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Sammanfattning 

Barn till en asylsökande förälder som föds i Sverige kan komma att utvisas enligt 

utlänningslagen (2005:716) (UtlL) trots att de potentiellt är svenska medborgare. I 

svensk rätt är det tydligt föreskrivet att ett barn har rätt att få reda på vika som är dess 

föräldrar samt få reda på sitt ursprung.1 Likväl fattas beslut som uppenbart kolliderar 

med bestämmelsens syfte. 

Det primära syftet med den här uppsatsen har varit att redogöra för om 

socialnämnden är skyldig att utreda faderskapet för ett barn till en asylsökande 

förälder samt vilka konsekvenser det kan få om dessa blir nekade hjälp. Ett 

ytterligare syfte var att undersöka om utländska barns möjlighet till fastställande av 

faderskap lever upp till de åtaganden vi har i enlighet med barnkonventionen. 

Efter att ha studerat faderskapsutredningar har jag funnit att rättslaget medför 

allvarliga konsekvenser för barn där en förälder är asylsökande, framförallt vad 

gäller barnets rätt till vetskap om sitt ursprung enligt artikel 7 i FN:s konvention om 

barns rättigheter (barnkonventionen). Socialnämndens skyldighet att försöka utreda 

ett barns familjeförhållanden är begränsad till att barnet har sin hemvist i kommunen. 

Hemvistbegreppet är otydligt definierat och det kan vara komplicerat att fastställa var 

ett barn har sin hemvist. För att reglerna om fastställande av faderskap ska anses vara 

i linje med barnkonventionen menar jag att det är angeläget att man ser över 

hemvistbegreppet samt riktlinjerna hos landets kommuner. Svårigheten att tolka 

hemvistbegreppet idag leder till att barn berövas rätten till sin familj och även 

möjligheten att erhålla svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd genom 

anknytning.   

Frågans komplexitet verkar emellertid vara nedprioriterad och bör därför 

uppmärksammas av berörda organisationer och myndigheter samt bli föremål för 

vidare utredning. 

 

 

                                                 
1 Jfr artikel 7 barnkonventionen.  
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Ordlista 

Barnkonventionen   FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnrättskommittén   FN:s kommitté för barnets rättigheter 

EKMR    Europeiska konventionen om de mänskliga   

     rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

FN    Förenta nationerna 

FB     Föräldrabalken 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

RF    Regeringsformen 

SkolL    Skollagen 

SoL     Socialtjänstlagen 

UtlL    Utlänningslagen 

UNICEF    United nations children ́s fund  
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 
 

Med start hösten 2015 har jag praktiserat på Rådgivningsbyrån för asylsökande och 

flyktingar2 (Rådgivningsbyrån) där problematiken kring utländska barns möjligt till 

fastställande av faderskap uppdagades för mig. För ett barn spelar möjligheten till 

fastställande av faderskap en viktig roll ur rättslig, social, psykologisk och medicinsk 

synvinkel.3 Det finns därför en god anledning att specialisera sig på området.  

I verksamheten på Rådgivningsbyrån kommer man relativt ofta i kontakt med 

asylsökande kvinnor, inklusive kvinnor vars ansökningar avslagits, som är gravida 

eller som nyligen fött barn. Fadern, eller åtminstone den potentiella fadern, är svensk 

medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Problemet uppkommer när 

kvinnans ansökan om uppehållstillstånd avslås och hon ska utvisas från Sverige. 

Ett barn till en far med svenskt medborgarskap förvärvar automatiskt svenskt 

medborgarskap vid födseln enligt 2 § Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 

(MedbL). Barn till utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige kan ha 

grund för uppehållstillstånd enligt 5:3 UtlL. 

När föräldrarna är gifta med varandra uppstår inga problem rörande faderskapet, 

detta på grund av den s.k. faderskapspresumtionen. Men för det fall att föräldrarna är 

ogifta fordras att socialnämnd medverkar för att utreda vem som är far till barnet för 

att på så vis se till att faderskapet fastställs.4  

Socialnämndens skyldighet att försöka utreda ett barns familjeförhållanden är  dock 

enligt lagrummet begränsad till att barnet har sin hemvist i kommunen. 5  

Rådgivningsbyrån har fått kännedom om att enbart vissa kommuners socialtjänster 

medverkar vid fastställandet medan andra inte gör det, med hänvisning till att barnet 

                                                 
2 Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, 

familjeåterförening, svenskt medborgarskap och allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen. Se 

http://sweref.org.  

3 Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (SOSFS 

2011:2), s. 7.  

4 2:1 FB. 

5 2:1 FB. 

http://sweref.org/
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inte har hemvist i kommunen.6 Viljan att medverka varierar således från kommun till 

kommun och även i vissa fall inom samma kommun avhängigt erfarenheter och 

engagemang hos den enskilde socialsekreteraren.   

En stark konsekvens av detta är att ett barn kan komma att utvisas tillsammans med 

sin mor trots att barnet potentiellt är svensk medborgare.7 Är barnets far inte svensk 

medborgare men har uppehållstillstånd i Sverige uppstår andra konsekvenser. Barnet 

skulle kunna beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin far, 

med förutsättning att faderskapet fastställs. Istället kan denna rätt inte nyttjas på 

grund av att ett formellt förfarande inte kan komma till stånd. Detta på grund av att 

en kommunal myndighet inte anser sig ha en skyldighet att utreda 

familjeförhållanden när barnet inte har eller anses ha hemvist i Sverige.  

Sedan barnkonventionen ratificerades har Sverige en skyldighet att behandla alla 

barn, utan åtskillnad, lika.8 Genom att vissa barn i Sverige inte får den svenska 

statens hjälp att fastställa vem som är dess far har deras rättigheter enligt 

konventionen kränkts.  

  

                                                 
6 Bekräftat i intervju med Anders Sundquist, se bilaga 1.  

7 Enligt 2 § MedbL blir ett barn automatiskt svenskt medborgare vid födseln, för att kunna erhålla medborgarskap från 

sin fader när han är ogift krävs att faderskapet är fastställt enligt 1:2 FB.  Ytterligare information ges i kapitel 3 och 5.  

8 Prop 1989/90:107, s 27 och artikel 2 barnkonventionen. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Frågans tidigare behandling 
 

Rådgivningsbyrån gjorde 2005 en förfrågan angående utländska barns rätt till 

fastställande av faderskap till Socialstyrelsen och fick till svar att man var väl 

medveten om problemen.9 Det framkom att handläggare inom socialtjänsten har svårt 

att tillämpa hemvistbegreppet. Man förtydligade därefter socialtjänsternas ansvar 

genom föreskrifter samt uppmärksammade Justitiedepartementet på behovet av en 

översyn av lagstiftningen, då det framförallt är tolkningen av hemvistbegreppet som 

vållar problem.  

Sedan dess har Socialstyrelsen år 2011 givit ut föreskrifter och allmänna råd om hur 

utredning av fastställande av faderskap ska genomföras och vad den ska innehålla.10 

Det är med andra ord riktlinjer som ska underlätta handläggningen på socialtjänster i 

ärenden där faderskapet ska fastställas. I direktiven som ges i de allmänna råden är 

socialnämndens utredningsskyldighet dock forfarande knuten till hemvistet och 

svårigheten att bedöma ett barns hemvist kvarstår likväl.  

Den 21 februari 2013 ställde Jonas Gunnarsson (s) en fråga gällande asylsökande 

barns rätt till fastställande av faderskap till dåvarande statsråd Maria Larsson (kd).11 

Den 27 februari svarade Maria Larsson att socialnämnden har en skyldighet enligt 

föräldrabalk (1949:381) (FB) att försöka utreda vem som är far till barnet och se till 

att faderskapet fastställs.12  

Enligt hennes tolkning har socialnämnden ett ansvar att utreda barnets 

familjeförhållanden även i de fall där barnet ännu inte har fått en sådan anknytning 

till Sverige som innebär att det finns en skyldighet för socialnämnden att verka för att 

faderskapet fastställs enligt 2:1 FB.13 Hon menar att utredningsskyldigheten följer av 

skyldigheten att ge stöd och hjälp åt enskilda som vistas i kommunen och att ingripa 

                                                 
9 Bekräftat i intervju med Anders Sundquist, se bilaga 1.  

10 SOSFS 2011:2. 

11 Skriftlig fråga 2012/13:327, Fastställande av faderskap https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Faststallande-av-faderskap_H011327/ hämtad: 2016-02-05. 

12 Svar på skriftlig fråga 2012/13:327, Fastställande av faderskap. https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Faststallande-av-faderskap_H012327/ hämtad: 2016-02-05. 

13 Vilket jag återkommer till närmare i kapitel 5.  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Faststallande-av-faderskap_H011327/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Faststallande-av-faderskap_H011327/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Faststallande-av-faderskap_H012327/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Faststallande-av-faderskap_H012327/
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till ett barns skydd. Vidare skriver hon att socialnämndens utredningsskyldighet är 

förhållandevis långtgående och att nämnden inte bör riskera att faderskapet för barnet 

förblir outrett. Maria Larsson uppgav att hon inte tidigare nåtts av uppgifter om att 

socialnämnderna inte fullgör den utredningsskyldighet som åligger dem och att hon 

har för avsikt att följa upp frågan i dialog med Socialstyrelsen. 

Trots ministerns redogörelse fortsätter socialtjänster på olika platser i Sverige att 

särbehandla barn där modern saknar uppehållstillstånd.14 Det är mot denna bakgrund 

nödvändigt att genomföra en analys inom området. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
 

Med anledning av det ovan sagda har den här uppsatsen som övergripande syfte att 

redogöra för utländska barns rätt till fastställande av faderskap. Därmed är det också 

relevant att undersöka om nationell lagstiftning stämmer överens med Sveriges 

åtaganden enligt barnkonventionen i denna fråga.  

De frågeställningar som aktualiseras och som ska belysas är följande: 

• Vilka skyldigheter har Sverige att fastställa utländska barns faderskap? 

• Vad innebär begreppet hemvist i 2:1 FB?  

• Är det faktum att socialnämnden bara har utredningsskyldighet om ett barn har 

hemvist i landet förenligt med barnkonventionen?  

• Om så inte är fallet, vad kan Sverige förändra för att uppnå kraven i 

barnkonventionen? 

  

                                                 
14 Bekräftat i intervju med Anders Sundquist, se bilaga 1.  
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1.4 Metod och material 
 

För att uppfylla uppsatsen syfte och för att få svar på de frågor som jag ställt har jag 

använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod, där jag har studerat lagstiftning, 

förarbeten samt den doktrin som finns på området. Utöver detta har jag även använt 

mig av material från Socialstyrelsen, främst för att materialet belyser hur lagen 

tillämpas i praktiken. I viss mån har jag använt elektroniska källor, det är då fråga om 

de officiella hemsidorna för olika organisationer och myndigheter som exempelvis 

Migrationsverket och Skatteverket. I arbetet har även Anders Sundquist, chefsjurist 

på Rådgivningsbyrån, intervjuats som källa.15 Intervjun utgör ingen fullgod kvalitativ 

intervjustudie, syftet har snarare varit att belysa problematiken ytterligare samt att 

komplettera underlaget. Jag valde att intervjua Anders Sundquist eftersom han, 

genom sin långa erfarenhet på området, är väl insatt i uppsatsens ämne. Under 

intervjun antecknade jag svaren på frågorna som kommer att redovisas löpande där 

de blir aktuella. Detta innebär att uppsatsen även bygger på en rättssociologisk 

metod. 

Som en naturlig följd har jag därefter analyserat resultatet från källorna, vilket har 

givit inslag av mer rättspolitisk karaktär. Syftet med en rättspolitisk argumentation är 

att analysera om ändringar av rätten är nödvändiga, exempelvis utifrån ett visst 

perspektiv för att bättre tillgodose ett visst ändamål eller värdering. 16  Jag har 

undersökt varför regleringen kring fastställande av faderskap ser ut som den gör, 

diskuterat den nuvarande regleringen och gett mina synpunkter på hur jag tycker att 

den bör förbättras.  

  

                                                 
15 Se bilaga 1.  

16 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48 ff. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen behandlar i första hand frågor om vilka konsekvenser den svenska 

lagstiftningen gällande fastställande av föräldraskap kan få för de barn upp till 18 år 

som kan komma att utvisas eller avvisas från Sverige. Arbetet ska alltså inte ses som 

en generell redogörelse för fastställande av faderskap för alla barn. Frågor rörande 

teknikaliteter kring hur konceptionstid och sannolikhetsbedömningar av faderskap 

kan användas som hjälpmedel vid fastställandet av faderskap kommer således inte att 

redogöras för.  

I uppsatsen utgår jag från att fadern finns i Sverige med svenskt medborgarskap 

eventuellt permanent uppehållstillstånd och att problemet följaktligen träffar det barn 

som är asylsökande eller fått avslag på sin ansökan om asyl. Jag kommer därför inte 

beröra någon internationell privaträtt i denna framställning.  

1.6 Disposition 
 

Efter detta inledande kapitel kommer uppsatsen börja med en kortare redogörelse för 

hur dels migrationsprocessen, dels aktuell lagstiftning i utlänningslagen ser ut. 

Därefter följer en genomgång av det svenska medborgarskapet samt en redogörelse 

av relevanta internationella konventioner, med särskild inriktning på artiklar i 

barnkonventionen av betydelse för uppsatsens ämne. 

Arbetet fortsätter sedan med en redovisning av aktuell svensk reglering. I kapitel 5 

går jag igenom barns rätt till fastställande av faderskap och myndigheternas ansvar 

enligt svensk nationell rätt. I kapitel 6 behandlas hemvistbegreppet.  

I kapitel 7 kommer jag att sammanfatta och diskutera det som framkommit i arbetets 

tidigare avsnitt. Jag kommer särskilt titta på om regleringen är i förenlighet med 

barnkonventionen. Därefter kommer jag ge förslag på hur rättsläget kan ändras för att 

uppfylla de krav vi åtagit oss enligt barnkonventionen, med hänsyn till den 

problematik jag funnit. I sista hand kommer uppsatsen knytas ihop i en avslutande 

kommentar. 
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1.7 Begrepp och definitioner 
 

I uppsatsen används olika begrepp vilka behöver förtydligas eller ges en närmare 

förklaring. 

Med barn avses varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare 

enligt den lag som gäller barnet.17  

Att ha ett barnrättsperspektiv innebär att ansvarig beslutsfattare ska, inför ett beslut 

eller en åtgärd, överväga om beslutet eller åtgärden berör barnet och på vilket sätt 

barnet berörs. Bedöms beslutet eller åtgärden få konsekvenser ska hänsyn tas till de 

mänskliga rättigheter som barn har enligt barnkonventionen. Genom att säkerställa 

barnets samlade rättigheter enligt konventionen i åtgärder eller vid beslut som rör 

barnet har man ett barnrättsperspektiv.18 

Med fastställelse avses det avgörande av faderskapet där det fastställs att en viss man 

är barnets far, s.k. positiv faderskapstalan.  

Asylsökande är en person som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, 

men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.19 

Asylprocess är de olika steg som en asylsökande går igenom – från ansökan till 

beslut. 

  

                                                 
17 Artikel 1 barnkonventionen. 

18 Prop. 2009/10:232 s. 15. 

19  1:3 UtlL samt 1:12 UtlL.  
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2. Svensk utlänningslagstiftning 

2.1 Inledning 
 

I dagsläget flyr oerhört många människor från krig och förtryck i sina hemländer för 

att söka skydd i trygga länder i Europa.20 När en person kommer till Sverige ska han 

eller hon ansöka om asyl vid en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Det är 

därefter Migrationsverket som behandlar och fattar beslut i ärendet. När man går 

igenom en asylprocess eller när man har gått igenom hela processen och fått avslag 

kan det uppkomma situationer där man är i behov av den svenska statens hjälp. 

Fokus för den här uppsatsen är som sagt barn till en asylsökande förälder som vill få 

faderskapet fastställt, initialt är det dock nödvändigt med en övergripande 

genomgång av svensk utlänningslagstiftning. Därefter kan den problematik som 

uppsatsen vill belysa närmare diskuteras.  

2.2 Kraven för uppehållstillstånd och rätten att vistas i Sverige 
 

Regler om uppehållstillstånd i Sverige finner vi i UtlL som, efter en reform, trädde i 

kraft den 31 mars 2006. Det är UtlL som reglerar invandringen i Sverige och det är 

endast svenska medborgare som har en ovillkorlig rätt att vistas i landet.21 Av 2:5 

UtlL framgår som utgångspunkt att en person som vistas i Sverige i mer än tre 

månader ska ha uppehållstillstånd.22 Uppehållstillstånd kan ges för en begränsad tid 

(tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent 

uppehållstillstånd).23  

2.2.1 Grunder för uppehållstillstånd  
 

Enligt UtlL kan uppehållstillstånd beviljas genom fyra huvudsakliga grunder: 

skyddsbehov, anknytning, arbete/studier, eller på grund av synnerligen/särskilt 

ömmande omständigheter. En asylsökande som bedöms sakna grund för 

uppehållstillstånd måste återvända till sitt hemland.24 

                                                 
20 Se exempelvis https://sverigeforunhcr.se/syrien hämtad: 2016-03-07.  

21 Prop. 2013/14:143 s 11 samt 2:7 RF.  

22 Enligt bestämmelsen gäller dock inte detta om visering har beviljats för längre tid. 

23 2:4 UtlL. 

24 8:6 UtlL. 

https://sverigeforunhcr.se/syrien
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En flykting är en person som befinner sig utanför det land som han eller hon är 

medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på 

grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av 

detta lands skydd.25 

Alternativt skyddsbehövande är en person som löper risk att utsättas för dödsstraff, 

kroppsstraff eller tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, eller löper en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av 

urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt.26  

Övrigt skyddsbehövande är en person som är i behov av skydd på grund av en yttre 

eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet 

känner en välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan 

återvända till hemlandet på grund av en miljökatastrof.27  

För att erhålla internationellt skydd krävs att det inte finns något internt 

flyktalternativ i hemlandet, det vill säga om den sökande har möjlighet att leva inom 

en del av hemlandet och få skydd där finns ingen grund för skydd i Sverige.28 Det är 

upp till Migrationsverket att bevisa att det finns ett rimligt och relevant 

internflyktsalternativ för den som söker skydd.29  

Synnerligen/särskilt ömmande omständigheter regleras i 5 kap. 6 § UtlL. Av 

lagrummet framgår att om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får 

tillstånd beviljas om det vid en samlad bedömning av sökandens situation föreligger 

sådana synnerligen ömmande omständigheter som talar för att han eller hon bör 

tillåtas stanna i Sverige. Man beaktar särskilt personens hälsotillstånd, anpassning till 

Sverige och situation i hemlandet.30 I förarbetena fastslås att omständigheter i ett 

barns ärende inte behöver ha samma allvar och tyngd i jämförelse med en vuxen 

person som ska kunna få uppehållstillstånd genom synnerligen ömmande 

                                                 
25 4:1 UtlL. 

26 4:2 UtlL.  

27 4:2a UtlL.  

28 Prop 1996/97:25 s 101. 

29 Se MIG 2009:4. 

30 Prop. 2004/2005:170 s 280. 
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omständigheter. Man understryker att barns skäl ska prövas särskilt och inte enbart 

prövas som en del av föräldrarnas ärende.31 

2.2.2 Barn i asylprocessen 
 

Vid handläggningen av asylansökan ska handläggaren anpassa utredningen efter 

barnets ålder, mognad och hälsa, dessutom ska principen om barnets bästa vara 

vägledande när Migrationsverket och migrationsdomstolarna fattar beslut i ett barns 

ärende.32 Dessa krav och målsättningar har omsatts i flera vägledande dokument för 

Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare.33  

 

När Migrationsverket får information om att ett barn saknar svenskt medborgarskap 

men har fötts i Sverige skickar de ett brev till föräldrarna, det är då upp till 

föräldrarna att ansöka om uppehållstillstånd för sitt barn.34  Är en av föräldrarna 

svensk medborgare och föräldrarna inte är gifta med varandra måste socialnämnden i 

deras hemkommun medverka för att fastställa faderskapet. 35  När faderskapet är 

fastställt kommer barnet bli registrerat hos Skatteverket som svensk medborgare och 

de behöver därmed inte ansöka om uppehållstillstånd för barnet.36  

2.2.3 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

 
I 5:3 UtlL finns regler om uppehållstillstånd på grund av anknytning vilka bygger på 

EG-direktivet om rätt till familjeåterförening.37 Make, maka, sambo eller personer 

med registrerat partnerskap (den s.k kärnfamiljen) samt ogifta barn har rätt att ansöka 

om familjeåterförening till anhöriga som beviljats skydd i Sverige och erhållit 

permanent uppehållstillstånd (hädanefter benämnd anknytningsperson).38 Detta gäller 

                                                 
31 Prop. 2004/2005:170 s 281 samt prop 2013/14:216 s 24.  

32 1:10 UtlL. 

33 Se exempelvis Barnets rättigheter i asylprocessen (2014) s. 5, upprättad av UNHCR och UNICEF Sverige i 

samarbete med Migrationsverket, som är en del av Migrationsverket handbok för migrationsärenden. 

34 Se https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-barn/Barn-som-

fods-i-Sverige.html hämtad: 2016-02-22. 

35 Ansvaret åligger socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört enligt 2:2 FB. Se vidare avsnitt 5.  

36 Se https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-barn/Barn-som-

fods-i-Sverige.html hämtad: 2016-02-22. Barn till svensk medborgare blir automatisk svensk medborgare vid födseln 

enligt 2 § MedbL. 

37 2003/86/EG av den 22 september 2003.  

38 5:3 UtlL. 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-barn/Barn-som-fods-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-barn/Barn-som-fods-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-barn/Barn-som-fods-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-barn/Barn-som-fods-i-Sverige.html
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oavsett medborgarskap, vilket betyder att både svenska och utländska medborgare 

kan utgöra anknytningsperson, förutsatt att personen i fråga har beviljats permanent 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.39  

 

Andra familjemedlemmar, utöver kärnfamiljen, kan i undantagsfall komma i fråga 

för familjeåterförening.40 En förutsättning är att parterna ingick i samma hushåll 

omedelbart innan anknytningspersonen kom till Sverige. Dessutom ska en ansökan 

ha ingetts relativt snabbt efter inflyttningen till Sverige. Det krävs att parterna är 

beroende av varandra och detta beroendeförhållande ska ha funnits redan i 

hemlandet.41 Det förekommer även ett försörjningskrav i vissa situationer.42  

 

Den mest relevanta bestämmelsen för uppsatsens syfte återfinns i 5:3 p 2 a UtlL. Där 

tas förälder till barn upp som anknytningsperson, med andra ord den person i Sverige 

som barnet kan åberopa anknytning till. Barnet ska vara ogift och för att 

uppehållstillstånd genom anknytning ska beviljas krävs att den sökandes identitet är 

fastställd.43 Utöver att sökanden ska styrka sin identitet ska dessutom underlag som 

stödjer släktskap mellan sökanden och anknytningspersonen kunna redovisas.44 När 

det gäller barn är det dock tillräckligt att det påstådda släktskapet med sannolika skäl 

stämmer.45 

Som huvudregel ska ansökan om uppehållstillsånd genom anknytning göras från 

hemlandet.46 Den sökande ska ha ansökt om och beviljats ett uppehållstillstånd före 

inresan. Däremot finns vissa undantag till huvudregeln som innebär att det kan vara 

möjligt att beviljas uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet.47 I bestämmelsen 

står skrivet att undantag från huvudregeln kan göras om sökanden har stark 

                                                 
39 Prop. 2005/06:72 s 28.  

40 5:3 a UtlL.  

41 5:3a st 1 p 2 UtlL. 

42 5:3 b-3e § UtlL. 

43 Se dock MIG 2012:1 samt MIG 2014:16 

44 Prop 2005/06:72 s. 68.  

45 Prop 2005/06:72 s. 72.  

46 5:18 UtlL. 

47 5:18 st 2. 
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anknytning till anknytningspersonen i Sverige och att det inte skäligen kan krävas att 

sökanden återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där.48 

Beträffande begreppet stark anknytning saknas det motivuttalanden. 49  Rekvisitet 

anses dock vanligen uppfyllt om det är uppenbart att uppehållstillstånd skulle ha 

beviljats om prövningen hade skett före inresa i Sverige. 50  Med andra ord, om 

personen i fråga omfattas av någon av de uppräknade familjeanknytningsfallen i 5:3 

UtlL bör rekvisitet stark anknytning anses vara uppfyllt. För att omfattas av 

undantaget räcker det dock inte med att enbart ha stark anknytning till personen i 

Sverige, det ska dessutom inte skäligen kunna krävas att personen reser till 

hemlandet för att ge in sin ansökan. Ett exempel på det kan vara att sökanden har 

svårigheter att återvända till hemlandet för att söka därifrån, exempelvis p.g.a. 

svårigheter att erhålla pass eller utresetillstånd.51  Konsekvenserna av att ett barn 

skiljs från sin förälder ska dessutom särskilt beaktas (förutsatt att det står klart att 

uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige).52  

En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är att hålla samman familjen, 

vilket kommer till tydligt uttryck genom nyss nämnda bestämmelser.53  

2.2.3.1 Möjlighet till DNA-analys i anknytningsärenden  
 

En förutsättning för att familjeåterförening ska vara möjlig enligt lag är att 

släktskapet kan bevisas. Sedan juli 2006 finns därför möjlighet att styrka biologiskt 

släktskap genom DNA-analys.54 Analysen ska ske på statens bekostnad och göras när 

tillräcklig utredning om släktskapsförhållandet inte kan erhållas på annat sätt. 55 

Genom DNA-analysen kan man beräkna sannolikheten för att en viss person är mor 

eller far till ett barn.56 

                                                 
48 5:18 st 2 p 5. 

49 Lagkommentar till 5:18 UtlL hämtad från Zeteo 2016-02-25. 

50 Prop. 2004/05:170 s 498. 

51 Prop 1999/2000:43 s 57.  

52 Jfr. MIG 2011:23.  

53 Prop 2005/06:72 s. 67.  

54 13:15-16 UtlL. 

55 Prop. 2005/06:72 s 62. 

56 Prop. 2005/06:72 s 63. 
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DNA-analyser förkommer främst i svensk rätt i faderskapsmål enligt FB i de fall de 

behövs för att fastställa eller utesluta faderskapet.57 Den s.k. faderskapspresumtionen 

kan exempelvis brytas om en DNA-analys kan visa att en man inte är fader till ett 

barn.58 

2.3 Sociala rättigheter 
 

Under asylprocessen, från att de sökande ansöker om uppehållstillstånd tills dess att 

beslutet har fattats kommer myndigheter och offentliga organ att fatta beslut och 

vidta åtgärder som rör barn och familj. Under den tiden man vistats i Sverige har 

man särskilda sociala rättigheter. Ett exempel är att vuxna har rätt till kostnadsfri 

hälsoundersökning och vård som inte kan vänta, vilket regleras i lagen (2008:344) 

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Denna lag anger dessutom att barn har 

samma rätt till sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Dessutom har 

alla som vistas i Sverige, även personer som saknar uppehållstillstånd, rätt att söka 

hjälp och få sitt ärende prövat enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).59 Det är ett 

ansvar som gäller oavsett av vilken anledning personen i fråga vistas här. 

Socialstyrelsen har gjort bedömningen att även personer som fått avslag på sin 

ansökan om uppehållstillstånd och fortfarande vistas i kommunen, utan att vara 

bosatta, omfattas av bestämmelsen.60 Detta innebär således att barn som vistats i 

Sverige utan uppehållstillstånd bör få hjälp av socialtjänsten i den kommun de vistas 

i. 

  

                                                 
57 Prop. 2004/05:137 s 50. En närmare redogörelse angående faderskapsutredningar görs i avsnitt 5.  

58 Prop. 2005/06:72 s 72. 

59 http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/socialomsorg hämtad: 2016-02-25 

60 Social rapport 2010, kapitel 8 s, 272. 

http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/socialomsorg
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3. Svenskt medborgarskap  
 

3.1 Inledning 
 

I portalparagrafen till MedbL beskrivs medborgarskapet som ett rättsligt förhållande 

mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 

parter i Sverige.61 En svensk medborgare har en obestridlig rätt att resa in och vistas 

i landet.62 Utöver de juridiska rättigheter som följer, för medborgarskapet även med 

sig en symbolisk betydelse som grundar sig i känslan av att tillhöra något, i det här 

fallet Sverige. 63  MedbL bygger på principen om härstamning, vilket helt enkelt 

innebär att föräldrarnas medborgarskap är avgörande för vilket medborgarskap 

barnet får vid födseln.64  

3.2 Ändringar i medborgarskapslagen 
 

I juni 2015 trädde nya ändringar i MedbL i kraft.65 Ändringarna innebar bland annat 

att förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse  likställdes för kvinnor 

och män gällande möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn.66 

Förslaget till ändringarna baserades delvis på en dom från Europadomstolen där 

domstolen ansåg att Malta brutit mot artikel 14 om förbud mot diskriminering i 

Europakonventionen samt artikel 8 om rätten till privatliv, genom att ett barn som 

fötts utanför äktenskapet givits sämre möjligheter att härleda maltesiskt 

medborgarskap än andra barn i det fall endast barnets far var medborgare i Malta.67 

Grundtanken bakom det svenska medborgarskapet är att personer med tillräcklig 

samhörighet med Sverige ska ha, eller åtminstone ha möjlighet att förvärva, svenskt 

medborgarskap.68 Har man inte samhörighet i tillräcklig bemärkelse ska även det 

                                                 
61 1 § MedbL.  

62 2 kap 7 § 1 st RF. 

63 Prop. 2013/14:143 s 9. 

64 Prop. 2013/14:143 s. 12 med hänvisning till prop. 1999/2000:147 s. 15 f.  

65 Prop 2013/14:143. 

66 Prop 2013/14:143 s. 1.  

67 Genovese mot Malta (dom 11.10.2011) 

68 Prop. 2013/2014:143 s. 12.  
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motsatta gälla; man bör inte vara medborgare i Sverige. 69  Men vad innebär då 

samhörighet? Man stöter inte sällan på begrepp som anknytning, koppling eller 

tillhörighet vilka kan vara svåra att tolka. Enligt förarbetena till lagen ser man inte 

till en persons subjektiva förhållande till landet för att bedöma graden av 

samhörighet, utan begreppet tar sikte på de konkreta och objektiva faktorer som 

finns, exempelvis att en person bott en längre tid i landet eller att ett barn kan 

förväntas växa upp som en del av samhället.70  

Det finns givetvis flertalet omständigheter som talar för en persons samhörighet med 

Sverige. En princip som ligger till grund för MedbL är undvikande av statslöshet, 

vilket kan vara ett skäl i sig för beviljande av medborgarskap, även fast personen då 

enbart har en begränsad samhörighet med Sverige.71  

3.2.1 Medborgarskap för barn med förälder som är svensk medborgare 
 

I Sverige får ett barn till en svensk förälder automatiskt svenskt medborgarskap vid 

födseln.72 Tidigare gällde att automatiskt medborgarskap gavs till barn med svensk 

mor. Sedan 1 april 2015 gäller det dock även om det är barnets far som är svensk 

medborgare. Med andra ord saknar det numera betydelse vem av föräldrarna som har 

svenskt medborgarskap. I förarbetena motiveras det med att när ett barn med en 

förälder som har svenskt medborgarskap föds, kan barnet vanligtvis förväntas växa 

upp i Sverige som en del av det svenska samhället, eller åtminstone ha betydande 

kontakt med landet. På så vis kan barnet antas få en sådan samhörighet med landet 

som talar för att han eller hon bör vara svensk medborgare.73 I förarbetena lyfter man 

även fram vikten av att medborgarskap alltid ska överföras från förälder till barn 

eftersom det i dagens samhälle är många som får barn utanför äktenskapet och det 

bör inte ha någon betydelse när det gäller deras möjligheter att föra över sitt svenska 

medborgarskap till barnet.74  

                                                 
69 Prop. 2013/2014:143 s. 12. 

70 Prop. 2013/2014:143 s. 12.  

71 Prop. 1999/2000:147 s. 15. 

72 Prop 2005/06:72 s. 10. 

73 Prop. 2013/2014:143 s. 18.  

74 Prop. 2013/2014:143 s. 19.  
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För att kunna erhålla svenskt medborgarskap genom sin far krävs dock att 

faderskapet är fastställt enligt lag. Socialnämnden har en skyldighet att försöka 

fastställa faderskap för barn för det fall att barnet har sin hemvist i Sverige.75 

  

                                                 
75 2:1 FB och läs mer i avsnitt 5.  
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4. Internationella konventioner av 

betydelse för barn 

4.1 Inledning 
 

Sverige har tillträtt ett flertal internationella konventioner som har betydelse för 

barns rättigheter. Det viktigaste dokumentet inom barnrätten är barnkonventionen, 

som genom sitt ikraftträdande tydliggjort barnet som en specifik individ med egna 

mänskliga rättigheter samt ökat inflytandet av ett barnperspektiv i världen.76 Följande 

avsnitt kommer redogöra för förhållningssättet till den internationella rätten för att ge 

läsaren en förståelse för hur den tillämpas i den svenska rätten. Jag går även närmare 

igenom de artiklar som får anses absolut viktigast i förhållande till syftet med 

uppsatsen.  

4.2 Förhållningssätt till den internationella rätten 
 

En internationell överenskommelse blir tillämplig i Sverige genom antingen 

fördragskonform tolkning, transformering eller inkorporering. 77  Fördragskonform 

tolkning innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter tillämpar nationella 

regler i harmoni med de internationella förpliktelserna. 78  De nationella reglerna 

tolkas således i ljuset av konventionen eller fördraget och gällande rätt anses 

överensstämma med konventionen. Transformering innebär i sin tur att den 

internationella förpliktelsen ges en nationell motsvarighet genom lagstiftning där 

man löpande inför eller ändrar svenska bestämmelser så att de överensstämmer med 

konventionens krav. 79  Inkorporering innebär slutligen att den internationella 

överenskommelsen, oförändrad, förs in i den nationella rättsordningen.80 På detta vis 

får även den internationella överenskommelsen den överlägset starkaste ställningen i 

nationell rätt.  

  

                                                 
76 Stern & Jörnrud, barnkonventionens status, s 6.  

77 Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s 59 ff.  

78 Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s 59-60.  

79 Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s 60.  

80 Ibid. 
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4.3 FN:s barnkonvention 
 

Arbetet med konventionen om barns rättigheter börjades 1979 och antogs därefter av 

FN:s generalförsamling den 20 november 1989.81 Sverige var ett av de allra första 

länderna att ratificera konventionen år 1990.82 Därefter har i stort sett alla länder i 

världen anslutit sig och på så vis åtagit sig att följa reglerna som uppställs i dess olika 

artiklar.83 Konventionen utgör ett juridiskt bindande dokument för de länder som 

ratificerat den. Konventionens efterlevnad övervakas i sin tur av FN:s kommitté för 

barns rättigheter (Barnrättskommittén). 84  Barnrättskommittén är ett självständigt 

organ vars huvudsakliga uppgifter är dels att ta fram allmänna kommentarer 

(General Comments) som stöd för staterna för att de ska kunna leva upp till 

åtagandena enligt konventionen samt dels att granska de rapporter som 

konventionsstaterna enligt artikel 44 ska lämna in till kommittén vart femte år om de 

framsteg som gjorts för att förverkliga rättigheterna som anges i konventionen.85 

4.3.1 Tillämpningsområde  
 

I barnkonventionens artikel 1 stadgas att konventionen är tillämplig på alla barn 

under 18 år. Konventionsstaterna har en skyldighet att tillerkänna rättigheterna enligt 

konventionen för alla barn som befinner sig inom statens jurisdiktion, utan 

särskiljnad på något sätt.86  Detta förhållande innebär med andra ord att det inte 

enbart är statens egna medborgare som omfattas utan staterna har ett ansvar för alla 

barn som befinner sig inom gränserna. Detta innefattar besökare, asylsökande och 

även personer som vistas olagligt i landet.87 Sålunda är konventionen tillämplig på 

barn till föräldrar som är asylsökande och befinner sig i landet.  

  

                                                 
81 Se prop. 1989/90:107 om godkännande av konventionen om barnets rättigheter.  

82 Prop 1989/90:107 s. 27. 

83 Idag har 195 länder anslutit sig till barnkonventionen, se exempelvis http://www.fn.se/fn-info/om-fn/ hämtad: 2016-

03-07.  

84 Artikel 43. 

85 Artikel 43 samt artikel 45 barnkonventionen.  

86 Artikel 2 barnkonventionen.  

87 Legislative history of the convention on the rights of the child, s. 320 ff (part 1).  

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/
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4.3.2 Grundläggande principer  
 

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer: förbud mot 

diskriminering (artikel 2), barnets bästa i främsta rummet (artikel 3), rätten till liv 

och utveckling (artikel 6) och rätten att få komma till tals (artikel 12). 

Som jag nämnde ovan ska alla barn som befinner sig inom konventionsstaternas 

gränser få tillgång till barnkonventionens rättigheter.88 Alla barn har lika värde. 

Detta kommer framförallt till uttryck i barnkonventionens artikel 2 om rätten till 

icke-diskriminering. Konventionsstaterna förbinder sig att respektera och säkerställa 

att barn skyddas mot alla former av diskriminering och det får således inte 

förekomma diskriminering på grund av barnets, eller dess föräldrars eller 

vårdnadshavares, ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. 89  Staten har en skyldighet att skydda barnet mot diskriminering genom 

lagstiftning, men även i praktiken.90  Vad som utgör diskriminering kan ha olika 

definitioner, UNICEF ger en bred definition och tolkar diskriminering som: 

“..any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground 

such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 

social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of 

nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an 

equal footing, of all rights and freedoms”.91 

I artikel 3 stagas principen om barnets bästa. Det är den andra grundläggande 

principen och innebär att barnets bästa alltid ska vara vägledande för beslut om 

åtgärder som rör barnet. Principen gäller oavsett om åtgärderna vidtas för ett enskilt 

barn eller för barn i grupp, av offentliga eller privata organ, domstolar, myndigheter 

eller privata organisationer. 92  Barnets bästa återfinns uttryckligen i svensk 

lagstiftning genom FB, skollag (2010:800), socialtjänstlag (2001:453), lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga och UtlL. Tolkningen av barnets bästa 

                                                 
88 Jfr avsnitt 4.3.1 

89 Artikel 2 barnkonventionen samt UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 35. Jfr FN:s barnrättskommitté 

General Comment nr 6 p. 18. 

90 SOU 1997:116 s 65.  

91 UNICEF, handbook, s. 17. 

92 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 48.  
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har getts olika vikt i de olika lagstiftningarna eftersom att vad som anses vara bäst 

varierar mellan de olika rättsområdena.93 Viktigt att påpeka är att eftersom principen 

omfattar alla beslut eller åtgärder som rör barn ska hänsyn tas till barnets bästa även i 

situationer som inte täcks av konventionens rättighetskatalog.94  

Att alla barn har rätt till liv och utveckling är nästa grundläggande princip och har sin 

bäring i artikel 6. Konventionsstaterna ska till det yttersta säkerställa denna rättighet.  

Sist ut är artikel 12 vilken stadgar att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få 

den respekterad, för att på så vis kunna identifiera barns åsikter. Ett barns rätt till 

deltagande ska respekteras och tillämpas av stater vid samtliga åtgärder som berör 

barnet.  

4.3.3 Barnets rätt till sitt ursprung  
 

Att barnets bästa ska genomsyra alla åtgärder som rör ett barn är allmänt vedertaget i 

Sverige och har redogjorts för ovan. Men för att kunna tillgodose det bästa för barnet 

spelar familjerelationer en central roll. Det är därför viktigt att rättsligt fastställa vem 

det är som primärt bär detta ansvar. Att familjen är den grundläggande enheten 

fastslås redan i barnkonventionens preambel. Föräldrar och andra vårdnadshavares 

roll lyfts även i flertalet artiklar och artikel 7 är den som är särskilt relevant för 

arbetets fortsättning. Artikel 7 föreskriver nämligen att alla barn har rätt att få veta 

vilka som är hans eller hennes föräldrar och att, så långt det är möjligt, bli omvårdnat 

av dem. I artikeln föreskrivs även födelseregistrering för barn, barns rätt till namn 

och medborgarskap.  

Någon entydig tolkning av innebörden av denna artikel när det gäller rätten till 

ursprung finns inte.95 Barnkonventionen ställer heller inte upp någon uttrycklig regel 

där barn har rätt att få faderskapet fastställt, men en förutsättning för vetskapen om 

sina föräldrar är förvisso att faderskapet är fastställt.96 I Sverige finns förhållandevis 

omfattande lagstiftning om fastställande och upphävande av föräldraskap.97 

                                                 
93 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 32. 

94 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s. 11.  

95 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 402.  

96 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap, s. 15. 

97 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 51. Jag kommer dessutom gå in närmare på de centrala författningarna i 

avsnitt 5. 
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Syftet vid utarbetandet av artikel 7 var i första hand adoptivbarns rätt att få reda på 

sina biologiska föräldrar. 98  Detta motiverades främst p.g.a barnets psykologiska 

intresse av att känna till sitt ursprung. Utan vetskapen om vilka som är ens föräldrar 

kan identitetsutvecklingen hämmas. 99  I svenskt rätt har innebörden av artikel 7 

främst kommit att uppmärksammas i samband med givarinsemination och 

äggdonation. 100  Med stöd av artikeln kan barn tillkomna genom assisterad 

befruktning med donerade celler få reda på donatorns identitet.101  

Artikel 7 bör dessutom läsas tillsammans med bland annat artikel 8 som betonar 

vikten av att behålla sin identitet och släktrelationer. Den bör också läsas tillsammans 

med artikel 9 som föreskriver att barn inte ska skiljas från sina föräldrar om det inte 

är nödvändigt för deras bästa. De nämnda artiklarna ska även läsas tillsammans med 

artikel 10 som behandlar rätten om familjeåterförening.  

Artikel 22 behandlar rättigheter som gäller specifikt för flyktingbarn och asylsökande 

barn. Artikeln är alltså tillämpbar på barn som ansöker om asyl med sin familj och 

barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. 102  I samspel med artikel 2 

betonas att dessa barn är berättigade till alla rättigheter i barnkonventionen, oavsett 

medborgarskap eller uppehållstillstånd.103 Ett barn ska alltså, så länge det finns kvar i 

landet, skyddas av staten. Lokala myndigheter får inte kränka de rättigheter som 

erhålls enligt konventionen.104  

Viktigt att påpeka är att konventionen ska läsas som en helhet. Artiklarna 

kompletterar således varandra och ska läsas tillsammans.105  

  

                                                 
98 SOU 1997:116 s. 212.  

99 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 403.  

100 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 402.  

101 Ibid. 

102 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 231.  

103 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 223. 

104 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 226.  

105 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 96.  
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4.3.4 Genomförande av barnkonventionen i svensk rätt 
 

Barnkonventionen är inte inkorporerad i sin helhet i svensk rätt.106 För att införliva 

konventionen har lagstiftaren istället använt sig av både transformering och 

konstaterande av normharmoni. 107  Det finns inte någon domstol kopplad till 

barnkonventionen, däremot har FN arbetat fram ett tilläggsprotokoll till 

konventionen genom vilket individer ges rätt att klaga hos Barnrättskommittén när 

deras rättigheter enligt barnkonventionen blivit kränkta. 108 Det är viktigt att staterna 

säkerställer att det finns tillgång till förfaranden för upprättelse som är barnanpassade 

och effektiva.109 Sverige hör dock till en av de stater som ännu inte har ratificerat 

tilläggsprotokollet. Barnrättskommittén har i sin senaste rekommendation till Sverige 

uppmanat regeringen att ratificera detta protokoll.110  

Det är dock viktigt att påpeka att Sverige har en skyldighet att följa konventionen 

även fast den inte är inkorporerad i sin helhet, detta i enlighet med principen om 

fördragskonform tolkning som nämnts ovan. 111  Förvaltningsmyndigheter och 

domstolar ska således alltid tolka svensk rätt i ljuset av de internationella 

konventionerna. Det är dessutom både rimligt och lämpligt att hänvisa till 

barnkonventionen i olika sammanhang när nationella bestämmelser uttolkas.112 Som 

nämndes ovan är det barnrättskommittén som har till uppgift att övervaka hur 

konventionsstaterna genomför barnkonventionen och för att kunna göra det har de 

identifierat ett antal grundläggande åtgärder en stat måste genomföra för att leva upp 

till konventionens bestämmelser. Dessa bestämmelser finns i artikel 4. 

Barnrättskommittén betonar att det inte finns något tydligt krav för hur 

genomförandet ska ske utan det är, i vårt fall, upp till riksdag och regering att 

anpassa den svenska normgivningen till innehållet i barnkonventionen. Huvudsaken 

                                                 
106 Under uppsatsens sista dagar har det dock presenterats ett betänkande angående inkorporering av barnkonventionen 

(SOU 2016:19).  

107 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 13. 

108 Se tredje fakultativa tilläggsprotokollet om en internationell klagorättsprocedur för barn. Återfinns bl.a. här: 

https://unicef.se/barnkonventionen/tillaggsprotokoll hämtad: 2016-02-26 

109 CRC/GC/ nr 5, p 24.  

110 CRC/C/SWE/CO/5 p 61. 

111 Se även Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s. 8. 

112 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 26.  

https://unicef.se/barnkonventionen/tillaggsprotokoll
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är att staterna prioriterar barns rättigheter i tillräcklig utsträckning så att hela 

konventionen genomförs fullt ut.113 

Som jag nämnde tidigare är varje konventionsstat skyldig att ge in periodiska 

rapporter till Barnrättskommittén. 114  Därefter lämnar Barnrättskommittén 

rekommendationer till respektive land. Den senaste rekommendationen till Sverige 

utfärdades i februari 2015.115 Sverige har flertalet gånger fått kritik av kommittén, 

bland annat p.g.a. skillnader i ekonomisk standard mellan barn i olika delar av landet 

och barn med olika bakgrund, samt även kritik p.g.a. diskriminering av utsatta 

grupper.116 Därutöver har Barnrättskommittén uttryckt oro över bristen på kunskap 

om konventionen inom de grupper som arbetar med barnrelaterade beslut och 

frågor.117 I den senaste rapporten ger kommittén Sverige återigen kritik för att barn 

inte garanteras skydd mot diskriminering och att barns ekonomiska och sociala 

bakgrund spelar avgörande roll för hur rättigheterna tillgodoses.118 En del av kritiken 

från kommittén grundar sig i att barnkonventionen inte gäller som svensk lag, i den 

senaste rapporten påtalar kommittén därför att Sverige bör vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att nationell lagstiftning fullt ut ska överensstämma med 

konventionen.119 

4.3.4.1 Genomförande av barnkonventionen i kommunerna 
 

I Sverige fattas många av de beslut som rör barn och unga inom kommun och 

landsting. Det är exempelvis kommunerna som ansvarar för Sveriges 

socialtjänster. 120  Även fast barnkonventionen påverkar svensk lagstiftning och 

myndighetsutövare i så pass stor grad har som sagt inte enskilda individer någon 

möjlighet att åberopa konventionen om deras rättigheter kränkts. De måste således 

förlita sig på att lagstiftningen och myndighetsutövare följer de förpliktelser som 

barnkonventionen medför. De beslut som tas i dessa verksamheter måste därför ha ett 

                                                 
113 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 57.  

114 Artikel 44 barnkonventionen. 

115 CRC/C/SWE/CO/5  

116  Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s. 22.  

117 CRC/C/SWE/CO/4, punkt 21-22. 

118  CRC/C/SWE/CO/5 p 11 och CRC/C/SWE/CO/5 p 15 a.  

119 CRC/C/SWE/CO/5 p 8.  

120 2:1 SoL. 
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tydligt barnperspektiv och barnkonventionen måste sättas i praktisk handling inom 

dessa verksamheter för att på så vis garantera att konventionen får full verkan.121 Det 

är dock inte alltid helt enkelt att tillämpa ett barnperspektiv i praktiken när beslutet 

väl tas.122 

4.4 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna 
 

Något som dessutom spelat betydande roll inom barnrätten är Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR). Konventionen är ett instrument till skydd för mänskliga 

rättigheter i världen123  och tillskillnad från barnkonventionen är, sedan 1 januari 

1995, EKMR svensk lag. 124  Detta innebär att konventionen måste beaktas 

genomgående av domstolar och andra myndigheter i deras arbete samt att lagen kan 

användas som självständig grund i svensk domstol.125  Konventionens efterlevnad 

kontrolleras av Europadomstolen som finns i Strasbourg.126 

4.4.1 Tillämpningsområde  
 

I artikel 1 stadgas att konventionen omfattar alla personer i det land där konventionen 

gäller och omfattar således både barn och vuxna. Rätten att åtnjuta skydd är därav 

inte beroende av att personen är medborgare i en avtalsslutande stat, det räcker med 

att personen befinner sig inom statens jurisdiktion.127  

  

                                                 
121 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 14.  

122 83 Se t.ex. Riksrevisionens rapport Barnkonventionen i praktiken (RiR 2004:30) s 24-29, 33-34.  

123 Danelius, mänskliga rättigheter, s.17 

124 Inkorporerad i svensk rätt genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

125 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 25.  

126 Artikel 19 EKMR. 

127 Jfr. även artikel 2.  
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4.4.2 Rätt till skydd för privat- och familjeliv 
 

Artikel 8 är den artikel i EKMR som har störst betydelse för ämnet i denna uppsats. 

Den stadgar rätten till respekt för privat- och familjeliv. I första hand medför artikel 8 

en förpliktelse för staten att inte ingripa i privat- och familjelivet,128 vilket motiveras 

med att människor själva ska få forma sin tillvaro.129 Det brukar pratas om negativa 

och positiva rättigheter. Negativa rättigheter betyder just att staten ska avhålla sig 

från olika åtgärder som ger individen skydd mot ingrepp eller övergrepp från staten, 

medan positiva rättigheter innebär att staten ska förhålla sig aktiv i förhållande till 

individen.130 Artikeln medför därför i vissa fall även en skyldighet för staten att vidta 

s.k. positiva åtgärder för att skydda den enskildes privat- och familjeliv.131 Detta kan 

ske genom att lagstiftning stiftas för att ge tillfredställande skydd. Dessutom måste 

myndigheterna hålla kontroll över att dessa lagar respekteras och förverkligas i 

praktiken.132  

Artikeln i sig ställer inga uttryckliga krav på hur länderna ska utforma sin familjerätt, 

men de rättigheter som ges inom den nationella rätten bör vara effektiva och de bör 

kunna åtnjutas av berörda personer.133  

Artikel 8 har tolkats i flertalet mål av Europadomstolen. En del fall har behandlat 

frågor om faderskap, bland annat huruvida det ingår att få viss information om 

släktskapsförhållanden.134 I fallet Jevremovic mot Serbien135 ansåg Europadomstolen 

att ett barns rätt till respekt för sitt familjeliv enligt artikel 8 kränkts genom en 

långsam handläggning av ett faderskapsmål, eftersom barnet därigenom tvingats att 

under lång tid leva i ovisshet om identitet och ursprung.136 I rättsfallet Ebru och 

Tayfun Engin Colak mot Turkiet137 från 2006 blev utgången densamma. 

                                                 
128 Danelius, mänskliga rättigheter, s. 365.  

129 Ibid.  

130 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektiv i Asylprocessen, s. 18. 

131 Ibid.  

132 Ibid. 

133 Danelius, mänskliga rättigheter, s. 366.  

134 SOU 2010:81 En ny biobankslag, s. 489. 

135  Jevremovic mot Serbien (dom 17.7.2007). 

136 Danelius, mänskliga rättigheter, s. 403. 

137 Ebru och Tayfun Engin Colak mot Turkiet (dom 30.05.2006). 
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En slutsats som kan dras av fallen är att det är viktigt att det finns effektiva medel för 

myndigheter att utreda faderskapsfrågor samt att ett barn fött av ogift mor kan grunda 

sitt anspråk på bland annat socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap 

på artikel 8.138  

  

                                                 
138 Danelius, mänskliga rättigheter, s. 403.  
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5. Barns rätt till fastställande av 

faderskap och myndigheternas ansvar 

enligt svensk nationell rätt 
 

Som redogjorts för i avsnitt 4 beskriver flertalet artiklar i de olika internationella 

överenskommelserna, särskilt åtaganden enligt barnkonventionen, de rättigheter som 

ska tillförsäkras varje barn upp till 18 år. Ett barns rätt att få reda på sitt ursprung är 

idag en väl etablerad princip och i barnkonventionens artikel 7 stadgas rätten till 

vetskap om sina föräldrar. En förutsättning för att barn ska kunna åtnjuta dessa 

rättigheter är att dessa även realiseras i praktiken, genom vår nationella lagstiftning. 

Fastställande av faderskap regleras i FB:s inledande kapitel och de offentliga 

institutioner som involveras i första hand är socialnämnd, allmän domstol, 

länsstyrelse och förvaltningsdomstol.139  I det följande presenteras närmare varför 

faderskapsfrågan är viktig, hur de olika förfarandena genom vilka en fader kan 

knytas till föräldraskap ser ut samt vilken skyldighet myndigheterna i Sverige har att 

utreda frågan.  

5.1 Varför ska faderskap utredas och fastställas?  
 

Genom att erhålla rättslig status som förälder får föräldern ett rättsförhållande till, 

eller enklare formulerat, ett ansvar för, barnet. Rätten till arv, underhåll, umgänge, 

vårdnad, namn och nationalitet är alla beroende av att faderskapet är lagligen 

fastställt. Ett primärt syfte för fastställande av faderskap är att tillgodose barnets 

intresse att vara någons barn och att tillhöra en familj, vilket även var ett av motiven 

redan i samband med den första regleringen kring fastställande av faderskap år 

1917.140 Idag är tanken att barnets intresse av att tillhöra en familj och vara någons 

barn upprätthålls genom bland annat socialnämndens skyldighet att utreda och se till 

att faderskapet fastställs för barn fött av en ogift mor. 

Det är inte enbart ur en rättslig synvinkel som det är viktigt att fastställa ett 

faderskap. Ett barn har ett psykologiskt intresse av att få kännedom om sitt genetiska 

ursprung. Efter flertalet undersökningar av adopterade barns situation får det anses 

utrett att behovet av att känna till sitt ursprung är viktigt för att kunna utveckla 

                                                 
139 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 51.  

140 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 383.  
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identitet och självkänsla.141 Undersökningarna rör främst adopterade barn men det 

bör kunna appliceras på alla.  

Ett barn har dessutom ett socialt intresse som motiveras av ett barns grundläggande 

behov av omvårdnad, trygghet och fostran genom sina föräldrar. Någon måste 

åläggas ansvar för omsorg i personliga och ekonomiska hänseenden.142 

Det kan även föreligga medicinska aspekter till grund för att faderskapet ska 

fastställas. Är faderskapet fastställt finns möjligheten att kunna förebygga, behandla 

eller bota genetiskt betingade sjukdomar.143  

5.2 När ett barn föds 
 

När ett barn föds i Sverige skriver vanligtvis en barnmorska vid sjukhuset en 

födelseanmälan som sjukhuset därefter anmäler till Skatteverket. 144  Skatteverket 

registrerar i sin tur födseln i folkbokföringen (om barnets mamma är folkbokförd) 

och barnet tilldelas ett personnummer.145  

I 1 § folkbokföringslagen (1991:481) (FOL) anges att folkbokföring innebär 

fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, 

familj och andra förhållanden. Frågan om ett barn ska folkbokföras eller inte i 

Sverige är beroende av de förhållanden som råder vid barnets födsel. Om modern till 

ett barn som föds levande här i landet är folkbokförd, eller om fadern är folkbokförd 

och vårdnadshavare, ska även barnet folkbokföras. 146  Ett barn vars mor inte är 

folkbokförd, folkbokförs vanligtvis inte i Sverige. 147  Barnets folkbokföring blir 

därför beroende av föräldrarnas folkbokföringssituation vid födseln. Således 

folkbokförs inte ett barn som är fött i Sverige av en asylsökande kvinna. Däremot ska 

ett barn som föds i landet registreras även om han eller hon inte är eller har varit 

                                                 
141 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 405. 

142 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 387.  

143 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 404.  

144 24 § FOL. 

145 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html?q=fastställa+fad

erskap#h-Barnsmedborgarskap hämtad: 2016-02-29.  

146 2 § FOL. 

147 Prop. 1997/98:9 s 82. 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html?q=fastst%2525C3%2525A4lla+faderskap%2523h-Barnsmedborgarskap
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html?q=fastst%2525C3%2525A4lla+faderskap%2523h-Barnsmedborgarskap
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folkbokförd. Sammanfattningsvis registreras alla barn som föds i Sverige inom 

folkbokföringen.148 

Tolkar man ordalydelsen av 2 § MedL kan man utläsa att medborgarskapet förs över 

automatiskt vid födseln. Förvärvet sker ipso jure, som betyder i kraft av själva 

lagen.149 Följaktligen krävs inget beslut om förvärvet. Den registrering som sker av 

det nyfödda barnet genom folkbokföringen hos Skatteverket utgör bevis för att 

medborgarskapet ska anses överfört, detta enbart ifall att förutsättningarna i 2 § 

föreligger. Är modern inte folkbokförd och är fadern  folkbokförd men inte 

vårdnadshavare för barnet finns sålunda ingen möjlighet att bevisa det svenska 

medborgarskapet för barnet genom registreringen.  

Skatteverket bedömer därefter vilket medborgarskap barnet har förvärvat. Som jag 

nämnt ovan blir ett barn som föds efter 1 april 2015 svensk medborgare vid födseln 

om en förälder till barnet är svensk medborgare. Är ingen av föräldrarna svensk 

medborgare utgår Skatteverket från föräldrarnas medborgarskap och den 

lagstiftningen som gäller i deras respektive hemländer.150 När barnet är registrerat 

och har tilldelats ett personnummer får modern en bekräftelse i form av ett 

registerutdrag från Skatteverket från posten. Är modern ogift skickas en underrättelse 

till socialnämnden vars skyldighet att utreda faderskapet vanligtvis inträder. 151 

Utredning inleds dock inte om socialnämnden bedömer att barnet inte har hemvist i 

Sverige.152  

Som jag nämnde ovan folkbokförs vanligtvis inte ett barn som föds i Sverige av en 

ogift mor som inte själv är folkbokförd i Sverige. Barnet registreras istället hos 

Skatteverket som i sin tur ska underrätta socialnämnden i den kommun där barnet är 

fött att barnet inte har en registrerad far.153 Detta leder dock till att barnet inte har 

någon folkbokföringskommun som blir direkt utredningsskyldig. I FB finns ingen 

vägledning angående vilken kommun som i en sådan situation är skyldig att utreda 

vem som är far till barnet, men enligt vägledande dokument från Socialstyrelsen bör 

                                                 
148 Jfr. 1:2 st FOL (kolla upp om den stämmer?)  

149 Lagkommentar till 2 § MedbL hämtad från Zeteo 2016-02-25. 

150 http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html?q=fastställa+faderskap#h-

Barnsmedborgarskap hämtad: 2016-02-28 

151 2:1-2 FB.  

152 2:1FB. 

153 7 § FOL. 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html?q=fastst%2525C3%2525A4lla+faderskap%2523h-Barnsmedborgarskap
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html?q=fastst%2525C3%2525A4lla+faderskap%2523h-Barnsmedborgarskap
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kommunen där barnet vistas vara ansvarig för utredningen.154 Om vistelsekommunen 

är en annan än där barnet föddes bör nämnden i födelsekommunen således se till att 

barnets vistelsekommun blir underrättade om förhållandena. Därmed kan 

vistelsekommunen göra en bedömning huruvida barnet kan anses ha hemvist i 

Sverige.155  

5.3 Fastställande av moderskap 
 

Det vållar sällan bekymmer att fastställa vem som är mor till ett barn. I Sverige har 

sedan länge principen om mater semper certa est, moderskapet är alltid självklart, 

varit gällande. Principen innebär med andra ord att den kvinna som föder ett barn 

också är att anse som dess mor. 

Principen gäller inte helt utan undantag, ibland kan det förekomma omständigheter 

som gör att moderskapsfrågan är osäker. 156  I dagens samhälle ser 

familjekonstellationerna annorlunda ut än vad de gjorde förr, bland annat genom 

möjligheten till äggdonation. I 1:7 FB har det därför fastslagits en 

moderskapspresumtion för barn som avlats fram genom äggdonation innebärandes 

att om en kvinna föder ett barn, som tillkommit genom att ett ägg från en annan 

kvinna efter befruktning utanför kroppen, har förts in i hennes kropp, ska hon anses 

som barnets moder.  

5.4 Barnets mor är gift med en man 
 

Om modern är gift med en man när barnet föds, antas mannen som utgångspunkt 

vara den som är far till barnet.157 Regeln återfinns i FB 1:1 och kallas pater est-

regeln. Maken erhåller rättslig status som far vid registreringen av barnets födelse, 

det krävs således inga särskilda åtgärder för att fastställa faderskapet utan det 

presumeras helt enkelt att fadern är ”den som äktenskapet utpekar”.158 Den nämnda 

presumtionen kan dock vara oriktig i det enskilda fallet, det finns därför möjlighet 

                                                 
154 SOSFS 2011:2 s 6.  

155 SOSFS 2011:2 s 6.  

156 Se exempelvis fallet NJA 1949 s 144 (Bureåfallet).  

157 1:1 FB. 

158 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 128 
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enligt lag att bryta faderskapspresumtionen.159 Faderskapspresumtionen ska brytas 

om någon av följande förutsättningar är för handen:  

1) Det är utrett att modern haft samlag med en annan man under konceptionstiden 

om det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av den 

andre mannen.160  

2) Om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan 

hållas för visst att mannen inte är far till barnet.161  

3) Om barnet avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och 

det inte är sannolikt att makarna haft samlag med varandra under 

konceptionstiden.162  

4) Genom att maken godkänner en av annan man angiven faderskapsbekräftelse. 

Bekräftelsen ska vara godkänd av modern och socialnämnden.163  

Med andra ord kan sägas att det alltid finns en möjlighet att häva faderskapet, så 

länge mannen i äktenskapet kan förevisa att han inte är biologisk far till barnet som 

hans maka fött.164 

5.5 Fastställelse genom bekräftelse eller dom när modern är ogift 
 

Enligt gällande rätt görs en åtskillnad vid fastställande av faderskap beroende av om 

föräldrarna är gifta eller ogifta.165 Att fastställa faderskapet till ett barn med en gift 

mor förefaller vara okomplicerat. När det istället handlar om faderskapsfastställelse 

till barn fött av ogift mor blir förfarandet en aning annorlunda. Idag får dock många 

par barn tillsammans utan att vara gifta.166 Fastställelse av faderskap som inte följer 

av faderskapspresumtionen kan ske antingen genom en bekräftelse av den man som 

anser sig vara fader till barnet eller genom domstols dom.167 När det är fråga om 

                                                 
159 1:2 FB. 

160 1:2 st 1 p. 1 FB. 

161 1:2 st 1 p. 2 FB. 

162 1:2 st 1 p. 3 FB. 

163 1:2 st 2 FB.   

164 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 136.  

165 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 52.  

166 Prop. 2013/14:143 s. 19. 

167 1:3 FB. 
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bekräftelse är det socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som är 

ansvarig för utredningen.168 I första hand ska den som kan antas vara far till barnet 

ges tillfälle att bekräfta faderskapet. 169  En bekräftelse av faderskapet ska göras 

formenligt och därefter ska bekräftelsen godkännas skriftligen av modern (eller en 

särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet) samt av socialnämnden.170  

Om faderskapet inte kan fastställas genom varken bekräftelse eller genom 

presumtion kan det fastställas genom allmän domstols dom. Fastställelse genom dom 

blir aktuellt när det inte finns någon man som frivilligt bekräftar faderskapet och 

eventuellt när det finns flera män där faderskapet inte kan uteslutas.171 Talan om 

fastställande av faderskap väcks normalt av barnet.172 Barnets talan förs däremot 

vanligtvis av socialnämnden p.g.a. barnet har ej rättshandlingsförmåga.173   

Utredningen bör bedrivas skyndsamt och vara slutförd inom ett år från barnets 

födelse.174 Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning om någon 

av följande förutsättningar föreligger: 1) det är omöjligt att få fram erforderliga 

upplysningar för möjligheten att bedöma faderskapsfrågan, 2) det är utsiktslöst att få 

frågan fastställd av domstol, 3) modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare har 

lämnat samtycke till adoption av barnet, 4) det finns särskilda skäl att anta att en 

fortsatt utredning eller rättegång skulle utsätta barnet eller modern för fara som 

innebär påfrestningar för deras psykiska hälsa.175  

5.6 Myndigheternas ansvar  

5.6.1 Socialnämndens ansvar att fastställa faderskap enligt 

föräldrabalken  
 

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när ett barn föds eller om 

faderskapspresumtionen ifrågasätts är socialnämnden i den kommun där barnet är 

folkbokfört ansvarig för att utreda och i den mån det är möjligt, fastställa 

                                                 
168 2:1 - 2 FB. 

169 2:5 FB.  

170 1:4 FB.  

171 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 200.  

172 3:5 FB.  

173 3:5 st 2 FB. 

174 2:8 FB. 

175 2:7 FB. 
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faderskapet.176 Utredningen avser helt enkelt att klarlägga vem som är barnets far 

genom uppgifter från modern och samtliga som kan lämna uppgifter av betydelse.177 

Därefter ges mannen tillfälle att bekräfta faderskapet som socialnämnden i sin tur ska 

godkänna.178 Socialnämndens godkännande av faderns bekräftelse blir med andra ord 

ett intyg på att faderskapet utretts samt ett bevis på mannens biologiska faderskap.179 

Man kan inte av 1:4 FB utläsa att den man som bekräftar faderskapet ska vara 

biologisk far, men socialnämndens strävan är givetvis att fastställa det biologiska 

faderskapet. Lämnar modern tillsammans med den utpekade fadern 

överensstämmande uppgifter om mannens faderskap och har mannen haft samlag 

med modern under konceptionstiden har socialnämnden däremot inte särskilt stort 

utrymme för att ifrågasätta uppgifterna. 180  Detta bottnar i att socialnämnden ska 

verka för att så många som möjligt av de faderskap som utreds fastställs genom 

bekräftelse.181 Vanligtvis är det tillräckligt att parterna uppger att barnet är deras 

gemensamma, att de haft stadigvarande förbindelse samt att de bor och har bott 

tillsammans under konceptionstiden.182 Skyldigheten att försöka utreda vem som är 

far till ett barn sträcker sig fram till dess att barnet fyller 18 år, eller dessförinnan 

ingår äktenskap eller registrerat partnerskap.183 Det finns dock inget som hindrar 

socialnämnden att utreda faderskapet för en person som fyllt 18 år.184 

För att utredningsskyldigheten ska inträda krävs dock enligt lagrummet att barnet har 

hemvist i Sverige.185 De flesta kommuner utgår från barnets folkbokföring när de 

bedömer hemvist och för det fall barnet inte är folkbokfört i Sverige, men 

socialnämnden trots allt bedömer att barnet har hemvist i Sverige bör, som nämnts 

ovan, socialnämnden i den kommun där barnet vistas vara ansvarig för 

                                                 
176 2:1-2:2 FB. 

177 2:4 FB. 

178 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 176.  

179 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 179.  

180 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 177.  

181 Prop. 1969:124 s 81.  

182 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap, s. 177.  

183 2:1 FB, jfr. 6:2 FB.  

184 Jfr. JO:s beslut den 8 augusti 1975, dnr 2150/74. 

185 2:1 FB. 
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utredningen.186 Bedömer socialnämnden att hemvist inte föreligger för barnet finns 

således risk att det inte utförs någon utredning över huvud taget.  

5.6.2 Socialnämndens övriga ansvar för alla personer som vistas i 

kommunen 
 

I första hand ska ett barns föräldrar tillgodose dess intressen och se till att det 

grundläggande behovet av god omsorg och fostran upprätthålls. 187 Dessvärre har 

föräldrarna inte alltid förmåga att göra detta, samhället har därför givits det yttersta 

ansvaret för att tillgodose deras behov och rättigheter.188  

I 1:2 regeringsformen (1974:152) (RF) anges att det allmänna ska verka för att alla 

människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns 

rätt tas till vara på. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på 

grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 

gäller den enskilde som person. Även enligt 2:13  diskrimineringslagen (2008:567) 

är diskriminering förbjuden i verksamhet inom socialtjänsten. 

Som rubriken lyder är det de kommunala socialnämnderna som ansvarar för sociala 

insatser av olika slag.189 Av 2 a kap 1 § SoL följer att kommunen som personen i 

fråga vistas i ansvarar för stöd och hjälp. Enligt lagkommentaren avses med stöd och 

hjälp, genom hänvisningen till 2:1 SoL, allt som ryms inom kommunens yttersta 

ansvar. 

Även Socialstyrelsen har förtydligat att samhälles ansvar gäller för alla barn som 

befinner sig i Sverige och betonar att det även gäller besökare, asylsökande, barn till 

migrerande arbetare, personer som håller sig undan verkställighet av beslut om 

avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i landet utan tillstånd.190 

Kommunens ansvar kan dock komma att begränsas till enbart ”insatser i en akut 

nödsituation” i vissa fall. Detta gäller enligt praxis bland annat utländska 

medborgare som inte är bosatta i Sverige, men som vistas här. I RÅ 1995 ref. 70 

                                                 
186 SOSFS 2011:2 s 6. 

187 6:1-2 FB. 

188 2:1 SoL och 2 a kap 1 § SoL. 

189 2:1 SoL. 

190 Socialstyrelsen, Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstlagens arbete enligt socialtjänstlagen, 2015, s. 20.  
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hade en man haft uppehållstillstånd i Sverige under de senaste fyra åren. Under 

denna period hade han vistats drygt sju månader i Sverige och resterande tid hade 

han vistats i sitt hemland. De sju månaderna ansågs inte som tillräcklig tid för att 

mannen skulle kunna anses som bosatt inom kommunen. Exat vad som kan omfattas 

av en akut situation har däremot inte definierats närmare vare sig i lagstiftning eller i 

praxis. 

Utöver insatser när det föreligger en akut situation har ovan nämnda myndigheter, 

enligt 5:1 SoL, även ett särskilt ansvar att skydda barn och unga. Detta ansvar 

sträcker sig längre än det generella ansvaret för vuxnas levnadsförhållanden. Enligt 

lagrummet ska socialnämnderna verka för att barn växer upp under trygga 

förhållanden. Socialtjänsten måste dessutom i varje enskilt fall bedöma vilket stöd 

eller skydd enligt SoL som barnet kan tänkas behöva utifrån barnets bästa som anges 

i 1:2 SoL. 
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6. Hemvistbegreppet  
 

Hemvistbegreppet har, som visats i avsnittet ovan, fått en stor betydelse i samband 

med faderskapsutredningar. Enligt lagrummet har socialnämnden endast skyldighet 

att utreda faderskapet om barnet anses ha sin hemvist i Sverige.191 Att fastställa ett 

barns hemvist är inte helt okomplicerat och kräver ofta omfattande 

utredningsarbete.192 Trots den centrala betydelsen och svårigheten i att bedöma var 

ett barn har sin hemvist ges ingen närmare beskrivning av begreppet i vare sig SoL 

eller FB, vilket leder till att kommuner kan använda olika tolkningsmetoder för att 

definiera begreppet. Jag kommer i följande avsnitt redogöra för några av de 

omständigheter som är avgörande för bedömningen av hemvistbegreppet. Det 

följande berör i första hand vuxna personer men jag anser att det är viktig kunskap 

för att få en bättre förståelse för hemvistbegreppets komplexitet samt eftersom det i 

slutändan även påverkar barnets hemvist.193 

6.1 Fastställa hemvist 
 

I svensk rätt görs en definition av begreppet hemvist i 7:2 lag om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) och i 

19 § lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden (LIMF). Definitionerna är i stort sett ordagrant lika och 

lyder: ”Den som är bosatt i viss stat anses vid tillämpning av denna lag ha hemvist 

där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i 

övrigt måste anses stadigvarande.”  

Enligt förarbetena till lagen bör denna definition av begreppet vara utgångspunkt 

även för hur tolkningen av andra svenska privat- och processrättsliga bestämmelser 

tillämpas, däribland bestämmelser i FB.194 Definitionen som sådan ansågs inte vara 

någon nyhet i svensk rätt, rättsläget före definitionens införande är därför fortfarande 

relevant. 195  De uttalanden som finns i förarbetena till 1973 års lagändringar är 

                                                 
191 2:1 FB. 

192 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 138. 

193 Barnets hemvist tas upp under en särskild rubrik i slutet av kapitlet.  

194 Prop. 1984/85:124 s. 40 f.  

195 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 173. 
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betydelsefulla för att kunna fastställa en persons hemvist.196 Tanken var att skapa ett 

så enhetligt hemvistbegrepp som möjligt inom den svenska internationella 

familjerätten. 197  Trots att hemvistbegreppet ska vara enhetligt kommer givetvis 

bedömningen att skifta beroende på vilket ändamål lagstiftningen har där begreppet 

används och framförallt beroende av i vilket syfte det används.198 Eftersom syftet 

med den aktuella rättsregeln beaktas när graden av anknytning för att hemvist ska 

anses föreligga bestäms är det naturligt att begreppet ger utrymme för tolkning.199  

Med andra ord kommer definitionen och rättsverkningarna variera från rättsområde 

till rättsområde. Definitionen i 7:2 IÄL är tänkt att ses som en generalklausul och är 

av den orsaken inte uttömmande. Det är rättstillämpningen som slutligen avgör.200  

6.1.1 Det objektiva rekvisitet  
 

Frågan om hemvist aktualiseras vanligtvis när en person har bytt hemvist, det vill 

säga vid ankomsten (eller åtminstone efter en viss tid efter ankomsten) till ett nytt 

land.201 Vad innebär då vistelsens varaktighet och omständigheter i övrigt? För att 

kunna ta reda på en persons hemvist är begreppet är uppdelat i två rekvisit: ett 

objektivt rekvisit om vistelse och ett subjektivt rekvisit ifråga om personens avsikt.202 

Det första innebär att personen i fråga ska ha bytt sin vanliga vistelseort för att i 

fortsättningen vistas i det nya landet.203 Det finns inte någon fastställd minimitid för 

den tid en person måste vistas i det nya landet för att hemvist ska anses föreligga. 

Har man för avsikt att flytta till ett land och stadigvarande bosätta sig där kan man 

anses ha hemvist redan från ankomstdagen.204 

  

                                                 
196 Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, s. 45.  

197 Prop. 1984/85:124 s 40 f och Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande 

familjerättsförhållanden, s. 168 

198 Prop. 1984/85:124 s 41 och Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, s. 43. 

199 Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, s. 43 och prop. 1973:158 s 80 och 121. 

200  Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 148-149 

201 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 173. 

202 Ibid.  

203 Ibid. 

204 Se vidare 6.3.1. 
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6.1.2 Det subjektiva rekvisitet 
 

När det objektiva rekvisitet om ändring av den vanliga vistelseorten är uppfylld 

måste även det subjektiva rekvisitet uppfyllas. För att åtskilja en tillfällig vistelse, 

som exempelvis en resa, krävs dessutom avsikt att kvarstanna i det nya landet, vilket 

utgör det subjektiva rekvisitet.205 Kravet på avsikt att kvarstanna får dock inte tolkas 

allt för strängt. Personen i fråga behöver inte ha för avsikt att stanna för all framtid, 

utan det kan vara tillräckligt att det finns en avsikt att stanna tillsvidare.206 Det är inte 

heller enbart tiden i sig som är avgörande, en person kan vara på det klara med att 

denne någon gång i framtiden tänker flytta men ändå anses ha hemvist. En utländsk 

medborgare behöver exempelvis inte ha för avsikt att förvärva medborgarskap i 

vistelselandet.207 Hänsyn ska med andra ord tas till samtliga förhållanden i samband 

med vistelsen.208 Med det sagt betyder det dock inte att en person som vet om att den 

kommer lämna landet vid en tidpunkt i framtiden inte kan erhålla hemvist i 

Sverige.209  

Personen som hävdar sin avsikt att stanna presumeras tala sanning så länge ingen 

annan invändning görs.210 Men man kan inte enbart utgå från personens subjektiva 

avsikt att kvarstanna utan man måste samtidigt beakta de objektiva 

omständigheterna, som boende och andra förhållanden av personlig eller 

yrkesmässig karaktär som kan tala för en mer stadigvarande anknytning till det ena 

eller andra landet.211 Det handlar således om en presumtion som kan motbevisas.212 

Enligt Bogdan är nämligen risken för skenanknytningar betydande och domstolen 

bör inte utan vidare lita på den enskildes egna uppgifter.213  

  

                                                 
205 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 135. 

206 Prop. 1973:158 s. 121. 

207 Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, s. 47.  

208 Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, s. 48.  

209 Prop. 1973:158 s. 80.  

210 Prop. 1973:158 s 81. 

211 Se SOU 1969:60 s 194, SOU 1987:18 s 63, och prop. 1989/90:87 s 59. Se även Bogdan, Michael, Svensk 

internationell privat- och processrätt, s. 149.  

212 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 135 

213 Ibid.  
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6.2 Tidskravet vid hemvistbedömningen  
 

Som nämnts ovan ska bedömningen av hemvist ske mot bakgrund av vistelsens 

varaktighet och omständigheterna i övrigt. Själva definitionen i lagrummet ställer 

inga krav på att en viss tid ska förflyta för att hemvist ska uppnås. Numera finns 

flertalet avgöranden från Högsta domstolen och Förvaltningsrätten angående 

tolkningen av hemvist. Örtenheds genomgång av praxis visar att det ofta inte blir 

aktuellt att bedöma frågan om hemvist förrän personen i fråga vistats i landet under 

en längre tid och att tidsfaktorn ofta får stor betydelse vid avgörandet.214 Örtenhed 

menar att ett års vistelse i Sverige bör grunda hemvist i landet.215 

6.3 Andra relevanta omständigheter vid bedömningen 
 

Några av de övriga omständigheter som är relevanta för socialnämndens  bedömning 

(men för den sakens skull inte är avgörande i sig) är exempelvis att personen i fråga 

har en egen bostad. Bostaden är inget avgörande krav för hemvistet, men det kan 

konstateras att en bostad är ett tydligt tecken på att personen ändrat sin vistelseort.216 

Svensk folkbokföring är relevant och beaktas vid bedömningen, men enligt Bogdan 

behöver det inte vara vare sig nödvändigt eller tillräckligt för att anses ha hemvist.217 

Samma sak gäller för personer med permanent uppehållstillstånd, givetvis kan det 

ses som en förutsättning för en varaktig vistelse i landet men uppehållstillståndet är 

inte utslagsgivande som sådant. 

6.3.1 Kan man förvärva hemvist redan vid ankomsten till ett land? 
 

Vad gäller då personer som inte vistats i Sverige tillräckligt lång tid, kan man 

förvärva hemvist redan vid ankomsten till ett land? Som nämnts ovan uppställer 

definitionen i lagrummet inga krav på att en viss tid ska förflyta för att hemvist ska 

uppnås. Örtenhed skriver att en förutsättning är att de objektiva omständigheterna 

tydligt måste innebära att personen i fråga kommer att vistas stadigvarande i landet 

samt att de måste vägas upp av de subjektiva rekvisiten för att det ska vara möjligt.218 

Därutöver krävs, enligt Örtenhed, att personen har legal rätt att kvarstanna, med den 

                                                 
214 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 175 

215 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 181 

216 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 136.  

217 Ibid.  

218 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 183 
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tolkningen måste personen ha uppehållstillstånd.219 Ett exempel på en situation där 

man kan förvärva hemvist redan vid första ankomstdagen är exempelvis när 

kvotflyktingar tas emot av Sverige i ordnade former.220  

6.3.2 Kan man förvärva hemvist utan uppehållstillstånd i Sverige? 
 

I samband med hemvistdefinitionens införande i IÄL diskuterades inte 

uppehållstillståndets betydelse för bedömningen. 221  Som jag nämnde ovan är 

uppehållstillstånd inte avgörande i sig, det är däremot ett viktigt indicium för 

varaktig vistelse. I NJA 1995 s 238 ansågs dock en asylsökande ha förvärvat hemvist 

i Sverige, trots att en asylprocess ofta ger upphov till en oviss utgång. Han ansågs, 

med hänsyn till omständigheterna samt vikten av det rättsliga intresset att få en 

skilsmässoansökan prövad av svensk domstol, ha förvärvat hemvist i Sverige. En 

utgångspunkt i Svensk rätt är att uppehållstillstånd är en förutsättning för hemvist.222 

Örtenhed drar slutsatsen att undantag kan göras om vistelsen i Sverige varat en 

längre tid eller om det finns ett starkt rättsligt intresse att få saken prövad i 

Sverige. 223  Som jag nämnde i kapitel 2 kan asylprocessen vara långvarig och i 

samstämmighet med vad Örtenhed skriver kan de asylsökandes vistelse tillslut 

innebära att man måste se över hemvistbegreppet och avgöra hemvisten utifrån de 

aktuella levandsförhållandena, i exempelvis ett äktenskapsmål.224 Däremot räcker det 

inte med att personen vistas i Sverige en längre tid om inte förutsättningar finns för 

att få vistas stadigvarande i landet.225 Wickström menar att en person som saknar rätt 

att stadigvarande vistas i Sverige som princip får anses sakna hemvist här.226 

  

                                                 
219 Ibid. 

220 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 135. 

221 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 204 och Prop. 

1973:158 s. 79-81. 

222 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 208. 

223 Ibid. 

224 Ibid.  

225 Ibid.  

226 Wickström, Anita, 1998 års vårdnadsreform och socialtjänsten, s. 48. 
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6.4 Fastställande av ett barns hemvist 
 

I det följande tas upp hur barns hemvist fastställs. Vad gäller den frågan kan först 

konstateras att ett barns hemvist presumeras sammanfalla med moderns eller annan 

vårdnadshavares hemvist under de första levnadsåren, med hänsyn till barnets starka 

beroende av modern samt svårigheten med att beakta ett barns avsikter för 

framtiden. 227  I detta fall, när ett barn föds av en asylsökande i Sverige, blir 

svårigheten att beakta barnets framtidsplaner extra tydlig eftersom det är en fråga 

som uppkommer i ett så pass tidigt skede i barnets liv. Därav bör barnets hemvist i de 

flesta fall sammanfalla med moderns. Däremot kan vårdnadshavaren och barnet ha 

olika hemvist, det finns inget rättsligt hinder för att ett barn kan ha annan hemvist än 

vårdnadshavaren, bedömningen görs således individuellt.228 

Om barnet, efter en bedömning, inte kommer att växa upp i landet kan hemvist i de 

flesta fall inte anses föreligga. 229  Men det är värt att betona att avgörande för 

bedömningen är de aktuella och/eller förväntade förhållanden som ett barn växer upp 

under och socialnämnden måste, som nämnts ovan, ta hänsyn till samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet.230 

  

                                                 
227 Prop. 1984/85:124 s 42.  

228 Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 226.  

229 Prop. 1984/85:124 s. 42. 

230 Jfr. SOU 1976:39 s 324-325 och se Örtenhed, Kristina, Bostättningsanknytningar i gränsöverskridande 

familjerättsförhållanden, s. 224-247.  
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7. Diskussion, förslag på ändring och 

avslutande kommentar  

7.1 Inledning 
 

I den inledande delen lyftes en rad frågeställningar som låg till grund för uppsatsen. 

Genom redogörelsen har det visats att möjligheten för utländska barn att få 

faderskapet fastställt inte fullgörs i tillräcklig utsträckning i Sverige. En röd tråd 

genom uppsatsen är frågan om inte alla barn som finns inom Sveriges gränser bör 

behandlas likadant och erhålla samma rättigheter. I det följande kommer jag lyfta 

fram den problematik som uppsatsen gett upphov till. För att underlätta dispositionen 

och läsningen har diskussionen delats upp i mindre avsnitt som behandlar olika delar 

av vad som redogjorts för ovan.  

7.2 Ett könsneutralt medborgarskap 
 

En av de främsta rättigheterna ett svenskt medborgarskap ger ett barn är skyddet mot 

utvisning. Genom den nya MedbL har 2 § getts en könsneutral lydelse där ett barn 

automatiskt förvärvar medborgarskap vid födseln om en förälder till barnet är svensk 

medborgare, vilket till skillnad från tidigare innebär att även faderns svenska 

medborgarskap automatiskt ska föras över till barnet. För att det ska vara möjligt att 

föra över faderns medborgarskapet till ett barn med ogifta föräldrar krävs dock att 

faderskapet till barnet blir fastställt. Varken den statliga utredningen eller 

propositionen bakom ändringen till MedbL berör frågan om och hur socialnämnden 

ska hantera faderskapsfrågan för ett barn som befinner sig i Sverige med en mor som 

är asylsökande eller papperslös och som inte är gift med barnets far.231 Trots den nya 

lydelsen kvarstår således problemet att erhålla medborgarskap automatiskt för denna 

grupp av barn. När frågan om faderskap uppkommer  har barnet troligtvis inte fått 

hemvist i Sverige (eftersom hemvistet för barnet presumeras vara detsamma som 

moderns hemvist.) och socialnämndens utredningsskyldighet träder därmed inte in. 

Förutsatt att fadern är svensk medborgare riskerar barnet med andra ord att gå miste 

om sitt svenska medborgarskap, vilket medför en stor rättsförlust för barnet. 

  

                                                 
231 SOU 2013:29 och Prop. 2013/14:143. 
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7.3 Rätten till ursprung och förbud mot diskriminering  
 

Med hänvisning till vad som sagts i avsnittet om internationella konventioner får det 

anses klarlagt att ett barns rätt till sina föräldrar och sitt ursprung är långtgående. Här 

märks särskilt barnkonventionen. De redovisade artiklarna tydliggör vikten av att 

staten ser till att barn inte skiljs från sina föräldrar samt att ett lands myndigheter har 

ett ansvar för alla barn som befinner sig inom gränserna.232 Är ett barn medborgare i 

Sverige eller har barnet uppehållstillstånd och rätt att vistas i Sverige omfattas de 

naturligtvis av statens ansvar. Men Sverige bär även ansvar för asylsökande barn och 

barn som vistats här illegalt.233 Enligt artikel 2 omfattas nämligen alla som befinner 

sig inom landets jurisdiktion av konventionen och samtliga barn ska erhålla skydd 

och stöd från samhället.  

Däremot ter sig verkligheten ibland aningen mer komplicerad. Barnets rätt till skydd 

varierar beroende av omständigheter som medborgarskap, hemvist, tid för vistelse i 

landet, uppehållstillstånd etc. I uppsatsen har särskilt uppmärksammats att ett barn 

till en asylsökande förälder, utan hemvist i Sverige, riskerar att bli särbehandlat och 

diskriminerat, genom att inte få faderskapet fastställt när en sådan fråga uppdagas. 

Med andra ord krävs en viss anknytning till Sverige för att dessa barn ska omfattas 

av våra lagar. FN:s barnrättskommitté betonar särskilt att det inte får råda 

diskriminerande behandling av barn på grund av deras medborgarskap, status i 

asylprocessen eller nationalitet. 234  Det finns ingenting som motiverar att vi bör 

begränsa de rättigheter som anges i konventionen att gälla för enbart barn som är 

medborgare eller folkbokförda i Sverige. Ska barn inom Sveriges gränser ha olika 

rättigheter beroende av nyss nämnda omständigheter måste en diskussion föras 

huruvida vi ska kunna leva upp till de åtaganden vi har enligt barnkonventionen. 

Detta blir dessutom extra relevant i skrivande stund eftersom barnkonventionens 

inkorporering i Sverige är under utredning. 235  Våra skyldigheter enligt diverse 

internationella konventioner är i grunden goda ideér om hur rättigheter ska tillämpas 

men det krävs att de införlivas i vårt rättssystem samt utövas fullt ut av våra 

myndigheter för att de ska bli reella.  

                                                 
232 I enlighet med artikel 2 barnkonventionen.  

233 SOU 1997:116 s 68 f.  

234 CRC/C/GC/6 nr 6 punkt 12. 
235 Dir 2015:17. 
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Artikel 7 stadgar att ett barn har rätt att få vetskap om vem som är dess biologiska 

föräldrar. Det är en rättighet som vi är skyldiga att bevaka, dessutom talar artikeln 

tydligt för att det ska fastställas vem som är barnets far när behovet finns. Som 

nämndes i avsnitt 4.3.3 är artikel 7 även grunden till adoptivbarns rätt att få reda på 

vilka dess biologiska föräldrar är och att barn som tillkommit genom 

givarinsemination har rätt att få reda på givarens identitet. Fastställandet har en stor 

psykologisk betydelse och genom den forskning som finns på området har kunskapen 

om att ursprunget spelar en betydande roll för människors identitetsuppfattning ökat, 

vilket bör styrka alla barns rätt att få veta sitt ursprung. Att barn till en förälder som 

är asylsökande riskerar att inte få faderskapet fastställt i Sverige med konsekvensen 

att bli utvisad till det hemland som hans eller hennes mor en gång flytt ifrån måste 

anses oförenligt med barnkonventionen. 

 

Slutligen vill jag nämna att förutom att det är viktigt att fastställa faderskapet på 

grund av rent rättsliga och psykologiska faktorer, är vetskapen om ett barns ursprung 

viktigt när det kommer till medicinska förhållanden. Många sjukdomar är ärftliga 

och vetskapen om sina genetiska rötter kan förebygga spridning av dessa. Alla barn 

har rätt till den vetskapen. 

7.4 Om faderskapsutredningar och samhällets ansvar 
 

Så som lagstiftningen gällande faderskapsutredning är utformad, förutsätts  att det är 

till barnets bästa att faderskapet fastställs. Framförallt, som jag nämnde ovan, för att 

barnet ska få vetskap om sitt ursprung.  

Numera är tanken att det formellt sätt inte ska finnas några skillnader för barn som är 

födda inom respektive utom äktenskapet. Däremot föreligger en avsevärd skillnad i 

hur dessa barn får sitt faderskap fastställt. Ett barn med enbart en förälder som är 

svensk medborgare är, för att bli medborgare, beroende av hur föräldrarnas relation 

är reglerad. Barn som föds av gifta föräldrar får faderskapet fastställt genom 

faderskapspresumtionen, medan barn som föds av föräldrar som exempelvis är 

sambo eller inte lever med varandra längre får faderskapet fastställt genom att fadern 

bekräftar faderskapet, därefter måste dessutom bekräftelsen godkännas av barnets 

mor och av socialnämnden. Det kan dock konstateras att faderskapsutredningar i sig 

inte kräver några omfattande åtgärder. Att proceduren ska vara enkel för avgivande 
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av bekräftelse har även motiverats med att antalet barn födda av ogift mor har 

ökat.236  

Socialnämndens utredningsskyldighet är tänkt att fungera som vår nations sätt att 

uppfylla ett barns rätt till sitt ursprung enligt barnkonventionen. Samhället har ett 

ansvar för barnen som vistas här. Tillsammans med övriga angivna motiv för varför 

fastställandet är viktigt för ett barn bör det vara självklart att utredningsskyldigheten 

ska vara långtgående. Att vägra ett enkelt förfarande hos en socialtjänst med 

konsekvensen av att ett barn måste lämna landet innan vi vet vem han eller hon är 

synes svårmotiverat. 

Jag vill särskilt framhålla att barnen i den grupp jag undersöker, under förutsättning 

att faderskapet stämmer, de facto är svenska medborgare.237 Det enda som saknas är 

fastställelse av faderskapet. Att socialnämnd kan bidra till att denna fråga inte utreds 

medför stora konsekvenser för individen. Dessutom har staten krav på sig att 

respektera de mänskliga rättigheter som omfattas av de internationella konventioner 

som Sverige har ratificerat.  

Jag vill även framhålla det jag tog upp i 5.6.2 angående 2:1 a SoL, där det stadgas att 

det finns en skyldigheten att ge stöd och hjälp åt enskilda som vistas i kommunen 

och att ingripa till ett barns skydd. Hjälpen sträcker sig som nämnt enbart till akuta 

insatser. Det blir helt enkelt upp till varje socialtjänst att avgöra vilket stöd personen i 

fråga är berättigad till. Frågan är hur långt deras skyldighet att utreda ett barns 

familjeförhållanden sträcker sig och om det över huvud taget kan omfattas av att ge 

stöd och hjälp åt enskilda? Det tidigare ansvariga statsrådet Maria Larsson (kd) 

tolkar det som att utredningsskyldigheten är långtgående och att man inte bör riskera 

att ett barns familjeförhållanden blir outredda.238 Hon skriver ”Även i de fall ett barn 

ännu inte har fått en sådan anknytning till Sverige som innebär att det finns en 

skyldighet för socialnämnden att verka för att faderskapet fastställs, har 

socialnämnden ett ansvar för att barnens familjeförhållanden utreds. Denna 

utredningsskyldighet följer av skyldigheten att ge stöd och hjälp åt enskilda som 

vistas i kommunen och att ingripa till ett barns skydd.” Enligt min mening bör ett 

barns outredda familjeförhållanden, som det framställs i uppsatsen, omfattas av akuta 

                                                 
236 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 174.  

237 Jfr. 2 § MedbL.  

238 Svar på skriftlig fråga 2012/13:327, Fastställande av faderskap.  
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insatser. Framförallt i förhållande till det som framkommit om statens skyldigheter 

enligt barnkonventionen. 

7.5 Möjligheten till anknytning enligt utlänningslagen 
 

Det finns ytterligare en sida av problematiken, vilken presenterades i inledningen till 

uppsatsen. Jag syftar till konsekvensen av att inte fastställa faderskapet för ett barn 

som befinner sig i Sverige vars fader (potentiellt) har permanent uppehållstillstånd.  

I ett scenario där ett barn föds i Sverige av en mor som går igenom asylprocessen och 

senare får avslag måste även barnet lämna Sverige, om det inte finns någon annan 

grund för att barnet ska få stanna. En grund skulle kunna vara uppehållstillstånd 

genom anknytning. Får barnet inte hjälp att fastställa faderskapet går han eller hon 

även miste om den möjligheten. Som jag redogjorde för i avsnitt 2.2.3 ska 

uppehållstillstånd som huvudregel sökas och beviljas innan inresa till Sverige. Det 

finns dock undantag till huvudregeln som innebär en möjlighet att ansöka om 

uppehållstillstånd genom anknytning från Sverige. Ett åsidosättande av denna 

huvudregel kräver som sagt att den sökande har stark anknytning till personen i 

Sverige och det inte skäligen kan krävas att han eller hon söker från hemlandet. 

Barnet går miste om möjligheten till undantaget genom att staten inte hjälper till att 

fastställa släktskapet som anknytningen ska grundas på.  

Under avsnittet om utlänningslagen tog jag upp möjligheten till DNA-analys i 

anknytningsärenden. Om ett motargument för att det inte vore nödvändigt att 

fastställa faderskapet enligt FB under en pågående asylprocess eftersom det senare 

finns möjlighet till DNA-bevisning i anknytningsärenden menar jag att det inte är 

inte motiverat ur varken ekonomisk hänsyn239 eller med hänsyn för processen som 

barnet måste gå igenom. Det uppstår onödigt långa handläggningstider för något som 

skulle kunna lösas i första hand genom en utredning enligt 2:1 FB.240 

Sammanfattningsvis får möjligheterna till DNA-analys i ett senare skede inte 

innebära en försämrad möjlighet för ett barn att få sitt faderskap fastställt genom 2:1 

FB. Sverige bör inte utvisa ett barn utan att han eller hon får veta sitt ursprung. 

                                                 
239 I prop. 2005/06:72 s. 84 kan man läsa vilka kostnader DNA-analyser medför för staten. 

240 Se Migrationsverkets handläggningstider i anknytningsärenden på 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Handlaggningstid.html hämtad: 2016-02-27 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Handlaggningstid.html
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7.6 Hemvistbegreppet 
 

Tydligt är att det i många fall kan vara svårt, men likväl avgörande, att fastställa var 

ett barn har sin hemvist. Som jag nämnt flera gånger i framställningen ovan har 

socialnämnden idag ingen tydligt uttryckt skyldighet enligt lag att utreda och 

fastställa faderskapet för ett barn som inte har hemvist i landet. Tolkningen av 

hemvistbegreppet ska anpassas utifrån ändamålet med lagstiftningen där det 

används.241 Det framhålls att när det gäller socialnämndens utredningsskyldighet bör 

begreppet inte ges en alltför snäv innebörd.242 Genom att socialtjänsten får utreda ett 

barns familjeförhållande trots att hemvist inte föreligger finns inga direkta hinder för 

att leva upp till samt förverkliga ett barns rätt till sitt ursprung enligt 

barnkonventionen. Däremot ger nationell rätt upphov till diskriminering för det fall 

en handläggare väljer att inte företa en utredningen.  

Utan tydligt stöd i lag riskerar det att bli stora och godtyckliga skillnader i landet. 

Hemvistbegreppet kan komma att tolkas olika i olika kommuner på grund av 

avsaknaden av tydlig definition och tydliga riktlinjer vid förfarandet. Som framgått 

ville lagstiftaren undvika att definiera begreppet för att behålla dess flexibilitet. Det 

är en god grundtanke och jag håller till viss del med Örtenhed när hon skriver att det 

inte är önskvärt med en helt klar definition gällande hemvistbegreppet.243 Det behövs 

ett visst utrymme för att beakta individuella omständigheter, men för det fall det inte 

finns någon tydlig och enhetlig bedömning som kan anpassa hemvistbegreppet i den 

situation det uppkommer kan det ändå bli problematiskt. Kommunerna bör behandla 

lika fall lika och inte göra olika bedömningar för att avgöra om 

utredningsskyldigheten inträder eller inte. Utan tydliga arbetsrutiner och likartad 

tillämpning av begreppet finns det risk för skönsmässig bedömning. Det är därav 

nödvändigt med en enhetlig bedömning inom ramen för socialtjänstens verksamhet 

för att på så vis öka förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten i ärenden angående 

fastställelse av faderskap för utländska barn.  

I de flesta handlingar från Socialstyrelsen som behandlar frågor om fastställande av 

faderskap hänvisas till hemvistbegreppet som det beskrivs i Socialstyrelsens 

                                                 
241 Avsnitt 6.1. 

242 Prop. 1984/85:124 s 19-20.  

243 Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, 167. 
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handbok, Att fastställa faderskap.244 Eftersom FB inte innehåller någon definition av 

hemvistbegreppet hänvisar de i handboken istället till de tolkningar som ställs upp i 

IÄL.245  Det är enligt min mening anmärkningsvärt att en tydligare definition av 

hemvistbegreppet inte finns som riktlinje för socialnämndens utredningsskyldighet. 

Hemvistbegreppet som det används i IÄL är enligt min mening inte enkelt att 

tillämpa på barn eftersom det delvis handlar om subjektiva rekvisit, som exempelvis 

avsikten att bosätta sig på viss ort. Det är med bakgrund av detta som kommunerna 

kan komma att göra olika bedömningar. Vissa kommuner fastställer faderskapet 

medan vissa hänvisar till avsaknaden av hemvist.  

Trots att det framkommer i doktrin att folkbokföring och permanent 

uppehållstillstånd inte i sig är avgörande för ett barns hemvist drar jag ändå 

slutsatsen att hemvistbegreppet i stort sett kräver folkbokföring i kommunen.246 Om 

ett barn, efter en bedömning, inte kommer växa upp i landet kan hemvist i de flesta 

fall knappast anses föreligga. 247  För att ytterligare påtala komplexiteten och 

förvirringen står det även, i Socialstyrelsens dokument om fastställande av faderskap, 

att ”om barnet av allt att döma inte kommer växa upp här kan hemvist i de flesta fall 

knappast anses föreligga”. 248  Detta skapar såklart problem eftersom barnet är 

beroende av utredningen för att ha en reell möjlighet  att få växa upp i Sverige. För 

den grupp barn som uppsatsen behandlar kommer hemvist i de flesta fall inte anses 

föreligga och socialnämnden har därför ingen skyldighet att utreda frågan vidare. 

Möjligheten för ett barn att erhålla svenskt medborgarskap blir avhängigt den 

bedömningen. Att socialnämndens utredningsskyldighet inte träder in förrän barnet 

bedömts ha hemvist i Sverige skapar osäkerhet. Som sagt är vissa socialnämnder mer 

benägna att utföra faderskapsutredningar än andra vilket ger upphov till 

rättsosäkerhet. Det faktum att det inte finns möjlighet att förutse om barn kommer att 

omfattas av socialnämndens utredningsskyldighet när de befinner sig i landet p.g.a. 

hemvistbegreppets karaktär är inte tillfredsställande.   

                                                 
244 Se Socialstyrelsen, att fastställa faderskap s. 24-27.  

245 Ibid.  

246 Efter samtal med flertalet socialsekreterare har jag uppfattat att de oftast utgår från folkbokföringen när de bedömer 

utredningsskyldigheten.  

247 Prop. 1984/85:124 s. 42. 

248 Se Socialstyrelsen, att fastställa faderskap s. 26 där de hänvisar till prop. 1984/85:124 s. 42. 
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Ett barns familjeförhållande bör vara en sådan faktor som gör att behovet av rättsligt 

avgörande tydligt inträder, oavsett anknytning till landet. Får barnet faderskapet 

bekräftat finns en förutsättning för att vistelsen utvecklas till en stadigvarande 

vistelse.  

7.7 Förslag på ändring 

7.7.1 Inkorporera barnkonventionen 
 

Den 27 mars 2013 inleddes arbetet med att göra en kartläggning över hur 

tillämpningen av lagar i Sverige stämmer överens med barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen. 249  I uppdraget ingick att analysera vad en inkorporering av 

barnkonventionen skulle innebära samt en analys av internationella erfarenheter där 

utredaren skulle analysera konkreta skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige 

och ett urval av andra länder. Uppdraget skulle redovisas senast den 30 juni 2015.250 

Mot bakgrund av att regeringen påbörjade arbetet med att göra barnkonventionen till 

svensk lag förlängdes uppdraget. Nu omfattar uppdraget även att lämna förslag till en 

lag om inkorporering av barnkonventionen. Förslaget ska i sin helhet redovisas 

senast 28 februari 2016.251 

Arbetet med att inkorporera barnkonventionen har således redan påbörjats men jag 

väljer ändå att påpeka vikten av att konventionen verkligen inkorporeras i svensk 

rätt. Framförallt för att påvisa hur viktig en framtida inkorporering kan bli för barns 

rättigheter, inte minst för de barn som omfattas av uppsatsens problemformulering. 

Dessutom bör barnrättsperspektivet stärkas i svensk rätt för att på så vis få större 

genomslag i praktiken. Trots att barnkonventionen ska ha betydelse i 

rättstillämpningen kan det konstateras att konventionen hittills fått ett begränsat 

inflytande inom den faktiska tillämpningen i nationell rätt.252 Om inkorporeringen 

sker får konventionen en självständig ställning i rättstillämpningen vilket medför att 

artiklarna kan åberopas inför nationella domstolar och myndigheter.  

En inkorporering kommer däremot inte automatiskt göra att barns rättigheter 

tillvaratas i tillämpningen av den nationella lagstiftningen i Sverige. För att kunna 

                                                 
249 Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) 

250 Dir. 2013:35, Dir. 2014:86, 

251 Dir 2015:17. 

252 För mer om detta se exempelvis Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s. 19.  
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tillgodose barns rättigheter såsom de kommer till uttryck i barnkonventionen (och i 

andra konventioner om mänskliga rättigheter samt i nationell lagstiftning) så krävs 

det att det finns kunskap om dessa rättigheter hos dem som faktiskt ska fatta beslut 

och vidta åtgärder som rör barn. Våra myndigheter och rättstillämpare behöver 

tydliga direktiv, utbildning, vägledning etc.  

Jag håller med Stern när hon skriver att barnkonventionens genomslag blir beroende 

av att personal i kommuner, landsting och statliga myndigheter får relevant 

utbildning. Hon påpekar även att handläggare och beslutsfattare måste få tydliga 

anvisningar från ledningen inom myndigheter om att de ska utvärdera 

konsekvenserna av alla de beslut och åtgärder som tas som rör barn. Detta för att 

rättigheterna ska sträcka sig längre än att bara vara nedskrivna i ett 

policydokument.253 

Sammanfattningsvis är en inkorporering en nödvändig åtgärd och ett stort steg i rätt 

riktning för att stärka barns rättigheter i Sverige. För de barn som är föremål för 

denna uppsats bör skillnaden framförallt ligga i att barnkonventionen får starkare 

genomslag inom de olika socialtjänsterna i landet.   

7.7.2 Ändra hemvistbegreppet 
 

Enligt min mening finns det utrymme för att kritisera de regler som FB ställer upp 

angående fastställande av faderskap. Befintlig lagstiftning är svårtillämpad och har 

luckor i förhållande till barnkonventionen. Att enskilda barns välfärd offras på grund 

av att ett otydligt definierat begrepp som hemvist ligger till grund för bedömningen 

av socialnämndens utredningsskyldighet finner jag otillfredsställande. Dagens 

verklighet skapar situationer där människor från andra länder måste söka skydd i 

Sverige och därmed är i behov av den svenska statens hjälp. Vi borde därför skapa 

ett regelsystem som gör de möjligt att hjälpa barn som ännu inte haft möjlighet att 

skapa den anknytning till Sverige som hemvistbegreppet kräver. 

 

För att lösa problemet som uppsatsen ställer upp måste eventuellt lagen formuleras 

om för att anses förenlig med barnkonventionen. Jag anser att svårigheten att tolka 

hemvistbegreppet i sig påkallar en översyn av regeln i 2:1 FB. En möjlighet för att 

undvika att barn blir nekade hjälp på grund av svårigheten att bedöma dess hemvist 

                                                 
253 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s. 19. 
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är att socialnämndens utredningsskyldighet knyts till något annat förhållande än 

hemvistet. Exempelvis att man genomgående knyter utredningsskyldigheten till 

vistelse i kommunen. Enligt förarbetena till lagen om internationella 

faderskapsfrågor anser Stockholms Socialnämnd att det borde räcka med just vistelse 

i landet för att socialnämndens utredningsskyldighet ska inträda.254 Paragrafen bör 

alltså omformuleras för att underlätta att alla barn inom Sveriges gränser kan få hjälp 

av staten.  

 

Hemvistbegreppet som det är formulerat i dagsläget, tillsammans med avsaknaden av 

riktlinjer för bedömningen, ger upphov till oenhetlig rättstillämpning. För att uppnå 

rättssäkerhet måste lagen vara förutsägbar. Det uppstår därför problem när 

tolkningen av hemvistbegreppet är svår att göra, paragrafen blir därmed inte heller 

förenlig med Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen.  

 

Efter samtal med flertalet socialsekreterare har jag fått uppfattningen att det behövs 

tydligare arbetsrutiner i frågan. Hur bedömningen görs verkar beroende av hur ofta 

man stött på problemet inom kommunen. Alla barn har enligt barnkonventionen rätt 

till skydd och stöd från socialtjänsten.  Givetvis måste många aspekter beaktas innan 

en lösning på problemet kan presenteras. Det kan dock konstateras att såsom 2:1 FB 

används i landets kommuner idag kan den inte anses uppfylla kraven som ställs på 

Sverige enligt barnkonventionen.   

 

För att Sverige fullt upp ska anses uppfylla sitt åtagande enligt konventionen i den 

typ av ärenden som uppsatsen behandlar krävs att faderskapet faktiskt blir fastställt 

för alla barn som vistas inom Sveriges gränser.  

  

                                                 
254 Prop. 1984/85:124 s 19. 



 

 58 

7.8 Avslutande kommentar 
 

Syftet med uppsatsen har varit att lokalisera och lyfta de faktorer som ger upphov till 

att barn försätts i en situation där de inte får hjälp av svenska staten att fastställa 

faderskap och därmed inte heller kan få sitt svenska medborgarskapet fastställt. Det 

har framgått att barn tillerkänns omfattande skydd enligt barnkonventionen och 

övriga internationella åtaganden men att dessa rättigheter inte fullt ut tillvaratas i 

svensk lagstiftning. 

Sammanfattningsvis visar denna uppsats att arbetet inom socialtjänsten är förenat 

med svåra överväganden för barn som ännu inte fått sådan anknytning till Sverige att 

hemvist föreligger. Detta måste även ses kopplat till den risk för utvisning som följer 

genom att familjen genomgår en asylprocess enligt utlänningslagen. 

Då dessa barn kan betraktas som en särskilt utsatt grupp med svårigheter att tillvarata 

sina egna rättigheter är det extra viktigt att socialnämnden har kunskap kring de 

rättigheter som tillfaller barnen. Som framgått är det ingen enkel uppgift utan det 

behövs, utöver en inkorporering av barnkonventionen, ytterligare stöd i form av 

tydliga föreskrifter och rutiner för de verksamheter som fattar dessa beslut.  

Det krävs ett fortsatt arbete inom området för att i framtiden kunna säkerställa att alla 

barn, vid varje tillfälle får den hjälp som de är berättigade till.  
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8. Källor 

8.1 Offentligt tryck 
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SOU 2010:81  En ny biobankslag 

 

SOU 2013:29  Det svenska medborgarskapet 

8.2 Rättspraxis 

 
Europadomstolen 
Ebru och Tayfun Engin Colak mot Turkiet (dom 30.05.2006) 

 

Genovese mot Malta (dom 11.10.2011) 

 

Jevremovic mot Serbien (dom 17.7.2007) 

 

Rättsfall från Högsta domstolen 

NJA 1949 s 144 (Bureåfallet) 

 

Migrationsöverdomstolen 
MIG 2009:4. 

MIG 2011:23 

 

JO-beslut 
JO:s beslut den 8 augusti 1975, dnr 2150/74. 

8.3 Internationella källor 
 

Konventioner 
Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna 

 

FN:s konvention om barns rättigheter 

 

EG-direktiv 
2003/86/EG av den 22 september 2003. 

 

FN 
CRC/C/SWE/CO/4 - Commitee on the rights of the child, fifty-first session,  

Concluding observations: Sweden. 

 

CRC/C/SWE/CO/5 - Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden 

adopted by the Committee at its 68th session.  

 

CRC/C/GC/6 - Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, behandlingen av 

ensamkommande barn och barn som har skiljts från föräldrarna utanför 

ursprungslandet. 

 

CRC/GC/2003/5 - Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, Allmänna 

åtgärder för genomförande av konventionen om barns rättigheter. 

 

Legislative history of the convention on the rights of the child (part 1) 
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Bilaga 1 
 

Intervju med Anders Sundquist, chefsjurist på 

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar  

Hur länge har du arbetat på Rådgivningsbyrån?  

- Sedan 1991  

Har du under denna tid upplevt att kvinnor/barn inte får hjälp av 

kommunernas socialtjänster att fastställa faderskap? 

- Ja, det är nog 7-8 år sedan som vi första gången påtalade det för Socialstyrelsen 

Gäller det samtliga socialtjänster i landet? 

- Vi har inte haft kontakt med samtliga men med ett antal socialtjänster, jag kan inte 

säga exakt hur många det rör sig om men vissa kommuner har varit mer behjälpliga 

medan vissa säger att det inte är deras ansvar. 

Av vilken anledning nekar vissa socialtjänster barnen/kvinnorna hjälp? 

- De säger att det är p.g.a att de inte är bosatta i kommunen, det är hemvistbegreppet 

som avgör.  

Har ni på Rådgivningsbyrån gjort något för att motverka/påverka detta?  

- Vi började för ca 8 år sedan med ett samtal med Socialstyrelsen som då sa att de 

tyckte att vi skulle skriva ett brev till regeringen. De själva hade påtalat detta och 

tyckte det var behövligt att någon mer gjorde det. Då tillskrev vi regeringen men vi 

fick ingen reaktion. Sedan har vi försökt prata med olika organisationer under de här 

åren fram till förra året då vi på nytt skrev till regeringen utan att få något svar.  

Jonas Gunnarsson ställde 2013 en fråga angående detta till Maria Larsson, 

dåvarande stadsråd, som skulle följa upp frågan. Har ni märkt någon skillnad 

sedan dess? 

- Nej vi har inte märkt någon skillnad, det var dessutom den frågan vi ställde till 

regeringen i början av förra året, som vi inte fått svar på.  

 


