

                                                 
142 Prop. 1975/76:170 s. 88.  
143 Enligt uppgift från Familjerättsenheten i Helsingborg uppgår kostnaden för en 
blodundersökning till cirka 12 000 kr.  
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förändras väldigt plötsligt men den objektiva rättsosäkerheten finns där 
likväl. 
 
I svensk rätt fanns det fram till 1976 preklusionstider beträffande väckande 
av talan om hävande av faderskap. En talan om att häva ett faderskap som 
fastställts genom faderskapspresumtion skulle vara väckt inom tre år från 
det att mannen fick kunskap om barnets födelse. Om inte talan väcktes inom 
denna tid förlorade han rätten därtill och kunde alltså inte avsäga sig 
faderskapet, oavsett om det senare framkom att han inte var barnets 
biologiske fader. Anledningen till att preklusionstider fanns var att försäkra 
barnet från att senare i livet tvingas från en livssituation till en annan, att 
säkerställa ett hållbart föräldraskap. Detta hänsynstagande frångicks dock i 
samband med 1976-års reform av FB där vikten det biologiska släktskapet 
lyftes fram som ett skäl för att avskaffa preklusionstiderna. Barnets intresse 
av att slippa en fader som inte kunde ta sig ur faderskapet, trots att han inte 
var barnets biologiske fader, och lät sitt missnöje över detta gå ut över 
barnet ansågs vara så stort att det motiverade ett avskaffande av 
preklusionstiderna. Det har dock från olika håll antytts att det istället var 
mannens intresse av att inte vara knuten till ett faderskap till ett barn som 
han inte var biologisk fader till som låg till grund för avskaffandet.144 
Genom detta avskaffande blev Sverige det enda land i Norden som inte 
längre har preklusionstider för väckande av talan om hävande av faderskap. 
Övriga nordiska länder har fortfarande dessa preklusionstider och 
anledningen härtill är framförallt att säkra att barnets etablerade position 
och livssituation bibehålls på bästa sätt. 
 
Ett återinförande av preklusionstiderna i svensk rätt torde vara det 
naturligaste tillvägagångssättet för att förstärka skyddet för barnets 
etablerade position och den åtgärd som kan förväntas ge önskat resultat. 
Genom att begränsa möjligheten att få ett rättsligt faderskap hävt skulle 
barnets framtid inte längre vara så godtyckligt styrd av yttre omständigheter. 
Att dessutom ge det rättsliga faderskapet en förstärkt ställning gentemot det 
biologiska i den meningen att det rättsliga faderskapet, oavsett det 
biologiska släktskapet, skall bestå så länge barnet så önskar, skulle innebära 
stora vinster för de barn som annars riskerar att drabbas av försämringar av 
sin livssituation.  
 
Ett återinförande av preklusionstider för att väcka talan om hävande av 
faderskap behöver inte innebära att det biologiska släktskapet förblir outrett. 
Anna Singer har visat att det är möjligt att åtminstone argumentera för att en 
talan om fastställande av biologiskt ursprung kan föras som en 
fastställelsetalan enligt allmänna processuella regler.145 En sådan talan 
skulle alltså kunna föras oberoende av familjerättslig status, och således inte 
påverka rättsförhållandet mellan barnet och den rättslige fadern. Vetskapen 
om att en faderskapsutredning och en efterföljande talan om hävande av 
faderskapet inte kan resultera i att mannen ”slipper undan” sitt ansvar 
                                                 
144 Se bl.a. Singer s. 145.  
145 Anna Singer 2003.  
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gentemot barnet, kan dock ha en dämpande effekt på lusten att inleda en 
faderskapsutredning. Om en man ändå beslutar sig för att driva en 
faderskapsutredning och den visar att han inte är biologisk fader till barnet 
och väljer att överge barnet, kommer åtminstone de ekonomiska 
skyldigheterna gentemot barnet att kvarstå. Barnet förlorar kanske 
kontakten med den tidigare fadern men till skillnad från vad som är fallet 
med nuvarande lagstiftning har barnet ändå en lagstadgad rätt till underhåll 
från denne, vilket kan vara den omständighet som räddar barnet från att 
också utsättas för ekonomiska försämringar.  
 
Ett återinförande av preklusionstider för väckande av talan om hävande av 
faderskap som skydd för barnets familjerättsliga status torde kunna 
motiveras av att det faktiskt är barnet som är den som är i störst behov av 
skydd. En man som är felaktigt utpekad som fader till ett barn har trots allt 
haft en möjlighet att agera för att utreda om faderskapet är felaktigt eller ej. 
Det är, som familjerättsenhetens redogörelse visat, inte ovanligt att en man 
erkänner ett faderskap trots att han hyser tvivel om att det är han som är 
barnets biologiska fader. Att det i sådana situationer finns en möjlighet för 
mannen att långt senare väcka talan om hävande av faderskapet till men för 
barnet är enligt min uppfattning inte rimligt. Eftersom barnet är den enda 
som inte har någon som helst möjlighet att reagera och agera borde det vara 
självklart att i första hand skydda barnet och tillvarata dess intressen.    
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