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MFoF informerar 2019:2 
Socialnämndens utredning och fastställande av  
föräldraskap vid ändrad könstillhörighet 

 Information från MFoF till socialnämnderna om utredning och fastställande av föräldraskap när 
någon eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. MFoF kommer att uppdatera 
föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap, 
föräldraskap och när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående kvinna 
med anledning av ny lagstiftning (uppdateras senare i HSFL-FS 2019). 

Nya regler från den 1 januari 2019 
Assisterad befruktning av ensamstående man 
Om en man föder ett barn ska han anses som barnets far. Det som i föräldrabalken och andra för-
fattningar sägs om mor och moderskap ska gälla för mannen.1 

Om mannen är ensamstående, det vill säga varken är gift, registrerad partner eller sambo, och har 
genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen 
(2006:351) om genetisk integritet m.m. och det med hänsyn till samtliga omständigheter är san-
nolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen ska det inte fastställas något faderskap eller 
moderskap, mannen blir ensam förälder. Detsamma gäller om mannen som ensamstående ge-

                                                      
1 1 kap. 11 § föräldrabalken (träder i kraft den 1 januari 2019). 

Sammanfattning 

• Om en man föder ett barn ska han anses som far till barnet.  

• Faderskapspresumtionen gäller inte då föräldrarna är gifta om en eller båda föräld-
rarna ändrat könstillhörighet. Faderskap eller moderskap för den som inte har fött 
barnet ska fastställas genom bekräftelse eller dom. 

• Om ett barn tillkommer med spermier från en kvinna ska hon anses som mor till 
barnet och ett moderskap fastställas. 

• Om en man föder ett barn efter assisterad befruktning med samtycke från en kvinna 
som är hans make, registrerade partner eller sambo ska ett moderskap för kvinnan 
fastställas. 
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nomgått en behandling på en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgif-
ter om spermiedonatorn och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet 
har tillkommit genom behandlingen.2 

En behörig inrättning innebär att inrättningen har behörighet enligt föreskrifter eller motsva-
rande, t.ex. tillstånd utfärdat av myndighet, i det aktuella landet att utföra den typ av behandling 
som har utförts i det enskilda fallet. För att säkerställa att förutsättningarna, t.ex. inrättningens 
behörighet eller barnets rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, är uppfyllda inhämtas 
uppgifter i första hand av mannen. Med hans samtycke kan utredaren inhämta uppgifter från in-
rättningen i utlandet men också från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för 
utredningen. Vid socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befrukt-
ning av ensamstående man ska MFoF:s allmänna råd tillämpas. Vad som däri anges om 
kvinna/moder ska gälla för man/fader. 

Faderskap och moderskap för den förälder som inte fött barnet 
Faderskap eller moderskap för den förälder som inte föder barnet ska fastställas genom bekräf-
telse eller dom. Faderskapspresumtionen gäller inte om en av makarna har bytt könstillhörighet. 

När socialnämnden ska fastställa faderskapet för den man som inte fött barnet tillämpas MFoF:s 
allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap.  

När socialnämnden ska fastställa moderskapet för en kvinna som inte fött barnet men vars sper-
mier befruktat ägget eller för en kvinna som samtyckt till assisterad befruktning av en man till-
lämpas MFoF:s allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap. Vad 
som däri sägs om man, far och faderskap ska gälla kvinnan. 

Vid tillämpningen av 1 kap. 4, 5 och 8 §§ föräldrabalken ska det som sägs om en mor gälla för 
en man.3 

Barnets rätt till information 
Angående barnets rätt till information om sitt ursprung, se MFoF informerar om Socialnämndens 
utredning och fastställande av föräldraskap. 

Frågor 
Frågor om handläggningen av utredningar av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet besvaras 
på telefontid för frågor om familjerätt, se www.mfof.se. 

Växeln har telefonnummer 08-545 556 80. 

                                                      
2 1 kap. 12 § föräldrabalken (träder i kraft den 1 januari 2019). 
3 1 kap. 13 § 3 st föräldrabalken (träder i kraft den 1 januari 2019). 
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