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Sammanfattning 
 
Faderskapspresumtionen infördes i svensk rätt för 100 år sedan och kan sägas vara 
grundpelaren för fastställande av rättsligt faderskap i svensk rätt. Den har innebörden av att 
moderns make erhåller rättslig status som förälder. Utvecklingen som skett inom det 
familjerättsliga området med fler reproduktionsmöjligheter har möjliggjort att fler personer 
kan skaffa barn och nya familjekonstellationer utöver den traditionella kärnfamiljen är idag en 
vanlig företeelse. Idag är det möjligt även för två kvinnor att skaffa barn genom assisterad 
befruktning. Någon motsvarighet till faderskapspresumtionen finns inte i dessa fall för ett 
samkönat par som är registrerade partners, makar eller sambos. Fastställande av rättsligt 
föräldraskap måste således ske genom bekräftelse eller dom. Har den assisterade 
befruktningen genomförts i utlandet eller i egen regi fastställs inte något föräldraskap för 
moderns registrerade partner, maka eller sambo utan ett rättsligt faderskap ska fastställas för 
donatorn. Den nuvarande ordningen har dock visat sig innebära att barnets intressen riskerar 
att inte tillgodoses i samtliga fall eftersom det av olika skäl inte alltid är möjligt att fastställa 
ett faderskap för donatorn i dessa situationer. 
  
Enligt nuvarande reglering särbehandlas även olikkönade och samkönade par. Förutom att ett 
faderskap kan fastställas direkt vid barnets födsel genom en faderskapspresumtion för ett 
olikkönat par kan ett faderskap även fastställas oavsett om den assisterade befruktningen skett 
utom eller inom svensk hälso- och sjukvård. Ett av de främsta argumenten för införande av en 
föräldraskapspresumtion är av den anledningen likabehandling. Genom införandet av en 
föräldraskapspresumtion skulle dessa skillnader i lagstiftningen försvinna. Det skulle dock 
förhindra möjligheten att få ett faderskap fastställt för barnet. Barnet riskerar därmed att inte 
få vetskap om sitt genetiska ursprung och att gå miste om en far som vill axla faderskapet.  
 
I och med förslaget om införande av en föräldraskapspresumtion har förutsatts att den 
nuvarande regleringen på det familjerättsliga området tillgodoser barnets bästa. Något som 
blir synligt är dock att barnets samtliga intressen riskerar att inte blir tillgodosedda genom 
varken den nuvarande regleringen eller genom förslaget på införande av en 
föräldraskapspresumtion. Kanske borde det samkönade paret fungera som en ny modell för 
fastställande av rättsligt föräldraskap istället för att nya regler anpassas till de gamla. En 
ordning som tillät att fler än två personers relation till barnet blev rättsligt skyddad är en 
lösning som möjligtvis skulle kunna tillgodose barnets intressen på ett bättre sätt i dessa fall. 
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Begrepp 
 
Assisterad befruktning- Ett samlingsnamn på två olika metoder för att avhjälpa ofrivillig 
barnlöshet. Den ena metoden är insemination och den andra metoden är befruktning som skett 
utanför kroppen (även kallad in vitro- fertilisering (IVF) eller provrörsbefruktning). 
Befruktning utanför kroppen innebär att en kvinnas ägg befruktas utanför kroppen och sedan 
förs in i kvinnans livmoder. Enligt svensk lag kan inte både ägget och spermierna komma från 
en donator utan könsceller måste komma från åtminstone en av de tilltänkta föräldrarna. 
Insemination innebär att en mans spermier förs in i en kvinna. Det finns två typer av 
inseminering, makeinseminering och givarinseminering/donatorinseminering.1  
 
Barn- Vid benämning av barn i uppsatsen åsyftas personer under 18 år.2 
 
Föräldraskapspresumtion- En sådan presumtion finns ännu inte i svensk rätt. En 
föräldraskapspresumtion är en motsvarighet till faderskapspresumtionen. Det föreslås att den 
ska tillämpas för att tillerkänna moders registrerade partner eller maka ett rättsligt 
föräldraskap vid barnets födsel. Begreppet föräldraskapspresumtion används i 
kommittédirektiv 2017:28 och av den anledningen kommer begreppet tillämpas även i denna 
uppsats.  
 
Samkönat par och olikkönat par- Ett annat ord för samkönade par är homosexuella par. 
Samkönade par kommer i uppsatsen att avse lesbiska par. Olikkönade par avser 
heterosexuella par och kommer i uppsatsen således att avse par som består av en man och en 
kvinna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 SOU 2016:11, s. 99.  
2 Jfr artikel 1 i Barnkonventionen.  
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Förkortningar  
 
 
Barnkonventionen  
 
LB III 
 
Dir   
Ds  
EU  
EU-domstolen  
FB   
LGI   
NJA  
 
Prop 
RB 
RFSL 
 
 
SMER 
SOU 
SvJT 
 

Förenta nationernas konvention av den 20 
november 1989 om barnets rättigheter 
Lagberedningens förslag till barn utom 
äktenskap m.m. 1915 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Av föräldrabalkens (1949:381) (FB) bestämmelser framgår att föräldraskapet till ett barn som 
huvudregel alltid ska fastställas. Föräldraskapet är knutet till ett flertal rättigheter och 
skyldigheter och ett fastställande av föräldraskap har därför en stor betydelse i rättslig 
mening. Föräldrabalkens regler om fastställande av föräldraskap kan av den anledningen 
sägas utgöra en knutpunkt för stora delar av familjerätten. Vid en första anblick kan det ses 
som självklart vem som är ett barns föräldrar. Föräldrabalken speglar i många fall den 
traditionella synen om att ett rättsligt föräldraskap ska överensstämma med det genetiska, 
biologiska och sociala föräldraskapet. Den verklighet som den familjerättsliga regleringen ska 
fungera i har dock förändrats och blivit betydligt mer mångfacetterad.3  Utvecklingen på 
området om assisterad befruktning har möjliggjort alternativa familjekonstellationer som 
utmanar den traditionella synen på familjen samt genetisk samhörighet. På så vis har 
alternativen för vilka som kan anses vara föräldrar ökat.4  I dag finns exempelvis 
familjekonstellationer som består av olikkönade par, samkönade par, styvfamiljer och familjer 
som består av en förälder eller fler än två föräldrar. Det finns även familjer där föräldrarna är 
gifta, sambor, särbor eller lever i partnerskap.5  
 
När faderskapspresumtionen lagstadgades för exakt 100 år sedan hade den samma 
formulering som idag, den man som är gift med modern anses vara barnets far.6 Presumtionen 
kan sägas grunda sig i bilden av den traditionella kärnfamiljen, dvs. ett heterosexuellt, 
exklusivt och tvåsamt föräldraskap, med vilket menas att barnet maximalt kan ha två föräldrar 
och att dessa är varandra trogna samt att barnet och föräldrarna har genetiskt släktskap.7  
I och med utvecklingen på området med assisterad befruktning och den ökade acceptansen för 
flera olika familjekonstellationer är det inte längre så självklart vilka som ska anses vara 
föräldrar. När två kvinnor skaffar barn genom assisterad befruktning skapas en familj som 
inte kan likställas med den traditionella kärnfamiljen.8  
 
Det har förts diskussioner om att de relativt gamla bestämmelserna i föräldrabalken, trots 
vissa kompletteringar kring vem som kan anses vara rättslig förälder, inte hängt med i den 
utvecklingen som skett på andra områden. Likabehandling har även varit en viktig fråga 
eftersom regleringen idag skiljer sig åt för olikkönade och samkönade par. Det har 
frambringat frågor om införande av nya modernare bestämmelser i föräldrabalken vore på sin 
plats. Införandet av en könsneutral s.k. föräldraskapspresumtion har varit föremål för 

                                                
3 Mägi och Zimmerman, s. 169 f. 
4 Ibid, s. 170. 
5 SMER 2013, s. 35. 
6 Singer (2000), s. 131. 
7 Jonsson Malm, s. 34 f. 
8 Mägi och Zimmerman, s. 169 f. 
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diskussion flertalet gånger i olika sammanhang.9 Regeringen har nyligen tillsatt en utredning 
genom kommittédirektivet 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap för att 
se över reglerna i föräldrabalken rörande fastställande av rättsligt föräldraskap. Bland annat 
ska kommittén se över om det bör införas en föräldraskapspresumtion i svensk rätt.10  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget för erhållande av rättsligt 
faderskap, moderskap och föräldraskap i svensk rätt samt att belysa den diskussion som förts 
kring införande av en föräldraskapspresumtion utifrån ett barnperspektiv. 
 
Utvecklingen som skett inom det familjerättsliga området med fler reproduktionsmöjligheter, 
utvecklad DNA-teknik och nya familjekonstellationer aktualiserar frågan kring huruvida en 
föräldraskapspresumtion bör införas. En fråga som följer är därmed vilka skäl som finns för 
och emot ett sådant införande. För att kunna utreda behovet av en föräldraskapspresumtion 
finns ett intresse av att först utreda vad som gäller vid fastställande av framförallt föräldraskap 
och faderskap för ogifta respektive gifta i nuvarande lagstiftning. En fråga som samtidigt 
aktualiseras är huruvida det föreligger några skillnader mellan de olika sätten att erhålla 
rättslig status som förälder i nuvarande reglering beroende på föräldrarnas kön, civilstånd 
eller val av reproduktionssätt. 
 
Vid lagstiftning inom det föräldrarättsliga området kan olika intressen sägas stå mot varandra 
vilket även medför frågan vad barnets bästa innebär i föräldrarättsliga sammanhang. 
Ytterligare en fråga som uppstår är huruvida den nuvarande regleringen uppfyller barnets 
samtliga intressen. Det i sin tur leder in på frågan om införandet av en 
föräldraskapspresumtion är förenligt med barnets bästa.  
 
Uppsatsen kommer således att utreda följande frågeställningar: 

• Hur och i vilka situationer fastställs ett rättsligt faderskap, moderskap och 
föräldraskap? 

• Föreligger det några skillnader i nuvarande reglering beroende på föräldrarnas kön, 
civilstånd eller val av reproduktionssätt? 

• Är nuvarande reglering vid fastställande av faderskap och föräldraskap förenlig med 
barnets bästa? 

• Vilka skäl finns för och emot införande av en föräldraskapspresumtion? 
• Är införande av en föräldraskapspresumtion förenligt med barnets bästa? 

 
 
 
 

                                                
9 Se t.ex. bet. 2011/12:CU16, bet. 2012/13:CU8 och bet. 2013/14:CU19.  
10 Dir. 2017:28, s. 3.  
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1.3 Metod och material 
För att utreda rättsläget kring fastställande av faderskap, moderskap och föräldraskap i 
uppsatsens deskriptiva del tillämpas en rättsdogmatisk metod, med vilket innebär att lagtext, 
förarbeten, praxis och doktrin används för att klarlägga gällande rätt.11 Den lag som uppsatsen 
berör är främst föräldrabalken och då i huvudsak första, andra och tredje kapitlet. I de delar av 
uppsatsen som berör assisterad befruktning behandlas även lagen (2006:351) om genetisk 
integritet m.m. (LGI). De förarbeten som används är propositioner, kommittébetänkanden, 
riksdagsmotioner och annat förarbetsmaterial. I uppsatsens deskriptiva del redogörs även för 
viss praxis där det bedöms nödvändigt för att förtydliga gällande rätt. Doktrin av framförallt 
Saldeen och Singer har varit vägledande för uppsatsen. Familjerättens bestämmelser har rötter 
långt bak i tiden och för en bättre förståelse av lagstiftningen och dess utveckling har även ett 
historiskt perspektiv tillämpats som ett komplement till den rättsdogmatiska metoden.12  
 
Diskussionen kring införande av en föräldraskapspresumtion görs utifrån ett de lege ferenda-
perspektiv. Med det menas att det utreds vad rätten borde vara med anledning av att någon 
föräldraskapspresumtion för närvarande inte finns i svensk lagstiftning. I den här senare delen 
av uppsatsen används ett friare val av rättskällor med hänsyn till att syftet är att utreda 
argument för och emot ett införande av en sådan presumtion. Vid sidan av de traditionella 
rättskällorna blir det intressant att vid diskussion kring den framtida utvecklingen även se till 
de förslag och argument som förekommit i riksdagsmotioner, utredningsbetänkanden, 
rapporter, remissutlåtanden samt vad som förekommit i den allmänna debatten.  
 

1.4 Avgränsning och disposition  
För att någon ska kunna genomgå assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård 
krävs att parterna är gifta, registrerade partners eller sambos. Assisterad befruktning är således 
tillämpligt för både samkönade och olikkönade par. Ytterligare en förutsättning är dock att de 
personerna som önskar att skaffa barn är en kvinna som kan bära och föda barnet. Assisterad 
befruktning kan således inte bli aktuellt för ett samkönat par bestående av två män.13 Av den 
anledningen kommer uppsatsen att beröra assisterad befruktning för olikkönade par och 
lesbiska par. Sedan relativt nyligen har även ensamstående kvinnor tillgång till assisterad 
befruktning.  Med hänsyn till uppsatsen syfte om att utreda frågan kring införande av en 
föräldraskapspresumtion har assisterad befruktning för ensamstående kvinnor dock lämnats 
därhän.  
 
Regleringen kring fastställande av faderskap, moderskap och föräldraskap kommer att beröras 
i uppsatsen. Främst fokus kommer dock att ligga på faderskap och föräldraskap med hänsyn 
till framställningens syfte om att utreda huruvida en föräldraskapspresumtion bör införas i 
svensk rätt. Adoptionsinstitutet som alternativ för att erhålla rättslig status som förälder berörs 

                                                
11 Kleinman, s. 21.  
12 Sandgren, s. 45.  
13 SOU 2016:11, s. 104 och s. 116. 
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inte heller närmare i uppsatsen av utrymmesskäl. De rättigheter som är knutna till statusen 
som rättslig förälder, som t.ex. vårdnad och underhållsskyldighet, kommer inte att beröras 
mer än där det är nödvändigt för framställningen.  
 
Uppsatsen är disponerad enligt följande. Kapitel två är uppsatsens inledande kapitel och 
beskriver föräldraskapets olika aspekter. Tredje kapitlet behandlar principen om barnets bästa 
och utgångspunkter för barnets bästa inom den föräldrarättsliga regleringen. Uppsatsens 
fjärde kapitel redogör för fastställande av det rättsliga faderskapet. Där görs en genomgång av 
regleringen kring fastställande av faderskap för barn tillkomna genom samlag respektive 
assisterad befruktning. I femte kapitlet utreds fastställande av det rättsliga moderskapet. Sjätte 
kapitlet redogör för fastställande av rättsligt föräldraskap vid assisterad befruktning. I sjunde 
kapitlet förklaras det förslag som finns angående införande av en föräldraskapspresumtion 
samt de argument som lagts fram för och emot en sådan presumtion. I åttonde och avslutande 
kapitlet redogörs för egna reflektioner och slutsatser kring den nuvarande regleringen samt 
förslaget om införande av en föräldraskapspresumtion. Dessa reflektioner och slutsatser 
redogörs för utifrån principen om barnets bästa och ett visst rättssäkerhetsperspektiv.       
 

1.5 Etiska aspekter 
Vid frågor beträffande tillkomst av liv och teknik som används för att komplettera livets 
ofullständighet berörs oundvikligt etiska frågeställningar. Även vid bestämmande av rättslig 
status som förälder uppkommer vissa etiska aspekter. I den här uppsatsen blir frågan kring de 
inblandade parternas olika intressen relevant ur ett etiskt perspektiv. Två intressen som i vissa 
diskussioner vägs mot varandra är de vuxnas intresse av att bli föräldrar och barnets intressen, 
med andra ord vad som anses vara det bästa för barnet.14 Ett exempel på när dessa intressen 
vägs mot varandra är t.ex. vid frågan kring införande av en föräldraskapspresumtion. Moderns 
registrerade partner eller makas intresse av att bli förälder ställs i dessa fall mot barnets 
intresse av att ha en rättslig far, vilket kommer att redogöras för närmare i avsnitt 8.4.2.  
 

2 Föräldraskapets olika aspekter 
 
2.1 Rättsligt föräldraskap   
Rättsligt föräldraskap innehas av den eller de som är registrerade föräldrar för barnet och är 
en juridisk form av föräldraskap. Enligt svensk rätt kan ett barn endast ha två rättsliga 
föräldrar. Rättsligt föräldraskap innebär ett fastställande av vem som anses vara barnets 
föräldrar men berör också de rättsverkningar som är knutna till föräldraskapet. Fastställande 
av det rättsliga föräldraskapet innebär att någon förklaras som förälder till barnet genom en 
rättsligt bindande åtgärd som medför rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. De 

                                                
14 SMER 2013, s. 100 ff. 
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rättsverkningar som är knutna till det rättsliga föräldraskapet är t.ex. vårdnadsansvar, arvsrätt, 
förmyndarskap och underhållsskyldighet.15 
 
Synen på det rättsliga föräldraskapet kan sägas ha förändrats över tiden. I början av 1900-talet 
ansågs det av största vikt att barnet fick en tryggad uppfostran och försörjning, vilket 
tillförsäkrades barnet genom att någon erhöll rättsligt föräldraskap. Tillskillnad från idag 
prioriterades inte den genetiska samhörigheten på samma sätt. Den ökade prioriteringen av 
den genetiska samhörigheten som råder idag har mycket att göra med de möjligheter som 
numera finns för att fastställa det genetiska släktskapet med större säkerhet.16 Idag är det 
möjligt att med 99.99 procents säkerhet fastställa genetiskt släktskap.17 Genom nuvarande 
reglering erhåller den genetiska föräldern rättsligt föräldraskap i de allra flesta fall.18   
 

2.2 Genetiskt och biologiskt föräldraskap 
Biologiskt föräldraskap har tidigare erhållits av den man och kvinna som avlat barnet. Sedan 
äggdonation blev möjligt som reproduktionsmetod har dock biologisk förälder visat sig vara 
ett otillräckligt begrepp eftersom både kvinnan som donerar ägget och den kvinnan som föder 
barnet anses vara barnets biologiska förälder. En uppdelning har därför skett på så vis att den 
som bidragit med sina ägg eller spermier vid barnets tillkomst benämns genetisk förälder. Det 
är därmed enbart den kvinna som genomgår graviditeten och föder barnet som erhåller status 
som biologisk förälder i dessa sammanhang.19  
 
Uppsatsen kommer att följa förevarande terminologi och begreppet genetisk förälder används 
i de situationer som inte enbart åsyftar modern som föder barnet.20  
 

2.3 Socialt föräldraskap 
Den eller de som faktiskt tar hand om barnet och utför de dagliga uppgifter som en förälder 
normalt har benämns social förälder. Det sociala föräldraskapet innefattar till stor del de 
rättsverkningar som är knutna till det rättsliga föräldraskapet i form av underhållsskyldighet, 
vårdnadsansvar och förmyndaransvar. Det sociala och det rättsliga föräldraskapet flyter ofta 
ihop och utövas av samma person eller personer. Situationer där det sociala föräldraskapet 
inte samstämmer med det rättsliga föräldraskapet kan dock förekomma, så blir fallet med 
exempelvis styvföräldrar eller familjehemsföräldrar. I dessa fall saknar dock de sociala 
föräldrarna juridiska förpliktelser och rättigheter gentemot barnet.21    
 
                                                
15 Singer (2000), s. 42.  
16 SOU 2007:3, s. 68. Se vidare i avsnitt 4.1.1.  
17 Ibid, s. 78.  
18 Singer (2000), s. 400. Undantagsfallen är vid adoption och assisterad befruktning. Se vidare 
i avsnitt 2.1.3. 
19 Singer (2000), s. 42 f.  
20 Se t.ex. SOU 2007:3, s. 12 f där samma terminologi används. 
21 Singer (2000), s. 43.  
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Det sociala föräldraskapet har haft stor betydelse för regleringen av det rättsliga 
föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier. I dessa situationer 
grundar sig det rättsliga föräldraskapet, istället för genetisk samhörighet, på samlevnadsform 
och samtycket till den assisterade befruktningen i de flesta fall.22      
 

3 Barnets bästa i föräldrarättsliga sammanhang 
 
3.1  Inledande kommentar 
FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) ratificerades av Sverige år 1990 
och innebär att konventionens regler är juridiskt bindande. De nationella reglerna ska tolkas i 
ljuset av konventionen och de får således inte strida mot konventionens regler. Ett förslag om 
att Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk rätt lämnades år 2016. 23 Enligt en nyligen 
inlämnad lagrådsremiss ska Barnkonventionen bli svensk lag 1 januari år 2020.24 
Barnkonventionen har dock ännu inte inkorporerats i svensk rätt. Av den anledningen 
kommer barnets bästa att utredas utifrån både nationell och internationell rätt.  
 

3.2 Barnets bästa i Barnkonventionen och svensk rätt 
I Barnkonventionen artikel 3 stadgas att barnets bästa är en övergripande och allmän princip 
som alltid ska komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn. Artikeln ska ha funktionen 
av en garanti för att barnperspektivet beaktas vid beslutsfattande. Innebörden av barnets bästa 
kan sägas vara att ett beslut på bästa sätt ska tillgodose ett barns intressen och behov. Barnets 
bästa är således en rättslig målsättning som varierar i varje specifikt fall och avgörs med 
beaktande av barnets behov, intresse och situation.25 Någon närmare definition av vad barnets 
bästa innebär anges inte i Barnkonventionen. Vid utarbetande av konventionen konstaterades 
att barnets bästa inte skulle preciseras närmare med motiveringen att principen skulle kunna 
tillämpas på alla områden.26 I de fall andra intressen skulle stå i konflikt med barnets bästa ska 
en avvägning göras.27   
 
Den svenska Barnkommittén har uttalat att det vore önskvärt att barnets bästa bedömdes 
genom vedertagna kunskaper om barn kombinerat med att låta barnen själva komma till tals. 
Med vedertagna kunskaper menas att vissa behov som ett barn har får anses vara nödvändiga 
och grundläggande för en normal utveckling. Kommittén menade vidare att det, utifrån 
barnets bästa, var av stor vikt att barnet har ett varaktigt och stabilt förhållande till sina 
föräldrar eftersom det är de som tillgodoser barnets behov av trygghet och kärlek.28 Att 

                                                
22 SOU 2007:3, s. 67. Se vidare i avsnitt 4.4 och 6.2.1.  
23 Se SOU 2016:19.  
24 Lagrådsremiss inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter.  
25 Singer (2012), s. 34.  
26 SOU 1997:116, s. 125 ff. 
27 Schiratzki, s. 9.   
28 SOU 1997:116, s. 135.   
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barnets behov ska vara vägledande uttrycks även genom att det vid alla beslut och åtgärder 
som rör barn ska tillämpas ett barnperspektiv. Det innebär att försöka förstå barnets 
uppfattning av situationen samt vilka påverkningar ett besluts rättsföljder får för barnet. En 
förståelse för barnets situation uppges vara en förutsättning för att kunna fatta beslut som är 
till barnets bästa.29  
 

3.3 Barnets bästa vid fastställande av rättslig status som 
förälder 

Fastställande av rättsligt föräldraskap anses vara till barnets bästa eftersom det ålägger 
föräldrarna det ansvar för barnet som är knutet till föräldraskapet som t.ex. underhåll och 
vårdnad.30 6 kap. 2a § FB stadgar att ”[b]arnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om 
vårdnad, boende och umgänge […]”.   
 
Hur många och vilka som ska erhålla rättsligt föräldraskap för att tillgodose barnets bästa har 
dock förändrats över tid och visar på principens obeständighet. Vid diskussionen kring 
huruvida det skulle bli tillåtet att insemination utfördes på homosexuella i slutet på 1900-talet 
uttalades i förarbetena att barn var i behov av en fader- och en moderskapsgestalt för att 
utvecklas på bästa sätt.31 Den inställningen kan dock sägas ha förändrats i början av 2000-
talet. Nu anses barnets bästa tillgodosett i de fall barnet tillförsäkras två föräldrar, oavsett om 
dessa föräldrar har samma kön.32 Sedan bara några år tillbaka är det även tillåtet att en 
ensamstående kvinna skaffar barn genom assisterad befruktning. Det konstaterades då att 
uppväxtvillkoren inte var sämre för barn som växer upp med enbart en förälder.33 Det blir 
därmed tydligt att innebörden av barnets bästa i relation till det rättsliga föräldraskapet har 
förändrats över tid. 
 
I svensk rätt har barnets bästa således inte definierats vid fastställande av rättsligt föräldraskap 
utan principen har en varierande innebörd beroende på sammanhanget eller vilka regler som 
åsyftas. I nuvarande lagstiftning kan det sammantaget sägas att det finns tre huvudsakliga 
intressen som lagstiftaren anser är till barnets bästa vid fastställande av rättsligt föräldraskap. 
Barnet anses ha ett intresse av rätt till familjetillhörighet. Vid sidan av det anses barnet även 
ha är rätt till vetskap om sitt genetiska ursprung samt rätt till omsorg och försörjning.34  
 

3.3.1 Rätt till familjetillhörighet 
Ett barn har ett grundläggande intresse av att bli fastställt som någons barn och att tillhöra en 
familj. Barnets intresse av familjetillhörighet konstaterades redan år 1917 i motiven för 

                                                
29 Singer (2012), s. 35 f.  
30 Singer (2000), s. 27 f.  
31 Prop. 1984/85:2, s. 10. 
32 Prop. 2004/05:137, s. 39 f. 
33 Prop. 2014/15:127, s. 12.  
34 Singer (2000), s. 381. 
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lagstiftning om fastställande av faderskap.35 Barnets rätt till familjetillhörighet tillgodoses i 
nuvarande reglering genom socialnämndens skyldighet att utreda och se till så att ett rättsligt 
faderskap, moderskap eller föräldraskap fastställs för barnet.36 
 
I Barnkonventionen finns inget uttryckligt stadgande om barnets rätt att få rättsligt fastställda 
föräldrar utan det förutsätts att en familjetillhörighet redan fastställts. I Marckx mot Belgien 
uttalande Europadomstolen att artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
som berör skydd för privat- och familjeliv även innefattar en rätt att få rättsligt fastställda 
föräldrar.37  
 
I svensk rättsordning ter det sig som en självklarhet att barn har rätt till familjetillhörighet och 
att en sådan är nödvändig. Vad som kan skilja sig åt är argumenten för på vilken grund 
familjetillhörigheten ska följa. Svensk rätt har sedan länge genomsyrats av synsättet att 
barnets samtliga intressen uppfylls genom att det rättsliga föräldraskapet tillfaller de genetiska 
föräldrarna.38 Vid assisterad befruktning med donerade könsceller blir istället barnets rätt till 
omsorg och försörjning grund för fastställande av rättslig status som förälder.39 Avgörande vid 
valet av grund blir således barnets intressen i form av vetskap om sitt genetiska ursprung samt 
intresset av omsorg och försörjning.40  
    

3.3.2 Rätt till vetskap om sitt genetiska ursprung 
I Barnkonventionen artikel 7 stadgas att barnet har rätt till vetskap om sina genetiska 
föräldrar. Det innebär en rätt för barnet att få kunskap om sina genetiska föräldrar i de fall 
något rättsligt föräldraskap inte fastställts för dem.41 Vid artikelns tillkomst riktades den 
främst mot adoptivbarns rätt. I svensk rätt har artikeln dock fått slagkraft vid assisterad 
befruktning med donerade könsceller. Det finns således ingen entydig tolkning av artikel 7 
när det gäller rätten att få vetskap om sitt genetiska ursprung. Barnets rätt till vetskap om sitt 
genetiska ursprung ges även stöd av artikel 8 i Barnkonventionen om barnets rätt till respekt 
för sin identitet eftersom ursprunget kan ses som en förutsättning för identitetsuppfattningen.42    
 
Ett barn kan ha många olika intressen av att få vetskap om sitt genetiska ursprung. Den 
främsta anledningen har konstaterats vara de psykologiska aspekterna. Det har ansetts vara en 
förutsättning för att barn ska kunna utveckla sin självkänsla och identitet. Barnets intresse av 
att få vetskap om sitt genetiska ursprung har också motiverats utifrån medicinska skäl 
eftersom det idag finns möjlighet att få vetskap om ärftliga sjukdomar. Ekonomiska skäl har 
också ansett vara en aspekt. I svensk rätt är flera rättsverkningar som t.ex. underhåll och 

                                                
35 LB III, s. 138 och s. 143 ff.  
36 Singer (2000), s. 384.  
37 Ibid, s. 383 ff. 
38 Ibid, s. 28. 
39 Se vidare i avsnitt 3.3.2. 
40 Singer (2000), s. 383 ff. 
41 SOU 1997:116, s. 212 ff. 
42 Singer (2000), s. 403.  
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arvsrätt knutna till det genetiska släktskapet, varför ett barn även av den anledningen kan ha 
intresse av att få sitt genetiska ursprung klarlagt.43 
 
Utgångspunkten i svensk rätt om att barnets genetiska föräldrar ska erhålla rättsligt 
föräldraskap, och på så vis tillförsäkra barnets intressen, kan inte tillämpas när assisterad 
befruktning genomgåtts med donerade könsceller. I de fallen överensstämmer inte det 
genetiska och rättsliga föräldraskapet. Av den anledningen finns vissa lagreglerade 
utgångspunkter i svensk rätt för att trygga ett barn som tillkommit genom assisterad 
befruktning i svensk hälso- och sjukvård rätt till vetskap om sitt genetiska ursprung. Barnets 
rätt till vetskap om sitt genetiska ursprung ligger till grund för att ge barn som tillkommit 
genom assisterad befruktning med donerade könsceller rätt till kännedom om donatorns 
identitet.44 I 6 kap. 5 § LGI och 7 kap. 7 § LGI anges att barnet har rätt att ta del av de 
uppgifter om donatorn som finns i sjukhusjournaler när barnet uppnått tillräcklig mognad. 
Utgångspunkten är således att ansvaret för att barnet får vetskap om sitt genetiska ursprungs 
läggs på föräldrarna. Barnet är beroende av att de rättsliga föräldrarna berättar om barnets 
ursprung för att barnet sedan ska kunna nyttja sin rätt enligt nämnda bestämmelser. Någon 
lagstadgad skyldighet att berätta för barnet finns inte.45  
 
Har den assisterade befruktningen utförts i egen regi eller genom utländsk klinik finns ingen 
lagstadgad rätt för barnet att erhålla information om donatorn. Barnet har således enbart 
möjlighet att erhålla den information som föräldrarna ger det.46 De föräldrar som berättar är 
enligt studier många, men ett flertal väljer fortfarande att inte berätta för barnet om dess 
ursprung.47 
 

3.3.3 Rätt till omsorg och försörjning 
Ett barn har flertalet ekonomiska och personliga behov som behöver uppfyllas och är 
beroende av att någon har ansvaret för att tillgodose dessa behov. Det har konstaterats att ett 
av barnets mest grundläggande behov är kontinuitet i relationen till sina föräldrar. Behovet av 
omvårdnad omfattar således ett behov av ett stabilt och varaktigt förhållande till sina 
föräldrar.48 Artikel 18 i Barnkonventionen lyfter fram att barnets föräldrar har ett gemensamt 
ansvar för barnets utveckling och uppfostran. I artikel 7 konstateras att barnet har rätt att bli 
omvårdad av sina föräldrar. I artikel 9 och 10 har barnet erhållit rätten att inte behöva skiljas 
från sina föräldrar mot sin egen vilja. 
 
I 6 kap. 1 § FB stadgas att ett barn har rätt till trygghet, omvårdnad och en god uppfostran. 
Enligt 6 kap. 2 § 2 st. följer vårdnadsansvaret för barnet av den rättsliga statusen som förälder. 
I svensk rätt tillerkänns gifta föräldrar gemensamt vårdnadsansvar vid barnets födsel enligt 6 
                                                
43 Singer (2000), s. 403 ff.  
44 Saldeen (1996), s. 251.  
45 Prop. 2001/02:89, s. 47. 
46 Ibid, s. 47.  
47 Stoll, s. 75 ff. 
48 SOU 2005:43, s. 103.  
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kap. 3 § 1 st. FB. Är föräldrarna inte gifta tillerkänns modern vårdnadsansvaret vid barnets 
födsel. Gemensam vårdnad kan i dessa fall uppnås genom en gemensam anmälan till 
skatteverket enligt 6 kap. 4 § FB. Anledningen till att automatisk gemensam vårdnad inte 
föreligger för samboende har ansetts vara svårigheten att avgöra i vilka situationer ett 
samboförhållande föreligger.49    
 
I de fall den rättsliga statusen som förälder fastställs genom genetiskt släktskap tillfaller 
rättsverkningarna av föräldraskapet de genetiska föräldrarna utan att någon prövning av 
föräldrarnas omsorgsförmåga vidtas. Assisterad befruktning får dock inte genomföras om det 
inte kan antas att barnet kommer växa upp under goda förhållanden enligt 6 kap. 3 § och 7 
kap. 5 § LGI, varför en viss prövning får anses göras i dessa fall. Att ansvaret för barnet i de 
flesta fall tillfaller barnets genetiska föräldrar kan sägas medföra en presumtion om att de 
genetiska föräldrarna är bäst lämpade för att uppfylla sitt barns omsorgsbehov.50  
 
Det är endast i undantagsfall någon annan än barnets föräldrar kan tillerkännas 
vårdnadsansvar. Sådana undantagsfall innefattar oftast situationer där föräldrarna är 
oförmögna att vara vårdnadshavare.51 Barnets rättsliga föräldrar kan därmed sägas ha en 
nästintill exklusiv ställning som vårdnadshavare.52 
 

4 Faderskap 
 
4.1 Faderskapspresumtionen: en hundra år gammal 

historia 
Frågan kring huruvida barnet fötts inom eller utom äktenskapet har historiskt sett varit av stor 
betydelse vid fastställande av faderskapet och dess rättsverkningar. I svensk rätt gjordes 
tidigare en skillnad på barn av äkta börd, som fötts inom äktenskapet, och på barn av oäkta 
börd, som fötts utanför äktenskapet. Ett barn med äkta börd hade en förmånligare position 
eftersom faderskapet fastställdes genom äktenskapet och barnet hade full arvsrätt efter fadern 
och dennes familj, tillskillnad från barn av oäkta börd.53 
 
Barn födda utom äktenskapet befanns sig i en svår social position i samhället under 1900-
talet, vilket i sin tur påverkade den föräldrarättsliga lagstiftningen.54 Vid denna tidpunkt antog 
man att fäderna i första hand såg barnet som en börda och ville frånsäga sig de skyldigheter 
som ett faderskap innebar.55 Eftersom barnens ställning blev mer gynnsam när de antogs vara 
                                                
49 SOU 1995:79, s. 78. Se även avsnitt 4.2 där liknande argument fördes kring tillämpande av 
faderskapspresumtionen i samboförhållanden.  
50 Singer (2000), s. 388 f.  
51 Se 6 kap. 7-9 §§ FB. 
52 Singer (2000), s. 467.  
53 Ibid, s. 125 f.  
54 Singer (2000), s. 125 ff.  
55 LB III, s. 71 och s. 75. 
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födda inom äktenskapet tjänade alltså faderskapspresumtionen som ett sorts skydd och 
tillförsäkrade barnet en familj.56   
 
År 1969 tillerkändes barn födda utom äktenskapet arvsrätt efter fadern och skillnaden i 
faderskapets rättsverkningar för barn födda inom och utom äktenskapet avskaffades.57 
Faderskapspresumtionen bevarades dock med samma lydelse som tidigare. Motiveringen var 
att det fortfarande fanns ett behov av en presumtion eftersom det ännu förelåg osäkerhet kring 
vetenskapen och att det ännu inte var möjligt att med stor säkerhet utpeka en man som 
genetisk far.58    
 
Utgångspunkten vid instiftandet av 1917 års lagar var att ett genetiskt faderskap skulle 
fastställas.59 Av störst vikt var dock att ett rättsligt faderskap fastställdes för barnet i fråga och 
den genetiska överensstämmelsen fick därför många gånger ge vika.  På grund av avsaknaden 
av möjligheten att på ett säkert sätt fastställa det genetiska faderskapet hade ett krav på en 
kontroll av det genetiska släktskapet snarare förhindrat fastställandet av ett faderskap och 
således inte fyllt något syfte.60 Faderskapspresumtionen ersatte därmed bevisningen om 
genetisk samhörighet mellan barnet och mannen eftersom det på grund av äktenskapets natur 
fick anses vara mannen i äktenskapet som, i de allra flesta fall, var barnets genetiska far. 
Genom att barnet erhöll en rättslig förälder och på så vis äkta börd i så många fall som möjligt 
förenklades även själva processen kring fastställandet av faderskapet eftersom det inte fanns 
något behov av en utredning och insamlande av bevis.61  
 

4.2 Faderskapspresumtionen i gällande rätt 
Regeln om faderskapspresumtionen återfinns i 1 kap. 1 § FB och kallas även för pater est-
regeln. Faderskapspresumtionen bygger på ett förenat genetiskt och socialt faderskap, med 
vilket menas att en man genom giftermål uttryckt en intention att vara fader.62 Bestämmelsen 
innebär att om modern är gift presumeras hennes man vara barnets far. Någon undersökning 
av det genetiska släktskapet mellan barnet och den presumerade fadern görs således inte vid 
tillämpandet av faderskapspresumtionen. Barnet antas vara makens i dessa fall oavsett om 
barnet avlats innan eller under äktenskapet. Bestämmelsen är tillämplig även i de fall modern 
blivit änka om barnet föds inom sådan tid att det kan antas att det avlats innan mannens död.63 
Faderskapspresumtionen är dock inte tillämplig för en tidigare äkta make där en dom om 
äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.64  
 
                                                
56 Singer (2000), s. 132. 
57 Ibid, s. 126. 
58 Prop. 1969:124, s. 45. 
59 Jfr LB III, s. 45 f.  
60 Singer (2000), s. 128 ff. 
61 LB III, s. 190 och s. 194.  
62 SOU 2001:10, s. 338.  
63 Prop. 1975/76, s. 133.  
64 Saldeen (2013), s. 60 f.  



18 
 

Faderskapspresumtionen är som synes enbart tillämplig för gifta par. Förslag om att utvidga 
presumtionen till att omfatta även samboförhållanden har förts vid flertal tillfällen men någon 
lagändring har inte genomförts.65 Det huvudsakliga skälet för att en faderskapspresumtion inte 
ska vara tillämplig i de fall föräldrarna är sambor har ansetts vara de svårigheter som 
föreligger kring att utreda huruvida ett samboförhållande verkligen föreligger.66 Enligt 
sambolagens (2003:376) bestämmelser ska tveksamheter kring huruvida samboskap 
föreligger eller inte avgöras av domstolen. Det ansågs därför inte vara lämpligt att införa en 
ordning som inte möjliggjorde att vid varje tillfälle kunna avgöra vem som var barnets 
verkliga far. Inte heller uppgifter om samboskap i folkbokföringen ansågs vara tillräckligt för 
att utreda huruvida samboskap verkligen föreligger.67 Det får således anses vara främst ur en 
rättssäkerhetssynpunkt som faderskapspresumtionen inte gäller för sambor idag.  
 

4.2.1 Hävande av faderskapspresumtionen 
Faderskapspresumtionen kan hävas om någon av de förutsättningarna som omnämns i 1 kap. 
2 § FB är uppfyllda. I huvudsak kan presumtionen hävas om det framkommer att mannen inte 
är barnets genetiska far eller om han godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet.  
 
Talerätten vid hävande av faderskapspresumtion tillfaller barnet och den utpekade fadern 
enligt 3 kap. 1 § 1 st. FB och 3 kap. 2 § FB. Någon tidsfrist för att väcka talan om hävande av 
faderskapet finns inte och en omprövning av faderskap är således alltid möjligt när det finns 
misstanke om att den fastställda rättsliga fadern inte är barnets genetiska far.68 Anledningen 
bakom införandet av en obegränsad talerättsfrist var att det genetiska och rättsliga faderskapet 
skulle överensstämma. Den sociala delen av faderskapet ägnades således ingen betydelse. 
Departementschefen uttalade att det ”[…] måste anses vara bäst för barnet att det blir utrett 
vem som verkligen är dess far”69. Det ansågs således vara till både barnet och mannens bästa 
att tidsfristen för hävning togs bort. Singer är dock av åsikten att ett styrande argument i 
frågan var mannens intresse av att inte behöva axla ett faderskap till ett barn som han inte 
hade genetisk samhörighet till.70  
 

4.3 Faderskap genom bekräftelse och dom 
I de fall modern inte är gift eller faderskapet hävts ska det rättsliga faderskapet fastställas 
genom bekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3 § FB. I dessa fall ska socialnämnden enligt 2 kap. 
1 § FB se till att faderskapet blir fastställt. Enligt 2 kap. 5 § FB ska i första hand ges tillfälle åt 
den man som enligt utredningen kan antas vara barnets far att bekräfta faderskapet. Ett 

                                                
65 Se t.ex. mot. 1988/89:L408, mot. 2003/04:L264 och mot. 2008/09:C38.  
66 Bet. 1992/93:LU22, s. 38 ff.  
67 Singer (2000), s. 192. 
68 Saldeen (2013), s. 96. 
69 Prop. 1975/76:170, s. 134 f.  
70 Singer (2000), s. 147 f. 
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faderskap som fastställts genom bekräftelse kan hävas genom 1 kap. 4 § 3 st. FB om det i ett 
senare skede visar sig att den bekräftande mannen inte är genetisk far till barnet.71 
 
Faderskapsbekräftelsen är en formbunden rättshandling och måste uppfylla de formkrav som 
uppställs i 1 kap. 4 § FB. Bekräftelsen måste göras skriftligen och bevittnas av två personer 
samt godkännas av både modern och socialnämnden. Syftet med kravet på socialnämndens 
bekräftelse grundar sig i att det rätta genetiska släktskapet ska fastställas, med vilket menas att 
det genetiska och rättsliga faderskapet ska överensstämma. Socialnämnden ska undersöka om 
det kan antas att mannen är far till barnet. En sådan undersökning innefattar i de flesta fall en 
förenklad undersökning som innebär att parterna tillfrågas om de bott ihop under den tid 
befruktningen kan ha ägt rum och om de haft ett stadigt förhållande. Av vikt för utredningen 
är även att de samstämmigt uppger att barnet är deras gemensamma. Någon genetisk 
undersökning görs därmed sällan eftersom frågan om faderskapet till barnet torde vara ganska 
okomplicerat i dessa fall och utredningen blir närmast en formalitet.72  
 
Uppger modern att hon haft samlag med fler män under den aktuella tidsperioden blir frågan 
mer komplicerad och i sådana fall bör socialnämnden enligt 2 kap 6 § FB arbeta för att en 
rättsgenetisk undersökning genomförs enligt 1 § lagen (1982:1060) om blodundersökning 
m.m. (BlodUL) som visar att mannen sannolikt är far till barnet innan faderskapsbekräftelsen 
godkänns.73 Socialnämnden saknar dock möjlighet att genomföra en rättsgenetisk 
undersökning mot parternas vilja.74 Föreligger det tveksamheter kring vem som är barnets far 
ska faderskapet fastställas genom dom.75 
 
Enligt 2 kap. 7 § FB har socialnämnden även möjlighet att lägga ner en faderskapsutredning. 
Nedläggning av utredningen kan ske om det inte går att få in tillräckligt med underlag för att 
avgöra faderskapsfrågan, om samtycke till adoption finns eller om en utredning av särskilda 
skäl kan antas vara till men för barnet eller kan innebära fara för moderns psykiska hälsa.76 I 
de fall modern inte bekräftar mannens uppgifter eller vägrar bidra till utredningen riskerar 
faderskapsutredningen att läggas ner på grund av att socialtjänstens information till stor del är 
beroende av moderns uppgifter vid avgörandet av faderskapsfrågan. Ett beslut om att lägga 
ner faderskapsutredningen kan inte överklagas av mannen i fråga eftersom han inte anses vara 
varken part eller besvärsberättigad i ärendet.77  
 
Faderskapet kan fastställas av domstolen enligt 3 kap. 1 § FB när socialnämndens utredning 
inte kan utpeka någon far till barnet, när den utpekade fadern inte vill bekräfta faderskapet 
eller när modern inte är villig att godkänna bekräftelsen för en man.78 Enligt 3 kap. 5 § FB 
                                                
71 Saldeen (2013), s. 100 f.   
72 Ibid, s. 67 och s. 72. 
73 HSLF-FS 2017:49, s. 11. 
74 Singer (2000), s. 178.  
75 Walin, s. 101.  
76 Prop. 1976/76:170, s. 305 och Ryrstedt, s. 564. 
77 Singer (1992), s. 563 f. 
78 Singer (2012), s. 51.  
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tillfaller talerätten vid fastställande av faderskap genom dom endast barnet i fråga. Om barnet 
inte är myndig kan modern (om hon är vårdnadshavare), socialnämnden eller särskilt 
förordnad vårdnadshavare istället föra barnets talan. Hävande av faderskap fastställt genom 
dom kan endast ske genom att resning beviljats enligt 58 kap. 1 § rättegångsbalken 
(1942:740) (RB). Enligt 1 kap. 5 § FB ska rätten fastställa faderskapet för en man som enligt 
en genetisk undersökning är barnets genetiska far.  
 

4.4 Faderskap vid assisterad befruktning 
Fastställande av faderskap vid insemination regleras i 1 kap. 6 § FB och 1 kap. 8 § FB 
reglerar fastställande av faderskap vid befruktning av moderns ägg utanför kroppen.   
 
Faderskapet för barn tillkomna genom assisterad befruktning fastställs på samma sätt som för 
barn tillkomna genom samlag. Är modern gift tillämpas faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § 
FB och moderns make erhåller rättsligt faderskap. Är modern ogift fastställs faderskapet 
genom bekräftelse eller dom. Något som skiljer sig åt är dock att enligt 1 kap. 6 och 8 §§ FB 
ska den man som samtyckt till inseminationen eller befruktningen vid tillämpning av 1 kap. 2-
5 §§ FB anses vara barnets far om det är sannolikt att barnet avlats vid inseminationen eller 
befruktningen.79 Vid fastställande av faderskap i dessa situationer har således samtycket ersatt 
det genetiska släktskapet som grund för det rättsliga föräldraskapet. Mannen anses vara far 
även om han uppenbart inte har någon genetisk samhörighet till barnet och det sociala 
föräldraskapet ges således företräde framför den genetiska samhörigheten.80  
 
Vid tillämpningen av 1 kap. 6 och 8 §§ FB har det ingen betydelse om den assisterade 
befruktning har utförts i enlighet med 6 eller 7 kap. LGI, alltså inom svensk hälso- och 
sjukvård. Bestämmelserna tillämpas således även om den assisterade befruktningen utförts 
genom utländsk sjukvård eller i egen regi. Samtycket behöver inte heller vara i skriftlig form 
utan även ett muntligt samtycke uppfyller samtyckeskravet.81  
 
Har den assisterade befruktningen utförts enligt 6 eller 7 kap. LGI kan faderskapet inte 
fastställas för donatorn enligt ett uttryckligt stadgande i 1 kap. 5 § 2 st. FB. Att en donator inte 
kan fastställas som far vid assisterad befruktning som utförts i enlighet med 6 och 7 kap. LGI 
motiverades med att antalet donatorer skulle minska om de riskerade att erhålla faderskap mot 
deras vilja.82 Har en kvinna utfört assisterad befruktning utomlands eller i egen regi, alltså inte 
i enlighet med 6 eller 7 kap. LGI, kan faderskapet dock fastställas för donatorn genom att han 
frivilligt bekräftar faderskapet eller genom dom under förutsättningen att ingen annan man 
kan fastställas som barnets far.83 

                                                
79 Singer (2012), s. 77 ff. 
80 SOU 2001:10, s. 338.  
81 Saldeen (2013), s. 103 f. 
82 Prop. 2004/05:137, s. 53. 
83 Prop. 1984/85:2, s. 20 f och Saldeen (2013), s. 107 f.  
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4.4.1 Hävande av faderskap vid assisterad befruktning 
För att kunna häva faderskapet för barn tillkomna genom assisterad befruktning måste påvisas 
att ett samtycke inte förelegat från mannen eller att det kan antas var sannolikt att barnet 
avlats under samlag med en annan man.84  
 
Regeln om samtycke i 1 kap. 8 § FB prövades av Högsta domstolen i det så kallade 
embryodonationsfallet.85 Ett gift par hade fått tvillingar genom assisterad befruktning med 
donerade celler, mannen var således inte genetisk besläktad med barnen. Mannen hade 
samtyckt till att ett ägg inplanterades i kvinnan. Kvinnan hade låtit inplantera två stycken 
embryon utan mannens vetskap. När barnen föddes presumerades mannen vara barnens far 
enligt faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB. Mannen bestred faderskapet och ville få 
faderskapspresumtionen hävd med anledning av att han endast samtyckt till att ett embryo 
skulle inplanteras i kvinnan.  
 
Högsta domstolen konstaterade att mannens samtycke inte enbart kunde anses vara riktat mot 
kvinnan utan också mot barnet. Högsta domstolen fastställde vidare att ett samtycke inte kan 
villkoras av något som har att göra med befruktningens konsekvenser. Det förhållandet att två 
embryon inplanterats istället för ett mot mannens vilja ansågs inte vara en sådan förutsättning 
som medförde att samtycket inte var att betrakta som verksamt. Mannens intresse av att inte 
axla faderskapet för tvillingarna ansågs inte överväga barnens intresse av att ha en rättslig far. 
Högsta domstolen beslutade därmed att mannens faderskap skulle stå fast.   
 

4.4.1.1 Reflektion  
Mannen i NJA 2015 s. 675 hade enbart samtyckt till att ett embryo inplanterades i kvinnan. 
Det får således stå klart att han genom sitt samtycke enbart avsåg att bli far till ett barn. I det 
här fallet kan därmed barnets intresse av att erhålla en rättslig far sägas ha tillmätts större 
betydelse än mannens ovilja att axla faderskapet. Vid hävande av faderskapspresumtionen, 
när ett barn tillkommit genom samlag, som redogörs för i avsnitt 4.2.1, motiverades dock 
slumpandet av tidsfristen för hävande med att det var av större vikt att barnets genetiska far 
erhåller rättsligt föräldraskap. I de fallen görs således inte samma prioritering av den sociala 
sidan av faderskapet som när barnet tillkommit genom assisterad befruktning. Med hänsyn till 
att det vid talan om hävande av faderskap inte är nödvändigt att det blir utrett vem som är 
barnets genetiska far riskerar barn som tillkommit genom samlag således att endast erhålla en 
rättslig förälder.86   
 
Vid hävande av faderskapspresumtionen för barn tillkomna genom samlag anses det därmed 
av vikt att det genetiska och rättsliga faderskapet ska överensstämma. I de fall barnet 
tillkommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller förutsätts istället att 

                                                
84 Prop. 1984/85:2, s. 13 f.  
85 NJA 2015 s. 675.  
86 Jfr avsnitt 4.2.1. 



22 
 

mannen i äktenskapet ska axla rollen som far, trots att han saknar genetisk anknytning till 
barnet.87 
 

5 Moderskap 
 
5.1 Fastställande av rättsligt moderskap 
Bestämmelser kring fastställande av moderskap saknades länge i den svenska lagstiftningen 
eftersom det ansågs vara självklart vem som var barnets mor. För barn tillkomna genom 
samlag gäller än i dag den oskrivna principen ”mater semper certa est” som betyder att det 
alltid är säkert vem som är moder. Principen utgör en s.k. moderskapspresumtion och grundar 
sig i uttrycket ”mater est quam gestatio demonstrat” som klargör att den rättsliga modern är 
den som föder barnet.88  
 
När utveckling inom assisterad befruktning tog fart och möjligheten till äggdonation blev 
tillgänglig bidrog det dock till en osäkerhet kring vem som skulle anses vara moder. Det 
innebar att en reglering av moderskapet för barn tillkomna genom äggdonation infördes i 1 
kap. 7 § FB.  Bestämmelser stadgar att ”[o]m en kvinna föder ett barn som tillkommit genom 
att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp, 
skall hon anses som barnets moder”. Enligt bestämmelsen är det således den kvinna som 
föder barnet, alltså den biologiska modern, som anses vara barnets rättsliga moder och inte 
den kvinna som donerat ägget. Med hänsyn till att det enligt svensk rätt krävs att könsceller 
måste komma från åtminstone en av de tilltänkta föräldrarna är det inte möjligt att genomföra 
en äggdonation samtidigt som en spermiedonation. Äggdonation är därför inte tillämpligt för 
två kvinnor eftersom det i dessa fall krävs donerade spermier för att ett barn ska bli till.89    
 
Några bestämmelser om att fastställa eller häva moderskapet finns inte med anledning av att 
det sällan blir aktuellt eftersom det alltid är den födande kvinnan som anses vara barnets mor. 
Under vissa förutsättningar finns det dock möjlighet att föra talan om hävande eller 
fastställande av moderskapet.90 I de fall ett moderskap inte kan fastställas genom 
moderskapspresumtionen eller 1 kap. 7 § FB eftersom det är osäkert vem som är barnets mor 
kan moderskapet fastställas genom dom. I lagstiftningen saknas specifika regler kring hur 
talan om fastställande av moderskap ska föras. Talan vid fastställande av moderskaps förs 
istället genom reglerna i 13 kap. 2 § RB. Bestämmelsen stadgar att ”[t]alan om fastställelse, 
huruvida visst rättsförhållande består eller icke består, må upptagas till prövning, om ovisshet 
råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång”. Förutsättningarna för att 
föra talan är därmed att det ska råda osäkerhet kring rättsförhållandena samt att osäkerheten 
ska vara till nackdel för barnet eller kvinnan som fött barnet. Exempel på när talan förts om 

                                                
87 Jfr avsnitt 4.2.1 och 4.5.1. 
88 Saldeen (2013), s. 51 f. 
89 Mägi och Zimmer, s. 182. 
90 SOU 2016:11, s. 118. 
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fastställande av moderskap är när barn förväxlats på BB91 eller när barn hittats, s.k. 
hittebarn92. Moderskapet har även hävts i fall som rör barn som kommit till Sverige med två 
vuxna som utgjort sig för att vara barnets föräldrar men som sedan visade sig vara felaktigt.93  
 

6 Föräldraskap vid assisterad befruktning 
 
6.1 Regleringens framväxt 
År 1985 trädde lagen (1984:1140) om insemination (InsemL) i kraft och Sverige var då det 
första landet i världen som lagstiftade om givarinseminationer. Samtidigt infördes även 
bestämmelsen i 1 kap. 6 § FB om faderskap för barn avlade genom insemination. Införandet 
av bestämmelserna motiverades med att det låg i barnets intresse att ha både en manlig och 
kvinnlig förälder som förebild för att utvecklas gynnsamt. Givarinsemination kunde därför 
endast utföras på en kvinna som var gift eller sammanboende med en man och omfattade inte 
homosexuella par.94 År 1989 blev befruktning utanför kroppen tillåtet genom lagen 
(1988:711) om befruktning utanför kroppen (BefrL). Både InsemL och BefrL har upphävts 
och bestämmelserna återfinns numera i 6 och 7 kap. LGI.95  
 
År 1999 beslöt regeringen att en parlamentarisk sammansatt kommitté skulle utreda och 
analysera frågan kring barn i homosexuella familjer. Enligt direktivet skulle kommittén bl.a. 
behandla frågan huruvida kvinnor som lever i homosexuella parförhållanden skulle ges 
tillgång till assisterad befruktning.96 Resultatet blev ett betänkande där förslag lades fram om 
att homosexuella kvinnor skulle ges tillgång till insemination. Som grund för förslaget låg den 
forskning som fanns kring barn som adopterats av homosexuella par och resulterade i att 
kommittén slopade den traditionella synen om att det bästa för ett barn är två föräldrar av 
samma kön. I betänkandet eftersträvades att likställa heterosexuella och homosexuella par för 
att möjliggöra att så många barn som möjligt erhåller två rättsliga föräldrar.97 Kritik riktades 
dock mot förslaget om att assisterad befruktning skulle bli tillämpligt för lesbiska par av flera 
remissinstanser och en lagändring uteblev.98  
 
Kvinnor som lever i ett parförhållande som registrerade partners, makar eller sambos erhöll 
dock tillgång till assisterad befruktning genom en lagändring år 2005. Propositionen som låg 
bakom lagändringen framhöll att barnet garanteras möjlighet att få vetskap om sitt genetiska 
ursprung genom att lesbiska par ges tillgång till assisterad befruktning. Som argument lades 
även fram att barnet i större utsträckning erhåller två rättsliga föräldrar som ger barnet 

                                                
91 NJA 1949 s. 144. 
92 JO:s ämbetsberättelse 1989/90, s. 223 ff. 
93 Se t.ex. NJA 2007 s. 684. 
94 SOU 2001:10, s. 168 f.  
95 Saldeen (2013), s. 19. 
96 Se dir. 1999:5. 
97 SOU 2001:10, s. 340.  
98 Saldeen (2013), s. 21.  
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trygghet ekonomiskt, socialt och rättsligt.99 Regeringen konstaterade vidare att föräldraskapet 
för den kvinna som inte föder barnet skulle fastställas genom bekräftelse eller dom med 
samtycke som grund på samma sätt som vid fastställande av faderskap. Det konstaterade dock 
att ett föräldraskap inte skulle fastställas i de fall den assisterad befruktning ägt rum i egen 
regi eller utomlands. I dessa fall skulle, som hittills gjort, faderskapet fastställas för 
donatorn.100   
 

6.2 Fastställande av föräldraskap 

6.2.1 Assisterad befruktning inom svensk hälso-och sjukvård 
När ett samkönat lesbiskt par genomgått en assisterad befruktning finns möjligheten för 
moderns registrerade partner, maka eller sambo att erhålla rättsligt föräldraskap. För kvinnan 
som föder barnet, alltså den biologiska modern, fastställs moderskapet i dessa fall genom 
moderskapspresumtionen. Ett föräldraskap kan fastställas för moderns registrerade partner, 
maka eller sambo genom bestämmelserna i 1 kap. 9 § FB.  
 
För att erhålla rättsligt föräldraskap krävs enligt bestämmelsen att moderns registrerade 
partner, maka eller sambo samtyckt till utförandet av den assisterade befruktning på modern. 
Det krävs även att det kan anses vara sannolikt att barnet tillkommit genom den assisterade 
befruktningen. På samma sätt som vid fastställande av faderskap är det således samtycket som 
ligger till grund för det rättsliga föräldraskapet. Av paragrafens andra stycke framgår även att 
fastställande av ett rättsligt föräldraskap måste ske genom bekräftelse eller dom eftersom 
någon motsvarighet till faderskapspresumtionen inte finns.101  
 
Vid bekräftelse av föräldraskapet gäller enligt 1 kap. 9 § 2 st. FB samma formkrav som vid 
bekräftelse av faderskapet. Bekräftelsen ska således vara skriftlig, bevittnas av två personer 
samt godkännas av socialnämnden och av modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare för 
barnet. Socialnämnden har även på samma sätt som vid fastställande av faderskap en 
skyldighet att utreda och fastställa föräldraskapet enligt 2 kap. 8a § FB. Det innebär t.ex. att 
socialnämnden kan lägga ner en pågående föräldraskapsutredning om det t.ex. saknas 
tillräckliga upplysningar eller om det ter sig utsiktslöst att få ett föräldraskap fastställt.102  
 
Om någon föräldraskapsbekräftelse inte görs finns möjlighet att fastställa föräldraskapet 
genom dom. Talerätten i mål om att fastställa föräldraskap tillfaller barnet och 
socialnämnden. För att fastställa föräldraskapet genom dom krävs, förutom att modern 
samtyckt till den assisterade befruktningen, att det kan anses sannolikt att barnet kommit till 
genom den utförda behandlingen. Det motsvarar således kravet som gäller vid fastställande av 
faderskap i 1 kap. 6 och 8 §§ FB.103 En skillnad som föreligger vid socialnämndens 

                                                
99 Prop. 2004/05:137, s. 39 ff. 
100 Ibid, s. 44 ff. 
101 Saldeen (2013), s. 108 f. 
102 Jfr avsnitt 4.3. 
103 SOU 2016:11, s. 120 f. 
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medverkan vid fastställande av föräldraskap är att en blodundersökning inte kan framtvingas 
vid utredningen av moderns registrerade partner, maka eller sambos föräldraskap. De 
inblandade parterna kan dock själva ta initiativ till att ett DNA-test genomförs.104  
 
Hävande av ett föräldraskap är möjligt i de fall något samtycke till den assisterade 
befruktningen inte förelegat eller om det framkommer att barnet tillkommit på annat sätt än 
genom den assisterade befruktningen enligt 1 kap. 5 och 9 §§ FB. Rätten ska i dessa fall 
förklara att bekräftelsen saknar verkan. Så kan fallet bli om det t.ex. genom DNA-analys 
visats att barnet inte är genetisk besläktad med donatorn, utan att barnet har avlats genom 
spermier från en annan man.105  
 

6.2.2 Assisterad befruktning i egen regi eller i utlandet 
Ett föräldraskap kan enligt 1 kap. 9 § FB e contrario endast fastställas i de fall den assisterade 
befruktningen har utförts i enlighet med 6 och 7 kap. LGI. Har den assisterade befruktningen 
utförts i egen regi eller på en klinik utomlands kan något föräldraskap inte fastställas för 
moderns registrerade partner, maka eller sambo. Då ska istället faderskapet fastställas för 
donatorn enligt regleringen i 1 kap. 3-5 §§ FB.106 Inledningsvis gjordes bedömningen att det 
inte skulle vara till fördel för barnet att en donator som inte haft för avsikt att axla ett 
faderskap påtvingades ett sådant.107 I senare proposition ansåg dock regeringen att barnets 
intresse av vetskap om sitt ursprung skulle väga tyngre. Oavsett donatorns inställning ansågs 
det ligga i barnets intresse att få ett faderskap fastställt för att trygga vetskapen om dess 
genetiska ursprung samt för att barnet ska kunna åtnjuta de rättsverkningar som följer av 
faderskapet. Det ansågs inte önskvärt att ett barn som tillkommit genom assisterad 
befruktning hamnade i en sämre position än barn tillkomna genom samlag.108 
 
Är kvinnorna gifta eller registrerade partners och något faderskap inte kan fastställas finns 
möjlighet för moderns registrerade partner eller maka att erhålla rättsligt föräldraskap genom 
adoptionsinstitutet. Förutsättningarna för adoptionen måste då vara uppfyllda och det ska 
anses vara i barnets intresse att en adoption äger rum.109 Eftersom en adoption inte kan ske i 
de fall modern och hennes partner lever i ett samboförhållande saknar moderns sambo 
möjlighet att erhålla ett rättsligt föräldraskap i dessa fall.110  
 
En skillnad blir därmed påtaglig i bestämmelserna rörande assisterad befruktning utanför 
svensk hälso- och sjukvård avseende samkönade och olikkönade par. När ett olikkönat par 
genomgår en assisterad befruktning kan, som ovan nämnts i avsnitt 4.4, ett faderskap 
fastställas för moderns make eller sambo oavsett om den assisterade befruktningen skett inom 
                                                
104 Saldeen (2013), s. 110 ff. 
105 Prop. 2004/05:137, s. 57 ff. 
106 SOU 2016:11, s. 121.  
107 Prop. 1984/85:2, s. 14. 
108 Prop. 2004/05:137, s. 53. 
109 Ibid, s. 44.  
110 SOU 2007:3, s. 78 f. 
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eller utom svensk hälso- och sjukvård. Skälen för att inte föräldraskapet ska omfatta 
assisterade befruktningar som inte utförts i enlighet med 6 och 7 kap. LGI har motiverats med 
ett flertal olika argument som kommer att redogöras för närmare nedan i avsnitt 7.4. 
 

7 Förslag på införande av en 
föräldraskapspresumtion 

 
7.1 Frågans tidigare behandling 
I SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer föreslog kommittén att en 
föräldraskapspresumtion skulle införas för att reglera fastställandet av föräldraskapet när två 
kvinnor som är registrerade partners, gifta eller sambor skaffar barn genom en assisterad 
befruktning. Innebörden av presumtionen var att moderns registrerade partner, maka eller 
sambo skulle anses vara barnets förälder direkt vid barnets födsel precis som vid tillämpande 
av faderskapspresumtionen.111 Remissinstanserna var dock kritiska till förslaget och 
regeringen anförde att frågan borde utredas vidare.112  
 
Frågan kom att prövas på nytt i departementspromemorian 2004:19 Föräldraskap vid 
assisterad befruktning för homosexuella. Där nåddes slutsatsen att någon 
föräldraskapspresumtion inte borde införas.113 Regeringen konstaterade återigen att man 
skulle återkomma i frågan om införandet av en föräldraskapspresumtion. Vidare angavs även 
att man skulle återkomma i frågan huruvida föräldraskap för en kvinna som är registrerad 
partner, maka eller sambo med barnets mor skulle utvidgas till att gälla även assisterade 
befruktning som skett utanför svensk hälso-och sjukvård.114    
 
År 2007 överlämnade en tillkallad särskild utredare SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad 
befruktning. Även där presenterade utredningen ett förslag om införande av en 
föräldraskapspresumtion. Flera remissinstanser kritiserade dock lagförslaget och anförde att 
det saknades ett tydligt barnperspektiv. Utredningens förslag ledde inte till någon 
lagstiftning.115  
 
Regeringen har nyligen gett uppdrag till ytterligare en särskild utredare att se över 
bestämmelserna i föräldrabalken om fastställande av faderskap och föräldraskap genom 
kommittédirektivet 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap. Bland annat 
ska utredas huruvida en föräldraskapspresumtion ska införas.116  

                                                
111 SOU 2001:10, s. 340 ff. Möjligheten för samkönade par att gifta sig kom först år 2009 och 
registrerad partner innefattar idag även samkönade makar.   
112 Prop. 2001/02:123, s. 35 f.  
113 Ds 2004:19, s. 54 f.  
114 Prop. 2004/05:137, s. 45.  
115 Dir. 2017:28, s. 4 f. 
116 Dir. 2017:28, s. 3 f. 
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7.2 Förslagets utformning 
Förslaget som lades fram i SOU 2007:3 var det senast presenterade förslaget om införande av 
en föräldraskapspresumtion. Förslaget innebar att föräldraskapet skulle regleras på samma sätt 
för samkönade och olikkönade par vid assisterad befruktning. Utredaren kom således fram till 
att en föräldraskapspresumtion borde införas för ett samkönat par samt att den 
föräldrarättsliga regleringen ska vara tillämplig även när den assisterade befruktningen skett 
utanför 6 och 7 kap. LGI. Förslaget som presenterades var att en föräldraskapspresumtion 
borde införas i 1 kap. 1 § FB vid sidan av faderskapspresumtionen. Paragrafen föreslogs 
därmed få tillägget ”[...] är modern registrerad partner vid barnets födelse skall den kvinna 
som är moderns partner anses som barnets förälder”117. I SOU 2001:10 föreslogs istället att 
bestämmelsen om en föräldraskapspresumtion skulle placeras i ett nytt kapitel i 
föräldrabalken. Den första paragrafen i det nya 1a kapitlet föreslogs få lydelsen ”[ä]r vid ett 
barns födelse modern registrerad partner, skall även hennes partner anses som barnets mor 
[…]”118.  
 
Tanken som presenterats är även att en föräldraskapspresumtion ska kunna hävas på samma 
sätt som gäller vid hävande av faderskapspresumtionen. Hävande av föräldraskapet ska enligt 
förslaget således kunna ske om det inte anses sannolikt att barnet avlats genom en assisterad 
befruktning som moderns registrerade partner eller maka samtyckt till. Om en 
föräldraskapspresumtion hävs ska socialnämnden även i dessa fall göra en utredning och se 
till så att ett faderskap eller föräldraskap blir fastställt. Faderns genetiska släktskap till barnet 
kan således, på samma sätt som vid tillämpande av faderskapspresumtionen, prövas först efter 
att presumtionen hävts.119 
 
Inget av dessa förslag har, som nämnts i föregående avsnitt, lett till någon lagändring. I 
nästkommande avsnitt kommer de argument som framkommit i frågan kring införande av en 
föräldraskapspresumtion att närmare belysas. 
 

7.3 Argument för införande av en 
föräldraskapspresumtion 

7.3.1 Likabehandling i regleringen av rättsligt föräldraskap  
Ett av de främsta argumenten i diskussionen kring införande av en föräldraskapspresumtion är 
likabehandling. Bl.a. har det i flera riksdagsmotioner framförts att likabehandling ska råda i 
den föräldrarättsliga regleringen.120 Det har även angetts att nu rådande rättsordning 

                                                
117 SOU 2007:3, s. 12 ff. 
118 SOU 2001:10, s. 37. 
119 Ibid, s. 75 ff. 
120 Se t.ex. mot. 2013/14:C250, mot. 2011/12:C391 och mot. 2007/08:So335.  
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diskriminerar samkönade par.121 Argumenten grundar sig i det faktum att en 
faderskapspresumtion finns att tillgå för ett gift olikkönat par men att en motsvarande 
presumtion inte finns att tillgå för ett lesbiskt gift par.  
 
I SOU 2001:10 framhölls vikten av likabehandling och kommittén presenterade ett förslag på 
införande av en föräldraskapspresumtion med syftet att just likställa samkönade och 
olikkönade par i frågan om rättsligt föräldraskap för barn tillkomna genom assisterad 
befruktning. Kommittén hänvisade till den grundläggande principen i svensk 
familjelagstiftning om att ett barn har rätt till två föräldrar. För att i de flesta fall uppnå att ett 
barn tillerkänns två föräldrar ansågs att det sociala föräldraskapet skulle prioriteras framför 
det genetiska även för en moders registrerade partner eller maka. Det framfördes att hon ska 
kunna erhålla rättsligt föräldraskap direkt vid barnets födsel på samma sätt som en man gör i 
ett olikkönat par.122  
 
Även i SOU 2007:3 konstaterades att regleringen bör vara densamma för ett olikkönat och 
samkönat par som genomgår assisterad befruktning. Förslaget om införandet av en 
föräldraskapspresumtion samt möjligheten att fastställa ett föräldraskap när assisterad 
befruktning skett utanför 6 och 7 kap. LGI ansågs jämställa föräldraskapet i dessa fall för en 
kvinna och en man.123  
 

7.3.2 Föråldrade bedömningar avseende lesbiska pars avsikter 
I Prop. 2004/05:137 anfördes att donatorn vid assisterad befruktning i egen regi, tillskillnad 
från när assisterad befruktning skett på annat sätt, inte sällan har en nära relation till det 
lesbiska paret och även senare till barnet. Det har därför inte ansetts kunna uteslutas att det 
finns en vilja att donatorn ska erhålla rättsligt faderskap i dessa fall, trots att modern har en 
registrerad partner eller maka.124  Utredaren i SOU 2007:3 framhöll dock att ett sådant 
argument grundar sig på en äldre undersökning som visat att flertalet lesbiska kvinnor 
önskade erhålla spermier från en man de kände. Utredaren ansåg att resultaten bör användas 
med stor försiktighet vid slutsatser om samkönade pars intresse av det rättsliga föräldraskapet. 
Dels på grund av att undersökningen inte utrett huruvida paren önskade att erhålla ett 
gemensamt rättsligt föräldraskap och dels för att utredningen gjordes för en lång tid sedan.125 
 
Betoning lades även på att mycket har förändrats inom synen på assisterad befruktning och 
föräldraskap de senaste åren. Det framhölls att de fall där det lesbiska paret önskar att 
donatorn ska erhålla rättsligt faderskap får anses vara sällsynta.126 Utredaren underströk även 
att, det faktum att ett faderskap inte kan fastställas, inte kan medföra att det görs en 
                                                
121 Se t.ex. mot. 2004/05:L266 och https://www.dn.se/debatt/lagen-tvingar-socialtjansten-
utreda-fungerande-foraldrar/.  
122 SOU 2001:1, s. 339 f.  
123 SOU 2007:3, s. 12. 
124 Prop. 2004/05:137, s. 44.  
125 SOU 2007:3, s. 79 ff. 
126 Ibid, s. 79 ff. 
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begränsning i moderns registrerade partners eller makas rätt att erhålla rättsligt föräldraskap. 
Detta med hänsyn till att ett gemensamt beslut om en assisterad befruktning, oavsett kön, i de 
flesta fall får anses innebära att paret har en önskan om att få utöva ett rättsligt föräldraskap 
tillsammans.127  
 

7.3.3 Barnets intresse av två rättsliga föräldrar 
I SOU 2007:3 framhölls att barnets intresse av att erhålla två rättsliga föräldrar i flera fall 
endast kan tillförsäkras genom adoption när den assisterade befruktningen skett i utlandet 
eller i egen regi. För att en adoption ska kunna genomföras krävs att den är till fördel för 
barnet och att vissa förutsättningar är uppfyllda. Utredaren menade vidare att det innebär en 
osäker lösning att förlita sig på att en adoption kan äga rum. Adoption är inte möjligt i de fall 
modern är sambo med kvinnan som önskar erhålla rättsligt föräldraskap till barnet. 
Adoptionen är även beroende av att ett faderskap fastställts eller att utredningen om 
faderskapet lagts ner, vilket kan fördröja adoptionsprocessen. Utredaren framhöll att barnet i 
dessa fall riskerar att enbart erhålla en rättslig förälder. Den lösning som valts för olikkönade 
par, där samtycket och det sociala förhållandet till barnet ges företräde framför genetiska 
förhållanden, ansågs bättre lämpad för att tillgodose barnets bästa.128 
 
Även RFSL anförde att det föreligger stora problem med nuvarande reglering eftersom barnet 
har ett intresse av att någon tillmäts rättslig status som föräldrar skyndsamt. De menar att det 
är något som inte tillgodoses genom nuvarande reglering där moderns maka måste genomgå 
en tidskrävande adoptionsprocess samt risken som finns kring att en adoption inte kan 
genomföras av olika skäl. Det faktum att barnet risker att erhålla kontakt med enbart en 
förälder vid konflikter inom familjen ansågs inte vara förenligt med barnets bästa.129 
 
I SOU 2007:3 konstaterades att nuvarande reglering endast är till fördel för de som önskar att 
donatorn ska erhålla rättsligt faderskap. I de fall den assisterade befruktningen skett i egen 
regi och de inblandade personerna inte har denna vilja, riskerar barnet även i dessa fall att 
endast erhålla en rättslig förälder. Fastställande av faderskapet är beroende av moderns 
medverkan i dessa situationer. I de fall donatorn inte önskar åta sig det rättsliga ansvaret för 
barnet och modern överenskommit med donatorn om att denne inte ska behöva axla 
faderskapet riskerar barnet således att endast erhålla en rättslig förälder. Barnets relation till 
moderns registrerade partner eller maka är samtidigt inte rättsligt skyddad.130  
 

7.3.4 Ökad möjlighet för barnet till vetskap om sitt genetiska ursprung 
I SOU 2001:10 och SOU 2007:3 framhölls att nuvarande reglering medför att barnets rätt till 
vetskap om sitt genetiska ursprung är beroende av föräldrarnas information när den 
assisterade befruktningen ägt rum i egen regi. Har den assisterade befruktningen genomförts i 
                                                
127 SOU 2007:3, s. 83.  
128 Ibid, s. 78 ff. 
129 Remissvar RFSL. 
130 SOU 2007:3, s. 79 ff. 
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utlandet får även det landets bestämmelser om donatorns anonymitet betydelse för 
fastställande av faderskapet. Det framfördes vidare att om ett rättsligt föräldraskap fastställs i 
de fall den assisterade befruktningen genomförts i egen regi kan det öka möjligheten för 
barnet att få vetskap om sin genetiska far. Det ansågs att i de fall det rättsliga föräldraskapet 
fastställs kan donatorn träda fram utan att riskera att erhålla rättsligt faderskap mot sin vilja 
och att därmed behöva axla de rättsverkningar som följer av faderskapet. Föräldrarna riskerar 
inte heller att en faderskapstalan väcks för barnet. Det ansågs kunna öka incitamentet för 
föräldrarna att berätta för barnet om dess ursprung.131  
 

7.4 Argument mot införandet av en 
föräldraskapspresumtion 

7.4.1 Leder inte till ett materiellt riktigt resultat 
I bl.a. Ds 2004:19 framhölls att motivet bakom faderskapspresumtionen är att det i normala 
fall leder till ett materiellt riktigt resultat. Det betonades att faderskapspresumtionen i de allra 
flesta fall tillerkänner barnets genetiska far det rättsliga faderskapet och fungerar som en 
bevislättnad för barnet. Liknande antagande kan inte göras vid tillämpande av 
föräldraskapspresumtionen eftersom moderns registrerade partner eller maka aldrig kan vara 
genetisk besläktad med barnet. 132   
 
Vidare konstaterades att möjligheten att fastställa ett rättsligt faderskap för barnet i praktiken 
skulle uteslutas genom införandet av en föräldraskapspresumtion. En föräldraskapspresumtion 
ansågs därmed medföra en risk att barnets rätt till sitt genetiska ursprung inte tillgodoses. Det 
framfördes även att införande av en föräldraskapspresumtion skulle innebära att varken fadern 
eller socialnämnden skulle kunna föra talan om fastställande av faderskapet medan moderns 
partner skulle kunna väcka talan om hävande av föräldraskapet utan begränsning i tiden. Det 
ansågs inte vara en önskvärd ordning.133  
 
Även kommittén i SOU 2001:10 konstaterade att ett uteslutande av möjligheten att fastställa 
faderskapet skulle få betydelse när det gällde barnets kontakt med sin far och rätten till 
kunskap om sitt genetiska ursprung.134  
 

7.4.2 Homosexuella mäns möjlighet att erhålla rättsligt faderskap 
Ett av de främsta argumenten som anförts mot införandet av en föräldraskapspresumtion är att 
en sådan presumtion skulle minimera möjligheten för homosexuella män att erhålla rättsligt 
faderskap. När ett olikkönat par genomgått assisterad befruktning fastställs faderskapet för 
barnets sociala far oavsett om den assisterade befruktningen skett inom eller utom svensk 
hälso-och sjukvård. Motiveringen bakom nuvarande regleringen har ansetts vara att donatorn i 
                                                
131 SOU 2001:10, s. 339 f och SOU 2007:3, s. 82 f.  
132 Ds 2004:19, s. 54 f. Se även prop. 2001/02:123, s. 36.   
133 Ds 2004:19, s. 54 f.  
134 SOU 2001:10, s. 341. 
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dessa fall inte har någon vilja att erhålla rättsligt faderskap, utan donerar sperma för att någon 
annan ska kunna bli förälder. En sådan reglering har därför ansetts vara bäst för barnet 
eftersom avsikten bakom den assisterade befruktning varit att mannen i det olikkönade paret 
ska erhålla rättsligt faderskap. 135 
 
Situationen har dock ansetts vara annorlunda när ett samkönat par genomfört en assisterad 
befruktning i egen regi. Det har framhållits att den assisterade befruktningen i dessa fall kan 
vara den enda chansen för en homosexuell man att erhålla rättsligt faderskap. Kommittén i 
SOU 2001:10 framförde att det tidigare visats att ett barn har likvärdiga möjligheter att 
utvecklas bra i en samkönad familj som i en olikkönad. Dock underströk kommittén att det 
inte alltid är säkert att det är till barnets bästa att inte få tillgång till en genetisk far som vill ha 
ansvaret om barnet.136 
 
Även i prop. 2004/05:137 och Ds 2004:19 konstaterades att det skulle försvåra för 
homosexuella män att erhålla rättsligt faderskap om ett föräldraskap fastställs vid assisterad 
befruktning som skett i utlandet eller i egen regi. Det angavs att donatorn i de fall den 
assisterade befruktningen genomförts i egen regi ofta är bekant med modern. Barnet kommer 
av den anledningen i flera fall ha en tät kontakt med donatorn under sin uppväxt. Det ansågs 
även vara av vikt från ett barnperspektiv att faderskapet kan fastställas i dessa fall eftersom 
det vid en möjlig konflikt mellan donatorn och modern då fortfarande ges en möjlighet för 
barnet att ha en god kontakt med sin far. Det framhölls att ett gemensamt föräldraskap för 
modern och hennes registrerade partner eller maka istället kan erhållas genom 
adoptionsinstitutet.137  
 

7.4.3 Förutsägbarhet 
Argumenten mot att ett föräldraskap ska fastställas vid assisterad befruktning som utförts 
genom utländsk klinik har inte varit lika framträdande som i de fall den assisterade 
befruktningen skett i egen regi. I prop. 2004/05: 137 framfördes att hindren mot att fastställa 
ett föräldraskap när den assisterade befruktningen utförts i utlandet är mindre tveksamma än 
när den assisterade befruktningen skett i egen regi. Det konstaterades dock att sjukvården i 
andra länder inte är reglerad på samma sätt som i Sverige. Det ansågs därmed finnas en risk 
för att förhållandena kring en assisterad befruktning blir oklara. I propositionen underströks 
även de svårigheter det skulle kunna innebära för domstolen att bedöma huruvida den 
assisterade befruktningen skett utanför eller inom ett lands sjukvård. Det i sin tur ansågs 
kunna påverka förutsägbarheten negativt för de inblandade parterna.138 
 
 
 

                                                
135 SOU 2001:10, s. 341 f.  
136 Ibid. 
137 Prop. 2004/05:137, s. 44 och Ds 2004:19, s. 53. 
138 Prop. 2004/05:137, s. 44. 
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8 Reflektioner och slutsatser 
 
8.1 Barnets bästa i familjerättsliga sammanhang  
Enligt 3 artikeln i barnkonventionen ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet vid 
åtgärder som rör barn. Ett beslut ska på bästa sätt tillgodose ett barns intressen och behov.139  
Barnets bästa är en princip som varierar beroende på i vilket sammanhang den tillämpas. 
Avgörande för vem som erhåller rättslig ställning som förälder beror således på hur barnets 
intressen definieras.  
 
I den nu gällande regleringen rörande fastställande av rättslig status som förälder kan barnets 
bästa sägas ha definierats utifrån tre stycken intressen. Nuvarande reglering har som det 
primära syftet, och har haft sedan lång tid tillbaka, att tillförsäkra barnet en familjetillhörighet. 
Ytterligare ett syfte som går att finna i nuvarande reglering är att barnet ska ha rätt till vetskap 
om sitt genetiska ursprung. Det tredje syftet är att barnet ska tillförsäkras omsorg och 
försörjning.140 
 
I svensk familjerättslig lagstiftning har det i de flesta fall förutsatts att barnets samtliga tre 
intressen tillgodoses genom att de genetiska föräldrarna fastställs som rättsliga föräldrar. 
Genom att barnet får två rättsliga föräldrar tillgodoses barnets intresse av familjetillhörighet. 
Det har även ansetts att barnet på så vis får vetskap om sitt genetiska ursprung. Det råder 
också en presumtion om att de genetiska föräldrarna ger barnet en god omsorg. Vid assisterad 
befruktning har i de flesta fall istället den sociala delen av föräldraskapet prioriterats och det 
har ansetts att barnets bästa tillgodoses genom att barnets sociala far eller förälder erhåller 
rättsligt föräldraskap.141  
 
En värdering som är grundläggande i svensk rätt har även sedan länge varit att ett barn, så 
långt som möjligt, ska tillförsäkras två föräldrar (även om en sådan princip får anses utmanad 
i och med att ett föräldraskap kan fastställas för en ensamstående kvinna).142 Genom att ett 
barn tillförsäkras två rättsliga föräldrar har det ansetts tillgodose barnets behov av trygghet 
ekonomiskt, socialt och rättsligt. Tryggheten har ansetts föreligga även om en av föräldrarna 
skulle gå bort eller paret skulle separera.143 En fråga som blir aktuell är dock om barnets 
intressen verkligen tillgodoses i samtliga fall genom nuvarande reglering. 
 

8.2 Nuvarande reglering för barn tillkomna genom samlag 
Ett faderskap för barn tillkomna genom samlag kan fastställas genom 
faderskapspresumtionen, bekräftelse eller dom. I de fall faderskapspresumtionen tillerkänner 
                                                
139 Jfr avsnitt 3.2.  
140 Jfr avsnitt 3.3.1, 3.3.2 och 3.3.3. 
141 Ibid. 
142 Prop. 2014/15:127, s. 12.  
143 SOU 2007:3, s. 11. 
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barnets genetiska far rättsligt faderskap och denne utövar en god omsorg får samtliga av 
barnets intressen anses tillgodosedda. Barnet tilltryggas då en familjerättslig tillhörighet, god 
omsorg och vetskap om sitt genetiska ursprung. Vid tillämpande av faderskapspresumtionen 
görs dock inte någon genetisk undersökning av släktskapet. Även vid en 
faderskapsbekräftelse sker i de allra flesta fall endast en förenklad undersökning där 
föräldrarna tillfrågas om de levt ihop innan och under konceptionstiden. Grunden till 
faderskapet i dessa fall blir inte den genetiska samhörigheten utan snarare äktenskapet eller 
viljan att bekräfta faderskapet.144 Ryrstedt kritiserar faderskapspresumtionen utformning och 
framhåller att den vid flertal fall innebär att någon annan än barnets genetiska far erhåller 
rättsligt faderskap. Det i sin tur kan få konsekvenser för barnets vetskap om sitt genetiska 
ursprung.145  
 
Vid tillämpande av faderskapspresumtionen görs inte heller någon undersökning kring 
föräldrarnas omsorgsförmåga. De rättsliga föräldrarna erhåller gemensam vårdnad till barnet i 
och med äktenskapet. Presumtionen om att de genetiska föräldrarna tillgodoser barnets behov 
av omsorg och försörjning på ett betryggande sätt riskerar därför att inte alltid vara sann. 
Möjligheterna att tillerkänna någon annan än barnets genetiska föräldrar vårdnad är även 
väldigt begränsade.146 I praktiken kan vårdnaden om barnet utövas av någon annan än barnets 
rättsliga föräldrar men en sådan omvårdnad skyddas då inte av lagstiftningen.  
 
Det kan även nämnas att vid diskussionen kring införande av gemensam vårdnad även för 
sambor ansågs gemensam vårdnad vara den bästa lösningen för barnet i de allra flesta fall, 
oavsett om föräldrarna var gifta eller ogifta eller om de bodde tillsammans eller inte.147 De 
situationer där ett automatiskt vårdnadsansvar inte ansågs vara fördelaktigt för barnet var när 
en förälder ansågs olämplig som vårdnadshavare.148 Ett sådant argument blir dock tillämpligt 
även för gifta par. Skillnaden i gällande rätt är därmed att sådana gifta föräldrar, trots sin 
olämplighet får del i vårdnaden av barnet. Huruvida det anses vara till barnets bästa kan 
således ifrågasättas.  
 
Genom att samtliga rättigheter och skyldigheter föräldrar har gentemot sitt barn följer av den 
rättsliga statusen som förälder kan det därmed sägas föreligga en risk att barnets samtliga 
intressen inte tillgodoses på bästa sätt. Singer menar att regelkonstruktionen innebär en 
paketlösning som inte alltid är önskvärd.149 I och med att stor vikt läggs vid att det genetiska 
faderskapet ska fastställas i dessa fall är det barnets intresse av vetskap om sitt genetiska 
ursprung som blir avgörande. Möjligheten att tillgodose barnets övriga intressen i form av god 
omsorg utan att den föräldrarättsliga statusen påverkas är starkt begränsad. Är målet att 

                                                
144 Jfr avsnitt 4.2 och 4.3.  
145 Ryrstedt, s. 576. 
146 Jfr avsnitt 3.3.1. 
147 Prop. 2009/10:192, s. 26 f.  
148 SOU 1995:79, s. 78 f. 
149 Singer (2000), s. 388 ff.  
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tillgodose samtliga av barnets intressen kan viss kritik därför riktas mot nu gällande 
regelkonstruktion i form av dess ”allt-eller-intet-karaktär”.150  
   
Den paketlösning som Singer påpekar exemplifieras även vid hävning av 
faderskapspresumtionen. Framkommer det i ett senare skede att det är inte är den genetiska 
fadern som erhållit rättslig status som förälder upphävs faderskapet för denne. 
Föräldrafunktionerna övergår i dessa fall till den genetiska fadern om han kan identifieras. 
Det tas ingen hänsyn till att barnet kanske levt större delen av sitt liv med en annan man och 
byggt upp en relation till denne. I de fall någon genetisk far inte kan identifieras, riskerar även 
barnet att endast erhålla en rättslig förälder.151  
 
Även det faktum att ett faderskap kan hävas efter obegränsad tid medför att barnets behov av 
omvårdnad får ett svagt skydd i dessa sammanhang.152 Någon prövning av vilka konsekvenser 
ett hävande kan ha för barnets intresse vid hävning av faderskapet görs inte och ett faderskap 
kan därför hävas utan beaktande av barnets bästa.  Det kan således ifrågasättas om regleringen 
kring hävande av faderskapet verkligen motiverats utifrån barnets bästa. Ett av barnets mest 
grundläggande behov har ansett vara ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar.153 
Jag är beredd att hålla med Singer om att det troligtvis är andra intressen som legat bakom 
slopandet av en tidsfrist för hävande av faderskapet.154  
 

8.3 Nuvarande reglering för barn tillkomna genom 
assisterad befruktning  

Vid fastställande av rättslig status som förälder är assisterad befruktning med donerade 
könsceller en av de få situationer där barnets icke-genetiska förälder kan erhålla rättslig status 
som förälder. Fastställande av rättsligt faderskap vid assisterad befruktning med donerade 
könsceller sker på samma sätt som för barn tillkomna genom samlag, alltså genom 
faderskapspresumtionen, bekräftelse eller dom. Faderskapet grundar sig istället för genetisk 
samhörighet, som är fallet när barn tillkommit genom samlag, på samtycket till den 
assisterade befruktningen. Barnets rätt till vetskap om sitt genetiska ursprung kan således inte 
tillgodoses enbart genom att någon erhåller rättslig status som föräldrar. I svensk rätt har 
situationen lösts på så vis att ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning inom 
svensk hälso- och sjukvård kan få tillgång till de uppgifter om donatorn som finns i sjukhusets 
journaler. I dessa fall genomförs även en prövning av föräldrarnas omsorgsförmåga innan den 
assisterade befruktningen får genomföras. På så vis får barnets intresse av omsorg och 
försörjning anses tryggat.155  
 

                                                
150 Singer (2000), s. 388 ff. 
151 Jfr avsnitt 4.2.1. 
152 Ryrstedt, s. 576.  
153 Jfr avsnitt 3.3.3. 
154 Jfr avsnitt 4.2.1 
155 Jfr avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 
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Att det sociala faderskapet prioriteras blir även synligt vid hävande av faderskapet genom 
NJA 2015 s. 675 där faderskapet fastställdes för mannen trots att han endast samtyckt till ett 
av två barn. Tillskillnad från vad som gäller vid hävande av faderskapet för ett barn som 
tillkommit genom samlag ansåg Högsta domstolen att barnets intresse av två rättsliga 
föräldrar skulle väga tyngre än mannens ovilja att bli rättslig far.156 Det kan dock ifrågasättas 
huruvida det är till barnets bästa att erhålla en rättslig far som inte önskar åta sig faderskapet i 
relation till att endast erhålla en rättslig förälder. 
 
Det faktum att en prövning görs av föräldrarnas omsorgsförmåga när ett barn tillkommit 
genom assisterad befruktning får dock anses vara en fördel som inte tillfaller barn tillkomna 
genom samlag. Singer framhåller också att möjligheten för barn tillkomna genom assisterad 
befruktning att få vetskap om sitt genetiska ursprungs vid sidan av de rättsliga föräldrarna 
innebär ett positivt avsteg från den i avsnitt 8.2 beskrivna ”allt-eller-intet-karaktären”. I dessa 
situationer finns det således en möjlighet att tillgodose barnets intressen utanför den rättsliga 
statusen som förälder.157 En förutsättning för att barnet i praktiken ska kunna utnyttja sin rätt 
till vetskap om donatorns identitet får dock anses vara att barnets föräldrar verkligen berättar 
för barnet om dess tillkomstsätt. Många, men inte alla föräldrar berättar för barnet om hur det 
kommit till.158 Det får därmed anses föreligga en viss oklarhet i huruvida barnet i samtliga fall 
får vetskap om sitt genetiska ursprung.  
 
För ett olikkönat par har den sociala delen av faderskapet prioriterats oavsett var och hur den 
assisterade befruktningen har gått till. Ett faderskap fastställs således alltid för moderns make 
eller sambo. För ett samkönat par blir dock situationen i vissa fall annorlunda. Dessa 
skillnader kommer att utredas närmare i nästkommande avsnitt.  
 

8.3.1 Assisterad befruktning för samkönade par  
När assisterad befruktning blev tillgänglig för samkönade par valde lagstiftaren att utgå från 
regleringen rörande fastställande av faderskap vid bestämmandet av hur föräldraskapet skulle 
fastställas. Precis som vid fastställande av faderskapet vid assisterad befruktning ligger 
samtycket till grund för fastställande av föräldraskapet.159 Lagstiftaren ansågs således att den 
sociala funktionen av föräldraskapet skulle väga tyngre än den genetiska samhörigheten och 
att barnet på så vis skulle tillförsäkras två föräldrar både vid fastställande av faderskap och 
föräldraskap i dessa fall.160  
 
Ett föräldraskap vid assisterad befruktning för samkönade par fastställs genom bekräftelse 
eller dom i de fall den assisterade befruktningen skett i enlighet med 6 och 7 kap LGI. Barnets 
övriga intressen anses tillgodosedda på samma sätt som när ett olikkönat par skaffar barn 
genom assisterad befruktning. Omsorgen får anses tryggad genom prövningen som görs av 
                                                
156 Jfr avsnitt 4.4.1 och 4.4.1.1. 
157 Singer (2000), s. 391.  
158 Jfr avsnitt 3.3.2. 
159 Jfr avsnitt 6.2.1. 
160 Prop. 2004/05:137, s. 42 ff.  
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föräldrarnas omsorgsförmåga. Rätten till vetskap om genetiska ursprung anses tillgodosedd 
genom möjligheten att få vetskap om donatorns identitet i sjukhusets journaler. Liknande 
tveksamhet om huruvida barnet rätt till vetskap om sitt genetiska ursprung får där med anses 
föreligga även i dessa fall.161  
 
När ett samkönat par genomgår assisterade befruktning som inte genomförts i enlighet med 6 
och 7 kap. LGI blir fastställande av föräldraskapet dock annorlunda. I dessa situationer kan 
nuvarande reglering sägas falla tillbaka på den grundläggande principen om att barnets 
genetiska föräldrar ska erhålla rättslig status som föräldrar. Något föräldraskap fastställs inte i 
dessa fall, utan faderskapet fastställs istället för donatorn. Barnets samtliga intressen anses 
därmed tillgodosedda genom att den genetiska fadern erhåller rättsligt faderskap.162   
 
Som framställningen visat är det dock långt ifrån en självklarhet att ett faderskap kan 
fastställas när den assisterade befruktningen skett i utlandet eller i egen regi. Har den 
assisterade befruktningen genomförts i utlandet är det inte ovanligt att donatorns identitet 
skyddas av den utländska rättsordningen. Det försvårar således möjligheten att fastställa ett 
faderskap för donatorn. I de fall den assisterade befruktningen genomförts i egen regi är 
fastställande av faderskapet beroende av moderns medverkan. Har hon överenskommit med 
donatorn om att denne ska förbli anonym eller vägrar lämna uppgifter av annan anledning blir 
det även i dessa fall svårt att få något faderskap fastställt.163 
 
Det är inte heller självklart att moderns registrerade partner, maka eller sambo kan erhålla 
rättsligt föräldraskap i dessa fall. Vid assisterad befruktning som utförts i utlandet eller i egen 
regi är enda möjligheten för moderns registrerade partner eller maka att erhålla rättsligt 
föräldraskap genom adoptionsinstitutet. Möjligheten att erhålla rättsligt föräldraskap genom 
adoption saknas för en kvinna som är sambo med modern. När den assisterade befruktningen 
inte skett i enlighet med 6 och 7 kap. LGI och paret vill att moderns partner eller maka ska 
utöva föräldraskapet riskerar barnet således att endast erhålla en rättslig förälder.164 Det 
faktum att barnet endast erhåller en rättslig förälder kan även medföra negativa sociala och 
ekonomiska effekter för barnet i de fall föräldern avlider eller blir sjuk.165 Lagens 
utgångspunkt om att ett barn ska tillförsäkras två föräldrar kan därmed inte sägas vara 
uppfylld med säkerhet i dessa fall.  
 
Genom nuvarande reglering där faderskapet fastställs för donatorn vid assisterad befruktning 
utanför 6 och 7 kap. LGI kan faderskapet sägas ha prioriterats över föräldraskapet med 
anledning av att det inte tagits hänsyn till vad som sker i en konflikt mellan barnet och 
moderns registrerade partner, maka eller sambo. Hennes relation till barnet riskerar i dessa 
fall att utebli eftersom den familjerättsliga regleringen enbart tillåter att det rättsliga 

                                                
161 Jfr avsnitt 8.3. 
162 Jfr avsnitt 6.2.2. 
163 Jfr avsnitt 4.3 och 7.3.3. 
164 Jfr avsnitt 7.3.3. 
165 Prop. 2014/15:127, s. 12. 
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föräldraskapet fastställs för två föräldrar. Genom den så kallade paketlösningen i nuvarande 
reglering som diskuterades i föregående avsnitt får moderns registrerade partner, maka eller 
sambos relation till barnet inget rättsligt skydd.166 Synen på att faderskapet ska fastställas i 
dessa fall för ett samkönat par kan möjligtvis sägas ha präglats av den värdering som förelegat 
sedan innan lagstiftandet om assisterad befruktning för homosexuella, nämligen barnets 
behov av en fadersfigur.167 
 
Genom att barnets genetiska far erhåller rättsligt faderskap i dessa fall har det ansetts att 
barnets samtliga intressen tillgodoses. Som visats ovan är det dock inte alltid säkert att så blir 
fallet. I och med risken som finns att ett faderskap inte kan fastställas riskerar barnet, förutom 
att endast erhålla en rättslig förälder, att inte få vetskap om sitt genetiska ursprung. Det kan 
även vara så att den rättsliga statusen som förälder tillfaller den genetiska fadern trots att han 
kanske inte tillgodoser barnets intressen på ett bättre sätt än moderns registrerade partner, 
maka eller sambo.  
 
Barnets intresse av att någon erhåller rättslig status som förälder borde tryggas oberoende av 
vilket val av familjebildning eller tillkomstsätt föräldrarna gjort. En slutsats som kan dras är 
dock att oavsett om ett faderskap eller ett föräldraskap fastställs för ett barn som tillkommit 
genom assisterad befruktning riskerar barnet att förlora relationen till en av sina föräldrar 
genom nuvarande reglering.  
 

8.4 Införande av en föräldraskapspresumtion 

8.4.1 Presumtioners lämplighet 
En fråga som uppkommer, och som också väckts i diskussionen kring införande av 
föräldraskapspresumtionen, är huruvida presumtioner är ett lämpligt sätt att fastställa rättslig 
status som förälder.168 Förslag om att avskaffa faderskapspresumtionen har framförts vid flera 
tillfällen men presumtionen består som synes fortfarande i svensk rätt.169 
Faderskapspresumtionen har bevarats i svensk rätt med hänsyn till främst praktiska skäl. Ett 
avskaffande har ansetts innebära betydligt merarbete och kostnader för myndigheter och 
enskilda. Det har även antagits att faderskapspresumtionen leder till att det rättsliga och 
genetiska faderskapet överensstämmer i de allra flesta fall.170 
 
Med hänsyn till att barnets bästa ska vara vägledande i alla frågor som rör barn kan det dock 
ifrågasättas att avgörande för fastställande av faderskapet är praktiska skäl, och inte barnets 
intressen. Det kan även argumenteras kring att betydligt färre människor idag är gifta när de 
skaffar barn än vid faderskapspresumtionens införande. Det merarbetet som talas om får av 

                                                
166 Jfr avsnitt 8.2. 
167 Singer (2000), s. 320 och s. 373. 
168 Mot. 2010/11:So583. 
169 Se t.ex. bet. LU 1975/76:33, s. 73 och Saldeen (2004), s. 140.  
170 Prop. 1975/76:170, s. 88. 
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den anledningen redan anses existera eftersom den största delen av rättsligt faderskap idag 
fastställs genom faderskapsbekräftelse.171  
 
Som framkommit i avsnitt 4.1 var det vid införandet av faderskapspresumtionen av största 
vikt att barnet erhöll en rättslig och social far. Det ansågs vara av underordnad betydelse att 
genetisk samhörighet inte förelåg mellan barnet och mannen i samtliga fall. Nuvarande 
lagstiftning utgår dock i större utsträckning än tidigare från att det ska råda överensstämmelse 
mellan det rättsliga och genetiska faderskapet. Idag är det möjligt att med 99.99 procents 
säkerhet fastställa genetiskt släktskap.172 Det kan av den anledningen argumenteras för att 
faderskapspresumtionen inte är bäst lämpad för att uppfylla ändamålet om överensstämmelse 
mellan det genetiska och rättsligt faderskapet.173  
 
Ryrstedt framhåller dock att faderskapspresumtionen fyller samhällets behov av att någon 
erhåller rättsligt faderskap. Det är barnets föräldrar som ska ge barnet omsorg och uppfostran. 
Samhällets ansvar är underordnat föräldrarna och samhällets ansvar minskar således i de fall 
ett rättsligt faderskap kan fastställas.174 Genom att faderskapspresumtionen baseras på 
äktenskapet upprätthålls också det behov av rättslig ordning och reda som finns i samhället. 
Det med anledning av att äktenskapet är av vikt, förutom för familjeansvaret, även för 
egendomsordningen. Ryrstedt är av åsikten att samhällets behov av den anledningen kan 
sägas ha överordnats barnets intressen.175 Möjligtvis kan även samhällets intresse varit en 
anledning till att faderskapspresumtionen bevarats i svensk rätt, trots att det inte angetts som 
ett uttryckligt skäl.   
 
Det går dock att ifrågasätta äktenskapet som grund för fastställande av rättslig status som 
förälder i dagens familjerättsliga lagstiftning. Motiven som förelåg vid 
faderskapspresumtionens lagstadgande är annorlunda jämfört med idag. Som tidigare nämnts 
innebar en faderskapspresumtion baserad på äktenskap vid dess införande år 1917 många 
fördelar, den fungerade bl.a. som skydd både för barnet och äktenskapet.176 Idag har inte 
äktenskapet samma betydelse. Det görs inte längre några skillnader på faderskapets 
rättsföljder för ett barn tillkommen inom eller utom äktenskapet. Nuvarande lagstiftning har 
tvärtom ambitionen att förhålla sig neutral till de olika samlevnadsformerna.177 En skillnad 
som dock fortfarande är påtaglig mellan barn till gifta och ogifta föräldrar är det faktum att 
faderskapet presumeras för ett barn som fötts av gifta föräldrar och att dessa erhåller 
gemensam vårdnad till barnet automatiskt vid barnets födsel.178 Det går dock att ifrågasätta 
om dessa skillnader är i led med den neutralitet för olika samlevnadsformer som eftersträvas. 
 
                                                
171 Saldeen (2013), s. 43 f.   
172 Ibid, s. 78.  
173 Singer (2000), s. 132. 
174 Ryrstedt, s. 569. 
175 Ryrstedt, s. 570 f.  
176 Jfr avsnitt 4.1. 
177 Agell, s. 6.  
178 Jfr avsnitt 3.3.3 och Saldeen (2013), s. 47.  
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För att jämna ut dessa skillnader har bl.a. införandet av en faderskapspresumtion i 
samboförhållanden diskuterats. En sådan ordning har dock avvisats på grund av svårigheten 
att kunna avgöra när ett samboförhållande verkligen föreligger. Det ansågs påverka 
förutsägbarheten för de inblandade parterna på ett negativt sätt.179 Samma anledning låg även 
bakom orsaken till att gemensam vårdnad inte automatiskt tillfaller sambor.180 Lagstiftaren 
kan därmed sägas ha lagt stor vikt vid förutsägbarheten och att det tydligt ska framgå vem 
som erhåller rättslig status som förälder samt de skyldigheter som följer av föräldraskapet.  
 
Som tidigare framhållits i avsnitt 8.2 riskerar faderskapspresumtionen att inte tillgodose 
samtliga av barnets intressen. Även ett automatiskt gemensamt vårdnadsansvar riskerar att 
innebära negativa effekter för ett barn med hänsyn till att det inte görs någon prövning av 
föräldrarnas lämplighet. En fråga som kan ställas är således om en likabehandling alltid är att 
föredra utifrån ett barns perspektiv.  

8.4.2 Intressen som vägs mot varandra  
Likabehandling har varit en viktig drivkraft bakom rättsutvecklingen på flera områden, bl.a. 
vid reglering av rättslig status som förälder. Frågor kring assisterad befruktning och 
föräldraskap har en benägenhet att handla om en diskussion utifrån föräldrarnas rätt. Det blir 
synligt att även införande av en föräldraskapspresumtion motiveras främst utifrån just 
likabehandling mellan samkönade och olikkönade par.181  
 
Införandet av en föräldraskapspresumtion skulle innebära att olikkönade och samkönade par 
likställdes i den familjerättsliga regleringen. Moderns registrerade partner eller maka skulle, 
på samma sätt som en man i ett olikkönat förhållande, erhålla rättsligt föräldraskap direkt vid 
barnets födsel. Men hänsyn till den neutralitet som eftersträvas i lagstiftningen får det således 
anses vara positivt. En fråga som det leder till är dock huruvida en sådan likabehandling är 
önskvärt utifrån barnets bästa. De främsta argumenten som förts i frågan grundar sig på de 
vuxnas rättigheter. Förutom att likabehandling används som ett argument för ett införande av 
en föräldraskapspresumtion, är det främsta argumentet mot ett införande att det försämrar 
mäns och framför allt homosexuella mäns möjlighet att erhålla rättsligt faderskap. Genom det 
nuvarande förslaget om införande av en föräldraskapspresumtion har det förutsatts att barnets 
bästa i dessa situationer tillgodoses genom att regleringen för samkönade par likställs med 
den reglering som gäller för olikkönade par. Någon utredning kring hur en reglering skulle se 
ut vid fastställande av rättsligt föräldraskap avseende barn till samkönade par för att på bästa 
sätt tillgodose barnets bästa har dock inte gjorts.182 Precis som Sörgjerd framhåller ter det sig 
svårt att förena synen på likabehandling med förhållningssättet om att barnets bästa ska sättas 
i främsta rummet.183 
  

                                                
179 Jfr avsnitt 4.2. 
180 Jfr avsnitt 3.3.3. 
181 Jfr avsnitt 7.3.1. 
182 Jfr Singer (2002), s. 386 f.  
183 Sörgjerd, s. 675 ff. 
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I SMER:s rapport från år 2013 framhålls att barnet, tillskillnad från föräldrarna, inte har 
någon möjlighet att påverka sättet det blir till. Barnets intressen och rättigheter får av den 
anledningen anses vara extra skyddsvärda i dessa frågor.184 Starka incitament får därmed 
anses finnas för att strävan efter vuxna människors lika rätt eller vilja inte bör vara avgörande 
för vem som ska erhålla rättslig status som förälder.185 Framställningen har dock påvisat att de 
vuxnas intresse, och även samhällets intresse, ibland väger tyngre än barnets intresse av rätten 
till vetskap om sitt genetiska ursprung och god omvårdnad. Det blir även synligt genom 
förslaget som lagts fram om införande av en föräldraskapspresumtion att föräldrarnas intresse 
överordnats barnets intressen. Detta kommer att utredas vidare i nästkommande avsnitt. 
 

8.4.3 En föräldraskapspresumtion i relation till barnets bästa 
Införande av en föräldraskapspresumtion skulle innebära att föräldraskapet presumerades för 
moderns registrerade partner eller maka direkt vid barnets födsel oavsett hur eller var den 
assisterade befruktningen ägt rum. Barnet skulle på så vis tryggas familjetillhörighet och två 
rättsliga föräldrar. Vissa konsekvenser utifrån barnets intressen skiljer sig dock åt beroende på 
var och hur den assisterade befruktningen genomförts. 
 
För barn tillkomna genom att ett samkönat par genomgått assisterad befruktning inom svensk 
hälso- och sjukvård fastställs föräldraskapet för moderns registrerade partner eller maka 
genom nuvarande bestämmelser enlig bekräftelse eller dom.186 Införandet av en 
föräldraskapspresumtion skulle innebära att barnet tilltryggas två rättsliga föräldrar som 
innehar omvårdnaden direkt vid födseln.187 Något faderskap skulle inte bli möjligt att 
fastställa i dessa situationer fören presumtionen hävts. Barnets rätt till vetskap om sitt 
genetiska ursprung skulle dock, likt nuvarande reglering, kunna tillgodoses genom 
möjligheten att ta reda på donatorns identitet via sjukhusets journaler. Genom att rätten till 
vetskap om det genetiska ursprunget är beroende av föräldrarnas information kan dock, som 
framhållits ovan i avsnitt 8.3, en viss osäkerhet sägas föreligga kring detta skydd. 
 
När ett samkönat par genomgått assisterade befruktning i utlandet fastställs faderskapet för 
donatorn genom nuvarande reglering.188 Införande av en föräldraskapspresumtion skulle 
innebära att kvinnans registrerade partner eller maka erhöll rättsligt föräldraskap direkt vid 
barnets födsel. Det samkönade paret skulle på så vis, tillskillnad från nuvarande reglering, 
erhålla ett gemensamt föräldraskap. Som tidigare nämnts föreligger en risk att barnets 
genetiska far (donatorn) är anonym enligt utländska rättsordningar. Införande av en 
föräldraskapspresumtion i dessa fall skulle således kunna trygga barnets rätt till två föräldrar i 
större utsträckning. Risken för att barnet inte får vetskap om sitt genetiska ursprung kvarstår 
dock.  
 
                                                
184 Jfr SMER 2013, s, 123.  
185 Jfr även Sörgjerd, s. 707.  
186 Jfr avsnitt 6.2.1. 
187 SOU 2007:3, s. 83. 
188 Jfr avsnitt 6.2.2. 
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En möjlig lösning skulle kunna vara att ett föräldraskap endast kan fastställas i de fall den 
assisterade befruktningen genomförts i utlandet med en känd donator. En sådan lösning skulle 
möjligtvis öka incitamenten för det samkönade paret att genomgå en assisterad befruktning 
där donatorns identitet är känd. Barnet skulle på så vis kunna tryggas rätten till vetskap om 
sitt genetiska ursprung samt erhålla två rättsliga föräldrar. Problemet kring att barnet riskerar 
att gå miste om vetskapen om sitt genetiska ursprung och att endast erhålla en rättslig förälder 
skulle dock kvarstå i de fall donatorn är okänd. En fråga som uppkommer ur 
rättsäkerhetssynpunkt är även om den dokumentation som förts i utlandet skulle vara 
tillräcklig och tillförlitlig. Förutsägbarheten kring vem som tillerkänns rättslig status som 
förälder har framhållits som betydande vid fastställande av rättslig status som förälder.189  
 
Vikten av förutsägbarhet framträdde även i de argument som framfördes i prop. 2004/05:137. 
Möjligheten att kunna fastställa ett föräldraskap i de fall den assisterade befruktningen skett i 
utlandet men inte i egen regi ansågs vara en osäker lösning. Förhållandena kring den 
assisterade befruktningen konstaterades bli oklara. Utifrån en rättssäkerhetssynpunkt 
framhölls även att det skulle innebära en bristande förutsägbarhet för de inblandade parterna 
eftersom det inte med säkerhet skulle kunna utredas huruvida den assisterade befruktningen 
skett inom eller utom ett lands sjukvård.190  
 
Möjligheten att fastställa ett rättsligt föräldraskap och därmed tillämpa en 
föräldraskapspresumtion har mött mest motstånd i de fall den assisterade befruktningen 
genomförts i egen regi. Tillämpandet av en föräldraskapspresumtion skulle även i dessa fall 
tillförsäkra barnet två föräldrar redan vid födseln. Moderns registrerade partner eller maka 
skulle även på så vis slippa genomgå en tidskrävande och omfattande adoption med risken att 
något föräldraskap inte kan fastställas för henne.191 På liknande sätt som när den assisterade 
befruktningen genomförts i utlandet riskerar barnet dock att inte få vetskap om sitt genetiska 
ursprung. Även i dessa situationer är vetskapen om det genetiska ursprunget beroende av 
föräldrarnas information. Som argument för införande av en föräldraskapspresumtion angavs 
att en sådan skulle utöka möjligheterna för ett barn som tillkommit genom assisterad 
befruktning i egen regi att få vetskap om sitt genetiska ursprung. Det med anledning av att 
föräldrarna i en större utsträckning skulle berätta för barnet om dess tillkomstsätt eftersom det 
inte föreligger en risk för att en faderskapstalan ska väckas. Det får dock anses tveksamt 
huruvida ett sådant intresse är det enda som skulle påverka föräldrarnas vilja att berätta för 
barnet om donatorns identitet.192   
 
När ett samkönat par genomgår en assisterad befruktning i egen regi finns det även inte sällan 
fler vuxna som önskar att ta del av vårdnaden om barnet. Genom att möjligheten att fastställa 
ett faderskap försvinner vid införandet av en föräldraskapspresumtion i dessa fall föreligger 
därmed en risk att barnet går miste om sin relation till fadern. Som framställningen visat kan 

                                                
189 Jfr avsnitt 3.3.3 och 4.2. 
190 Jfr avsnitt 7.4.3. 
191 Se prop. 2004/05:137, s. 43. 
192 Jfr Remissvar Barnombudsmannen. 
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det även innebära negativa effekter för en homosexuell man som önskar erhålla rättsligt 
faderskap till ett barn. Även med hänsyn till barnets intressen är det tveksamt om det kan 
anses vara till barnets bästa att inte få ta del av en far som har en önskan att utöva 
faderskapet.193  
 
Något som blir synligt är således att samtliga av barnets intressen riskerar att inte uppfyllas, 
oavsett om en föräldraskapspresumtion införs eller inte. Genom nuvarande reglering när den 
assisterade befruktningen genomförts utanför 6 och 7 kap. LGI och faderskapet fastställs för 
donatorn riskerar barnet att förlora relationen till moderns registrerade partner eller maka samt 
att enbart erhålla en rättslig förälder. Vid införande av en föräldraskapspresumtion riskerar 
barnet istället att förlora relationen till sin genetiska far och gå miste om rätten till vetskap om 
sitt genetiska ursprung. Med andra ord kan lagstiftningen i dessa fall sägas exkludera 
familjebildningar där det finns fler än två föräldrar som vill åta sig föräldraansvaret.194 Av den 
anledningen delar jag Singers uppfattning om att det samkönade föräldraskapet skulle kunna 
fungera som en modell för en förändrad syn på rättsligt föräldraskap, istället för att 
regleringen anpassas till den nu rådande regleringen för olikkönade par.195 Genom nuvarande 
reglering skyddas inte barnets relation till fler än två personer i dessa fall. En lösning som på 
ett bättre sätt tillgodoser barnets samtliga intressen ter sig därför som mer lämplig i dessa 
sammanhang.  
 
En möjlig lösning skulle kunna vara införande av en reglering där det går att tillerkänna ett 
barn fler än två föräldrar som har ett rättsligt ansvar för barnet. Spekulationer kring ett sådant 
införande har bl.a. förts i flera riksdagsmotioner.196 I SOU 2001:10 och SOU 2007:3 
reflekteras också över huruvida en reglering som endast tillerkänner barnet maximalt två 
rättsliga föräldrar är förenligt med barnets bästa.197 Även Singer är av åsikten att de sociala, 
rättsliga samt genetiska föräldrarna ska kunna verka sida vid sida av varandra och att 
regleringen på så vis ska tillåta en bekräftelse av den familj som barnet faktiskt har.198 En 
sådan lösning skulle innebära att moderns registrerade partner, maka, eller sambo skulle 
kunna erhålla rättsligt föräldraskap. Barnet skulle samtidigt tryggas rätt till vetskap om sitt 
genetiska ursprung eftersom ett faderskap också hade kunnat fastställas. På så vis skulle både 
de vuxnas intresse av att få ta del i vårdnaden av barnet och barnets samtliga intressen kunna 
tillgodoses. Det skulle därmed även möjliggöra för ett lesbiskt par och en homosexuell man 
att erhålla rättslig status som föräldrar, vilket innebär att de erhåller gemensam vårdad om 
barnet.199 Homosexuella mäns möjlighet att erhålla rättsligt faderskap för ett barn skulle på så 
vis stärkas utan att för den delen beröva moderns registrerade partner, maka eller sambos 
möjlighet att erhålla rättsligt föräldraskap.  
 
                                                
193 Jfr avsnitt 7.4.2. 
194 Mägi och Zimmerman, s. 172 f.  
195 Singer (2002), s. 388. 
196 Se t.ex. mot. 2002/03:L323,  mot. 2002/2003:L286 och mot. 2002/03:L303. 
197 SOU 2001:10, s. 343 f och SOU 2007:3 s. 84. 
198 Singer (2000), s. 542.  
199 SOU 2001:10, s. 343 f.  
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Leviner påpekar dock att tvåsamhetskravet kan grunda sig i en praktisk lösning. Hon anger att 
en ordning som möjliggör för fler personer att vara barnets rättsliga förälder skulle kunna 
medföra en rörig reglering. Det skulle även kunna leda till fler konflikter med hänsyn till att 
det är ett större antal parter inblandade som måste komma överens i frågor som rör barnet.200   
Enligt min mening skulle sådana konflikter mycket väl i slutändan kunna gå ut över barnet. 
Införandet av en reglering som tillåter fler personer att ta del i den rättsliga vårdnaden av 
barnet skulle därför behöva utgå från ett starkt barnperspektiv. Ur rättsäkerhetssynpunkt torde 
det även vara av intresse att en sådan reglering i sådana fall är tydligt utformad så det inte 
uppstår några tvivel om vem som har rättigheter och skyldigheter gentemot barnet.   
 

8.5 Avslutande ord 
Framställningen visar att nuvarande reglering kring fastställande av rättsligt föräldraskap och 
faderskap innebär skillnader beroende på tillkomstsätt, civilstånd och föräldrarnas kön. För 
olikkönade par kan ett faderskap fastställas i alla situationer oberoende av barnets 
tillkomstsätt. I de fall barnet tillkommit genom samlag läggs stor vikt vid genetisk 
samhörighet och den sociala delen av faderskapet blir på grund av det rättsliga föräldraskapets 
”allt-eller-intet-karaktär” underminerat. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning 
tillmäts istället det sociala faderskapet stor betydelse.  
 
För ett lesbiskt par blir dock situationen annorlunda. I dessa fall blir fastställandet av 
föräldraskapet beroende av var och hur den assisterade befruktningen ägt rum. Någon 
motsvarighet till faderskapspresumtionen för ett gift lesbiskt par finns inte att tillgå. Har den 
assisterade befruktningen genomförts i enlighet med 6 och 7 kap. LGI fastställs ett rättsligt 
föräldraskap. Här läggs således stor vikt vid den sociala delen av föräldraskapet, likt vad 
gäller för ett olikkönat par som genomgått assisterad befruktning. Har inte den assisterade 
befruktningen genomförts inom svensk hälso- och sjukvård fastställs istället faderskapet för 
donatorn. Här prioriteras således istället den genetiska samhörigheten framför föräldraskapets 
sociala del.  
 
I nuvarande lagstiftning blir det, enligt min mening, synligt att barnets bästa bedöms olika 
beroende på tillkomstsätt och föräldrarnas kön. När ett samkönat par genomgår assisterad 
befruktning i utlandet eller i egen regi anses barnet ha ett intresse av att få ett genetiskt 
faderskap fastställt. När den assisterade befruktningen genomförs inom svensk hälso- och 
sjukvård, eller i de fall ett olikkönat par genomgår assisterad befruktning, har dock ett sådant 
intresse för barnet inte bedömts existera. 
 
Införandet av en föräldraskapspresumtion skulle medföra att den föräldrarättsliga 
lagstiftningen blev mer jämlik för olikkönade och samkönade par. Vid samtliga fall av 
assisterad befruktning skulle den sociala delen av föräldraskapet prioriteras, oavsett om det 
gäller ett olikkönat eller samkönat par. Enligt min mening ter det sig dock olyckligt att det har 
presumerats att nuvarande reglering tillgodoser barnets samtliga intressen samt att 
                                                
200 Leviner, s. 633 f. 
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diskussionen kring införande av en föräldraskapspresumtion tenderar att föras utifrån de 
vuxnas perspektiv. 
 
Genom den föreslagna föräldraskapspresumtionen ges det sociala föräldraskapet och därmed 
viljan att erhålla ett rättsligt föräldraskap till barnet stor betydelse för att tillgodose barnets 
bästa. Det ter sig dock inte i enlighet med barnets bästa att en sådan vilja kan ersätta det 
genetiska faderskapet som grund för rättsligt föräldraskap med hänsyn till barnets rätt till 
vetskap om sitt genetiska ursprung. Ur barnets perspektiv är det dock av vikt att inte heller det 
genetiska faderskapet åsidosätter viljan hos den som faktiskt vill axla ett föräldraskap åt ett 
barn. Oavsett om ett rättsligt faderskap fastställs för donatorn eller ett rättsligt föräldraskap 
fastställs för moderns registrerade partner, maka eller sambo riskerar barnet att mista 
relationen till någon av dem.  
 
Möjligtvis kan förslaget om en ordning som tillåter fler än två rättsliga föräldrar vara en 
potentiell lösning för att tillgodose barnets intressen i dessa situationer. För att på bästa sätt 
tillgodose barnets intressen torde en individuell prövning i varje enskilt fall vara positiv. På så 
sätt skulle det mångfacetterade bedömningen som krävs i dessa situationer kunna göras och 
därmed avgöra vem eller vilka som på bästa sätt kan tillgodose barnets intressen. En sådan 
lösning skulle dock ur ett rättssäkerhetsperspektiv kunna påverka förutsägbarheten för de 
inblandade parterna negativt. Förutsägbarheten kring vem som erhåller rättsligt föräldraskap 
har prioriterats högt vid fastställande av rättslig status som förälder och det får enligt mig 
även anses vara motiverat. Frågan kring hur regleringen om fastställande av rättslig status 
som förälder borde utformas för att på bästa sätt tillgodose barnets intressen och samtidigt 
uppfylla de krav som finns på förutsägbarhet får därmed sägas vara en komplicerad fråga. 
   
Enligt min mening riskerar införande av en föräldraskapspresumtion att inte tillgodose barnets 
samtliga intressen, samtidigt som även den nuvarande regleringen faller kort vid 
tillgodoseendet av barnets bästa i vissa fall. Förslaget om införande av en 
föräldraskapspresumtion innebär en anpassning till den reglering som gäller för olikkönade 
par. Den jämlikhet som eftersträvas är möjligtvis inte önskvärd eftersom en 
föräldraskapspresumtion inte omfattar samtliga av de familjebildningar som kan föreligga. 
Grunderna för den familjerättsliga regleringen sattes förra århundradet och baserades på de 
förhållanden som då rådde i samhället. Jag är beredd att hålla med Singer om att detta 
århundradets familjerättsliga reglering måste stå på en annan grund och att barnets bästa 
möjligtvis inte tillgodoses på bästa sätt genom att en ny reglering anpassas till den gamla.201 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
201 Jfr Singer (2002), s. 389.   
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