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Debattledaren, Hæstaréttarlögmaður Valborg Snævarr, Island, hälsade deltagarna 

välkomna och gav därefter ordet till referenten.  

 

Referenten, advokaten Øivind Østberg, Norge, redogjorde i allt väsentligt för vad han 

har anfört i sin uppsats Far och barn.  

 

Korreferenten, advokaten Sys Rovsing, Danmark: Øivind Østberg har en synpunkt om 

att generella hänsyn ges för lite vikt, men det är väl så att en dom alltid kommer att 

vara konkret och i första hand se till specifika personer inte till principer i läroböcker. 

Man kan fråga sig vad det är för några generella hänsyn som Øivind Østberg menar 

ska läggas till grund, i stället för principen om barnets bästa. Blir inte dessa generella 

hänsyn också bara retorik? Får vi bättre vägledning till att avgöra frågorna? Det tror 

jag inte. Øivind Østberg citerar i sitt referat en dom från Hoyesterett, RT 2010 s. 216, 

som tydligt visar att norsk rätt nu inte lägger någon vikt vid umgängessabotage. I 

Danmark har man haft en vacklande praxis, men nu finns där samma tendens som i 

Norge. Østre Landsret har i dom 2010.736 kommit fram till att ett klarlagt 

umgängessabotage inte får konsekvensen att modern förlorar vårdnaden eller rätten att 

ha barnet boende hos sig. Det handlade om en treårig flicka, vars föräldrar inte hade 

bott tillsammans. Modern hade vårdnaden och fadern hade haft kortare 

umgängestillfällen. Umgänget hade fungerat bra, tills modern började sabotera det. 

Fadern ville gärna ha mer umgänge och del i vårdnaden. Modern motsatte sig detta. 

Det beslutades att en vårdnadsutredning skulle göras, men modern ville inte medverka 

till genomförandet. Modern flyttade sen till Indien med flickan. Fadern var tandläkare 

och utbildad pedagog, modern var också tandläkare. Landsretten uttalade att det inte 

fanns något förhållande hos fadern som var anledning att förhindra kontakt, men det 

var nu mer än två år sedan fadern hade haft umgänge med dottern. Landsretten 

uttalade explicit att modern utan rimlig grund hade förhindrat umgänge mellan fadern 

och dottern. Hon hade under flera år, större delen av dotterns liv, saboterat umgänget. 

Landsretten ansåg dock att det skulle vara för ingripande och förbundet med orimliga 

omkostnader för den treåriga dottern om man skulle lägga vikt vid 

umgängessabotaget. Vårdnaden överfördes inte till fadern och man beslutade inte 

heller om gemensam vårdnad. I både dansk och norsk lagstiftning framgår det att man 

ska ta generella hänsyn till umgängessabotage. I praktiken görs dock inte detta, om 

domstolen inte anser att det är det bästa för barnet. Man kan därför fråga sig om det är 

riktigt att ha med en sådan skrivning i lagtexten, att umgängessabotage ska vara 

avgörande. Verkligheten visar att man inte alltid kan tillmäta umgängessabotage 

betydelse. Det finns också fall där det kan finnas en verklig grund för mor eller far att 

motsätta sig umgänge. I många fall leder de här tvisterna till orimliga resultat. Om 

man snabbare kunde komma fram till en lösning på var barnen skulle bo, om man 
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snabbare kunde sätta in medling och få samhället att hjälpa till med att träffa avtal i de 

här frågorna, så att den ena parten inte kunde dra ut på frågan i flera år så tror jag att 

man skulle kunna uppnå bättre resultat. Åtminstone i Danmark har man ofta inte 

tillräckligt med resurser inom stadsförvaltningen, inte tillräckligt med personal. Har 

man en väldigt liberal inställning kan man också ifrågasätta om det verkligen har 

någon betydelse att sakerna avgörs snabbt; kanske skulle fadern ha fått vårdnaden, 

kanske skulle modern ha fått vårdnaden men det är inget att göra åt det och nu när 

barnen har hunnit bli äldre kan de själva ta ställning. Åsikterna om i vilken 

utsträckning samhället ska gå in och medla skiljer sig åt beroende av vilken politisk 

syn man har.  

Så till tesen om jämställdhet. Øivind Østberg konstaterade att det inte fanns 

något samband mellan att far och mor var jämställda inom äktenskapet och att de 

också var det efter äktenskapet. I Danmark är det så att i fall där barnet bor med en av 

föräldrarna så bor 12 % hos far och 88 % hos mor. Det är alltså i familjer som inte har 

tvistat om saken utan själva kommit överens. En undersökning från 2009 visar att i 

familjer där man tvistat i domstol om boende, så bor 369 barn hos fadern och 679 barn 

hos modern. Alltså en bild som inte är så skev och som väl också visar att 

domstolarna inte per automatik ger modern vårdnaden/boendet. Øivind Østberg var 

inne på att det var en övervikt av kvinnor som arbetar med dessa frågor och att det 

skulle vara därför som barnen hamnar hos modern. Det tror jag inte. Jag tror inte det 

är en fråga som handlar om kvinnor och män, jag tror att det handlar om ålder. Jag 

säger alltid till mina manliga klienter, att om domaren är en äldre man, så har du ett 

problem. För de unga kvinnorna och männen, de delar vårdnaden om barnen, men de 

äldre männen har normalt inte gjort det. Så därför tror jag inte att kvinnorna 

förfördelar andra kvinnor. Jag vet inte om ni känner till den svenska barnboken som 

handlar om Alfons Åberg? Alfons Åberg bor hos sin fader, och modern existerar inte. 

Jag tror att ju fler år man läser om Alfons Åberg för sina barn så kommer kulturen att 

ändra sig och resultaten kommer att bli annorlunda. Verkligheten kommer i slutändan 

leda oss till de riktiga resultaten och jag tror inte att man kan lagstifta för att hamna 

där. I Danmark handlar det visserligen om far och mor, men i Danmark och jag 

förmodar även i andra skandinaviska länder, har barnen en helt avgörande betydelse  

Det finns ett avgörande som jag kallar ”Skurvognssagen”. En skurvogn är en 

typ av husvagn. Fadern ville ha umgänge med två barn som var tolv respektive tretton 

år. Modern sa nej, hon tyckte inte att barnen kunde bo i en husvagn. Barnen ville 

gärna bo i sju dagar hos vardera föräldern och de tyckte inte att det var något problem 

att bo i en husvagn. Stadsförvaltningen utvidgar umgänget till varannan vecka och 

Familiestyrelsen fastställer beslutet. Jag anser att man i Danmark tar väldigt stor 

hänsyn till barnens vilja och att man i stor utsträckning ger utökat umgänge till den 

förälder som inte är vårdnadshavare. Till sist vill jag referera till en undersökning från 

Socialforskningsinstituttet (SFI) från 2010 som konstaterar att fäder mer frekvent än 

tidigare blir boendeförälder. Detta för att umgänget är mer omfattande än tidigare och 

om fadern har haft umgänge under en längre tid så har han ju bevisat att han är bra 

nog. Om det senare skulle bli en rättssak av umgängesfrågan så har han bättre chanser 

att bli boendeförälder eftersom han har visat att det fungerar och barnen vet vad de har 

att välja emellan, de vet hur det är att bo hos far respektive mor. Øivind Østberg 

refererar till en norsk undersökning om delad omsorg, alltså att barnen bor varannan 

vecka hos mor respektive far, och han menar att undersökningen från 2007 visar att 
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växelvis boende i stor grad är en lyckad lösning för både barn och unga. Det finns en 

dansk undersökning från 2010 som konkluderar motsatsen; barnen blir stressade av 

frekventa byten av hem och påtar sig ansvar för att få ordningen att fungera, när nu far 

och mor vill ha den lösningen. 

Jag har i min praxis konstaterat att män är större matematiker än kvinnor. 

Om det är en sak de kan så är det tvåans gångertabell, man kan del med två, jag ska ha 

halva delen och du ska ha halva delen. Till viss del kan det väl vara så att om far är 

glad, för att hans beräkningar har fungerat och mor är glad för att umgänget funderar, 

så är väl barnen också förhållandevis glada. Jag säger inte att man inte ska göra på det 

här sättet, men man kan överväga om det inte är på föräldrarnas premisser lika mycket 

som det är på barnens.  

När det gäller det andra huvudämnet, om det ska gå att tvinga någon till 

umgänge, så kan man naturligtvis inte göra det. Kan man inte samtala med varandra 

så kan man inte heller samarbeta och tvärtom. I Danmark har man möjlighet att få ett 

samtal genom Stadsforvaltningen och man kan tänka sig att barnen vill att deras far 

kallas till ett sådant möte så att de kan få berätta för honom att de längtar efter honom 

och gärna vill träffa honom. Jag tror inte att man kan tvinga någon, men man kan 

pröva. Om far och mor har svårt att samarbeta kan man försöka nå en lösning genom 

medling. I Danmark finns det en väldigt klar lagstiftning när det gäller genetisk far 

eller juridisk far, socialt faderskap är detsamma som juridiskt faderskap. Är man född 

inom äktenskapet så registreras den far och mor som var gifta med varandra, oavsett 

om någon annan skulle vara genetisk förälder. Upp till 10 % av danska barn födda 

inom äktenskapet är rent genetiskt inte barn till sina registrerade föräldrar. Vilken 

glädje skulle det ge det barnet eller de föräldrarna att få det konstaterat. Det finns ett 

avgörande från Østre Landsret från den 26 november 2010 där det var uppenbart att 

den äkta mannen inte var far till barnen, föräldrarna hade inte haft något sexuellt 

förhållande. Barnen var två respektive fyra år gamla. Den genetiska fadern ville dock 

inte registreras som far till barnen. Detta räckte för frågan om faderskap inte skulle tas 

upp till ny prövning, för barn ska ha en far och en mor. Så det sociala faderskapet har 

en mycket stark ställning i Danmark.  

Slutligen detta med spermadonation. Dansk spermaexport är en stor och 

lönsam industri. Detta tyder ju på att det finns många kvinnor som önskar att den 

biologiska fadern inte ska ha någon del i barnens liv. Det tycker jag är fel, men det är i 

första hand något man får bearbeta moraliskt. Vid en anonym spermadonation får man 

fylla i formulär där man godtar de regler som gäller, t.ex. sjukdomshistoria och hur 

många barn man får avla. Slutligen hade jag velat spela ett stycke från den svenska 

musikalen Mamma Mia, men jag blev avrådd från detta av någon på mitt kontor som 

sa att det kunde bli problem med upphovsrättigheten. Mamma Mia handlar i alla fall 

om en ung flicka som inte vet vem som är hennes far. När hon ska gifta sig läser hon 

sin mors kärleksbrev och får reda på att hon har tre möjliga fäder. Hon bjuder dem 

alla tre till sitt bröllop men lyckas inte ta reda på vem av dem som är hennes far. 

Konklusionen blir att det är bättre att ha tre fäder än ingen alls, en ganska positiv 

konklusion.  

 

Professor Trude Haugli, Norge: Angående tes 1 så tänker jag att om det läggs för lite 

vikt vid barnet bästa som grupp så överensstämmer det med bestämmelserna i 

barnlagen och FN:s barnkonvention. Det är det individuella man ska ta hänsyn till i 
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varje enskilt mål. Tes 2 uppmärksammar att det finns en stor andel kvinnor som är 

aktiva inom detta rättsområde. Du kritiserar en dom från 2010 där det var kvinnliga 

domare i högsta domstolen, medan de lägre instanserna hade manliga domare och 

ställer dig frågan om de kvinnliga domarna verkligen tog umgängessabotaget på 

allvar. Då tänker jag att om du menar att det har betydelse för sakens utgång vilket 

kön domaren har så kan man konstatera, med vetskap om att flertalet av både 

advokater och domare är män, att detta är otroligt riskabelt för kvinnor. När det gäller 

tes 5 och den skeva statistiken till förmån för mödrarna så ingår väl även den del av 

föräldrarna som är eniga. Jag undersökte praxis från lagmansretterna för ett par år 

sedan och där var det ett flertal fall där fadern fick rätt i att barnen skulle bo hos 

honom och jag kunde inte utläsa att detta skulle bero på att mödrarna i de här fallen 

var sämre. Att delad vårdnad skulle vara för barnens bästa, att belägga detta genom att 

hänvisa till forskning gör mig väldigt skeptisk. Jag är själv forskare och vet att man 

för i princip varje ståndpunkt man har som jurist kan finna en undersökning som 

stödjer den syn man har. Så om vi ska hänvisa till forskning vill jag gärna läsa den 

undersökningen och se vilka grupper som har undersökts, vilka premisserna är, vilka 

frågor som har ställts och vad som är basen för undersökningen.  

 

Advokaten Jytte Lindgård, Danmark: Huvudtesen här, att fäder inte utnyttjar sina 

rättigheter, kan man vända på i dag. Efter att ha biträtt både män och kvinnor i många 

tvister av den här typen anser jag faktiskt att problemet ofta kan vara det motsatta. 

Män överutnyttjar sina rättigheter och inte alltid på ett sätt som gynnar barnen. När vi 

fick en ny lag i Danmark 2007/08 så var det en fullständigt övervägande huvudregel 

att man ska ha gemensam vårdnad. Det är en fin tanke, men man ska inte tillämpa 

regeln blint, för det finns exempel på familjer där föräldrarna har ett så dåligt 

förhållande att det är värre för barnet att allting ska beslutas av två personer, än att 

bara en gör det. Det finns exempel på män, och kvinnor för den delen, som kräver 

växelvis boende, inte för att det är bäst för barnet utan för att de inte unnar modern att 

ha barnen lika mycket eller mer umgänge än de själva. Det kan också vara en 

ekonomisk fråga, vid växelvis boende ska ju inget underhåll betalas till någon. Det är 

ju så i den danska rätten, och jag tror även i de andra nordiska länderna, att man ska 

ha en fast bosättning och sen kan man därutöver ha växelvis boende. Oftast är det 

mödrarna som är de fasta boföräldrarna och sen framgår det inte att barnen på 

växelvis även hos fadern. Det ser alltså ut som att mödrarna har barnen mycket mer än 

de i verkligheten har. Mödrarna tjänar ofta mindre pengar och då har det betydelse att 

modern är boförälder, eftersom hon då får bidrag. Till sist instämmer jag i att 

beroende av om klienten vill ha argument för att det är bra eller dåligt med växelvis 

boende så går det att hitta undersökningar som ger stöd för den åsikt man önskar 

uttrycka.  

 

F.d. Høyesterettsdommeren Karin M. Bruzelius, Norge: Det är ett mycket viktigt tema 

som tas upp här i dag, ett ämne som mer än annan juridik berör enskilda individer, 

särskilt barn. Det allra bästa, tror jag vi alla kan enas om här idag, är att föräldrarna 

kan enas om var barnen ska vara eller var de ska växa upp efter att föräldrarna har 

skilt sig. Dessvärre finns det en del tillfällen där denna typ av enighet inte är möjlig att 

uppnå mellan föräldrar och där de tvistar om saken i domstol. Har de väl börjat tvista i 

domstol finns det en tendens att de vill ta saken helt ”til tops”. Det är osedvanligt svårt 
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för domstolar att avgöra dessa tvister. I de fall där barnen är gamla nog har domaren 

möjlighet att fråga barnet om dess åsikt i konflikten, något som kan vara svårt att 

uttrycka med tanke på barnets lojalitetsförhållande till bägge sina föräldrar. I många 

fall rör konflikten mindre barn som inte får samma möjlighet att komma till tals. 

Domaren måste sen, med eller utan psykologiskt bistånd och undersökningar, komma 

fram till ett slut. I de allra flesta fallen är föräldrarna likställda när det gäller 

omsorgsförmågan om barnen, men man måste ändå besluta hos vem barnen ska ha sitt 

permanenta boende. I Norge har vi ju nu fått en möjlighet att utdöma delad bostad 

(växelvis boende), men geografiskt sett är det inte alltid så lätt i ett land som Norge 

där föräldrarna kan ha flyttat långt ifrån varandra efter skilsmässan. Det finns exempel 

på där barnen bor växelvis hos sina föräldrar och byter skola varje eller varannan 

vecka. Det är inte särskilt lyckat ur barnets synvinkel att ha så långa avstånd mellan 

boendena. Det var på förslag att föräldrarna skulle vara tvingade att bo kvar i närheten 

av varandra, men det är inte alltid möjligt för bägge föräldrarna att hitta 

tillfredsställande arbeten på samma plats. Under flera år var jag domare i den norska 

högsta domstolen. Det är ganska många fall som överklagas dit, särskilt från mödrar 

som inte har fått vårdnaden om barnen, men de allra flesta mål tas inte upp eftersom 

de egentligen inte lämpar sig för högsta domstolen att avgöra. Det fall som Øivind 

Østberg refererar till är ganska speciellt och jag tror att man måste läsa det avgörandet 

i sin helhet med alla förutsättningar klara för sig, för att se varför utgången blev som 

den blev. Jag blir lite arg över angreppet på principen om barnets bästa. Om vi ska ha 

något rättesnöre så är det trots allt att försöka hitta de lösningar som är för barnets 

bästa. Det har vi förpliktat oss till internationellt vid anslutningen till 

barnkonventionen. Om föräldrarna inte klarar av att enas om vad som är bäst för 

barnet så är det vår skyldighet att försöka hjälpa barnet i den svåra situation som 

föräldrarna har försatt barnet i.  

 

Øivind Østberg: När det gäller barnets bästa önskar jag problematisera tesen och 

hänvisar därför i referatet till ett rättsfall där barnets bästa som grupp ställdes mot 

individuella hänsyn. Fallet handlade om två barn som var födda i Indien av en 

surrogatmor. Både sperma och ägg kom från en donator. Vid första försöket fick den 

norska kvinnan, som hade organiserat alltihop, som var uppdragsgivare, avslag från 

norska myndigheter på sin ansökan om adoption av barnen. Det var helt klart att det 

skulle vara till barnets bästa att adopteras av den norska modern, barnen hade ingen 

tillhörighet till Indien. Myndigheterna menade att detta skulle undergräva bl.a. arbetet 

med att motarbeta handel med barn från tredje världen. Saken löste sig till slut med att 

barnen blev adopterade, men det gavs väldigt klara signaler om att detta var ett 

engångstillfälle. Angående att man inte lägger vikt vid umgängessabotage så har det 

varit en klar dragning i norsk rättspraxis från 1980-talet, då vi hade domar från Högsta 

domstolen där momentet umgängessabotage togs upp och det var kända professorer 

som Peter Lødrup som uttalade sig i det sammanhanget i den juridiska debatten. 

Några konsekvenshänsyn finner man inte spår av i nyare rättspraxis. Jag menar att det 

var sunt och riktigt det sätt som man reflekterade kring detta förr. Jag har inte framfört 

åsikten att kvinnliga domare dömer till fördel för mödrar, jag är också helt enigt med 

de som säger att äldre män kan vara de värsta domarna, det framför jag också till mina 

klienter. Kanske inte så mycket längre, men i alla fall för 15 år sedan var detta en 

realitet. Angående procentfördelning i praxis så är det förstås så att de flesta når 



Far och barn 

 

288 

 

enighet utanför domstolen, men enighet nås i ljuset av det man känner till om hur 

praxisen från domstolarna ser ut. Är man medveten om att man har en dålig 

utgångspunkt inför en tvist i domstol ingår man hellre ett frivilligt avtal med mor om 

att hon ska ha vårdnaden. Jag noterar en utbredd skepsis mot undersökningar och jag 

anser tvärtemot att det finns många relevanta undersökningar på detta område. Den 

kanske säkraste slutsatsen är väl att skilsmässa inte är bra för barnen. Det går sämre 

för barn som har genomlevt en skilsmässa än för barn som inte har gjort det, det har 

undersökningar visat. För egen del har jag blivit mer skeptisk till gemensam vårdnad 

än vad jag har varit tidigare.  

 

Karin M. Bruzelius: Angående tes 10 så skrev jag en lång artikel om detta redan år 

1991 och jag noterar att ämnet tas upp till diskussion med jämna mellanrum och 

utreds i samband med olika lagändringar. Jag ser att vi är eniga om att en fars 

rättigheter också måste kopplas till plikter. Det är viktigt att man inte bara ska ha 

rättigheter utan också plikter och ansvar. Øivind Østberg önskar däremot inte att ett 

brott mot dessa plikter ska få några konsekvenser, och där är vi kanske inte helt på 

samma linje. Ska det finnas en rättslig plikt bör det också få några konsekvenser om 

man bryter mot denna plikt. Mödrar har aldrig själva kunna frånsäga sig ansvar för 

sina barn. Om man är skyldig att ta ansvar för sina barn så får man göra det. Om fäder 

uteblir från samvaro som de har förpliktat sig till att genomföra så måste mödrarna ta 

över ansvaret för barnen även vid dessa tidpunkter och då är det ingen som säger att 

det är dåligt för barnen att vara tillsammans med sina mödrar för att mödrarna är 

skyldiga att ta hand om dem. Logiken håller inte riktigt. Kanske är det inte så bra med 

böter för att genomföra umgänge, men varför ska man få en umgängesrätt om man 

inte tänker nyttja den. Det kan vara en öppning för att faktiskt inte ge någon 

umgängesrätt, för att umgänget ändå inte blir av och då ska barnen slippa sitta och 

vänta på fäder som faktiskt inte kommer till de avtalade umgängestillfällena. När det 

gäller kopplingen mellan barnbidrag och umgänge så ser jag det som positivt och så 

ser också lagen ut i Norge i dag, att man kopplar ihop umgänge och bidrag. Jag är lite 

skeptisk till det för motivationen både från mödrar och från fäder kan bli ekonomiskt 

betingad i stället för att det i första hand är med hänsyn till barnets bästa som man 

kommer fram till umgänge i en bestämd omfattning.  

 

Sys Rovsing: Man skulle kunna understryka att umgängesrätten handlar om att barnet 

har rätt till båda sina föräldrar. Det borde man kunna förklara, om man har en mor 

eller far som inte vill vara tillsammans med sitt barn kan man lyfta konflikten från 

dem och med hjälp av en medlare försöker lösa konflikten dem emellan genom att 

trycka på att det är barnet som har en rätt att träffa både sin mor och sin far.  

 

Tingrettsdommeren Inger-mari Landfald, Norge: Angående frågan om umgänge och 

fäder som inte kräver rätt samvaro och om detta ska vara en plikt så är jag skeptisk till 

om det skulle vara för barnets bästa att tvinga någon till umgänge som inte är 

intresserad av det. Fäder som inte är intresserade av att ha umgänge med sina barn 

kanske inte heller anstränger sig för att agera utifrån barnens bästa.  

 

Øivind Østberg: Det som Sys Rovsing framför om medling tycker jag är nyttigt och 

viktigt. Det danska systemet fungerar där bättre än det norska. En effektiv 
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medlingsinsats vid tvist om umgänge skulle kunna lösa akuta problem kring t.ex. 

sommarlov och andra liknande tillfällen.  

 

Sys Rovsing: Jag har i fall där det har varit väldigt stora konflikter, där föräldrar inte 

kan enas om vare sig sommarlov eller andra praktiska saker och där det har blivit en 

för stor belastning för myndigheterna, avtalat om privat medling, alltså att parterna på 

förväg vet vilken person som kommer att lösa de problem som uppstår. Det kan göra 

föräldrarna trygga och få dem att avtala om olika saker, de vet att om de inte kan enas 

så ringer de till den medlare som de har kommit överens om att anlita. Om de sen inte 

har behov av att anlita denna person så är det ju bara bra.  

 

Øivind Østberg: Tes 17 är reviderad till att ha den lydelse som framförts i dag, dvs. 

pater-est-regeln som gäller i alla nordiska länder, medför att ett antal barn växer upp 

med en juridisk far som inte är biologisk far. En sådan regel kan knappast motiveras 

med hänsyn till gemenskaps- och rättsutvecklingen.  

 

Advokaten Olav Willadsen, Danmark: Jag har en klient som är ådömd faderskapet till 

ett barn fött utom äktenskapet. Han har själv länge tvivlat på att han är far till barnet, 

så vi inledde en rättssak för att få ta del av utförda blodprover. Han fick avslag från 

Rättsmedicinska institutet och i Landsretten fick de reda på att blodproverna var 

förstörda. Det var dock inget problem, för både barnet, modern och den utpekade 

fadern bor i Köpenhamn. Men att ta nya prover skulle vara ett för stort ingrepp ansåg 

domstolen. Resultatet blev att min klient är dömd att vara far till ett barn där det finns 

osäkerhet om barnet verkligen är hans. Han kan inte få saken prövad.  

 

Professorn Aslak Syse, Norge: Øivind Østberg bytte tes från att vara mot 

grundföresatserna med pater-est-regeln till att vara för resultatet av regeln till att nu 

också vara mot resultatet. Det är ganska spännande att anse att en regel som har 

funnits i ett par tusen år i alla länder i vår kulturkrets bör förkastas just för att den har 

funnits i så många år. Den alternativa tesen är inte dålig, det är ju de två roligaste 

utgångspunkterna man har för att prata om detta, nämligen den rena biologin eller det 

synsättet som är lite mer lag och ordning, nämligen att folk som gifter sig i stort sett 

förväntas få barn tillsammans. Det finns en stark organisation i Norge som menar just 

det, Feldömda fäders förening. Annars är det många andra som har uppfattningen att 

pater-est-regeln ska finnas kvar, detta har även Advokatföreningen slutit sig till. Det 

är t.o.m. så att Arbeiderpartiet på stortinget gärna ville ha pater-est-regeln även för 

sambos, för att det är en så bra regel. Detta tilläts dock inte, för det skulle krävas ett 

helt nytt register över sambos och regering kring vad som krävs för att man ska anses 

vara sambo. Men jag står för den åsikten jag hade, det är en historisk regel, som 

kommer från den tiden då det inte nödvändigtvis var äkta maken som var far till 

barnet. Detta är ju välkänt i alla länder och i alla tider, att fäder kan vara ganska så 

många och det finns många historier från vår kulturkrets om tjänsteflickan som måste 

gifta sig med den ena eller den andre mot ett ganska ansenligt bidrag från en person 

som säkert kände att han var biologisk far till ett barn. Frågan är om det är bättre för 

barnet att ha en far som inte vill ha barnet än att ha en far som vill ha barnet. Det 

tycker jag är en inte helt oväsentlig poäng och det bortser du från i den tesen. Nästa 

tes som du inte pratade så mycket om är återinförandet av val av fader. I Norge är det 
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så i dag, om man väljer biologin som det ena ytterspåret, att om ett barn är fött inom 

äktenskapet är det ett etablerat juridiskt faderskap. Mor har hela tiden misstänkt att 

någon annan är biologisk far och vid en skilsmässa öppnar norska regler upp för att 

det inte bara blir skilsmässa utan den äkta mannen förlorar också det juridiska 

faderskapet, han har ingen umgängesrätt till barnet som han uppfostrat som sitt eget. 

Detta är den mest ovänliga regeln mot fäder som finns i norsk rätt och jag är väldigt 

intresserad av att höra varför du förespråkar denna regel när du lägger an en annan ton 

i övrigt.  

 

Dosenten Hrefna Fridriksdottir, Island: Tes 14 om de biologiska banden tycker jag är 

problematisk, speciellt när det kopplas samman med att de biologiska banden är 

grundläggande och att det därför i utgångspunkt ska läggas stor vikt vid att juridiskt 

faderskap etableras i enighet med biologiskt faderskap. Det håller jag inte helt med 

om. Jag tror att vi måste hålla isär de grundläggande hänsynen om att känna till sitt 

ursprung att barn har vetskap om sitt biologiska ursprung, det är inte detsamma som 

juridiskt faderskap. I barnrätten vet vi inte vad vi vill göra med biologin och val av 

föräldrar. Biologin är normalt så viktig, men när man kommer in på konstbefruktning 

så får föräldrars val företräde framför biologin. Om vi har barnperspektivet i huvudet 

så tror jag vi måste se till varje enskild situation och ha som utgångspunkt hur barn 

upplever den situation de föds in i och vad det är som är nödvändigt för barnet att veta 

och vilket juridiskt tillstånd som är väsentligt eller nödvändigt för barnet.  

 

Universitetslektorn Torbjörn Ingvarsson, Sverige: Något som jag tycker är väldigt 

tydligt nu när vi pratat om huvudtemat far och barn är att det är väldigt 

motsägelsefullt i vår tid att vi å ena sidan pratar om den klassiska familjen som om 

den fortfarande fanns än att den ens riktigt någonsin har funnits, den har fallit samman 

i någon mening och det verkar som att vi letar efter något nytt, hur ser en familj ut 

egentligen, vem är det som ingår i en familj. Det här idealet med mor, barn, far är en 

ganska kort parentes i samhällsutvecklingen där det har varit på det sättet. 

Storfamiljer, oklara släktskap och tider när vi inte ens kan slå fast riktigt vem det är 

som är far till ett barn, ligger inte så förfärligt långt bort. Om man då tittar på frågan 

om vad är det som är det viktiga för barnet, så skulle jag fortfarande vilja säga att det 

är inte vem är min faktiska biologiska far, inte heller vem som är min faktiska 

biologiska mor utan vem är det som är min sociala kontext, den som faktiskt har tagit 

hand om mig, den som jag bryr mig om och som jag anser vara min förälder. Det 

skulle jag säga är långt viktigare än någon som kanske någon gång har lämnat några 

kromosomer som har gjort att jag existerar på den här jorden. Utifrån det perspektivet 

så går det faktiskt inte riktigt att få ihop de här två väldigt motsägelsefulla 

strömningarna där å ena sidan samkönade par ska ha rätt att ha barn och helst inte 

någon inblandad man om det är två stycken kvinnor utan båda kvinnorna ska betraktas 

som föräldrar, och hade man nu tänkt sig två män som blev tillsammans, då ska man i 

princip inte heller behöva ha med en kvinna som är förälder utan båda i paret ska vara 

föräldrarna. Samtidigt som vi trycker så otroligt hårt på detta med biologiskt ursprung 

i andra sammanhang, varför är det så väldigt viktigt när vi rör oss i kärnfamiljen, eller 

det som vi kallade för kärnfamiljen och plötsligt är det inte viktig alls i en annan 

fråga, dessa två olika teman är oundgängligen motsägelsefulla, de går inte att lösa upp 

och jag tror därför inte heller att man får titta på bara frågan genom kontexten just den 
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klassiska kärnfamiljen utan ett betydligt vidare perspektiv totalt sett. Så min 

förhoppning är just att hitta den här balansen mellan de här två, för jag tror att de här 

principerna måste kunna samexistera och det måste gå att hitta en tydligare balans. 

Därmed, om man nu ska prata om en av de konkreta teserna, så tror jag inte att det går 

att avskaffa pater-est-regeln, jag tror att vi kommer att fortsatt behöva den, av många 

olika skäl, men kanske tydligare tala om när den används och när den inte används.  

 

Øivind Østberg: Barnets bästa är inte så enkelt när man går närmre in på det. 

Problemställningen är sammansatt. Vi lever i revolutionära tider, DNA-molekylen 

upptäcktes för inte så länge sedan, det är helt nytt i historien faktiskt att man kan 

etablera säkerhet för genetiskt faderskap. Vi ser också att sociala förhållanden kring 

familjer har ändrat sig enormt. Man måste försöka hitta lösningar med blicken riktad 

mot framtiden i ljus av nutiden och inte förankra den endast i tradition. Pater-est-

regeln har definitivt grund för sig. Lite för diskussionen själv la jag fram tanken om 

att införa obligatoriskt DNA-testning. Men det är komplicerat. Om man ska ändra ett 

etablerat socialt faderskap, som norsk lagstiftning öppnar för så riskerar man den 

situationen att den faktiskt sociala fadern mister alla rättigheter och det är naturligtvis 

inte något jag önskar. Det är inte önskvärt. När det gäller social far kontra biologisk 

far, om man tänker sig att det införs obligatorisk DNA-testning redan vid födseln, så 

måste man ha klart för sig att det kan vara så att den äkta maken vet att det är en 

annan man som är biologisk far, men att alla är eniga om och önskar att barnet ska 

växa upp med den äkta maken som sin sociala far. Då kan man avtala om det, ett 

sådant avtal är inte baserat på lögn och osäkerhet utan på full öppenhet om hur det 

faktiskt är.  

 

Sys Rovsing: Vi har pater-est-regeln, vi borde komplettera den med en mater-est-regel, 

som slår fast att barnet har en far och en mor som tar omsorg för det när det föds. Man 

kan vara förälder på många olika sätt, man kan vara biologisk far eller mor och social 

far eller mor. Det är upp till lagstiftaren att slå fast vilka juridiska konsekvenser det 

får. Diversitet är ett modeord inom biologin och det är det ju också i verkligheten och 

därför tror jag bara att man måste få lägga andra juridiska rättigheter eller plikter i vad 

det är att vara far eller mor än de som vi känner till i dag. 

 

Debattledaren, Valborg Snævarr; tackade referenten, korreferenten och 

mötesdeltagarna för en intressant debatt och upplyste om att förutom referent och 

korreferent deltog sex kvinnor och tre män i debatten.  

 



 

 

 


