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Summary 
Despite extensive amendments to Swedish law there are still differences 
remaining between same-sex and opposite-sex couples in the area of family 
law. The main issues discussed in this essay relate to marriage and children, 
including not only the rights provided by recent changes in the law but also 
what opportunities these rights have actually created.  
 
For most of recorded history the right of marriage has been reserved for a 
woman and a man. Some countries have changed their laws and opened up 
the possibility of marriage to same-sex couples. Several others, including 
Sweden, have adopted some kind of civil partnership. These types of laws 
provide similar rights as a marriage but the partnership is still a different 
legal concept. This essay describes the current state of Swedish law as well 
as the Government Official Report, the government bill and the legislative 
procedure that will probably lead to a gender-neutral marriage law taking 
effect in May of 2009. The right to marry and the right to family life are also 
included in the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms. A conflict can however be said to exist 
between the prohibition against discrimination based on sexual orientation 
and the provision that grants only a woman and a man the right to marry.  
 
When the Swedish Registered Partnership Act came into force in 1995 all 
rules regarding the status of legal parenthood were explicitly excluded. The 
issue has been discussed in numerous Government Official Reports and 
research has been carried out. The main question has been whether children 
would be harmed by an upbringing with homosexual parents. These studies 
have established that homosexuals are generally as good parents as anybody 
else. Still, prevailing social attitudes has caused delay in amending the laws.  
 
In 2003 registered partners were given lawful rights to apply to become 
adoptive parents. After that amendment, same-sex couples (registered 
partners and cohabitants) can also become specially appointed custodians. 
Two years later access to insemination at Swedish hospitals was granted as 
well. These are, however, rights that can be difficult to claim in reality and 
the investigations and the regulations within the authorities have turned out 
to differ between applicants depending on their sexual orientation. 
 
The legal status of parenthood has also been a part of the discussions. A 
presumption of parenthood is provided by law for a female registered 
partner or cohabitant if the child is born after insemination under the 
Swedish law but not if the procedure has taken place at home or abroad. In 
such cases, the parents must first register their partnership (if they are not 
already registered partners) and then go through with a formal adoption in 
order to obtain legal parental status. 
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Sammanfattning 
Trots omfattande ändringar i svensk lag kvarstår skillnader mellan 
samkönade och olikkönade par inom familjerättens område. De huvudfrågor 
som behandlas i denna uppsats rör äktenskap och barn. Inom detta ryms inte 
bara de rättigheter som senare lagändringar har givit utan även de 
möjligheter dessa har genererat i praktiken.  
 
Äktenskapet har historiskt sett varit reserverat för en kvinna och en man. 
Några länder har dock ändrat sina lagstiftningar och öppnat upp äktenskapet 
för samkönade par medan flera andra länder, däribland Sverige, har antagit 
någon form av partnerskapslagstiftning. Sådan lagstiftning ger liknande 
rättigheter som ett äktenskap men är fortfarande ett särskilt rättsinstitut. I 
uppsatsen redogörs för nuvarande svensk lagstiftning samt den utredning, 
den proposition och det förfarande som troligen kommer att resultera i att en 
könsneutral äktenskapslagstiftning träder i kraft i maj 2009. Rätten att ingå 
äktenskap och rätten till familjeliv är också inkluderade i Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (Europakonventionen). En konflikt kan dock 
sägas råda mellan förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
och den bestämmelse som endast ger en kvinna och en man rätt att ingå 
äktenskap. 
 
När den svenska partnerskapslagen trädde i kraft 1995 var alla regler som 
avsåg rättsligt föräldraskap undantagna. Frågan har diskuterats i ett flertal 
utredningar och forskning har genomförts. Huvudfrågan har varit huruvida 
barn skulle fara illa av att växa upp med homosexuella föräldrar. Det har 
konstaterats att homosexuella generellt sett är lika goda föräldrar som någon 
annan men rådande samhällsattityder har medfört att lagändringar har dröjt. 
 
År 2003 fick registrerade partner laglig rätt att prövas som adoptanter och 
efter denna lagändring kan samkönade par (registrerade partner och sambor) 
även bli särskilt förordnade vårdnadshavare. Två år senare fick alla par 
tillgång till insemination på svenska sjukhus. Detta är dock rättigheter som 
kan vara svåra att utnyttja i praktiken. Det har visat sig att utredningar och 
regler inom myndigheter och landsting i vissa fall skiljer mellan sökanden 
beroende på deras sexuella läggning.  
 
Det rättsliga föräldraskapet har varit en annan del av diskussionerna. En 
föräldraskapspresumtion gäller för en kvinnlig registrerad partner eller 
sambo om barnet har kommit till genom insemination enligt svensk lag men 
inte om denna har skett i privat regi eller utomlands. I de fallen måste 
föräldrar, för att erhålla rättslig föräldrastatus, först registrera sitt 
partnerskap (om de inte redan gjort det) och sedan genomföra en adoption 
av barnet. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min snälla mamma och till mina underbara 
vänner som har stöttat mig när det har känts lite motigt. Ett stort tack även 
till min handledare Eva Ryrstedt som har svarat på alla mina envisa frågor 
och gett mig tips och idéer. Slutligen vill jag tacka de personer som har tagit 
sig tid och ställt upp på intervjuer och de som har svarat på mina frågor över 
telefon. Utan all hjälp skulle uppsatsen inte ha blivit densamma. 
TACK! 
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Förkortningar 
bet.  betänkande 
Europakonventionen Europeiska konventionen (4 november 1950) om   

skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

FB  föräldrabalken  
HomO  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av  

sexuell läggning 
inseminationslagen lag (1984:1140) om insemination 
lagen om genetisk  
integritet  lag (2006:351) om genetisk integritet 
LVU  lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om  

vård av unga 
MIA  Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor 
NIA  Statens Nämnd för Internationella Adoptioner  
partnerskapslagen lag (1994:1117) om registrerat partnerskap 
prop.  proposition 
RF  regeringsformen 
RFSL  Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas  

och transpersoners rättigheter 
SOSFS  socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
SOU  statlig offentlig utredning 
SoL  socialtjänstlag (2001:435) 
ÄktB  äktenskapsbalken 
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1 Inledning  
Nästan allra längst fram i lagboken återfinns vad som kan sägas vara 
grunden i den familjerättsliga lagstiftningen och i ett logiskt och 
traditionsenligt mönster följs äktenskapsbalken av föräldrabalken och 
ärvdabalken. Alla har dock inte likvärdig tillgång till samtliga traditionella 
rättsinstitut.  
 
Relationer mellan personer av samma kön har genom tiderna varit 
förbjudna, sjukdomsförklarade och särbehandlade. Olikkönade par har länge 
varit normen och kärnfamiljen har varit den enda familj som lagstiftaren har 
velat kännas vid. Denna familjekonstellation blir dock allt ovanligare, vilket 
medför att begreppet familjeliv kan verka svårtolkat. Jag har i denna uppsats 
valt att ge begreppet något av en traditionell betydelse. Rätten till familjeliv 
menar jag är rätten för två vuxna med barn att leva tillsammans och vara 
juridiskt knutna till varandra på de sätt som kärnfamiljen ofta är. Den 
traditionella familjen kan då sägas vara ett gift par som är rättsliga föräldrar 
till sina barn. Heterosexuella gifta par med gemensamma barn möter sällan 
problem vad gäller de rättsliga banden inom familjen men för homosexuella 
par finns många gånger juridiska, värdemässiga och praktiska hinder i 
familjebildningen och i skapandet av en juridiskt skyddad och av samhället 
accepterad familj. Dessa hinder skiljer sig en aning beroende på olika 
faktorer såsom arten av förhållandet, parets kön och det sätt samt den 
tidpunkt i förhållandet paret väljer att försöka skaffa barn. I uppsatsen 
redogörs för hur rättsläget och de praktiska möjligheterna ser ut idag för en 
familj där föräldrarna är av samma kön samt hur utvecklingen på området 
kan komma att se ut i framtiden. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att klargöra det aktuella rättsläget och de faktiska 
möjligheterna för ett samkönat par som vill leva familjeliv i den mening 
som har beskrivits ovan. Det som ska utredas är alltså möjligheten att ingå 
äktenskap/registrera partnerskap, att skaffa barn och att bli rättslig förälder. 
Vad gäller registrerat partnerskap och äktenskap syftar undersökningen även 
till att utreda huruvida de nuvarande möjligheterna för par av samma kön 
kan anses ha ett annat värde än motsvarande möjligheter för par av motsatt 
kön, vilka rättigheter Europakonventionen ger och slutligen hur utsikterna 
för förändring ser ut. 
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För att uppnå detta syfte har utgångspunkten varit en övergripande 
frågeställning: 
 
1) Vilka möjligheter till traditionellt familjeliv har ett samkönat par i 
Sverige idag? 
 
För att tydliggöra och avgränsa denna frågeställning har följande 
underfrågor varit av betydelse: 
 
a) Hur kan ett samkönat par juridiskt fastslå sin relation? 
b) Vilka är de juridiska och värdemässiga skillnaderna mellan ett registrerat 
partnerskap och ett äktenskap? 
c) Vilka möjligheter har homosexuella att skaffa barn? 
d) Hur kan båda parterna i ett samkönat par bli rättsliga föräldrar? 
 
När det gäller främst äktenskap/partnerskapsfrågans internationella 
förhållanden och utsikter för framtiden har följande frågeställningar varit 
utgångspunkten: 
 
2) Vilka länder har idag gått längre i sin lagstiftning än Sverige? 
3) Finns det behov av en svensk lagändring, hur långt har arbetet med en 
sådan nått och hur bör lagstiftningen utformas? 
4) Vilka rättigheter till äktenskap och familjeliv ger Europakonventionens 
bestämmelser och praxis och kan konventionen sägas inrymma en konflikt? 
5) Hur kan Europadomstolens tolkning av konventionsrättigheterna komma 
att se ut i framtiden? 
 

1.2 Avgränsning 
I första hand behandlas rättsläget i Sverige. Rättsverkningar utomlands som 
följer av svensk lag behandlas således inte. Rättsläget i några andra länder 
berörs men då inte uttömmande.  
 
Ekonomiska aspekter så som bidrag och andra sociala förmåner som kan 
följa av partnerskap/äktenskap och av föräldraskap behandlas inte. Andra 
ekonomiska aspekter samt rättsföljder efter döden har också uteslutits.  
 
Vad gäller äktenskapet är det främst själva rättigheten och lagens 
utformning som behandlas. Vigselverksamheten, som bland annat avser 
vem som kan förordnas som vigselförrättare och vilka skyldigheter denna 
har, är också en viktig fråga i lagstiftningsärendet men inte föremål för 
utförlig redogörelse här. 
 
I svensk rätt har barnets bästa stor betydelse i alla frågor som rör barn.1 
Möjligen har detta uppmärksammats ytterligare på senare år med fler 
tillkomna internationella konventioner och ett tydligare barnperspektiv i 
                                                 
1 se t.ex. prop. 2001/02:123 s.21. 
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flera lagar. När diskussionerna om barnets bästa har rört homosexuella är 
det främst angående frågan om homosexuellas möjlighet till adoption och 
insemination samt andra frågor gällande föräldraskap. I denna uppsats 
fokuseras dock på homosexuellas rättigheter och möjligheter och av 
utrymmesskäl kan därför inte barnperspektivet behandlas utförligt. 
 

1.3 Metod och material 
Den övergripande metod som har använts är klassisk rättsdogmatisk metod. 
Viktiga källor har varit lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. För att belysa 
lagarnas utformning och hur dessa fungerar i praktiken samt hur en 
förändring skulle kunna se ut har ett antal perspektiv applicerats på 
framkommen information. Vad gäller attityder kring homosexuella och hur 
dessa påverkar lagstiftning och förfaranden har ett samhällsperspektiv 
använts. Främst gäller diskussionen det svenska samhället men vissa inslag 
gällande andra europeiska länder förekommer. Lagens utformning och de 
ändringar som har skett och eventuellt kommer att ske har beaktats ur ett 
rättspolitiskt perspektiv. Ett komparativt perspektiv har antagits i samband 
med de jämförelser som görs med utländsk och internationell rätt och 
slutligen har det framtida rättsläget diskuterats utifrån ett 
framtidsperspektiv. Jämförelser har gjorts av äldre och nyare lagförarbeten 
samt en ny motion. Utvalt innehåll från Europakonventionen har studerats 
liksom i viss mån lagstiftning från Norge, Finland, Danmark, 
Nederländerna, Spanien och Belgien.  
 
Gällande de svenska praktiska förhållandena har främst riktlinjer och 
handböcker från olika myndigheter och organisationer varit av stor 
betydelse. Litteratur, utredningar och olika former av medierapporteringar 
har också använts och två intervjuer samt flera telefonförfrågningar har 
utförts. Intervjupersonerna var en adoptionshandläggare och en 
familjehemssekreterare som intervjuades på respektive arbetsplats. 
Intervjuerna gör inte anspråk på att ha genererat generaliserbar information 
utan har snarare använts som belysande exempel och för att bekräfta och 
nyansera redan känd information.2 Ovannämnda källor har använts både för 
att förstå de praktiska förfarandena och för att uttolka attityder. 
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort översikt av rättighetsutvecklingen för 
homosexuella med fokus på familjerättsområdet. Därefter följer en 
redogörelse för lag (1994:1117) om registrerat partnerskap 
(partnerskapslagen) och för juridiska samt språkliga och värdemässiga 
skillnader mellan denna lag och motsvarande bestämmelser i 
                                                 
2 Jag vill dock betona att den familjehemssekretare och den adoptionshandläggare som 
intervjuats har lång erfarenhet och är mycket insatta i förfarandena även om deras 
erfarenhet av homosexuella sökanden inte är omfattande. 
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äktenskapsbalken (ÄktB). Detta följs av en komparativ del med en kort 
presentation av äktenskaps- och partnerskapslagstiftning i några andra 
länder, främst i Europa. Eftersom det är i partnerskapslagarna som 
undantagen på familjerättsområdet regleras tas vissa bestämmelser som rör 
barn och föräldraskap upp redan i denna del trots att området behandlas 
utförligare i ett senare avsnitt.  
 
I den del som avser homosexuellas möjlighet att skaffa barn har varje 
avsnitt två huvuddelar. Under tillvägagångssätt avhandlas främst formella 
regler, i vissa fall hur de har utvecklats, samt hur förfarandet går till i 
praktiken. Fokus ligger på hur förfarandet kan se ut för homosexuella men 
generella regler behandlas för att skapa en tydligare bild. Under rubriken 
möjligheter för homosexuella redogörs, bland annat med hjälp av den 
statistik som finns på det aktuella området och intervjuer med insatta 
personer, för hur den reella möjligheten för homosexuella att få ett barn ser 
ut. Vad gäller insemination avhandlas först samtliga upptagna 
tillvägagångssätt följt av ett gemensamt avsnitt som behandlar 
möjligheterna.  
 
I anslutning till frågan om barn behandlas det rättsliga föräldraskapet och 
hur bestämmelserna gällande detta yttrar sig beroende på hur barnet har 
kommit till samt om föräldrarna är sambor eller registrerade partner. 
Därefter behandlas Europakonventionen med fokus på några utvalda artiklar 
som berör rätten till äktenskap och familjeliv.  
 
Slutligen redogörs för den analys och de slutsatser som har kunnat dras 
utifrån materialet. 
 

1.5 Definitioner och begrepp 
För att underlätta för läsaren följer nedan en inledande förklaring av några 
begrepp som förekommer i uppsatsen. 
 
Adoptant  En person som har adopterat eller planerar att  

adoptera. 
 
Adoptioner - 
 
    Internationell adoption Adoption där barnet har sin hemvist utomlands. 
 
   Nationell adoption Adoption inom Sverige. Inom begreppet inryms 

alltså såväl spädbarnsadoptioner som 
närståendeadoptioner. I denna uppsats behandlas 
dock spädbarnsadoptioner under rubriken 
nationell adoption och närståendeadoptioner 
under en separat rubrik. 
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   Närståendeadoption Adoption av makes eller registrerad partners 
barn. Dessa adoptioner benämns ibland 
styvbarnadoption men för att undvika 
missförstånd används endast begreppet 
närståendeadoption genom hela uppsatsen 
oavsett vilken benämning som användes i den 
aktuella källan. 

 
Assisterad befruktning Sammanfattande benämning för insemination 

och befruktning utanför kroppen. 
 
Bärare  Den kvinna som bär och föder barnet. 
 
Familjeliv Detta begrepp är svårdefinierat. Jag har i denna 

uppsats valt att definiera familjeliv som en 
samlevnadsform där två vuxna med barn lever 
tillsammans och är juridiskt bundna till varandra.  

 
    Traditionellt familjeliv Min definition av familjeliv har sitt ursprung i 

den juridiska trygghet och det liv som den 
traditionella kärnfamiljen kan anses ha. 

 
Heteronorm En social norm där utgångspunkten är att alla är 

heterosexuella. Den som frångår normen 
betraktas som onormal eller avvikande. RFSL tar 
upp den heterosexuella kärnfamiljen som ett 
typiskt exempel på heteronormativitet i samhället 
idag. Om inte normen uppfylls anses familjen 
som misslyckad eller inte alls som en familj.3

 
Heterosexuell ”En person som är (..) sexuellt och känslomässigt 

intresserad av personer av motsatt kön. Detta är 
en sexuell läggning.”4

  
Homosexuell ”En person som är (..) sexuellt och känslomässigt 

intresserad av personer av sitt eget kön. 
Homosexualitet är en sexuell läggning.”5

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 RFSLs hemsida, Begreppslista – sexualitet och kön samt Heteronormativitet och dess 
konsekvenser. 
4 RFSLs hemsida, Begreppslista – sexualitet och kön. 
5 RFSLs hemsida, Begreppslista – sexualitet och kön. 
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Insemination En insemination innebär att spermier förs in i en 
kvinna på konstlad väg. 

 
    Donatorsinsemination/ Avser insemination med spermier från en 
    givarinsemination donator/givare. Vid en så kallad 

makeinsemination används istället spermier från 
kvinnans man eller sambo. 

 
     Heminsemination Insemination som utförs privat, ofta i hemmet. 
 
    Insemination utomlands Insemination som sker på klinik eller sjukhus i 

ett annat land än Sverige. Där kan lagarna vara 
mer tillåtande (t.ex. tillåta insemination även för 
ensamstående) och köerna kortare men 
behandlingen måste bekostas av 
kvinnan/kvinnorna själva. 

 
    Insemination enligt  I lagen om genetisk integritet uppställs vissa krav 
    lagen om genetisk för en insemination. Då sperman kommer från en  
    integritet givare/donator (alltså inte från kvinnans man 

eller sambo) måste inseminationen ske på ett 
statligt finansierat sjukhus och skriftligt 
samtycke måste ha givits från kvinnans sambo, 
make, eller registrerade partner. Vidare ska 
läkaren pröva om inseminationen är lämplig 
utifrån vissa bestämda förhållanden. Läkaren 
väljer även spermadonator och barnet har rätt att 
få veta dennes identitet. Behandlingen bekostas i 
olika grad av landstinget. 

 
Olikkönat par En relation mellan två personer av motsatt kön, 

de kan vara hetero- eller bisexuella.6

 
Samkönat par ”En relation mellan två personer av samma kön 

som kan vara homo- eller bisexuella.”7

                                                 
6 Jämför RFSLs hemsida, HBT-ordlista. 
7 RFSLs hemsida, HBT-ordlista. 
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2 Kort historik om 
homosexuellas rättigheter 

Av betänkandet Homosexuella och samhället framgår att fördomar kring 
”homosexuella beteenden”8 kan följas långt tillbaka i tiden. Enligt 
utredningen torde en av anledningarna vara vår kulturs ”sexualsyn som 
innebär att sexualitet skall förekomma endast inom äktenskapet och då i 
barnalstrande syfte”. 9 Denna utredning utkom 1984 och bara 40 år tidigare 
var homosexuella relationer fortfarande förbjudna i lag. När förbudet 
upphävdes ersattes det med en minimiålder för frivilliga homosexuella 
relationer. Åldersgränsen var till en början högre än för heterosexuella och 
blev densamma först 1978 genom en ändring i brottsbalken.10 Ett år senare 
valde Socialstyrelsen att inte längre klassificera homosexualitet som ett 
sjukdomstillstånd.11  
 
Homosexuellas möjlighet att leva i en registrerad samlevnadsform togs för 
första gången upp i riksdagen genom en motion 1973. Bifall till motionen 
avstyrktes men lagutskottet ville dock framhålla att ”en samlevnad mellan 
två parter av samma kön (..) från samhällets synpunkt [är] en fullt 
accepterad samlevnadsform”.12 Frågan återupptogs i ovan nämnda 
betänkande från 1984 men även denna gång avvisades tanken på äktenskap 
mellan homosexuella. Utredningen hänvisade till en samhällssyn på 
institutionen äktenskap som avsedd för en kvinna och en man och syftande 
till familjebildning. Dessa värderingar var enligt utredningen så 
grundmurade att de utgjorde ett direkt hinder för att införa bestämmelser 
som gav par av samma kön möjlighet att ingå äktenskap. I samband med 
detta diskuterades även ett registreringsförfarande som avslogs med 
motiveringen att ett särskilt rättsinstitut för homosexuella kunde få en 
utpekande effekt. Homosexuellt samliv borde dock enligt utredningen kunna 
likställas med det som i lagtext kallades äktenskapsliknande förhållande.13 
Delar av utredningen låg till grund för en proposition14 som sedan ledde till 
att lagen om homosexuella sambor trädde i kraft 1988. Denna lag innebar 
dock inte någon fullständig jämlikhet mellan sambor av motsatt och samma 
kön.15  
 
Även frågan om familjebildning togs upp i betänkandet från 1984. 
Utredningen slog fast att det inte fanns någon grund för antagandet att barn 

                                                 
8 SOU 1984:63 s. 45. 
9 SOU 1984:63 s. 45. 
10 SOU 2007:17 s. 117ff. Innan lagändringen var åldersgränsen för homosexuella relationer 
18 år medan gränsen för heterosexuella var 15 år. Se BrBs (tidigare Br) lydelse från t.ex. 
1976, 6 kap. 3 § och 4 § 2 st.  
11 SOU 1984:63 s. 33. 
12 SOU 2007:17 s. 117ff. samt LU 1973:20 s.115f. 
13 SOU 1984:63 s. 99f. 
14 Prop. 1986/87:124. 
15 SOU 2007:17 s. 120f. 
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skulle fara illa i kontakt med homosexuella. I vårdnadsfrågor är barnets 
bästa viktigast och homosexualitet får aldrig i sig bedömas som något 
negativt. Utredarna ansåg dock inte att den homosexuella familjen var 
tillräckligt accepterad i samhället för att en adoptionsrätt för par av samma 
kön skulle kunna införas.16

 
I ett nytt betänkande 1993 gav Partnerskapskommittén förslag till en lag om 
partnerskap. Regeringen var dock oenig i frågan vilket resulterade i att 
partnerskapslagen antogs efter initiativ av lagutskottet. Utskottets 
betänkande byggde på Partnerskapskommitténs utredning men innehöll 
både omformuleringar och lagtekniska ändringar.17  I sitt betänkande 
uttalade lagutskottet bland annat att parter i ett varaktigt homosexuellt 
förhållande på samma sätt som heterosexuella par har ett behov av juridisk 
och ekonomisk trygghet och att detta bör tillgodoses genom lag. Samhället 
ansågs inte kunna neka någon denna rätt, utan tvärtom vara skyldiga att 
erbjuda en möjlighet att bilda familj med lagstadgade förpliktelser och 
rättigheter som följd. I sammanhanget poängterades även att samhället inte 
på något sätt bör uttrycka värderingar angående olika människors val av 
samlevnadsform.18  
 
Partnerskapslagen medförde en möjlighet att registrera sitt partnerskap och 
att åtnjuta i stort sett samma rättsverkningar som ÄktB ger gifta. Vid 
ikraftträdandet fanns dock bland annat undantag avseende möjlighet till 
assisterad befruktning, att prövas som adoptant samt att utses till särskilt 
förordnad vårdnadshavare. Dessa undantag har nu försvunnit och skillnader 
som kvarstår avser främst regler gällande faderskap samt vissa 
internationellt privaträttsliga regler.19

 
År 2003 trädde en ny, könsneutral sambolag i kraft med en klar definition 
av sambo som omfattar både samkönade och olikkönade par. I 
propositionen menade regeringen att sambor har samma rätt till likställdhet 
som registrerade partner och gifta par.20

 
Våren 2005 tillsattes Äktenskaps – och partnerskapsutredningen och våren 
2007 lämnades betänkandet Äktenskap för par med samma kön – 
vigselfrågor. En av utredarens huvudsakliga uppgifter var att ta ställning till 
frågan om äktenskap ska kunna ingås inte bara av en kvinna och en man, 
utan även av två kvinnor eller två män. Dessutom skulle olika former för 
äktenskapets ingående utredas. Slutsatsen blev i korthet att det fanns ett 
behov av ny lagstiftning och därför gavs förslag på ändringar i bland annat 
ÄktB.21 Trots att lagstiftning har dröjt verkar den nu vara nära och detta 
behandlas ytterligare nedan i 3.3.  
 

                                                 
16 SOU 1984:63 s. 22f. 
17 Agell och Brattström s. 288f. 
18 LU 1993/94:28 s. 8f. 
19 LU 1993/94 s. 43ff. samt SOU 2007:17 s. 121ff. 
20 SOU 2007:17 s. 125f. samt prop 2002/03:80 s. 40f. 
21 SOU 2007:17 s. 15 ff. 
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3 Registrerat partnerskap 
enligt lag 1994:1117 om 
registrerat partnerskap 

Partnerskapslagen trädde i kraft 1 januari 1995. Lagen är, med sina tre 
kapitel och sammanlagt 17 paragrafer, inte särskilt omfattande men den 
byggs ut med hjälp av flera hänvisningar till bland annat ÄktB.22  
 
I stort sett ger lagen registrerade partner samma juridiska möjligheter som 
makar. Då det i lagen stadgas att ett registrerat partnerskap har samma 
rättsverkningar som ett äktenskap avses inte bara rättsverkningar som följer 
av lag, utan även lagregler av lägre dignitet.23 Regler om hindersprövning, 
giftorätt, bodelning, ömsesidig försörjningsplikt, inbördes arvsrätt samt 
regler om namn är exempel på bestämmelser som är tillämpliga på 
partnerskap.24 Tre typer av bestämmelser undantogs dock från tillämpning 
på partnerskap vid lagens tillkomst. Det var regler som gav upphov till 
gemensamt föräldraskap25, regler gällande makar vars tillämpning innebär 
särbehandling på grund av kön samt vissa internationella regler26 inom 
privaträttens område.27 Genom lagändringar 2003 och 2005 har undantagen 
gällande gemensamt föräldraskap försvunnit medan de övriga undantagen 
kvarstår.28  
 
Förfarandet vid registreringen påminner om en borgerlig vigsel och 
bestämmelserna i partnerskapslagen kompletteras med hänvisningar till 
ÄktB samt till Förordning (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel 
och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt 
förordnad förrättare. 
 

3.1 Jämförelse med äktenskapet 
Som nämnts ovan stadgar partnerskapslagen att de rättsverkningar som 
gäller makar, med några få undantag, även ska gälla registrerade partner. 
Flera bestämmelser i partnerskapslagen är direkt tagna från eller påminner 
mycket om bestämmelser i ÄktB och lagen hänvisar också på flera ställen 
till just ÄktB.  

                                                 
22 Partnerskapslagen.  
23 Bet. 1993/94 LU:28 s. 43f.  
24 Bet. 1993/94 LU:28 s. 1f. 
25 Dvs. möjligheten att adoptera, att utses till särskilt tillförordnad vårdnadshavare samt 
möjlighet till assisterad befruktning. 
26 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,  
   adoption och förmynderskap. 
27 Bet. 1993/94 LU:28 s. 23. 
28 SFS 2002:603, SFS 2005:447 samt 3 kap. 1, 3 och 4 §§ partnerskapslagen.   
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Nedan behandlas de juridiska skillnaderna samt några språkliga och 
värdemässiga skillnader mellan bestämmelserna som reglerar registrerade 
partnerskap och äktenskap. 
 

3.1.1 Juridiska skillnader 
De förutsättningar och hinder som uppställs för ingående av registrerat 
partnerskap är i stort de samma som för ingående av äktenskap.29 
Partnerskap får dock endast ingås av par av samma kön och äktenskap bara 
av en kvinna och en man.30 För registrering av partnerskap uppställs vidare 
ett anknytningskrav som inte har någon direkt motsvarighet i ÄktB. En av 
partnerna som vill registrera partnerskap måste enligt partnerskapslagen ha 
haft sin hemvist i Sverige minst två år eller vara svensk medborgare och ha 
sin hemvist här. Medborgare från Norge, Danmark, Island och 
Nederländerna jämställs i dessa fall med svenska medborgare.31 
Åldersgränsen är 18 år enligt båda lagarna. Vid ingående av äktenskap finns 
dock en möjlighet att frångå denna regel efter tillstånd från länsstyrelsen, en 
möjlighet som inte återfinns i partnerskapslagen.32  
 
Behöriga registreringsförrättare är lagfarna domare i tingsrätt eller någon 
annan som länsstyrelsen har förordnat. Präster har alltså inte någon 
motsvarighet till vigselrätten vad gäller registrerade partnerskap.33

 
De skillnader i rättsverkningar som kvarstår, efter lagändringar som har 
skett sedan lagens tillkomst, återfinns i 3 kap. 3 och 4 §§ partnerskapslagen. 
Bestämmelser gällande makar som vid tillämpning utgör en särbehandling 
endast på grund av den ene makens kön gäller enligt 3 § inte registrerade 
partner.34 I praktiken är de könsspecifika regler som avses främst regler 
gällande faderskapspresumtion samt änkepension enligt de gamla 
reglerna.35 I 4 § undantas tillämplighet av förordning (1931:429) om vissa 
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och 
förmynderskap. Dessa internationella förhållanden kommer dock inte att 
behandlas närmare. 
 

3.1.2 Språkliga och värdemässiga skillnader 
Den gällande ÄktB trädde i kraft i januari 1988. Redan i 1734 års lag fanns 
dock en giftermålsbalk och icke lagbundna regler om äktenskapets ingående 

                                                 
29 Statens Folkhälsoinstitut 2004 s. 51f. 
30 1 kap.1 § partnerskapslagen samt 1 kap. 1 § ÄktB.  
31 1 kap. 2 § partnerskapslagen samt Statens folkhälsoinstitut 2004 s. 52f.  
32 1 kap. 3 §1 st. partnerskapslagen samt 2 kap. 1 § ÄktB.  
33 1 kap. 8 § partnerskapslagen samt Agell och Brattström s. 294. 
34 3 kap. 3 § partnerskapslagen.  
35 Bet. 1993/94 LU:28 s. 45. 
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fanns redan under tidig medeltid. Rättsinstitutet registrerat partnerskap var 
däremot nytt i svensk rätt då partnerskapslagen trädde i kraft 1995. 36  
 
I Tvåsamhetens brunn uppmärksammar Jens Rydström37 skillnader mellan 
de förordningar38 som reglerar vigsel - respektive partnerskapsakten. Till att 
börja med skiljer sig själva definitionerna åt.  
 
Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. 
 
Det registrerade partnerskapet innebär att parterna inför varandra och 
omvärlden visar sin samhörighet. 
 
Rydström skriver om äktenskapet som symbolhandling. Han menar att 
många gifter sig med en vilja att visa omvärlden sin samhörighet, snarare än 
av materiella eller ekonomiska skäl. Samtidigt som möjligheten att 
registrera sitt partnerskap kan ses som ett godkännande från samhällets sida 
menar Rydström att lagen om registrerat partnerskap praktiskt och teoretiskt 
medför att homosexuella par får en ”undantagsställning”. I Sverige är 
förrättning av vigsel och partnerskap lika varandra men Rydström pekar på 
sådana betydande skillnader som att man faktiskt ”ingår äktenskap” men 
”låter registrera sitt partnerskap” och han menar att partnerskapet ges en 
karaktär som liknar en uppgörelse på privaträttens område.39  
 
Nedan följer några exempel på bestämmelser från ÄktB och 
partnerskapslagen som på ett sätt likt det Rydström beskriver skiljer sig på 
ett språkligt och värdemässigt plan. 
 
Detta är lydelsen av 1 kap. 1 § ÄktB följt av 1 kap. 1 § i partnerskapslagen: 
 
Äktenskapet ingås mellan en kvinna och en man. De som har ingått 
äktenskap med varandra är makar. 
 
Två personer av samma kön kan låta registrera sitt partnerskap. 
 
 
4 kap. ÄktB handlar om vigseln och dess 1 § följs här av 2 kap. 6 § 
partnerskapslagen: 
 
Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen. 
 
Registrering sker i närvaro av vittnen. 
 
                                                 
36 SOU 2007:17 s. 108ff. 
37 Jens Rydström är fil. dr. och arbetar för närvarande som lektor och forskare vid Centrum 
för genusvetenskap, Lunds universitet. Rydström har bland annat forskat om 
partnerskapslagens historia och dess genus- och sociokulturella innebörd. (se Lunds 
universitet, Centrum för genusvetenskap). 
38 Förordning(1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller 
särskilt förordnad vigselförrättare och Förordning (1994:1341) om registrerat partnerskap. 
39 Rydström i Queersverige s. 324f. 
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En annan skillnad uppstår på grund av de omfattande hänvisningarna till 
andra lagrum och de följder dessa får. Eftersom partnerskapslagen 
innehåller mycket få bestämmelser är det flera av ÄktBs bestämmelser som 
reglerar även det registrerade partnerskapet. Detta innebär att flera 
paragrafer som riktar sig till kvinnan och mannen i praktiken även ska 
tillämpas på förhållandet mellan två män eller två kvinnor. Ett exempel på 
detta är hänvisningen i 1 kap. 5 § partnerskapslagen till 3 kap. och 15 kap. 
ÄktB. I 3 kap. ÄktB regleras prövning av äktenskapshinder och där stadgas 
bland annat att kvinnan och mannen gemensamt ska begära hindersprövning 
hos Skatteverket, att kvinnan och mannen skriftligen ska försäkra på heder 
och samvete att de inte är nära släkt med varandra och att om Skatteverket 
inte finner några hinder ska de på begäran av kvinnan och mannen utfärda 
intyg om detta (mina kursiveringar). Denna lagtekniska lösning diskuterades 
i lagförarbetet och utskottet konstaterade att från flera utgångspunkter vore 
en ändring i samtliga berörda författningar att föredra. Att några av dessa 
utgångspunkter skulle vara språkliga och värdemässiga skäl nämndes dock 
inte och slutsatsen som drogs var att antalet författningar var för stort. 
Samma argument användes för att utesluta uppräkningsteknik och således 
blev lagen uppbyggd med hänvisningsteknik.40

 

3.2 Jämförelse med några europeiska 
länder 

Danmark var först i Norden när de antog sin partnerskapslag 1989 och några 
år senare följde bland annat Norge, Sverige och Finland deras exempel. 
Dessa partnerskapslagar har väsentliga likheter men skiljer sig även på vissa 
områden. Till exempel är adoptionsreglerna inte tillämpliga för registrerade 
partner i Finland och Danmark på samma sätt som i Sverige.41

 
I Norge var både adoption och assisterad befruktning undantaget i 
partnerskapslagen.42 En ny könsneutral äktenskapslagstiftning trädde dock i 
kraft 1 januari 2009 vilket medförde att partnerskapslagen upphävdes. Den 
nya lagens 1 § har rubriken ” § 1 Kjønn” och stadgar att ”[t]o personer av 
motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap” (min kursivering). I 
samband med denna lagändring gavs även gifta homosexuella par möjlighet 
till assisterad befruktning och adoption. Ett undantag gäller dock 
närståendeadoption av ett barn som ursprungligen är adopterat från utlandet. 
Om ursprungslandet inte tillåter adoptioner till homosexuella får inte en 
sådan närståendeadoption genomföras.43

 
Nederländerna var först i världen att tillåta även par av samma kön att ingå 
äktenskap och detta öppnande av äktenskapet har i Europa följts av Belgien, 

                                                 
40 LU 1993/94:28 s. 10f. 
41 SOU 2007:17 s. 150ff.  
42 SOU 2007:17 s. 154  
43 LOV 2008-06-27 nr 53: Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, 
bioteknologiloven mv. 
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Spanien och nu senast Norge. Utanför Europa är äktenskap mellan två 
kvinnor eller två män tillåtna i Kanada, Sydafrika samt i delstaterna 
Massachusetts och Connecticut i USA.44  
 
Nederländernas lagstiftning infördes 2001 och ger, oavsett kön, möjlighet 
att ingå äktenskap eller registrerat partnerskap. Det tyngst vägande skälet för 
lagändringen var jämställdhet avseende tillgängliga former för samlevnad 
men bakom reformen låg även en förändring i det politiska klimatet.45

 
I Belgien hänvisades till en attitydförändring i samhället och en brist på skäl 
att, enbart på grund av kön eller sexuell läggning, förneka någon rätten att 
ingå äktenskap. Äktenskapet ansågs inte, som institution, längre syfta 
huvudsakligen till familjebildning utan sågs snarare som ett formellt sätt för 
två människor att visa att de vill leva tillsammans. Lagändringen antogs 
2003 med en stor majoritet i parlamentet.46  
 
Spaniens huvudmotiv för lagändring var att lagen skulle överensstämma 
med rådande samhällsvärderingar samt konstitutionella bestämmelser om 
jämställdhet, frihet och icke-diskriminering. Då rättsverkningarna av 
samlevnadsformerna skulle vara desamma, oavsett sexuell läggning, 
anfördes att även benämningen borde vara det. Lagändringen trädde i kraft 
2005.47

 
I dessa tre europeiska länder medför äktenskapet i stort samma 
rättsverkningar oavsett om ett par är av samma eller motsatt kön. I Spanien 
är rättigheter och skyldigheter exakt desamma medan det i Belgien och 
Nederländerna finns undantag vad gäller rättsligt föräldraskap. I 
Nederländerna har till exempel makar av samma kön inte rätt att adoptera 
från utlandet.48

 

3.3 Kommande svensk lagändring 
Ett betänkande med förslag till ändringar i bland annat ÄktB stod klart 
våren 2007 och i december 2008 presenterades en proposition vars förslag 
delvis följer utredningens.49 Flera motioner har även skrivits och nyligen 
ingav oppositionspartierna en som bland annat innehöll förslag på en 
könsneutral äktenskapsbalk.50  
 

                                                 
44 SOU 2007:17 s. 147 och s. 162, RFSLs hemsida, Registrerat partnerskap samt HomOs 
hemsida, Nya vägar mot könsneutrala äktenskap. 
45 SOU 2007:17 s. 162. 
46 SOU 2007:17 s. 167. 
47 SOU 2007:17 s. 172. 
48 SOU 2007:17 s. 163, 168 samt 172 f. 
49 SOU 2007:17 och Prop. 2008/09:80. 
50 Civilutskottet samt Motion 2008/09:C454. 
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Nedan följer en beskrivning av innehållet i utredningen, i 
oppositionspartiernas motion och i propositionen samt en kort redogörelse 
för det nuvarande läget i lagstiftningsfrågan. 

3.3.1 SOU 2007:17 Äktenskap för par med 
samma kön - vigselfrågor 

Äktenskap – och partnerskapsutredningen tillsattes våren 2005 och bestod 
av en ensamutredare biträdd av en referensgrupp med företrädare från 
riksdagspartierna och en med företrädare från trossamfunden. Uppgiften var 
huvudsakligen att utreda om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap. 
Dessutom skulle ställning tas till de olika formerna för äktenskapets 
ingående. Huvudfrågan var då om möjligheten att välja mellan borgerlig 
vigsel och vigsel ombesörjd av ett trossamfund skulle behållas eller om en 
ny ordning skulle införas där äktenskap enbart skulle kunna ingås civilt. 
 
Utredaren kunde till att börja med inte finna några internationella 
konventioner som skulle kunna medföra en skyldighet för Sverige att öppna 
upp äktenskapslagstiftningen även för samkönade par. Han menade att de 
konventionsbundna rättigheterna att ingå äktenskap endast sträcker sig till 
en garanterad rätt för heterosexuella par. Däremot kunde inte några hinder 
finnas mot en nationell lagstiftning som går längre och erbjuder par med 
samma kön samma rättighet.  
 
Äktenskapet och det registrerade partnerskapet medför visserligen i stort 
samma rättsverkningar men utredaren pekar på en skillnad i symbolvärde. 
Samhällets syn på äktenskapet har visserligen förändrats men utredaren 
menar att ett registrerat partnerskap inte har ”samma klang”51 i 
allmänhetens medvetande som ett äktenskap har. Äktenskapet är en viktig 
värdemätare för homosexuella själva och för deras relationer men även för 
inställningen från omgivningen. Med detta som utgångspunkt menar 
utredaren att skäl saknas för en åtskillnad i äktenskapsfrågan grundad på 
sexuell läggning. 
 
Utredaren diskuterar även äktenskapets innebörd. Traditionen att detta är en 
samlevnadsform avsedd för en man och en kvinna är djupt rotad i många 
länder och även trossamfunden uppfattar äktenskapet som en sådan 
institution. En definition eller uppfattning om en viss samhällsföreteelse 
måste dock kunna ändras trots en djup förankring. Samhällssynen vad gäller 
homosexualitet är enligt utredaren ett exempel på att utvecklingen i 
samhället går framåt och att utrymme behövs för nya åsikter och 
värderingar. Han tar som exempel upp 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) och 
dess målsättning att motverka bland annat diskriminering på grund av 
sexuell läggning. I sammanhanget påpekar han att nuvarande 
äktenskapslagstiftning inte kan anses diskriminerande vare sig enligt 
Europakonventionen eller RF men att ett slag av särbehandling ändå kan 
anses föreligga. I denna del blir slutsatsen att äktenskapets traditionella 

                                                 
51 SOU 2007:17 s. 16. 
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betydelse som en relationsform för heterosexuella inte kan få avgöra 
huruvida äktenskapet ska vara öppet även för samkönade par. 
 
Speciellt från trossamfunden har åsikter framförts att termen äktenskap inte 
är önskvärd i en könsneutral lagstiftning. Begreppet är laddat och på olika 
vis del i trosuppfattningarna. Utredaren finner dock starka skäl emot att 
införa ett nytt rättsligt begrepp. Bland annat nämns internationella hänsyn 
liksom begreppets användning i dagligt tal och redan gifta makars situation 
då den samlevnadsform de valt plötsligt bytt benämning. 
 
Äktenskapet har vidare ansetts vara skyddsvärt som en institution för 
barnafödande. Utredaren poängterar i denna del att äktenskapet inte 
uppställer några krav i detta hänseende och att många gifter sig utan vilja 
eller förmåga att skaffa barn. Att detta skulle vara ett giltigt argument mot 
äktenskap för samkönade par avfärdas alltså och i samband med detta 
hänvisas till Europadomstolens uttalande att rätten till äktenskaps ingående 
inte beror av en möjlighet att gemensamt kunna få biologiska barn. 
 
Ytterligare ett argument emot äktenskap för par av samma kön har varit att 
detta skulle kunna medföra ett urvattnande av äktenskapet och ett öppnande 
för även andra samlevnadsformer. Utredaren vill inte uttala sig om huruvida 
heterosexuellas giftermålsfrekvens skulle påverkas men vad gäller andra 
konstellationer av samlevnad menar han att ett sådant inkluderande inte per 
automatik skulle behöva följa av reformen. Han menar ett det ytterst är en 
lagstiftningsfråga men att det i så fall skulle vara ett trendbrott större än 
samkönade äktenskap. 
 
Frågan om lagändringen verkligen behövs besvaras jakande. Att 
rättsverkningarna mellan de nuvarande rättsinstituten skiljer sig ytterst lite 
kan enligt utredaren givetvis anses tala mot en ändring av lagen men han 
finner skäl för att en och samma lag ska gälla både heterosexuella och 
homosexuella par då de har en vilja att manifestera ett etablerat förhållande. 
Utredaren gör vidare bedömningen att en sådan lagändring sammanfaller 
med mångas uppfattning.  
 
Utredaren uppmärksammar men avfärdar risken för internationella 
komplikationer på grund av bristande harmonisering. Han tror inte att några 
konventioner på familjerättsområdet kommer att ändras på så sätt att 
gemensamma regler införs för äktenskap oavsett makarnas kön. Detta har 
dock inte hindrat att flera länder infört både registrerat partnerskap och 
könsneutrala äktenskapslagar i sina nationella lagstiftningar och bör enligt 
utredaren inte heller kunna hindra en svensk lagändring. 
 
Skälen för en lagändring överväger enligt utredaren de emot och han 
föreslår således en utvidgning av portalparagrafen i ÄktB så att denna 
kommer att omfatta även samkönade par. Efter ingått äktenskap bör parterna 
liksom i nuvarande ordning betecknas makar och ÄktBs regler samt andra 
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regler med anknytning till makar och äktenskap kommer att gälla samtliga 
äktenskap och makar oberoende av sexuell läggning.52  
 
Lydelsen av 1 kap. 1 § ÄktB skulle enligt förslaget vara: 
 
Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man, mellan två kvinnor eller 
mellan två män. De som har ingått äktenskap med varandra är makar.53 
(min kursivering) 
 

3.3.2 Motion 2008/09:C454 Könsneutral 
äktenskapsbalk 

Oppositionspartiernas lagförslag följer i stort utredningens med någon 
språklig ändring samt ändringar gällande utformningen av 
övergångsreglerna.54 En språklig ändring har till exempel gjorts i 1 kap. 1 § 
ÄktB där oppositionspartierna har förenklat utredningens förslag och 
föreslår lydelsen: 
 
Äktenskap ingås mellan två personer. De som har ingått äktenskap med 
varandra är makar.55(min kursivering) 
 
Av motionen framgår ett övergripande mål om likabehandling och en 
avsaknad av motiv för två separata lagar. Bland annat argumenteras för ett 
könsneutralt äktenskap utifrån ett barnperspektiv. Varje barn anses ha en rätt 
att växa upp under trygga förhållanden och en rätt att ha föräldrar som 
omfattas av en lag som är lika för alla, oavsett deras sexuella läggning. 
Dagens lagstiftning anses utsända signalen att vissa barns föräldrar är så 
olika andra att de inte har samma rätt att ingå äktenskap.56

 

3.3.3 Propositionen och lagstiftningsärendet 
Proposition 2008/08:80, Äktenskapsfrågor, överlämnades till riksdagen den 
11 december 2008 i enlighet med regeringens indikationer.57 Av 
propositionen framgår att lagstiftningsärendets huvudfråga är huruvida 
äktenskapet som begrepp och institution ska omfatta både olikkönade och 
samkönade par. Regeringen konstaterar att frågan har flera olika lösningar 
men väljer att i nuläget inte lägga fram något förslag innefattande ett 
könsneutralt äktenskap. Det som föreslås är ett flertal lagändringar gällande 
vigselverksamheten som bland annat skulle innebära att alla trossamfunds 
vigselrätt regleras på samma sätt samt att det klargörs i lag att ingen 
                                                 
52 SOU 2007:17 s. 16ff. 
53 SOU 2007:17 s. 49. 
54 Motion 2008/09:C454 s. 2ff. 
55 Motion 2008/09:C454 s. 4. 
56 Motion 2008/09:C454 s. 1ff. 
57 Prop. 2008/09:80 samt regeringskansliets presentation av planerade propositioner och 
skrivelser punkt 18. 
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skyldighet att förrätta vigsel föreligger för trossamfundens vigselförrättare. 
Förslaget innehåller även en ändring i utformningen av ÄktBs inledande 
bestämmelse som bland annat förtydligar äktenskapets monogama 
grundförutsättning.58 Enligt förslaget skulle 1 kap. 1 § ÄktB lyda: 
 
    I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. Äktenskap 
ingås mellan en kvinna och en man. 
   De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.59 (min kursivering) 
 
Propositionen redogör för utredningens slutsatser och remissinstansernas 
yttranden. Under rubriken ”[s]kälen för regeringens förslag och 
bedömningar”60 konstateras att rättsställningen mellan olikkönade och 
samkönade par likställdes i samband med partnerskapslagens tillkomst 
medan en åtskillnad alltjämt behölls mellan rättsinstituten. En tydlig 
motivering till uteslutandet av lagstiftningsärendets huvudfråga i 
propositionen saknas dock.61  
 
Moderaternas partisekreterare, Per Schlingmann, beskriver i en artikel hur 
lagstiftningsärendet är tänkt att hanteras. Propositionen innehåller endast 
regeringens grundposition och avser de frågor som utredningen hanterat 
utöver just äktenskapslagstiftningens könsneutralitet. Eftersom endast tre av 
de fyra regeringspartierna är eniga i fråga om ett könsneutralt äktenskap 
kommer de lämna in en motion angående detta. Stödet i riksdagen är stort 
och det finns hopp om en tydlig majoritet för förslaget. Enligt planen ska 
den könsneutrala äktenskapslagstiftningen träda i kraft i maj 2009.62

 
Då detta skrivs är propositionen och motionerna planerade för behandling i 
Civilutskottet den 29 januari 2009. Motionstiden löper till den 21 januari 
och i utskottets lista över inkomna motioner återfinns ännu ingen motion 
från de tre eniga regeringspartierna.63

 

                                                 
58 Prop. 2008/09:80 s. 1 och s. 28. 
59 Prop. 2008/09:80 s. 4. 
60 Prop. 2008/09:80 s. 17. 
61 Prop. 2008/09:80 s. 11ff. 
62 Schlingmann (m). 
63 Civiliutskottets bet. 2008/09:CU19 samt Riksdagens motionstider. 
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4 Barn 
Som nämndes i inledningen är det olika lätt för olika par att skaffa barn. För 
homosexuella par uppkommer många gånger fler och andra frågeställningar 
och överväganden än för heterosexuella par.64 Nedan redogörs översiktligt 
för tankar bakom lagändringar gällande homosexuellas möjligheter att bli 
föräldrar. Detta följs av en beskrivning av hur situationen ser ut idag, både 
rättsligt och i praktiken.  
 

4.1 Homosexuella och barn – 
lagändringar, praxis och attityder i 
Sverige 

År 2003 trädde lagändringar i kraft som gjorde det möjligt för registrerade 
partner att gemensamt prövas som adoptivföräldrar. Samtidigt fick både 
registrerade partner och homosexuella sambor möjlighet att utses till särskilt 
förordnade vårdnadshavare.65 De undantag som tidigare fanns i 3 kap. 2 § 1 
st. partnerskapslagen utgick, vilket medförde att regler avseende makar i 
dessa sammanhang även kom att gälla registrerade partner.66 Vid ytterligare 
lagändringar 2005 togs partnerskapslagens undantag gällande assisterad 
befruktning bort samtidigt som ändringar gjordes i lag (1984:1140) om 
insemination (inseminationslagen) och därmed öppnades även denna 
möjlighet för alla par oberoende av sexuell läggning.67

 
Frågorna behandlades i en statlig offentlig utredning som genomfördes av 
Kommittén om barn i homosexuella familjer (härefter kommittén). Dess 
huvudsakliga uppgift var att ta ställning till om det, enbart på grund av 
föräldrarnas sexuella läggning, fanns sakliga motiv till särbehandling vad 
gällde rättsligt föräldraskap. Det som skulle utredas var möjligheten till 
adoption samt att bli utsedd som särskilt förordnad vårdnadshavare. Om 
kommittén fann att skillnaderna på adoptionsområdet borde tas bort, skulle 
även frågan om assisterad befruktning för kvinnor i homosexuella 
parförhållanden utredas. Alla kommitténs bedömningar skulle ske med 
barnets bästa som utgångspunkt.68  
 
Kommittén tog under utredningsarbetet del av en ansenlig mängd forskning 
och flera undersökningar avseende bland annat homosexuellt föräldraskap, 
homosexuellas inställning till familjebildning och barn, den uppfattning 
barn till homosexuella har av sin situation, attityder till homosexuella och 

                                                 
64 Stenholm och Strömberg s.7ff. 
65 SOU 2007:17 s. 124 samt SFS 2002:605. Ändringen i p. 15 hänvisar till 6 kap.10a § FB.  
66 SFS 2002:603 samt 3 kap. 1 § partnerskapslagen i dess dåvarande lydelse, se SFS 
1994:1117. 
67 SFS 2005:447 samt SFS 2005:443. 
68 Prop. 2001/02:123 s. 42. 
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homosexualitet, samt om den inställning allmänheten har till homosexuellt 
föräldraskap. Dessutom tog kommittén del av forskning och kunskap om 
adopterade barn och deras speciella behov, samt ställde frågor till de länder 
Sverige har ingått samarbete med gällande internationella adoptioner. Med 
denna forskning och information som grund föreslog kommittén att 
registrerade partner skulle få möjlighet att prövas gemensamt som 
adoptivföräldrar. Kommittén menade att det inte längre fanns sakliga motiv 
för de rättsliga skillnader som gjordes mellan heterosexuella och 
homosexuella par avseende möjligheten att adoptera.69  
 
I propositionen framhöll regeringen att lagstiftarens utgångspunkt bör vara 
så neutral som möjligt vad gäller de rättsverkningar som äktenskap och 
partnerskap medför. En lagändring bör ha saklig motivering utifrån 
principen om barnets bästa och samma prövning skall då göras av samtliga 
pars individuella lämplighet oavsett samlevnadsform. Att i lag utesluta 
registrerade partner bör dock endast kunna göras ”om de på ett mera 
generellt plan inte kan anses uppfylla de krav som ställs på 
adoptivföräldrar”.70  
 
De frågor som huvudsakligen ställdes på sin spets vid lagförarbetet var 
alltså om homosexuella i samma grad som heterosexuella par skulle kunna 
tillgodose adoptivbarns särskilda behov av omsorg samt om de 
homosexuellas ställning i samhället skulle medföra en för stor psykisk 
belastning på dessa redan utsatta barn. Regeringen drog slutsatsen att 
förmågan till såväl praktisk som känslomässig omvårdnad inte skiljer sig 
mellan makar och partner. Vidare gjordes bedömningen att ”den erfarenhet 
som finns om adopterade barn och om barn som växer upp med 
homosexuella vuxna med tillräcklig säkerhet talar för att homosexuella kan 
klara av att hantera den känsliga situation som adopterade barn kan befinna 
sig i på grund av parternas homosexualitet”71. I sammanhanget påpekades 
dock vikten av en öppenhet kring föräldrarnas relation och 
familjesituationen.72  
 
Gällande samhällssynen konstaterades i propositionen att det, i Sverige, 
pågick en betydande attitydförändring i positiv riktning avseende 
inställningen till homosexuella och att framförallt yngre personers 
förhållningssätt blivit alltmer fördomsfritt.73 Denna uppfattning verkade 
delas av kommittén som menade att det fanns ”anledning att anta att de små 
barn som i dag växer upp i en homosexuell familj har en annan situation i 
förhållande till omgivningens inställning än vad de barn som nu är vuxna 
har haft”.74  
 

                                                 
69 Prop. 2001/02:123 s. 21f. 
70 Prop. 2001/02:123 s. 21. 
71 Prop. 2001/02:123 s. 25. 
72 Prop. 2001/02:123 s. 24f. 
73 Prop. 2001/02:123 s. 25. 
74 SOU 2001:10 s. 26. 
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En annan del av diskussionen rörde frågan om vikten av en uppväxt med 
både en kvinnlig och en manlig förebild, en mor och en far. I sammanhanget 
framförde flera remissinstanser åsikter om en skyldighet för samhället att 
medverka till en sådan uppväxt för barnet, då adoptionens syfte var att 
ersätta de biologiska föräldrarna. I huvudsak instämde regeringen och 
menade att lagstiftningens utgångspunkt är att barn har behov av att vara 
nära både sin mor och sin far. I adoptionssituationen har dock kontakten 
med de biologiska föräldrarna brutits och i de fall adoptivföräldrarna är av 
samma kön betonar regeringen vikten av att det, förutom adoptivföräldrarna, 
finns en kvinna eller en man i barnets närhet som kan fungera som en god 
förebild. Enligt regeringen visar undersökningsresultat att registrerade 
partner oftast har en god uppväxtmiljö att erbjuda avseende barnets tillgång 
till förebilder av vartdera könet.75

 
Innan lagändringen kunde homosexuella rent lagtekniskt adoptera som 
ensamstående men i praktiken var möjligheterna för en person som var 
öppen med sin homosexuella läggning att bli godkänd mycket små eller 
obefintliga.76 I RÅ 1993 ref 102 menade domstolen att det skulle innebära 
en alltför stor påfrestning för ett redan utsatt adoptivbarn att växa upp med 
homosexuella adoptivföräldrar. Som grund till detta lade man olika 
utredningar om adoptivbarns psykiska hälsa samt uttalanden och 
konstateranden om ett socialt tabu och ett samhälle som inte är moget att 
acceptera homosexuella som adoptivföräldrar.77 Detta rättsfall avsåg alltså 
ett adoptivbarn. Så tidigt som 1955 slog dock högsta domstolen fast att en 
moder inte kunde anses vara olämplig som sådan, enbart på grund av sin 
homosexuella läggning.78

 
Vad gällde frågan om insemination dröjde lagstiftningen alltså två år. I 
lagförarbetet syftades tillbaka till den utredning som Kommittén om barn i 
homosexuella familjer gjort och till den forskning som användes då. 
Slutsatsen blev att det inte längre var motiverat att lagen generellt uteslöt 
kvinnor som är registrerade partner eller sambor med en annan kvinna. 
Förutom att inga argument fanns för skillnader i föräldraförmåga, uppgavs 
barnets rätt att veta sitt ursprung som skäl för att ge samkönade par tillgång 
till insemination. Vid en givarinsemination som följer svensk lag har barnet 
rätt till information om givarens identitet. Utredningen konstaterade att det 
inte var ovanligt att par sökte sig utomlands eller inseminerade i egen regi 
och detta medförde i flera fall att barnet aldrig fick denna vetskap.79

 

4.2 Adoption 
Sveriges första adoptionslag trädde i kraft 1917. Adoptionens ursprungliga 
syfte var att hjälpa behövande barn till bättre förhållanden. Barnen var då 
                                                 
75 Prop. 2001/02:123 s. 25f. 
76 SOU 2001:10 s. 121, Folkhälsoinstitutet 1995 s. 78 samt Stenholm och Strömberg s. 204. 
77 RÅ 1993 ref 102. 
78 NJA 1955 s. 63. 
79 Prop. 2004/05 s. 37ff. 
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fler än adoptanterna men någon gång kring 1950-talet vände denna trend. 
Samtidigt som färre barn behövde hjälp, tack vare bättre förhållanden, blev 
adoptioner en lösning på familjebildningsproblem och istället för köer av 
barn var det adoptanterna som köade.80 Sverige inledde då samarbeten med 
flera andra länder och många barn har på så sätt fått nya familjer här. En 
minskning av antalet behövande barn även i flera av dessa länder har dock 
resulterat i att de sökande i världen idag är uppskattningsvis tre gånger fler 
än de barn som finns tillgängliga att adoptera.81

 
Nationella lagregler om adoption återfinns huvudsakligen i 4 kap. 
föräldrabalken (FB) samt i 6 kap. socialtjänstlagen (SoL). Vid 
internationella adoptioner måste dock hänsyn tas även till utländsk lag och 
internationella konventioner.82 Idag innebär en svensk adoption att 
adoptanterna blir rättsliga föräldrar till barnet och deras inbördes relation 
regleras juridiskt precis som vilken föräldra-barn relation som helst. I och 
med att adoptionen vunnit laga kraft klipps alla rättsliga band gentemot 
barnets biologiska föräldrar.83

 
Enligt 4 kap. 1 § FB kan en man eller kvinna som fyllt 25 år, med rättens 
tillstånd, antaga adoptivbarn. Vid adoption av eget barn, makes barn, makes 
adoptivbarn eller om andra synnerliga skäl föreligger är åldersgränsen 
istället 18 år. I 3 § stadgas att makar endast i undantagsfall får adoptera 
annat än gemensamt och av 4 § framgår att inga andra än makar kan anta 
adoptivbarn gemensamt. I FB används alltså endast begreppet makar men av 
en läsning tillsammans med 3 kap. partnerskapslagen framgår att med make 
avses här även registrerad partner. Det finns alltså möjlighet att prövas som 
adoptant gemensamt för personer som är gifta eller registrerade partner, 
medan sambor och ensamstående får ansöka individuellt.84  
 
Adoptionsförfarandet skiljer sig något åt beroende på om det är fråga om en 
utlandsadoption, en nationell adoption eller en närståendeadoption. I nästan 
samtliga fall ska dock kommunens socialtjänst i någon form utreda de 
presumtiva adoptanternas förutsättningar, innan adoptionen kan 
genomföras.85

 

4.2.1 Internationell adoption 
Med internationell adoption avses en adoption där barnet har sin hemvist 
utomlands.86 Oftast är det en auktoriserad adoptionsorganisation som 
förmedlar ett barn från ett annat land till en person eller ett par i Sverige 
                                                 
80 Socialstyrelsen 2008 s. 14f. 
81 Socialstyrelsen 2008 s. 16. 
82 Socialstyrelsen 2008 s. 20 och s. 25. 
83 4 kap. 8 § FB.  
Tidigare fanns vissa rättsliga band kvar bland annat avseende en inbördes underhållsplikt 
och viss arvsrätt. Se Saldeen s. 84. 
84 4 kap. 1-4 §§ FB samt 3 kap. partnerskapslagen. 
85 Socialstyrelsen 2008 s. 24. 
86 Socialstyrelsen 2008 s. 28. 
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men det förekommer även så kallade enskilda adoptioner där ingen 
förmedlande organisation i Sverige är inblandad.87 År 2007 adopterades 
enligt Statistiska centralbyrån 775 personer från utlandet och enligt 
Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) var 681 av dessa 
adoptioner förmedlade av en auktoriserad organisation.88

 

4.2.1.1 Tillvägagångssätt 
En ansökan om internationell adoption görs antingen hos tingsrätten eller 
hos socialnämnden i den kommun där sökanden är bosatt och förfarandet 
regleras främst i 6 kap. 12-16 §§ SoL samt i 4 kap. FB.89 Om givarlandet är 
anslutet till Haagkonventionen styr dess regler förfarandet, vilket bland 
annat innebär att kommunens socialtjänst skall göra en 
medgivandeutredning enligt 6 kap. 12 § SoL.90 I praktiken görs i stort sett 
alltid en sådan utredning eftersom även andra länder kräver att adoptanterna 
är utredda.91 År 2007 gjordes 2408 medgivandeutredningar i Sverige.92

 
I Adoption – handbok för socialtjänsten (härefter i detta avsnitt 
Socialstyrelsens handbok eller handboken) finns vägledning angående 
adoptionsförfarandet hos socialtjänsten. Av handboken framgår bland annat 
att medgivandeutredningen i första hand har som syfte att utgöra underlag 
då socialnämnden ska fatta beslut om huruvida sökanden är behörig och 
lämplig som adoptivförälder.93 Vid bedömningen skall enligt 6 kap. 12 § 
SoL särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om 
adoptivbarn och deras behov samt den planerade adoptionens innebörd. 
Sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk 
ska också tas i beaktande. Dessutom är det ett krav att sökanden deltagit i 
föräldrautbildning, åtminstone om denne inte tagit emot adoptivbarn 
tidigare.94 Om socialnämnden ger sökanden sitt medgivande, används sedan 
rapporten för att ge den utländska förmedlingskontakten tillräcklig 
information om föräldrarna för att avgöra om de är lämpliga att ta emot ett 
specifikt barn. Socialstyrelsen anser dessutom att utredningen och de samtal 
som ingår i denna bidrar till att förbereda sökanden för att adoptera och ökar 
möjligheterna till en lyckad adoption.95  
 
Vanliga inslag i utredningen är samtal med sökanden, hembesök, samtal 
med eventuella tidigare barn samt kontakt med referenspersoner och 
nätverk. Ofta kartläggs, förutom nätverk, även släktrelationer och det är inte 
ovanligt att sökanden får skriva ner sin livsberättelse. Utredningen 
kompletteras dessutom med intyg, registeruppgifter m.m.96  
                                                 
87 Socialstyrelsen 2008 s. 23. 
88 SCBs befolkningsstatistik samt MIAs årsredovisning s. 7. 
89 Socialstyrelsen s. 20 och 25 samt SoL och FB. 
90 Socialstyrelsen 2008 s. 42f. 
91 Intervju med adoptionshandläggare. 
92 Socialstyrelsen, statistik socialtjänst 2008:3, Familjerätt 2007 s. 58. 
93 Socialstyrelsen 2008 s. 49f. 
94 6 kap. 12 § SoL. 
95 Socialstyrelsen 2008 s. 49f. 
96 Socialstyrelsen 2008 s. 50ff. 
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När utredningen är färdig skriver socialtjänsten en rapport och ger en 
rekommendation till beslut. Beslutet om medgivande fattas sedan av 
socialnämnden. Om beslutet är positivt gäller det i två år och sökanden kan 
gå vidare till en auktoriserad adoptionsorganisation för att försöka hitta ett 
passande barn. I de fall ett barn inte tas emot inom två år måste sökanden 
återigen visa att denne uppfyller kraven för att få adoptera. Om förslag att ta 
emot ett visst barn har givits sökanden krävs socialnämndens samtycke 
innan adoptionen kan fortgå.97 Det slutgiltiga adoptionsbeslutet kan fattas 
på flera olika sätt. Ett beslut i utlandet kan gälla automatiskt i Sverige eller 
efter godkännande av MIA och annars får beslutet fattas i svensk domstol.98

 
Socialstyrelsens handbok tar alltså upp hur en medgivandeutredning bör gå 
till och pekar på vad som är viktigt att utreda och att informera de sökande 
om.99 När lagen ändrades 2003 skrevs ett tillägg till den dåvarande 
handboken100 avseende prövningen av homosexuella som blivande 
adoptivföräldrar och 2008 utgavs en ny handbok av Socialstyrelsen där 
dessa delar i något modifierad form är intagna.101  
 
Medgivandeutredningens kriterier är, enligt handboken, desamma oavsett 
sökandens sexuella läggning. Vissa specifika frågor tillkommer dock om 
den sökande har homo – eller bisexuell läggning. Dessa frågor rör 
omgivningens attityder och deras påverkan på ”familjerelationerna, 
vardagslivet, identiteten och självkänslan – vilket i förlängningen har 
betydelse för ett eventuellt föräldraskap”. Under rubriken ”[f]rågor om 
självkänsla, identitet och sexuell läggning” tar handboken upp frågor om 
sökandens trygghet i sin identitet, könsidentitet och sexuella läggning. 
Samhället präglas, enligt Socialstyrelsen, fortfarande av en heteronorm trots 
den markanta ökning i acceptans och respekt för olika sexuell läggning som 
skett de senaste decennierna. Det påpekas att personer med homo – och 
bisexuell läggning fortfarande möts av ”fördomar, negativa attityder, 
negativ särbehandling och även trakasserier”. Socialtjänsten bör enligt 
handboken utreda hur det gick till när sökanden första gången kom ut med 
sin sexuella läggning, vilka reaktioner denne fick då och hur öppen den 
sökande är med sin sexuella läggning idag. Utredningen bör vidare ta upp 
om det finns personer nära sökanden som har reagerat negativt eller som 
inte vet om dennes sexuella läggning. Av intresse är hur sökanden hanterar 
eventuella konflikter kring detta och på vilket sätt sökanden känslomässigt 
har hanterat olika negativa reaktioner och homofobi.102  
 

                                                 
97 Socialstyrelsen 2008 s. 23f. och s.109ff. samt 6 kap. 14 § SoL. 
98 Socialstyrelsen 2008 s. 125ff. 
99 Socialstyrelsen 2008 s. 3ff. 
100 Innan ansvarsområdet togs över av Socialstyrelsen utgavs handboken av NIA 
(dåvarande Statens Nämnd för Internationella Adoptioner). Komplementet avsåg alltså 
NIAs handbok, vilken dock varit utgångspunkt för den nya handboken som utgivits av 
Socialstyrelsen.  Se Socialstyrelsen 2008 s. 3 samt tillägg till NIAs handbok 2003. 
101 Socialstyrelsen 2008 samt tillägg till NIAs handbok 2003. 
102 Socialstyrelsen 2008 s. 79. 
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I den del av handboken som bland annat avser utredning av sökandens 
relationer och nätverk upprepas att det är av intresse för utredningen hur 
eventuella fördomar från omgivningen och nätverket har hanterats. 
Utredaren bör även undersöka vilken betydelse det kan få för föräldraskapet 
och förhållandet om det finns svårighet att vara öppen med sexualiteten.103 I 
detta avsnitt finns även underrubriken ” [s]ärskilda frågor till samkönade 
par”. Här tas återigen upp frågor kring huruvida den sökande känner sig 
respekterad av sin familj. Till exempel bör det utredas hur omgivningens 
fördomar påverkar sökandens möjligheter till öppenhet kring sin sexuella 
läggning inför främst släkt och vänner och hur detta i sin tur kan påverka 
barnet. Eventuella slitningar kan ha inverkan på adoptantens möjlighet till 
stöd och det bör i så fall utredas om sökanden kan ersätta dessa delar av 
nätverket. Här ställs även frågan hur sökanden under barnets uppväxt kan 
tillgodose dess behov av både goda kvinnliga och manliga förebilder.104  
 
Speciella frågor avsedda för samkönade par finns även under rubriken 
”[f]örväntningar och beredskap inför adoptivföräldraskapet”. I denna del 
avser utredningen att klargöra de sökandes förmåga att bemöta sådana 
negativa reaktioner och fördomar som omgivningen eventuellt kan komma 
att rikta mot familjen och barnet på grund av det samkönade föräldraskapet. 
Det konstateras att man som vuxen med egna erfarenheter av sådana 
fördomar kan ha en större beredskap både för att själv kunna hantera 
situationen och för att kunna hjälpa ett barn i en liknande situation. 
Utredaren bör enligt handboken vidare försöka ta reda på hur de sökande har 
tänkt förklara sin relation för barnet och hur de kan vara ett stöd då barnet 
ska förklara relationen för sina kamrater.105  
 
I handboken betonas vikten av att förklara varför utredaren på vissa 
områden måste ställa mer ingående och specifika frågor och på så vis 
undvika att frågorna uppfattas som kränkande eller särbehandlande. Det 
anses även viktigt att ge sökande en realistisk bild av möjligheterna att 
faktiskt få adoptera och att därför ge tydlig information om vilka krav 
givarländerna ställer till exempel vad gäller samkönade sökande.106  
 
Vid samtal med en adoptionshandläggare framkom ett visst misstycke med 
handboken i dessa specifika delar. Frågorna ansågs vara något klumpiga och 
orealistiska och handläggaren ansåg inte att de alltid utreds i praktiken, 
åtminstone inte i den grad som handboken verkar avse.107

 

4.2.1.2 Möjlighet för homosexuella 
Det finns i dagsläget ingen organisation i Sverige som har kontakt med 
något givarland där man tillåter homosexuella att adoptera och detta torde 

                                                 
103 Socialstyrelsen 2008 s. 90. 
104 Socialstyrelsen 2008 s. 92f. 
105 Socialstyrelsen 2008 s. 64. 
106 Socialstyrelsen 2008 s. 48. 
107 Intervju med adoptionshandläggare. 
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innebära att en sådan adoption idag är högst osannolik.108 Eftersom 
möjligheterna är små är det också få par som ansöker. MIA känner endast 
till ett par som nu är registrerade som sökande hos en 
adoptionsorganisation.109

 
MIA har under 2007 informerat utländska myndigheter från de givarländer 
de träffat om den svenska lagen och frågat om de aktuella ländernas 
inställning till att låta registrerade partner adoptera barn därifrån. Det enda 
land som inte svarat att detta är omöjligt är Sydafrika. År 2005 antogs där en 
lagändring som gav homosexuella par rätt att adoptera både nationellt och 
internationellt. I väntan på tillämpningsföreskrifter till lagen har dock det 
sydafrikanska socialdepartementet satt stopp för adoptionsorganisationerna 
att finna nya kontakter att samarbeta med. I juni 2007 var föreskrifterna 
ännu inte fastställda och då Sveriges nuvarande kontakt inte förmedlar barn 
till homosexuella har således situationen inte förändrats i praktiken. Inte 
heller något av de mottagarländer MIA har kontakt med, har samarbete i 
något land där registrerade partner tillåts adoptera.110

 
Det anses mycket viktigt att socialtjänsten i ansökningsprocessen ger 
sökanden realistiska förväntningar och detta tas, som nämnts ovan, upp i 
Socialstyrelsens handbok. Där påpekas vikten av att klargöra vilka krav som 
ställs och att detta är speciellt viktigt då sökanden bedöms ha begränsade 
möjligheter att bli utsedd i givarlandet att få ta emot ett barn. Som exempel 
på sådana sökande anges ensamstående samt homo- och bisexuella ”så länge 
det inte finns länder som likställer dem med heterosexuella”.111

 
På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen kartlagt betydelsen av sexuell 
läggning vid bemötandet från socialtjänsten. Över lag framkom att 
socialtjänstens utgångspunkt ofta var heteronormativ och att dåligt 
bemötande av homo- och bisexuella personer ofta grundade sig i en brist på 
observans. I adoptionsutredningar kunde detta yttra sig som en sexualisering 
av homo- och bisexuella sökande och en brist på särskiljning mellan sexuell 
aktivitet och sexuell läggning. Det förekom enligt kartläggningen att parets 
relation värderades utifrån dess könssammansättning, framför lämpligheter 
och kvaliteter vad gällde barnuppfostran. I kartläggningen nämns vidare att 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) 
har uppmärksammat att det föreligger en risk för inkorrekt behandling av 
homosexuella sökande i adoptionsutredningar. HomO har bland annat 
behandlat ett fall där en familjerättshandläggares personliga kritiska 
inställning till internationella adoptioner för samkönade par framkom i 
adoptionsutredningen.112  
 

                                                 
108 MIAs årsredovisning 2007, Stenholm och Strömberg s. 209 samt intervju med 
adoptionshandläggare. 
109 MIAs årsredovisning 2007 s. 28. 
110 MIAs årsredovisning 2007 s. 29. 
111 Socialstyrelsen 2008 s. 41f. 
112 Socialstyrelsens lägesbeskrivning s. 24f. 
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Om ett par har socialnämndens medgivande för adoption är 
adoptionsorganisationerna skyldiga att förmedla adoptionshandlingarna. 
Skyldigheten bortfaller dock om organisationen saknar en utländsk kontakt 
med barn som kan förmedlas till den sökande. Om MIA vid en prövning 
finner att en organisation på felaktiga grunder har underlåtit att förmedla 
handlingar kan de komma med ett föreläggande. Någon begäran om sådan 
prövning hade dock inte, då MIAs årsredovisning skrevs, inkommit från 
några sökande som är registrerade partner.113  
 

4.2.2 Nationell adoption 
Med nationell adoption avses en adoption där barnet har sin hemvist i 
Sverige.114 I detta avsnitt behandlas endast de så kallade 
spädbarnsadoptionerna där de biologiska föräldrarna har valt att lämna sitt 
barn för adoption.115 Spädbarnsadoptioner är idag mycket ovanliga i Sverige 
och endast ett 20-tal barn per år adopteras på detta sätt.116  
 

4.2.2.1 Tillvägagångssätt 
Då en förälder som vill lämna sitt barn för adoption vänder sig till 
socialtjänsten skiljer sig förfarandet från en internationell adoption på så sätt 
att socialtjänstemännen ofta får uppgiften att finna tänkbara adoptanter. 
Eftersom de biologiska föräldrarna är vårdnadshavare och således har 
beslutanderätten avseende barnet, ska de i regel117 samtycka till placeringen. 
Enligt Socialstyrelsens handbok är det vanligt att de biologiska föräldrarna 
tillfrågas om sina önskemål gällande barnets blivande adoptivfamilj. Det 
förekommer att de biologiska föräldrarna känner till ett par eller en person 
som de önskar som adoptivföräldrar. I de flesta fall överlåter de dock åt 
utredaren att söka lämpliga adoptanter. Att då söka bland presumtiva 
adoptanter som relativt nyligen fått medgivande för internationell adoption 
har fördelar, eftersom en utredning av dem redan har gjorts och de har 
genomgått sin föräldrautbildning.118  
 
Utöver det som utreds vid medgivandet för internationell adoption finns 
några utredningsområden som blir viktiga främst vid nationell adoption. 
Dessa frågor rör bland annat sökandens lämplighet att ta emot ett nyfött 
svensk barn, hur sökanden ställer sig till de biologiska föräldrarnas val att 
lämna sitt barn, närheten till de biologiska föräldrarna, eventualiteten att 
någon biologisk släkting söker upp barnet samt barnets rätt att få veta sitt 
ursprung.119

                                                 
113 MIAs årsredovisning 2007 s. 29. 
114 Socialstyrelsen 2008 s. 136. 
115 Närståendeadoptioner behandlas separat i nästa avsnitt trots att de kan anses falla under 
begreppet nationell adoption. 
116 MIAs årsredovisning samt Socialstyrelsens statistik, Familjerätt 2004, 2005, 2006 och 
2007, tabell 7. År 2007 genomfördes endast 15 spädbarnsadoptioner. 
117 Ej i de fall omhändertagande sker enligt LVU. Se Socialstyrelsen 2008 s. 148 not 55. 
118 Socialstyrelsen 2008 s. 148f. 
119 Socialstyrelsen 2008 s. 151f. 
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När socialtjänsten har funnit lämpliga adoptivföräldrar ansöker dessa hos 
tingsrätten om adoption. Tingsrätten prövar om de formella 
adoptionsförutsättningarna är uppfyllda samt gör en prövning gällande 
adoptionens lämplighet. Adoptionen ska vara till fördel för barnet, sökanden 
ska ha uppfostrat barnet eller vilja uppfostra det om det inte finns andra 
särskilda anledningar till adoptionen med tanke på det personliga 
förhållandet mellan sökanden och barnet. Vid lämplighetsbedömningen ska 
barnets vilja beaktas, med hänsyn till ålder och mognad120. Ansökan får inte 
beviljas om någon sida har utgett eller utlovat ersättning eller om det har 
avtalats om bidrag till barnets underhåll. Tingsrätten ska inhämta 
upplysningar om sökanden och om barnet samt om huruvida någon form av 
ersättning eller bidrag har utlovats för barnets underhåll. Barnets fader eller 
moder ska, om möjligt, höras även om deras samtycke inte krävs. Om barnet 
är under 18 år ska rätten dessutom inhämta yttranden från både sökandens 
och barnets vårdnadshavares hemkommuner. I praktiken blir det 
socialnämndens uppgift att skaffa fram nödvändiga upplysningar för att 
domstolen ska kunna anse att ärendet är tillräckligt utrett. Tydlig reglering 
gällande detta yttrandes innehåll saknas dock.121

 
Ofta placeras barnet, med de biologiska föräldrarnas samtycke, hos de 
tilltänka adoptivföräldrarna redan innan adoptionen vunnit laga kraft. Fram 
till dess är de blivande adoptivföräldrarna formellt att betrakta som 
familjehem.122  
 

4.2.2.2 Möjlighet för homosexuella  
Det finns ingen speciell kö för nationella adoptioner i Sverige.123 
Adoptanterna väljs utifrån barnets bästa, adoptanternas lämplighet och de 
biologiska föräldrarnas önskemål.124 Eftersom antalet spädbarnsadoptioner 
är så lågt i Sverige och antalet homosexuella sökande är få, är sannolikheten 
att en öppet homosexuell person eller ett samkönat par får adoptera 
troligtvis liten.125  
 

4.2.3 Närståendeadoption  
Vid en närståendeadoption är adoptanten en registrerad partner, make eller 
maka som adopterar sin partners biologiska eller adopterade barn. Denna 
typ av adoption kallas även styvbarnsadoption och syftet med adoptionen är 
att en vuxen som redan lever med barnet ska få juridisk status som dess 
förälder. Då närståendeadoptioner blir aktuella är ena biologiska föräldern 
oftast ensam vårdnadshavare. Om så är fallet krävs inte den andra biologiska 

                                                 
120 Detta blir således inte aktuellt vid spädbarnsadoption. 
121 Socialstyrelsen 2008 s. 154f. samt 4 kap. 6 och 10 §§ FB.  
122 Socialstyrelsen 2008 s. 152. 
123 Socialstyrelsen 2008  s. 149. 
124 Socialstyrelsen 2008 s. 148ff. samt intervju med adoptionshandläggare. 
125 Intervju med adoptionshandläggare. 
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förälderns samtycke till adoptionen men denne ska ändå höras om det är 
möjligt. Enligt socialstyrelsens handbok skulle en adoption svårligen kunna 
anses vara lämplig om föräldrarna har en fungerande gemensam vårdnad om 
barnet.126 År 2004 och 2005 avgavs yttranden avseende ungefär 130 
närståendeadoptioner per år. Antalet ökade år 2006 och 2007 då 188 
respektive 166 yttranden avgavs.127

 

4.2.3.1 Tillvägagångssätt 
Vid en närståendeadoption inom Sverige blir FBs regler tillämpliga och 
socialtjänstens uppgift är, precis som vid en spädbarnsadoption, att avge ett 
yttrande till tingsrätten. Som nämndes ovan saknas dock reglering om detta 
yttrandes specifika innehåll.128 Enligt Socialstyrelsens handbok kan 
medgivandeutredningsförfarandet enligt 6 kap. 12 § SoL ge viss vägledning. 
I handboken listas några viktiga utredningsområden som syftar till att 
klargöra om en närståendeadoption är det bästa för barnet. Utredningen bör 
utvisa vilka motiv som finns till adoptionen samt vilka behov barnet har av 
den ökade juridiska trygghet som adoptionen medför. Eftersom adoptionen 
ska vara till barnets bästa är det viktigt att veta om adoptionen har andra 
bakomliggande syften som till exempel rör de vuxnas relation, önskan att 
bilda en familj eller att dölja för barnet vem som är dess biologiska far. Vad 
gäller de juridiska aspekterna bör utredningen klargöra vad en adoption har 
för fördelar respektive nackdelar för barnet och hur en adoption praktiskt 
ändrar dess ställning i familjen. Utredningen bör dessutom behandla hur 
barnet ställer sig till en eventuell adoption. Samtycke krävs om barnet är 
över 12 år och annars bör utredaren försöka klargöra dess inställning. Vidare 
bör det utredas huruvida sökanden är lämplig som förälder samt hur 
sökandens relation ser ut både i förhållande till barnet och till boföräldern. 
Barnets relation till sökanden är central. Relationens varaktighet och 
stabilitet, den känslomässiga kontakten och sökandens engagemang är 
exempel på vad som bör utredas. Sökanden bör ha en god och stabil relation 
till boföräldern, samtidigt som de bör ha funderat på vad som skulle ske vid 
en eventuell skilsmässa eller ett dödsfall. Sökandens vilja att fortsätta ta 
hand om barnet vid en sådan situation både i de fall adoptionen blir av eller 
inte bör utredas. Vidare bör barnets relation till sin andra biologiska förälder 
och dennes släkt utredas, liksom den förälderns inställning till adoptionen 
(även om denne inte har vårdnad om barnet). Av vikt är också inställningen 
hos andra personer i sökandens nätverk.129

 
Socialstyrelsens handbok har även denna del ett specifikt kapitel som rör 
samkönade par. Under rubriken ”[s]ocialnämndens yttrande rörande 
adoption av ett barn som fötts i en samkönad relation” konstateras att de 
flesta sökande, i dessa fall, är två kvinnor som har fått barn efter en 
donatorsinsemination utanför Sverige. Den biologiska mammans partner 

                                                 
126 Socialstyrelsen 2008 s. 158f. 
127 Socialstyrelsens statistik, Familjerätt 2004, 2005, 2006 och 2007, tabell 7. 
128 Socialstyrelsen 2008 s. 158f. 
129 Socialstyrelsen 2008 s. 158ff. 
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ansöker då om adoption hos tingsrätten i samband med barnets födelse.130 I 
dessa utredningar ligger tyngdpunkten på relationen mellan sökanden och 
den biologiska mamman. Det är bland annat viktigt att utreda längden av 
deras relation och hur lång tid de har sammanlevt. Vid en 
närståendeadoption efter en insemination har de sökande inte alltid 
gemensamma erfarenheter av föräldraskap. Om förhållandet varat en kort tid 
blir därför förutsättningarna för att tillsammans bygga ett beständigt 
föräldraskap särskilt viktiga att utreda. Paret bör även anses kunna hantera 
eventuella påfrestningar som kommer av ett gemensamt ansvar för det barn 
som en part är biologiskt knutet till. Förhållandet mellan sökanden och 
barnet är också viktigt att utreda, även om de redan bor tillsammans. 
Utredaren bör undersöka relationens känslomässiga kvalitet, om barnet och 
sökanden känner respekt och kärlek för varandra, hur de löser konflikter 
samt eventuell förekomst av hot eller våld. Vad gäller sökandens lämplighet 
hänvisas återigen till vägledning i 6 kap. 12 § SoL. Bedömningen bör bland 
annat avse om sökanden kan, vill och har möjlighet att ensam ta ansvar för 
barnet om dess biologiska mamma skulle avlida eller om en skilsmässa 
skulle bli aktuell.131

 

4.2.3.2 Möjlighet för homosexuella 
Det finns uppgifter om att det, första året sedan lagen trätt i kraft, 
genomfördes minst ett tiotal närståendeadoptioner med homosexuella 
adoptanter.132 Socialstyrelsens statistik skiljer inte de sökande åt på grund 
av sexuell läggning varför nya siffror har varit svåra att finna.133 Samtal 
med en adoptionshandläggare tyder dock på att 
närståendeadoptionsutredningen är den absolut vanligaste 
adoptionsutredningen där de sökande är homosexuella. Förfarandet skiljer 
sig från andra adoptioner på så sätt att här finns barnet redan och därför blir 
det, precis som handboken säger, relationen mellan föräldrarna som är viktig 
i utredningen. Handläggaren menar att det krävs ganska mycket för att en 
adoption inte ska gå igenom. Det skulle till exempel kunna handla om att 
föräldrarna inte antas ha förmågan eller viljan att ta hand om barnet 
gemensamt.134

 

4.3 Insemination 
Begreppet assisterad befruktning inrymmer dels så kallad 
provrörsbefruktning och dels insemination.135 Här behandlas endast 

                                                 
130 Socialstyrelsen 2008 s. 165. 
Vid en insemination som har skett på ett svenskt sjukhus i enlighet med 6 kapitlet lagen om 
genetisk integritet kan gemensam vårdnad enligt 1 kap. 9 § FB erhållas genom en 
föräldraskapsbekräftelse eller genom dom. Se mer om detta under 5.2.1. 
131 Socialstyrelsen 2008 s. 164ff. 
132 Stenholm och Strömberg s. 219. 
133 Samtal med Socialstyrelsen. 
134 Intervju med adoptionshandläggare. 
135 SOU 2001:10 s. 167. 
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insemination eftersom det är det vanligaste sättet för homosexuella att skaffa 
barn.136

 

4.3.1 Tillvägagångssätt 
En insemination innebär att spermier förs in i en kvinna på konstlad väg och 
lagregler kring detta finns nu i lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 
(lagen om genetisk integritet).137 I lagen stadgas bland annat att en 
donatorsinsemination endast får utföras på offentligt finansierade 
sjukhus.138 Det är dock inte straffbart att själv finna en donator och utföra 
inseminationen i hemmet eller att inseminera på en klinik utomlands där 
friheten finns att välja en helt okänd donator.139

 
Nedan behandlas tre olika inseminationsmöjligheter. De rättsliga skillnader 
som uppkommer gällande föräldraskapet behandlas i det efterföljande 
avsnittet om rättsligt föräldraskap.  
 

4.3.1.1 Insemination enligt lagen om genetisk integritet 
När lagen om insemination trädde i kraft 1985 fick insemination endast 
utföras på en kvinna som var gift eller bodde tillsammans med en man under 
äktenskapsliknande förhållanden. Av lagförarbetet framgår att ensamstående 
kvinnor och samkönade par uteslöts på grund av utredningens uppfattning 
att ett barn med både en moders- och en fadersgestalt har bäst 
förutsättningar för en god uppväxt.140 I samband med lagändringen i 
partnerskapslagen 2005 ändrades kravet till enbart ”gift eller sambo”, 
samtidigt som det i ett nytt stycke stadgades att vad som i lagen sägs om 
make även gäller registrerad partner. År 2006 upphörde lagen om 
insemination att gälla och de ovannämnda bestämmelserna togs in i den nya 
lagen om genetisk integritet. Insemination regleras i lagens 6 kapitel.141  
 
Enligt lagen om genetisk integritet ska inseminationen, om sperman inte 
kommer från kvinnans man eller sambo, ske vid ett offentligt finansierat 
sjukhus eller annars med Socialstyrelsens tillstånd.142 Kvinnans make, 
registrerade partner eller sambo måste skriftligen samtycka till 
behandlingen. Information om samtyckets innebörd bör ges av läkaren och 
denne bör även kontrollera samtycket inför varje behandlingstillfälle.143 
Läkaren ska även pröva om en insemination är lämplig ”med hänsyn till 

                                                 
136 Stenholm och Strömberg s. 177. 
137 SOU 1983:42 s. 13 samt 6 kap. lagen om genetisk integritet. 
138 6 kap. 2 § lagen om genetisk integritet. 
139 8 kap. 4 § lagen om genetisk integritet, SOU 1983:42 s.140 samt RFSLs hemsida, 
Inseminera utomlands.  
Enligt 8 kap. 4 § lagen om genetisk integritet får dock inte insemination eller 
tillhandahållande av spermier i strid mot lagen utföras ”vanemässigt eller i vinningssyfte”. 
140 SOU 1983:42 s. 15 samt 2 § lagen om insemination. 
141 2 § lagen om insemination, 2 § i SFS 2005:443 samt lagen om genetisk integritet. 
142 6 kap. 2 § lagen om genetisk integritet.  
143 6 kap. 1 § lagen om genetisk integritet samt SOSFS 2006:10 s. 8. 
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makarnas eller sambornas medicinska, psykologiska och sociala 
förhållanden”. Bara om det är antagligt att ett blivande barn kommer få goda 
uppväxtförhållanden får inseminationen genomföras. Spermadonatorn väljs 
av läkaren och när barnet har ”uppnått tillräcklig mognad”144 har han eller 
hon rätt att begära delgivande av den information som finns om donatorn i 
den särskilda journalen som sjukhuset har fört. En donatorsinsemination vid 
ett svenskt sjukhus innebär alltså alltid att barnet kan få reda på vem som är 
dess genetiska far, vilket överensstämmer med den rätt att få veta sitt 
ursprung som återfinns i FNs konvention om barnets rättigheter.145  
 
Av förarbetet till den första inseminationslagen framgår att den utredning 
som ska göras av föräldrarnas psyko-sociala förhållanden bör utmynna i ett 
antagande om att barnet kommer få goda uppväxtförhållanden. I detta 
sammanhang menade utredningen att det är möjligt att dra paralleller med 
den utredning som föregår en adoption.146 I Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 2006:10 behandlas den utredning som enligt lagen om 
genetisk integritet ska utföras av läkaren. Av de allmänna råden framgår att 
utredningen med fördel utförs av läkaren tillsammans med en yrkesutövare 
som har kompetens inom beteendevetenskap. I sex punkter framgår vad 
läkaren ”så långt möjligt [bör] försäkra sig om”. Paret bör ha en bestående 
och stabil relation, en uppriktig önskan om ett barn och förmåga att 
uppfostra och vårda barnet. Vidare bör de vara beredda att acceptera barnet 
som ett eget barn såväl socialt som emotionellt, praktiskt och rättsligt. En 
eventuell ojämlikhet på grund av att endast en förälder är barnets genetiska 
sådana bör kunna hanteras och läkaren bör försäkra sig om att barnet 
kommer att få information om sitt ursprung.147

 

4.3.1.2 Heminsemination 
En heminsemination faller utanför lagen om genetisk integritet. Kvinnan 
som ska insemineras väljer själv, eller tillsammans med en eventuell 
partner, en donator och utför inseminationen privat i hemmet.148 Att 
förfarandet inte faller under lagen innebär inte att det är straffbart att 
inseminera hemma. Den som ”vanemässigt eller i vinstsyfte” utför 
inseminationer eller tillhandahåller spermier i strid mot lagen kan dock 
dömas till böter eller fängelse.149  
 
                                                 
144 6 kap. 5 § lagen om genetisk integritet. 
145 6 kap. 3-5 §§ lagen om genetisk integritet samt Unicef.  
1a st. i artikel 7 FNs konvention om barnets rättigheter lyder:  
Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett 
namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om 
sina föräldrar och bli omvårdat av dem. (min kursivering). 
146 SOU 1983:42 s. 94. 
147 SOSFS 2006:10 s. 5. 
148 Förfarandet är förhållandevis enkelt och inga sterila redskap behövs. I Homofamiljer 
rekommenderas att man använder en avklippt och tillfilad plastspruta utan nål från 
apoteket, sprutar in sperman och vilar en stund med några kuddar under rumpan. Stenholm 
och Strömberg s. 178ff. Se även RFSLs hemsida, Heminsemination. 
149 8 kap. 4 § lagen om genetisk integritet samt RFSLs hemsida, Insemination och 
Heminsemination. 
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4.3.1.3 Insemination utomlands 
Finland, Danmark och Holland är några av de länder där det finns kliniker 
som tar emot kvinnor för insemination. Vid en insemination utförd i 
utlandet kan de blivande föräldrarna i många fall välja om de vill ha en 
okänd donator eller ej. Detta skiljer sig alltså från de svenska reglerna som 
fastslår barnets rätt att få information om sitt genetiska ursprung. I vissa 
andra länder kan även ensamstående kvinnor ha rätt till insemination, vilket 
inte är möjligt i Sverige. En insemination utomlands måste dock bekostas 
helt av kvinnan själv, medan detta inte är fallet inom den svenska vården.150   

4.3.2 Möjlighet för homosexuella 
I Sverige finns det sju sjukhus som utför donatorsinseminationer. De olika 
landstingen tillämpar delvis olika regler vilket gör att möjligheten för 
kvinnor som vill skaffa barn på detta sätt kan skilja sig åt beroende på var de 
bor. Ett par beviljas till exempel mellan två och sex inseminationsförsök. I 
vissa landsting finns möjlighet att byta bärare efter några försök eller att 
fortsätta försöka på egen bekostnad, medan sådana möjligheter saknas i 
andra landsting. I Östergötlands landsting har beslut fattats att behandlingen 
av samkönade par inte kan anses motiverad utifrån medicinska skäl och 
dessa par får därför, i större utsträckning än andra par, själva bekosta sin 
behandling. Även vad gäller möjlighet att skaffa syskon skiljer sig reglerna 
då det i vissa landsting ges förtur i kön, medan omvänd ställning tagits på 
andra håll där det prioriteras högre att fler par ska få möjlighet till 
åtminstone ett barn. Slutligen skiljer sig väntetiden och ett par kan få vänta 
betydligt längre på behandling i vissa landsting. Skillnaderna som nämnts 
här har flera olika orsaker, de kan bero på långa köer, ekonomiska aspekter 
och rent politiska beslut.151

 
Att skillnaderna mellan vad som erbjuds par av samma och olika kön i de 
olika landstingen är stora har visats i en kartläggning som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har genomfört. Problemet har även 
uppmärksammats av HomO, som för närvarande arbetar med två 
domstolsprocesser gällande insemination. I oktober utdömde Uppsala 
tingsrätt ett skadestånd på 50 000 kronor till en kvinna efter att hon och 
hennes partner nekats att dela på de inseminationsförsök som landstinget 
erbjöd.152

 
Som nämnts ovan tilläts inte registrerade partner att genomföra insemination 
på sjukhus i Sverige förrän 2005. Många valde innan lagändringen att 
inseminera hemma eller att resa utomlands, främst till Danmark, för att få 
behandling där och det är fortfarande flera som väljer dessa alternativ. 
Anledningar till detta kan bland annat vara en vilja att välja far till barnet, en 

                                                 
150 RFSLs hemsida, Insemination utomlands samt 1§ lagen om genetisk integritet.  
151 Sjukhusens RMC/fertilitetsavdelningar. 
152 HomOs hemsida, Stora skillnader i landstingens erbjudande av assisterad befruktning 
samt Homos pågående processer. 
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vilja att fadern ska förbli okänd eller helt enkelt att väntetiden för en 
insemination på sjukhus i Sverige är för lång.153

 
På RFSLs hemsida finns information och råd kring bland annat 
heminsemination och insemination utomlands. Där rekommenderas att man 
uppsöker svensk sjukvård för en undersökning innan inseminationen, även 
om denna ska utföras hemma eller utomlands. Det framgår att 
Socialstyrelsen inte uttalat hinder mot att den allmänna sjukvården utför 
dessa undersökningar, men att det inte heller finns regler som tvingar 
vårdpersonalen att erbjuda dessa tjänster. Risken finns alltså att bli nekad 
och det finns exempel både på kvinnor som blivit nekade och kvinnor som 
fått bra hjälp när de berättat att de tänkt inseminera utomlands eller 
hemma.154 En rundringning till några av de sjukhus som utför 
inseminationer bekräftade denna bild.155 RFSL rekommenderar kvinnor som 
har blivit nekade vård att ta kontakt med Mama Mia-kliniken i Stockholm 
där de har specialiserat sig på homo- och bisexuella kvinnor.156  
 

4.4 Familjehem och särskilt förordnade 
vårdnadshavare 

I 6 kap. 1-11 §§ SoL regleras de fall då barn, som av olika anledningar inte 
bör bo hos sina föräldrar, kan bli placerade i så kallade familjehem.157 En 
sådan placering är frivillig och sker med föräldrarnas samtycke och även 
barnets, om det har fyllt 15 år. Om samtycke däremot saknas kan en 
tvångsplacering med stöd i Lag (1990:52) om vård av unga (LVU) bli 
aktuell.158 Enligt Svenska Kommunförbundets handbok, Barnet och 
familjehemmet – en handbok om socialnämndens ansvar, är familjehemmet 
som vårdform mycket viktig och den vanligaste åtgärden för barn med 
behov av vård utanför det ursprungliga hemmet. Av handboken framgår att 
det finns ett behov av familjehem ”med olika sammansättningar och 
levnadsförhållanden för att tillgodose olika barns behov”. Familjehemmet 
kan bestå av en ensam vuxen eller ett par och i hemmet kan finnas egna barn 
eller inte. ”Det avgörande är att familjen lever under ordnade och stabila 
förhållanden och har känslomässigt och praktiskt utrymme för en ny 
familjemedlem”.159  
 
Efter tre år i ett familjehem kan vårdnaden, under vissa förutsättningar, 
flyttas över till familjehemsföräldrarna som då blir särskilt förordnade 
vårdnadshavare.160 Sådana särskilt förordnade vårdnadshavare kan även 
                                                 
153 SOU 2007:3 s. 78, RFSLs hemsida, Insemination utomlands samt intervju med 
adoptionshandläggare. 
154 RFSLs hemsida, Heminsemination. 
155 Sjukhusens RMC/fertilitetsavdelningar. 
156 RFSLs hemsida, Heminsemination. 
157 SoL. 
158 Svenska Kommunförbundet s. 21ff. 
159 Svenska Kommunförbundet s. 32. 
160 6 kap. 8 § FB.  
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förordnas om barnets föräldrar allvarligt brister i sin omsorg om barnet eller 
av någon anledning är förhindrade att utöva vårdnaden.161 Förordnandet 
innebär att den rättsliga vårdnaden flyttas från föräldrarna medan andra 
rättsliga band inte bryts. Arvsrätt och underhållsskyldighet består alltså 
mellan barnet och föräldrarna även sedan vårdnaden överflyttats. Om 
föräldrarna vill få vårdnaden tillbakaflyttad till sig kan de föra talan om 
detta i domstol.162 Ytterligare en följd av en vårdnadsöverflyttning är att 
föräldrarnas samtycke inte krävs vid en eventuell adoption, föräldrar som 
inte har vårdnaden om barnen ska endast höras.163

 

4.4.1 Tillvägagångssätt 
Om barnet ska placeras ska det i först hand övervägas om det finns en 
anhörig eller någon annan närstående som kan ta emot barnet.164 I de fall det 
inte är möjligt att finna en lämplig person i barnets närhet är det kommunens 
uppgift att se till att det finns lämpliga familjehem för placering.165 Först när 
förhållandena i familjehemmet och förutsättningarna för att barnet ska 
kunna vårdas där är utredda kan socialnämnden lämna sitt medgivande.166  
 
En utredning av familjehemmet ska göras oavsett om parterna själva har 
gjort upp placeringen eller om den sker på socialnämndens uppdrag och 
oavsett om placeringen sker hos en okänd familj eller hos en släkting. 
Eftersom utredningens syfte är utgöra underlag för bedömningen av 
hemmets lämplighet för ett specifikt barn är dock släktskapet en 
betydelsefull faktor.167

 
Av utredningen ska vissa grundläggande fakta om familjen framgå. Den ska 
även visa hur deras vardagsliv ser ut samt huruvida de är lämpliga och har 
förmågan att bli familjehem. Genom hembesök, registerutdrag, intervjuer 
med familjehemsföräldrarna och samtal med referenter skaffar utredarna det 
underlag som sedan ligger till grund för socialnämndens beslut.168  
 
Om ett barn stadigvarande har vårdats i ett familjehem och det uppenbart 
bästa för barnet är att flytta över vårdnaden, så detta förhållande får bestå, 
ska domstolen utse familjehemsföräldrarna till särskilt förordade 

                                                 
161 6 kap. 7, 8a och 9 §§ FB.  
162 Socialstyrelsen 2006 s. 96ff samt s. 123. 
163 Socialstyrelsen 2006 s. 102f.  
Då möjligheten till vårdnadsöverflyttning infördes framhölls dock i lagförarbetena att 
föräldrar inte ska behöva vara rädda för denna risk då det diskuteras om barnet ska placeras. 
För det första bör vårdnaden inte överflyttas i de fall föräldrarna har en god kontakt med 
barnet och för det andra betonas att föräldrarna kan framföra sina synpunkter på adoptionen 
även om vårdnaden överflyttas i och med att lagen säger att de ska höras om så kan ske. Se 
SOU 1979:63 s. 78f samt prop. 1981/82:168 s. 40. 
164 6 kap. 5 § SoL.  
165 6 kap. 2 § SoL.  
166 6 kap. 6 § SoL.  
167 Svenska Kommunförbundet s. 34f. 
168 Svenska Kommunförbundet s. 35f. 
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vårdnadshavare.169 Beslut om vårdnadsöverflyttning då barnet anses ha rotat 
sig i familjehemmet fattas alltså av domstolen och det är endast 
socialnämnden som har talerätt i dessa mål.170 Socialnämnden är skyldig att 
särskilt överväga skäl för överflyttning av vårdnaden då placeringen har 
varat i tre år.171  
 
Innan vårdnadsöverflyttningen görs en ny utredning av familjehemmet och 
denna bör visa hur relationen mellan familjehemsföräldrarna och barnet ser 
ut samt om familjehemsplaceringen har fungerat bra. Förhållandena i 
hemmet bör klarläggas, liksom familjehemsföräldrarnas lämplighet som 
vårdnadshavare samt deras förmåga att ta hand om just detta barn och ge 
trygghet och en bra fostran.172

 
I de fall ett överflyttande av vårdnaden direkt skulle bli aktuellt bör den 
tänkbara vårdnadshavaren enligt Socialstyrelsens handbok, Om barnet 
behöver ny vårdnadshavare, vara en person som har en så god relation till 
barnet att barnet rimligen kan eller bör acceptera personen i fråga som sin 
vårdnadshavare.173 Den tänkbara vårdnadshavarens sociala situation bör 
klarläggas i samband med utredningen av dennes lämplighet. Utredningen 
bör undersöka hur personens familjeförhållanden ser ut, liksom dennes 
arbetssituation och fritidsintressen. Vidare bör relationen med barnet i fråga 
utredas samt huruvida personen kan tillgodose barnets behov av kontakt 
med sitt gamla nätverk. Utredningen bör även omfatta förmågan att ge 
barnet god omvårdnad och en god och trygg fostran. Givetvis är det viktigt 
att personen i fråga ställer sig positiv till att ta över vårdnaden av barnet.174  
 

4.4.2 Möjlighet för homosexuella 
Socialstyrelsens handbok angående ny vårdnadshavare utkom efter den 
lagändring som gav registrerade partner och sambor av samma kön rätt att 
utses till särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta rättsläge konstateras 
även kort under rubriken ”villkor för att två personer ska kunna utses”.175 
Varken denna handbok eller Svenska Kommunförbundets handbok om 
familjehem innehåller dock, till skillnad från Socialstyrelsens handbok om 
adoption, några speciella rubriker eller betonade frågeställningar hänförda 
till sökandens sexuella läggning.176 Vid samtal med en 
familjehemssekreterare framkom att handboken för adoption troligen skulle 
användas som stöd i förfarandet om det skulle anses behövligt. Frågor om 
hur de sökande hanterar eventuell utsatthet på grund av en 
minoritetsställning i samhället samt frågor om sexualitet skulle troligen 

                                                 
169 Socialstyrelsen 2006. 29f samt 6 kap. 8 § FB.  
170 Socialstyrelsen 2006 s. 33. 
171 Socialstyrelsen 2006 s. 33 samt 6 kap. 8 § 2st. SoL och 13 § sista st. LVU. 
172 Socialstyrelsen 2006 s. 34f. samt intervju med familjehemssekreterare. 
173 Socialstyrelsen 2006 s. 21.  Se även prop. 1981/82:168 s. 68. 
174 Socialstyrelsen 2006 s. 26f. 
175 Socialstyrelsen 2006 s.61. 
176 Socialstyrelsen 2006 samt Svenska Kommunförbundet. 
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anses viktiga. Det framhölls dock att detsamma gäller för alla 
minoritetsgrupper och att sexualitet diskuteras med alla som ansöker om att 
bli familjehem. En skillnad skulle vara om de sökande var släktingar eller 
nära anhöriga där placering enligt lagen ska ske i första hand. Då menar 
familjehemssekreteraren att det redan finns en bärande relation, vilket gör 
att många hinder försvinner.177

 
Det finns alltså inga legala hinder för homosexuella att ansöka om att bli 
familjehem eller att bli utsedda till särskilt förordnade vårdnadshavare. 
Enligt familjehemssekreteraren finns det dock problem med ett familjehem 
som inte tillhör normen. Främst uppstår problem i förhållandet till de 
biologiska föräldrarna. Det är viktigt att relationen fungerar bra mellan 
föräldrarna och familjehemmet och föräldrarnas åsikter och inställning får 
då stor betydelse. Detta, tillsammans med det faktum att homosexuella 
fortfarande är en minoritet och bryter mot normen, gör att en placering hos 
en familj med en kvinna och en man skulle kunna anses enklare för barnet. 
Det är idag mycket ovanligt med familjehemsföräldrar som lever i en 
homosexuell relation och den familjehemssekreterare som deltog i 
undersökningen kände endast till ett fall då det förekommit. 
Familjehemssekreteraren var emellertid positivt inställd till en placering hos 
ett homosexuellt par om de visar sig ha bättre förutsättningar än en annan 
familj att ta emot barnet i fråga.178  
 
Av socialstyrelsens kartläggning av bemötandet inom socialtjänsten framgår 
att socialtjänsten i förekommande fall behandlar homosexuella sökande 
annorlunda än heterosexuella. I rapporten hänvisas till HomO som menar att 
flera kommuner vid familjehemsplaceringar ifrågasätter lämpligheten hos 
homosexuella sökanden. Det har till exempel förekommit att homosexuella 
som ansökt i samband med att familjehem har sökts via annons har mötts av 
beskedet att ”kommunen av principiella skäl inte behandlar ansökningar 
från homosexuella”.179

                                                 
177 Intervju med familjehemssekreterare. 
178 Intervju med familjehemssekreterare. 
179 Socialstyrelsens lägesbeskrivning s. 25. 
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5 Rättsligt föräldraskap 
En familj kan se ut på många olika sätt och det är inte ovanligt att barn idag 
växer upp med styvföräldrar, styvsyskon och halvsyskon. Eftersom 
homosexuella par inte gemensamt kan bli biologiska föräldrar förekommer 
ofta en utvidgning av föräldraskapet i någon form. Utanför relationen finns 
det kanske en man som har varit spermadonator eller en kvinna som har 
burit barnet. Resultatet blir att många homo- och bisexuella lever i olika 
familjekonstellationer med sina barn.180 Enligt svensk lag är det dock bara 
två personer som kan vara rättsliga föräldrar och vårdnadshavare till ett 
barn.181

 
Föräldraskapets rättsliga konstruktion innefattar, enligt Anna Singer, dels 
själva fastställelsen av föräldraskapet och dels de rättsverkningar som är 
knutna därtill. Att föräldraskapet är fastställt innebär att någon har förklarats 
vara ett visst barns förälder genom en åtgärd som är rättsligt bindande. 
Denna person erhåller därmed ”rättslig status som förälder”.  Statusen 
medför vissa rättsverkningar mellan föräldern och barnet. Ömsesidig 
arvsrätt och i regel även vårdnadsansvar, förmynderskap och 
underhållsskyldighet är några exempel på sådana rättsverkningar.182

 
FBs första kapitel handlar om ”faderskapet och moderskapet till barn”. Här 
nämns inte explicit vem som är barnets mor i annat fall än vid 
äggdonation.183 I laglig mening är den som föder barnet dess mor och det 
har inte ansetts behövligt att i lag reglera moderskapsfastställelse.184 Vem 
som är barnets vårdnadshavare framgår av FBs sjätte kapitel om ”vårdnad, 
boende och umgänge”.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av rättsläget för föräldrarna beroende på 
hur de har valt att skaffa barn. 
 

5.1 Adoption 
Adoptionens rättsverkningar behandlas i 4 kap. 8 § FB. När adoptionen har 
vunnit laga kraft är adoptanterna att se som rättsliga föräldrar till 
adoptivbarnet och de rättsliga banden med barnets biologiska föräldrar bryts 
därmed.185 Vid en närståendeadoption gäller denna huvudregel av naturliga 
skäl inte på samma sätt. Den förälder i paret som är barnets förälder sedan 

                                                 
180 SOU 2007:3 s. 67, Halldén m.fl. i Nätverksfamiljer s. 172ff. samt RFSLs hemsida, Att 
välja familjekonstellation. 
181 1 och 6 kap. FB.  
182 Singer s. 42. 
183 1 kap. och 1 kap. 7 § FB.  
184 Singer s. 358. 
185 4 kap. 8 § 1a men. FB. 
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innan behåller givetvis denna status och efter adoptionen anses barnet vara 
de registrerade partnernas eller makarnas gemensamma.186

 

5.2 Insemination 
Reglerna om vem som blir rättslig förälder till ett barn som har tillkommit 
genom insemination skiljer sig beroende på hur och var inseminationen har 
genomförts.  
 

5.2.1 Insemination enligt lagen om genetisk 
integritet 

Om inseminationen har skett enligt 6 § lagen om genetisk integritet blir 1 
kap. 9 § FB tillämplig. Det innebär att om inseminationen skett med 
samtycke av en kvinna som modern är registrerad partner eller sambo med 
ska kvinnan som har samtyckt anses vara barnets förälder. Det ska 
dessutom ”med hänsyn till samtliga omständigheter [vara] sannolikt att 
barnet har avlats genom inseminationen”. Föräldraskapet fastställs genom 
bekräftelse eller dom.187  
 
I praktiken krävs alltså, för regelns tillämplighet, att inseminationen har 
skett på ett statligt finansierat sjukhus.188 Samtycket ska enligt lagen om 
genetisk integritet vara skriftligt men av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 2007:4 framgår att ett muntligt samtycke kan vara 
tillräckligt i de fall detta kan styrkas.189 Föräldraskapet bekräftas, enligt 1 
kap. 4 och 9 §§ FB, skriftligt med två vittnen. Föräldraskapsutredningen kan 
påbörjas innan barnets födelse men kan först därefter skriftligen godkännas 
av socialnämnden och modern, eller barnets särskilt förordnade 
vårdnadshavare.190  
 
Regler om socialnämndens skyldighet att medverka till ”fastställande av 
faderskap” finns i 2 kap. FB. Av 8a § kan utläsas att skyldigheten även 
omfattar ett fastställande av föräldraskapet i de fall en kvinna kan antas vara 
att anse som förälder enligt 1 kap. 9 § FB.  
 
Av lagförarbetena angående det rättsliga föräldraskapet framgår att barnets 
intresse av att ha två rättsliga föräldrar och av den reella föräldrafunktionen 
har vägt tyngre än biologiska aspekter. Det finns alltså inga rättsliga band 
mellan barnet och spermadonatorn, utan en registrerad partner, make eller 
sambo som har samtyckt anses vara barnets förälder. Vikten av att kunna 
uppnå detta rättsläge utan behov av en adoption betonas med bakgrund i det 

                                                 
186 4 kap. 8 § 2a men. FB. 
187 1 kap. FB. 
188 Se 4.3.11 angående insemination enligt lagen om genetisk integritet. 
189 6 § lagen om genetisk integritet samt SOSFS 2007:4 s. 5f. 
190 SOSFS 2007:4 s. 6ff. 
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besvär som ligger i ytterligare beslut och utredningar samt med anledning av 
risken att en planerad adoption aldrig genomförs och barnet växer upp med 
endast en rättslig förälder.191  
 
Avseende vårdnaden gäller samma regler som för makar. Om båda 
kvinnorna är föräldrar enligt 1 kap. 9 § FB och dessutom registrerade 
partner har de gemensam vårdnad från födseln. Är föräldrarna sambor har 
den förälder som fött barnet ensam vårdnaden. Gemensam vårdnad kan 
dock erhållas genom en anmälan om detta till Skatteverket.192

 

5.2.2 Heminsemination och insemination i 
utlandet 

Om inseminationen inte har skett på ett statligt finansierat sjukhus och alltså 
inte enligt lagen om genetisk integritet är inte heller regeln i 1 kap. 9 § FB 
tillämplig. Den kvinna som har fött barnet anses vara dess moder193 och 
faderskap ska fastställas194. Moderns partner eller sambo har alltså inga 
rättsliga band till barnet. Om fadern konstateras vara okänd och kvinnorna 
är registrerade partner kan moderns partner adoptera barnet genom en 
närståendeadoption och på så vis erhålla status som rättslig förälder. Denna 
möjlighet står dock endast öppen för de par som är registrerade partner 
eftersom sambor inte får adoptera.195  
 
I samband med att införandet av bestämmelsen i 1 kap. 9 § FB diskuterades 
2005 ansåg några remissinstanser att samma regel borde gälla även 
avseende de inseminationer som har genomförts vid sidan om lagen. 
Regeringen ansåg dock att faderskap, även fortsättningsvis, bör fastställas i 
dessa fall. Om förutsättningarna är uppfyllda påpekade regeringen att 
gemensamt föräldraskap för samkönade par kan uppnås genom adoption. 
Som skäl för detta ställningstagande nämndes bland annat homosexuella 
mäns möjlighet att bli rättsliga föräldrar samt barnets möjlighet till nära 
kontakt med fadern i de fall donatorn är känd och står modern nära.196  
 
En utredning från 2007 tog åter upp frågan och kom till en annan slutsats. 
Möjligheten för givaren att utöva sitt föräldraskap övervägdes men det 
konstaterades att den inte bör ges genom att begränsa en kvinnas 
föräldraskap. Utredaren menade att ett par som tillsammans har fattat 
beslutet att skaffa barn genom assisterad befruktning troligen grundar 
beslutet på en önskan att båda ska bli barnets rättsliga föräldrar. En 
likabehandling mellan samkönade och olikkönade par ansågs även 
överensstämma med barnets intresse och därför föreslogs en 
föräldraskapspresumtion, liknande faderskapspresumtionen, även för 
                                                 
191 Prop. 2004/05:137 s. 42f. 
192 6 kap. 3 och 4 §§ FB samt Justitiedepartementets faktablad JU 05.12. 
193 Singer s. 358.  
194 Prop. 2004/05:137 s. 44 samt 1 kap. 9 § FB. 
195 SOU 2007:3 s. 78ff. samt prop. 2004/05:137 s. 43f. 
196 Prop. 2004/05:137 s. 44. 
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registrerade partner. Enligt förslaget skulle inte heller någon skillnad göras 
om inseminationen skett enligt lagen om genetisk integritet, utomlands eller 
privat. Utredaren menade vidare att den situation många barn växer upp i 
idag ofta innebär att det är fler än två vuxna som har det praktiska ansvaret 
för barnet. Enligt utredaren skulle det kunna ligga i barnets intresse att 
utvidga vårdnadshavarantalet till fler än två eller att stärka barnets 
umgängesrätt till andra vuxna som står dem nära. Detta konstaterades dock 
ligga utanför utredarens uppdrag, varför det föreslogs att frågan skulle 
analyseras närmare i ett annat sammanhang.197 Utredningen har när detta 
skrivs ännu inte lett till någon proposition. Enligt regeringskansliet är 
ärendets status att det bereds inom departementet men inga datum är 
fastslagna för handläggningen.198   
 

5.3 Familjehem och särskilt förordnade 
vårdnadshavare 

Varken familjehemsföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare kan 
sägas ha full status som rättsliga föräldrar i Singers betydelse av 
begreppet.199 Familjehemmet har ett vårdansvar och föräldrar som har 
samtyckt till vården kan anses ha avsagt sig rätten till det vardagliga 
beslutsfattandet och den vardagliga omsorgen. Den rättsliga vårdnaden och 
den egentliga beslutanderätten finns dock kvar hos den eller de föräldrar 
som är vårdnadshavare.200 I de fall särskild vårdnad förordnas flyttas 
vårdansvaret och tillsynsansvaret men den rättsliga anknytningen till 
föräldrarna bryts inte helt. Arvsrätt och underhållskyldighet består alltjämt 
mellan barnet och dess biologiska föräldrar, medan en särskilt förordnad 
vårdnadshavare som vill att barnet ska ärva är hänvisad till testamente.201

                                                 
197 SOU 2007:3 s. 83ff. 
198 Samtal med en tjänsteman på Justitiedepartementet.  
199 Svenska kommunförbundet s. 123, Socialstyrelsen 2006 s. 96ff samt intervju med 
familjehemssekreterare, jämför även med Singer s. 358. 
200 Svenska kommunförbundet s. 123. 
201 Socialstyrelsen 2006 s. 96ff. 
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6 Europakonventionen 
Europakonventionen trädde i kraft i Sverige år 1953 och intogs i svensk lag 
genom en ny bestämmelse i RF år 1995.202 I konventionen stadgas bland 
annat allas lika rätt, rätten till privatliv, rätten att ingå äktenskap och att 
bilda familj samt ett förbud mot diskriminering.203 Av konventionstexten 
framgår att den inte kan begränsa rättigheter som ges i konventionsstaterna. 
Det finns alltså en möjlighet för staterna att gå längre och ge ett starkare 
rättighetsskydd än konventionen ger.204  
 

6.1 Tolkning av konventionen 
I Mänskliga rättigheter i europeisk praxis skriver Hans Danelius att 
konventionsbestämmelserna bör tolkas så att konflikter dem emellan 
undviks. Då konventionen tolkas ska den ses som en helhet och 
helhetstolkningen bör resultera i att innebörden blir rimlig. Vidare har 
Europadomstolen framhållit att ett dynamiskt tolkningssätt bör användas vid 
tolkning av konventionsbestämmelserna. Hänsyn ska då tas till 
samhällsutveckling och ändrade rättsuppfattningar i konventionsstaterna, 
vilket medför att en ändring i tolkningen av konventionsbestämmelserna ska 
kunna ske över tid.205

 
I sin tolkning av konventionen använder sig Europadomstolen av flera olika 
tolkningsprinciper. I vissa fall godtar domstolen till exempel den nationella 
domstolens bedömning i en fråga som denna verkar bättre lämpad att 
avgöra. Detta kallas staternas ”margin of appreciation”.206 Domstolen 
använder sig även av en proportionalitetsprincip som innebär att åtgärder 
måste stå i proportion till de intressen de är ämnade att tillgodose. Denna 
princip är betydelsefull främst då staterna har använt sig av de tillåtna 
inskränkningar som återfinns i vissa konventionsbestämmelser. En åtgärd 
som verkar konventionsenlig vid första anblicken kan alltså falla på sin 
icke-proportionalitet.207 Det finns även en princip om europisk standard, 
som i viss mån anknyter till det dynamiska tolkningssättet. Frågor som rör 
privatliv och moral kan anses känsliga och vid avgöranden i sådana mål 
försöker domstolen ofta finna en någorlunda enhetlig inställning i 
konventionsstaterna, en europeisk standard, att grunda sitt ställningstagande 
på. Då enhetlighet inte funnits har domstolen istället låtit den nationella 
domstolen avgöra enligt principen om ”margin of appreciation”. I samband 
med principen om europeisk standard nämner Danelius homosexualitet som 

                                                 
202 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. 
203 Danelius s. 17f. 
204 Nuvarande artikel 53, se SOU 1993:40 s. 87 ang. dåvarande artikel 60. 
205 Danelius s. 47. 
206 Danelius s. 46 ff. 
207 Danelius s. 49f. 
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ett exempel på hur domstolens bedömning kan påverkas av en förändring av 
synsätt i konventionsstaterna.208

 

6.2 Var och ens rätt – artikel 1 
Artikel 1 i Europakonventionen lyder: 
 
De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, 
som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och 
rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention. (min kursivering) 
 
Var och en ska alltså enligt artikel 1 skyddas och ha möjlighet att åtnjuta de 
konventionsstadgade rättigheterna och flera av de 17 artiklarna i avdelning I 
inleds också med uttrycket ”var och en”.209  
 
Angående begreppet garantera menar Iain Cameron att det har flera viktiga 
innebörder. Artikeln ålägger staten en direkt skyldighet av objektiv natur 
och endast ett försök att uppnå den är inte tillräcklig. Skyldigheten gäller 
dessutom alla myndigheter och även privata organisationer som utför 
uppgifter i offentlighetens tjänst.210

 

6.3 Rätt till privatliv – artikel 8 
Artikel 8 i Europakonventionen lyder: 
 
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. (min kursivering) 
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna 
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd 
eller till förebyggande av oordning eller brott eller till 
skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 
rättigheter 
 
Artikel 8 inrymmer både en skyldighet för staten att inte ingripa i de 
rättigheter som artikeln ger och en skyldighet att handla för att skydda dessa 
rättigheter.  
 
För att ett ingrepp ska vara konventionsenligt måste detta omfattas av 
undantagsbestämmelserna i andra punkten och tre villkor måste vara 
uppfyllda. Ingreppet får inte vara lagstridigt och det måste vara ”nödvändigt 

                                                 
208 Danelius s. 51 f. 
209 Europakonventionen, se t.ex. artikel 5, 6, 8, 9, 10, 11 och 13. 
210 Cameron s. 44. 
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i ett demokratiskt samhälle” hänfört till något av de enskilda eller allmänna 
intressena i uppräkningen.211

 
Europadomstolen har vid flera tillfällen avdömt mål som har rört 
homosexuellas rättsställning i förhållande till artikel 8 och tolkningen av 
konventionsbestämmelsen har ändrats i takt med samhällsförändringar och 
attitydförändringar gentemot homosexuella. På 1950-talet ansåg domstolen i 
flera mål att bestraffning av homosexualitet inte stred mot artikel 8 men 
några tiotal år senare underkändes dessa straffbestämmelser.212 Till en 
början erkändes staterna även en vidsträckt ”margin of appreciation” 
gällande erkännande av könsbyten, medan domstolen i senare domar har 
fastslagit att en total vägran att erkänna könsbyten rättslig verkan faktiskt 
strider mot rättigheterna i artikel 8.213

 
Danelius menar att artikel 8 ålägger staten en skyldighet att skydda familjen 
bland annat genom lagstiftning. Han skriver att ”[s]om familj måste i första 
hand räknas gifta makar och deras minderåriga barn”. I konventionens 
mening har homosexuella samboförhållanden inte ansetts utgöra familjeliv, 
även om visst skydd kan åtnjutas under artikel 8. Varje stat har dock stor 
frihet att utforma sina nationella regler och artikel 8 kräver inte samma 
sociala förmåner för homosexuella par som för heterosexuella par eller 
gifta.214

 
Inom artikelns tillämplighet och rätten till respekt för familjelivet faller 
bland annat rättslig vårdnad och rätten till umgänge. Europadomstolen har 
oftast inte anledning att ompröva nationella avgöranden grundade på olika 
intresseavvägningar men om det gäller mer generella aspekter kan 
domstolen ha synpunkter. Många mål gäller utomäktenskapliga barn och 
faderns rätt till umgänge. Vid bedömningen av om relationen mellan fadern 
och barnet konstituerar familjeliv är faderns engagemang och intresse i 
barnet viktiga i bedömningen av deras personliga band.215  
 
Målet X, Y o Z mot Förenade Konungariket gällde en man, som tidigare 
varit kvinna, och hans rätt att bli registrerad som far till ett barn som 
tillkommit efter insemination. Domstolen kunde inte konstatera någon 
enhetlig europeisk uppfattning vare sig gällande transexuellas 
föräldrarättigheter eller gällande den rättsställning som barn tillkomna 
genom assisterad befruktning ska anses ha. Domstolen menade dock att det 
faktum att X inte erkändes som Z:s rättsliga far endast medförde begränsade 
olägenheter för de inblandade. Artikel 8 ansågs inte kräva att staten skulle 

                                                 
211 Danelius s. 304f. 
212 Danelius s. 51 f. samt Europadomstolens avgörande i målet Dudgeon v. the United 
Kingdom, 1981. 
213 Danelius, s. 46 ff. samt Europadomstolens avgörande i målet Christine Goodwin v. the 
United Kingdom, 2002. 
214 Danelius s. 320. 
215 Danelius s. 324ff. 
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erkänna en person som far till ett barn som denne inte var biologisk far till 
och någon kränkning av artikel 8 ansågs således inte föreligga.216

 

6.4 Rätt att ingå äktenskap och bilda 
familj – artikel 12 

Artikel 12 i Europakonventionen lyder: 
 
Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och 
bilda familj i enlighet med de nationella lagar som reglerar 
utövandet av denna rättighet. (min kursivering) 
 
Danelius menar att det framgår redan av ordalydelsen att denna rättighet att 
ingå äktenskap endast avser parter av olika kön och ”det traditionella 
äktenskapet mellan man och kvinna”217. Det är enligt Danelius inte möjligt 
att ur artikeln härleda någon rätt för ett par av samma kön vare sig att bilda 
familj eller att gifta sig. Vad gäller rätten till familjebildning har 
Kommissionen uttalat just att rätten avser kvinna och man och att det inte är 
möjligt för en ensamstående person att härleda någon rätt till adoption ur 
artikel 12.218    
 
Vilka personer som omfattas av rätten att ingå äktenskap har behandlats vid 
ett flertal tillfällen i Europadomstolen och flera mål gäller personer som har 
genomgått ett könsbyte.219 Domstolen har till exempel i Rees mot Förenade 
Kungariket uttryckt att rätten som avses i artikel 12 syftar till just det 
traditionella äktenskapet mellan personer av motsatt biologiskt kön samt att 
ordalydelsen gör klart att artikeln främst är ägnad att skydda äktenskapet 
som familjens bas (min översättning och min kursivering). Vidare betonar 
domen konventionsstaternas rätt att stifta nationella lagar på området, så 
länge dessa inte innehåller inskränkningar som hotar själva den substantiella 
rätten som artikeln ger. Det legala hindret för två personer av samma 
biologiska kön att ingå äktenskap ansågs inte vara en sådan otillåten 
inskränkning.220  
 
I senare domar har domstolen ändrat inställning en aning. Målet Christine 
Goodwin mot Förenade Kungariket gällde även det rättsverkningar efter ett 
könsbyte och nu såg domstolen tillbaka på de tidigare motiveringarna med 
viss skepsis. Domstolen menade att rätten för en man och en kvinna att ingå 
äktenskap inte beror av rätten att bilda familj och således inte av förmågan 
att avla eller fostra ett barn. I domen uppmärksammades att äktenskapet 
medför såväl sociala som personliga och rättsliga konsekvenser och att 

                                                 
216 Danelius s. 313 samt Europadomstolens avgörande i målet X, Y and Z v. the United 
Kingdom, 1997. 
217 Danelius s. 423. 
218 Danelius s. 423ff. 
219 Danelius s. 423f. 
220 Europadomstolens avgörande I målet Rees v. the United Kingdom , 1986, p. 49-51.  

 48



konventionsstaternas rätt att lagstifta nationellt begränsas på så sätt att lagen 
inte får vara oproportionerlig eller hota själva den substantiella rättigheten. 
Domstolen konstaterade att artikelns första mening uttryckligen syftar till en 
mans och en kvinnas rätt att ingå äktenskap men var inte övertygad att detta 
fortfarande, då målet avgjordes, kunde antas avse ett bestämmande av kön 
endast på biologiska grunder. Vidare noterade domstolen väsentliga sociala 
förändringar av äktenskapet som institution sedan konventionen antogs och 
dessutom att dramatiska förändringar skett till följd av medicinsk utveckling 
och forskning om transexualitet. I sammanhanget noterades även hur 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i artikel 9 
uppenbart avsiktligt frångår ordalydelsen man och kvinna.221

 
I ett avvisningsbeslut några år senare utvecklade domstolen resonemanget 
något kring just äktenskapet och partnerskapet. Bland annat konstaterades 
att det är flera länder som tillåter samkönade äktenskap. Detta var dock, 
enligt domstolen, ett uttryck för dessa länders samhällssyn gällande 
äktenskapet och inte en tolkning som skulle kunna sägas härröra från 
konventionstexten. Domstolen ansåg sig inte kunna stå upp för de par som, 
liksom i det föreliggande fallet, ville fortsätta vara gifta trots att de efter ena 
partens könsbyte var av samma kön. Staternas ”margin of appreciation” 
bedömdes vara av vikt i dessa fall, då myndigheterna bättre än domstolen 
kan avgöra samhällets behov. Att helt överlämna förutsättningarna för 
äktenskap till staternas ”margin of appreciation” vore dock liktydigt med att 
finna att staternas valmöjlighet innefattar effektiva hinder för varje utövande 
av äktenskapsrätten. Så långt kan inte ”margin of appreciation” gå. 
Domstolen uttalade att möjligheten att ingå ”civil partnership”222 kanske 
inte var en tröst för de klagande, men likväl av betydelse för de aktuella 
bestämmelsernas proportionalitet. Slutligen berörde domstolen de klagandes 
argument angående äktenskapets historiska och sociala värde. Detta värde 
var av stor känslomässig vikt för de klagande men enligt domstolen var det 
just detta värdes nuvarande definition i nationell lag som uteslöt dem från 
rätten att förbli gifta.223

  
 
 
 

                                                 
221 Europadomstolens avgörande i målet Christine Goodwin v. United Kingdom, 2002, p. 
98-104. 
Lydelsen av artikel 9 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande friheterna:  
”Rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj skall garanteras enligt de nationella 
lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.” Se regeringens webbplats om mänskliga 
rättigheter.  
222 Civil partnership är Storbritanniens motsvarighet till det registrerade partnerskapet. Se 
Storbritanniens regerings webbplats.  
223 Europadomstolens beslut: Application no. 35748/05, R. and F. against the United 
Kingdom.. 
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6.5 Förbud mot diskriminering – artikel 14 
Artikel 14 i Europakonventionen lyder: 
 
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna 
konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på 
grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller 
annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, 
tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller  
ställning i övrigt. (min kursivering) 
 
Artikeln innefattar inte ett generellt diskrimineringsförbud utan syftar endast 
till diskriminering avseende konventionens övriga fri- och rättigheter. En 
handling måste alltså samtidigt gå att hänföra till något område som 
behandlas i en annan artikel för att diskrimineringsförbudet ska vara 
tillämpligt.224  
 
I målet Salgueiro da Silva Mouta mot Portugal konstaterade domstolen att 
ordalydelsen såsom på grund av (eng. ”any ground such as”) innebär att 
uppräkningen av diskrimineringsgrunder inte är uttömmande och att 
diskriminering på grund av sexuell läggning tveklöst täcks av artikeln. 
Målet gällde en man som levde i ett homosexuellt förhållande och 
huvudsakligen på denna grund hade förlorat en vårdnadstvist i nationell 
domstol. Europadomstolen konstaterade att vårdnadstvisten var hänförlig till 
rätten till familjeliv i artikel 8 och att diskriminering enligt artikel 14 förelåg 
då beslutet att ge modern vårdnaden hade fattats huvudsakligen på grund av 
klagandens sexuella läggning. För att ett särskiljande förfarande ska anses 
diskriminerande enligt artikel 14 krävs enligt domstolspraxis vidare att 
förfarandet saknar ”objektiv o godtagbar grund” (Danelius översättning225) 
vilket domstolen konstaterade att domen i vårdnadsfrågan gjorde.226

 
Gällande homosexuellas rätt att adoptera kunde domstolen, i målet Fretté 
mot Frankrike, inte finna en enhetlig uppfattning om huruvida sådana 
adoptioner skulle tillåtas. I domen konstaterades istället att staterna bör ges 
en vidsträckt  ”margin of appreciation” i frågan och brott mot 
konventionsrättigheterna ansågs inte föreligga.227

                                                 
224 Danelius s. 437. 
225 Danelius s. 439. 
226 Europadomstolens avgörande i målet Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, 1999, p.28f. 
227 Danelius s. 450 samt Europadomstolens avgörande i målet Fretté v. France, 2002, p. 41. 
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7 Analys och slutsats 
Homosexuellas rättigheter har utvidgats avsevärt de senaste årtiondena 
genom att flera förbud och särbehandlande regleringar har försvunnit eller 
ändrats. Skillnader kvarstår dock bland annat vad gäller äktenskapet och 
familjebildning. Nedan följer en analys av det material som behandlats ovan 
samt de slutsatser som har kunnat dras utifrån detta. 
 

7.1 Äktenskap 
Förhållanden mellan en kvinna och en man har länge varit och kan 
fortfarande sägas vara samhällsnormen, medan förhållanden mellan 
personer av samma kön länge har särbehandlats. De förändringar som har 
skett har skett stegvis och över förhållandevis lång tid. En möjlighet till en 
icke lagstridig sexuell relation på samma villkor om heterosexuella infördes 
1978, en sambolag med i stort sett lika rättigheter men med ett särskiljande 
namn trädde i kraft 1988, en partnerskapslag med i stort lika rättigheter som 
äktenskapet men med annan benämning trädde i kraft 1995 och en helt 
könsneutral sambolag infördes 2003. Idag är det endast i ett fåtal länder som 
alla par, oavsett sexuell läggning, har samma rätt att ingå äktenskap och 
Sverige är ännu inte ett av dem. Frågan om en könsneutral äktenskapslag 
har varit omdiskuterad, den har väckt många känslor och det finns otaliga 
argument för och emot.  
 
I en utredning från 1984 konstaterades att samhället såg på äktenskapet som 
ett rättsinstitut mellan en man och en kvinna med syfte att bilda familj. 
Dessa värderingar av äktenskapet var så ”grundmurade”228 att ett införande 
av bestämmelser om äktenskap mellan par av samma kön inte ansågs 
möjligt. Ett registreringsförfarande diskuterades också men avfärdades då 
det ansågs medföra risker för en utpekande effekt. Reglerna som infördes 
några år senare innebar dock just en registrering, åtminstone 
begreppsmässigt. Partnerskapslagen kan ses som en form av kompromiss. 
Samkönade par fick tillgång till i stort sett samma rättigheter som 
olikkönade par men inte till själva äktenskapet som rättsinstitut.  
 
Idag finns alltså en möjlighet för ett samkönat par att registrera sitt 
partnerskap och på så sätt erhålla i stort samma rättigheter och skyldigheter 
som ett gift par. Av lagförarbetet framgår att lagstiftaren bör efterstäva 
neutralitet avseende rättsverkningarna. Rent objektivt kan lagstiftningen 
också sägas vara jämlik, då de rättsliga skillnaderna i de flesta fall är av liten 
betydelse. De betydande skillnaderna kan istället anses ligga i hur rätten är 
utformad. Det finns möjligen få rättsliga skillnader mellan att ingå 
äktenskap och att registrera partnerskap men lagens form, dess begrepp och 
begreppens mening och värde har också betydelse. Lagstiftarens strävan 

                                                 
228 SOU 1984:63 s. 99. 
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efter neutralitet kan dock inte anses ha sträckt sig så långt. Äktenskap är ett 
högtidligt ord och för många har det flera värdemässiga innebörder. I 
Äktenskaps – och partnerskapsutredningens betänkande menar utredaren att 
äktenskapets symbolvärde får anses vara högre än det registrerade 
partnerskapets. Utredaren påpekar att det senare rättsinstitutet inte har 
”samma klang”229 i allmänhetens medvetande. Jens Rydström skriver också 
om symboliken. Han pekar på språkliga skillnader som resulterar i 
värdemässiga skillnader och menar att det registrerade partnerskapet 
framstår som en ”privaträttslig uppgörelse”230. 
 
Samhället genomgår ständigt förändringar och mycket pekar på att 
äktenskapet som institut har förändrats. Det märks bland annat i senare 
lagförarbeten, i andra länders motiv till lagändringar och i 
Europadomstolens domar. Äktenskapet är inte längre i första hand en 
institution för familjebildning utan det liknar mer en statussymbol. Frågan är 
om det finns motiv att med grund i sexuell läggning ha separata 
lagstiftningar för uppnåendet av en sådan status. Är det så stora skillnader 
på ett olikkönat och ett samkönat par att deras förhållanden måste regleras i 
olika lagar och beskrivas med olika ord eller är särskiljandet och 
begreppsskillnaderna en av orsakerna till statusskillnaderna?  
 
Av Äktenskap- och partnerskapsutredningens betänkande, liksom av de 
motioner som troligen kommer att ligga till grund för en förestående 
lagändring, framgår att det svenska samhället nu anses moget att ta nästa 
steg i utvecklingen mot en könsneutral lagstiftning. Som en kontrast till 
uttalandet om de grundmurade värderingarna som satte stopp för lagändring 
1984 påpekar Äktenskap- och partnerskapsutredningen istället att 
definitioner och uppfattningar måste kunna ändras trots en djup förankring.  
 
Något som är viktigt för att en könsneutral äktenskapslagstiftning ska uppnå 
sitt syfte är att den är just könsneutral och inte i onödan särskiljer olika 
samlevnadssätt. En jämförelse mellan den nya norska lagstiftningen, 
partnerskapsutredningens lagförslag och oppositionspartiernas förslag kan 
vara ett belysande exempel. Norska lagens 1 § lyder: [t]o personer av 
motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap, partnerskapsutredningens 
förslag till 1 § lyder: [ä]ktenskap ingås mellan en kvinna och en man, 
mellan två kvinnor eller mellan två män (..), medan förslaget i 
oppositionspartiernas motion lyder: [ä]ktenskap ingås mellan två 
personer(..). Detta senare alternativ är helt könsneutralt medan både det 
norska alternativet och partnerskapsutredningens förslag kan upplevas som 
omotiverat övertydliga och möjligen även särskiljande. Att rubriken i den 
norska lagen dessutom är ”§ 1 Kjønn” framstår åtminstone i mina ögon som 
något stötande. Vad gäller partnerskapslagens förslag kan det upplevas som 
en onödigt lång uppradning och dessutom som om de två senare alternativen 
bara har lagts till det ursprungliga äktenskapet, vilket i och för sig också är 
fallet.  
 
                                                 
229 SOU 2007:17 s. 16. 
230 Rydström i Queersverige s. 226 
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Att regeringen inte har kunnat enas i frågan och att propositionen som nu 
har ingivits inte innehåller ett förslag till en könsneutral lagstiftning kan ses 
som ett nederlag. Propositionens syfte verkar istället vara att i lag fria 
trossamfunden från vigselplikt samt att säkra äktenskapet som monogamt 
förhållande. Hur lagförslagen i tilläggsmotionen kommer att se ut är när 
detta skrivs ännu inte känt. Förhoppningsvis kommer förslaget vara väl 
genomtänkt och helt könsneutralt, liknande oppositionspartiernas förslag. 
 
Det finns ingen internationell konvention som ingående behandlar 
äktenskapsfrågan. En rätt att ingå äktenskap återfinns dock i 
Europakonventionens artikel 12. Konventionen ska enligt Danelius tolkas 
dynamiskt, vilket kort innebär att förändringar i samhället ska tolkas in i 
konventionsbestämmelserna. Dessutom ska bestämmelserna tolkas så att de 
inte strider mot varandra och tolkningen ska utmynna i en rimlig innebörd. 
En läsning av artikel 1 tillsammans med artikel 12 och artikel 14 belyst av 
rättspraxis kan dock visa på en konflikt. Artikel 1 stadgar att 
konventionsstaterna ska garantera var och en under deras jurisdiktion de 
rättigheter som konventionen ger. Artikel 14 stadgar att rättigheterna ska 
säkerställas utan åtskillnader och domstolen har slagit fast att detta även 
gäller åtskillnader på grund av sexuell läggning. Med denna bakgrund kan 
vissa problem anses uppstå i artikel 12. Till att börja med är den inte 
könsneutral i sin ordalydelse vilket i sig kan tolkas som en diskriminering 
av par som inte lever i ett olikkönat förhållande. Danelius menar också att 
artikeln endast kan anses syfta till ”det traditionella äktenskapet mellan man 
och kvinna”. Domstolen har gått från en strikt tolkning till en mer tillåtande 
och har till exempel separerat rätten till äktenskap från rätten och förmågan 
till familjebildning. Dessutom har det konstaterats att äktenskapet som 
institution har genomgått väsentliga sociala förändringar sedan 
konventionen antogs och att dramatiska förändringar skett till följd av 
medicinsk utveckling och forskning. Även den könsneutrala ordalydelsen i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har 
uppmärksammats i domstolens avgöranden. Ett annat problem kan sägas 
vara att artikeln uttryckligen ger konventionsstaterna en stor frihet att själva 
lagstifta på området. Vad gäller denna rätt har domstolen uttalat att flera 
slags rättigheter inryms i äktenskapet och att de nationella lagarna inte får 
vara oproportionerliga eller hota själva den substantiella rättigheten. I ett 
avvisningsbeslut från 2005 antydde domstolen att vad gäller samkönade par 
måste ländernas ”margin of appreciation” vara vid och att proportionalitet 
kan sägas vara uppnådd i och med möjligheten att erhålla liknande rättslig 
status genom ett annat institut än äktenskapet. I samma beslut var domstolen 
även tydlig med att de länder som har öppnat äktenskapet för samkönade 
par, får anses ha gjort det med grund i sin samhällssyn och inte i en tolkning 
av konventionstexten. En fråga som kan vara av intresse i sammanhanget är 
vad som ska anses vara den substantiella rättigheten. Domstolens uttalanden 
tyder på att den ska anses vara en rätt att ingå äktenskap med en person av 
motsatt kön och eventuellt en möjlighet att genom något rättsinstitut kunna 
erhålla ett liknande skydd. Att den substantiella rättigheten skulle vara att 
ingå äktenskap med en person man älskar och vill dela sitt liv med, oavsett 
kön, verkar ännu inte vara aktuellt. Artikel 1 garanterar alltså var och en 
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rätten att ingå äktenskap enligt artikel 12 men var och en kan inte utnyttja 
rätten så som den är utformad idag. 
 
Diskrimineringsförbudet i artikel 14 syftar tillbaka på de övriga 
konventionsbestämmelserna, vilket innebär att en handling måste vara 
hänförbar till en annan artikels område för att utgöra diskriminering. Frågan 
blir alltså om äktenskap mellan par av samma kön kan anses hänförbart till 
det område som avses i artikel 12. Om det område som artikel 12 avser 
endast anses vara äktenskap mellan par av motsatt kön kan artikel 14 
svårligen tillämpas. Att en nationell lagbestämmelse som inte strider mot 
konventionstexten i realiteten är diskriminerande kan således falla utanför 
förbudet. Om artikel 12 istället skulle anses avse området äktenskap på ett 
bredare plan, som rubriken ”rätt att ingå äktenskap” antyder, torde det 
däremot inte vara omöjligt att föra en diskrimineringstalan. Hittills tyder 
mycket på att artikel 12 endast anses avse det snävare området, äktenskap 
mellan en kvinna och en man.  
 
Oavsett om en rent juridisk konflikt föreligger mellan bestämmelserna eller 
ej, har jag svårt att inte åtminstone se en stark moralisk konflikt. En rimlig 
helhetstolkning kan knappast anses föreligga då artikel 1 ska garantera var 
och en de rättigheter som ges i konventionen, medan artikel 12 uttryckligen 
ger endast vissa personer en rättighet just på grund av deras sexuella 
läggning och artikel 14 förbjuder diskriminering på samma grund.  
 
Med bakgrund i ovannämnda osäkerheter och den tolkning som sedan länge 
gjorts av artikel 12 är det förståeligt att Europadomstolen inte ser det som 
sin uppgift, eller ens som en möjlighet, att i dagsläget utdöma någon form 
av skyldighet för konventionsstaterna att införa könsneutrala 
äktenskapslagar. Att artikel 12 dessutom uttryckligen stadgar att rätten att 
ingå äktenskap ska ges i enlighet med nationella lagar kan ses som ett 
incitament till en vid ”margin of appreciation”. Sett ur det dynamiska 
tolkningssättet och med principen om europeisk standard i åtanke finns dock 
en annan möjlighet. Redan nu tillåter fyra europeiska länder samkönade 
äktenskap och mycket tyder på att Sverige är på god väg. Dessutom har ett 
flertal länder någon form av partnerskapslagstiftning. De fyra ovannämnda 
ländernas motiv till lagändringar har bland annat varit det politiska klimatet 
och attitydförändringar samt en vilja att lagen skulle överensstämma med 
rådande samhällsvärderingar och bestämmelser om jämställdhet, frihet och 
icke-diskriminering. Om fler länder i framtiden erkänner samkönade 
äktenskap skulle domstolen kunna finna att detta är europeisk standard. En 
lagändring i Sverige skulle alltså, på sikt, kunna ha betydelse inte bara här 
utan även för utvecklingen i övriga Europa. En europeisk standard om 
könsneutrala äktenskap skulle öppna en möjlighet för domstolen att tolka 
konventionen i ljuset av denna. En tolkning av den rättighet som artikel 12 
ger män och kvinnor till att gälla även två kvinnor eller två män kan rent 
språkmässigt tyckas långsökt men det kan också tyckas enkelt. Alla är vi 
människor, män, kvinnor, kvinnor och män. Att artikeln är skriven i plural 
gör en vid tolkning lättare och den kan åtminstone inte i min mening anses 
omöjlig.  
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7.2 Barn 
År 2003 och 2005 ändrades partnerskapslagen och undantagen gällande 
adoption, särskilt förordnad vårdnadshavare och insemination togs bort. 
Idag finns det alltså inga övergripande juridiska skillnader mellan gifta och 
registrerade partner på dessa områden och vad gäller särskilt förordnad 
vårdnadshavare och insemination har möjligheterna öppnats upp även för 
sambor av samma kön. Lagar och riktlinjer behandlar dock inte alla helt lika 
och i praktiken finns fler hinder för en person eller att par som inte följer 
heteronormen. Dessutom skiljer sig fortfarande reglerna angående rättsligt 
föräldraskap. 
 
Vad gäller adoption finns en rätt för registrerade partner och makar att 
prövas gemensamt och andra får prövas som ensamstående. I lagförarbetet 
påpekas att prövningen ska vara individuell och enligt Socialstyrelsens 
handbok är kriterierna för utredningen av adoptanter desamma oavsett 
sexuell läggning. Samtidig innehåller handboken ett flertal avsnitt med 
specifika frågor som är avsedda för sökande med homo- och bisexuell 
läggning samt för samkönade par. Dessa frågor kan anses vara ingående och 
påträngande och i praktiken kan alltså en utredning te sig väldigt olika 
beroende på den sökandes sexuella läggning. Den kartläggning som har 
gjorts angående bemötandet i socialtjänsten visade att en brist på observans i 
adoptionsutredningar kunde yttra sig som en sexualisering av homo- och 
bisexuella sökande. Parets relation värderades i förekommande fall utifrån 
dess könssammansättning och inte utifrån deras förutsättningar att bli goda 
föräldrar.  
 
Det sätt på vilket utredningen genomförs samt dess innehåll beror givetvis 
till viss del på utredarens kompetens och inställning samt på vilket sätt och i 
vilken utsträckning denne väljer att ställa samtliga frågor som handboken 
radar upp. Förutom att handläggarens grundläggande personliga kunskap 
och inställning kan ha betydelse ser jag en risk att även handbokens 
utformning kan spela in. Risken ligger i att den omfattning och den nyans 
som de specifika frågorna har kan få en normgivande effekt. Handläggaren 
som läser handboken uppmärksammas på varje liten detalj i de problem som 
kan uppstå om adoptanterna är homo- eller bisexuella. Om alla frågor ska 
utredas är det troligt att utredningen, liksom ovannämnda kartläggning har 
visat, fokuserar mer på de sökandes sexuella läggning och omgivningens 
reaktioner än på de sökandes faktiska föräldrakompetens. 
 
Det finns enligt lagen ingen absolut rätt att faktiskt få adoptera, utan enbart 
en rätt att prövas och för öppet homosexuella framstår alltså utredningen 
som något mer komplicerad och ingående, trots att detta inte sägs vara 
avsikten. Även om utredningen har genomgåtts är det i stort sett omöjligt 
att, som öppet homosexuell, i dagsläget få ett barn genom en internationell 
adoption. Spärren ligger i att det inte finns något givarland som accepterar 
homosexuella adoptanter. Enda möjligheten verkar vara att undanhålla sin 
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sexuella läggning och söka som ensamstående, vilket kan bli problematiskt 
med tanke på utredningarnas omfattning. Att antalet barn som är i behov av 
adoption minskar i världen, samtidigt som antalet presumtiva adoptanter 
ökar, pekar dock mot en utveckling där internationella adoptioner minskar i 
betydelse. I ljuset av detta kan debatten om homosexuellas rätt att adoptera 
internationellt framstå som onödig. Det totala antalet adoptioner är relativt 
få och förfarandet är omständligt oavsett sökandens sexuella läggning.  
 
Det är inte heller lätt att få ett barn genom en nationell spädbarnsadoption. 
Oerhört få barn adopteras bort i Sverige och valet av familj påverkas av att 
de biologiska föräldrarna oftast är involverade.  
 
Den adoptionsform som på minst sätt skiljer mellan sökande beroende på 
sexuell läggning är närståendeadoption. Det är också den adoptionsform 
som har fått störst betydelse för homosexuella och även här har 
Socialstyrelsen tagit fram speciella frågor avseende samkönade par. I och 
med att avsikten är att skapa juridisk trygghet och ge ett barn som redan 
lever i en familjesituation möjlighet till ett liv med två rättsliga föräldrar 
tyder mycket på att ett avslag är osannolikt.  
 
Lagändringen 2003 avseende adoption har alltså fått praktisk betydelse 
främst vad gäller möjligheten att som registrerade partner tillsammans få 
vårdnaden om ett barn som redan lever i familjen eller som har tillkommit 
genom insemination. Det är dock troligt att lagändringen fört med sig andra 
positiva effekter vad gäller attitydförändringar gentemot homosexuella som 
föräldrar. I förarbetena betonas alla barns rätt till två rättsliga föräldrar och 
att barnens juridiska trygghet måste kunna säkerställas. 
 
Lagändringen som trädde i kraft 2005 öppnade möjligheten till insemination 
på svenskt sjukhus både för homosexuella sambor och för registrerade 
partner. Denna rättighets utfall i praktiken beror dock, liksom annan 
sjukvård, på landstingen. Antalet försök skiljer sig, liksom köregler och 
väntetider. Dessutom förekommer det att sjukhus tar ut en högre avgift för 
homosexuella par än för heterosexuella. Situationen har uppmärksammats 
av HomO som redan har vunnit i ett fall och när detta skrivs driver två 
andra. Trots att denna möjlighet att inseminera har blivit tillgänglig verkar 
många fortfarande söka sig utomlands eller välja att själva utföra 
inseminationen. Orsaker till detta kan vara att väntetiderna i många 
landsting är långa och att det finns tveksamheter inför bestämmelserna om 
att läkaren väljer donator samt att denne kan bli känd för barnet.  
 
De faktiska skillnaderna mellan insemination på svenskt sjukhus och andra 
inseminationer stannar dock, för ett samkönat par, inte vid val av donator 
och barnets möjlighet att få veta sitt ursprung. Ett barn som har tillkommit 
genom insemination enligt lagen om genetisk integritet har enligt lagen två 
föräldrar, oavsett om de är sambo eller registrerade partner. Ett barn som har 
kommit till genom en insemination som faller utanför lagen har dock bara 
en rättslig förälder. Om kvinnorna är registrerade partner kan de genomföra 
en närståendeadoption men är de endast sambor måste de först registrera sitt 
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partnerskap och sedan adoptera. Det finns en utredning som menar att detta 
förfarande inte är tillfredställande och att det istället borde införas en 
föräldraskapspresumtion som efter en insemination automatiskt erkänner 
båda kvinnorna som rättsliga föräldrar oavsett var inseminationen har 
genomförts. En sådan presumtion skulle medföra att lagstiftningen ser 
likadan ut för alla par vad gäller rättsligt föräldraskap efter en insemination. 
Det är dock många aspekter som måste vägas in. Barnets bästa är viktigt i 
dessa frågor och det är viktigt att en förälder som vill utöva sitt föräldraskap 
inte per automatik utestängs. Dessutom har barn en rätt att få veta sitt 
ursprung vilken tillgodoses i den svenska lagstiftningen. Samma grad av 
dokumentation förekommer dock inte alltid i andra länder och av naturliga 
skäl inte heller då inseminationen utförs privat. 
 
Vad gäller familjehem och möjligheten att bli särskilt förordnad 
vårdnadshavare finns inga legala hinder för homosexuella. De hinder som 
finns kan sägas vara av praktisk och normativ natur och ligga på en 
samhällsnivå. Familjehemsförfarandet försvåras av att föräldrarna har kvar 
vårdnaden och att placeringen därmed förutsätter ett samarbete med barnets 
biologiska familj och släkt. Den intervjuade familjehemssekreteraren 
antydde att dessa faktorer kunde försvåra placeringar i familjer som inte 
tillhör samhällsnormen. Till skillnad från den socialtjänst som enligt HomO 
avvisat ett homosexuellt par redan i ansökningsförfarandet var den 
intervjuade familjehemssekretare positivt inställd till placering i en 
homosexuell familj, i de fall familjen skulle ha de rätta förutsättningarna för 
just det barn som ska placeras. Huvudkriteriet i handböckerna gällande 
familjehem och särskilt förordnade vårdnadshavare är just förmågan att ta 
hand om barnet och att skapa ett tryggt hem. Inställningen som 
handböckerna förmedlar får även anses vara att det inte bara finns behov av 
de familjer som uppfyller samhällsnormen, trots att varken homo- eller 
bisexuella sökande nämns specifikt. Ytterligare en aspekt som är viktig 
avseende familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare är att barnet 
inte på samma sätt som vid en adoption blir rättsligt knutet till dem som 
utövar den faktiska vårdnaden. Detta är alltså inte ett sätt att få ett barn som 
sitt eget, utan framstår mer som ett barn som är till låns, vilket kan påverka 
antalet ansökande. 
 

7.3 Avslutande diskussion och något om 
framtiden 

Det verkar som om frågan om ett könsneutralt äktenskap närmar sig en 
lösning. Vägen dit kan sägas ha varit något krokig och slutspurten verkar 
inte bli ett undantag men mycket pekar nu på att Sverige i maj 2009 får en 
äktenskapslagstiftning som tillåter alla par att ingå äktenskap, oavsett kön 
och sexuell läggning.  
 
Äktenskapsfrågan skiljer sig från frågan om barn på så sätt att äktenskapet i 
första hand gäller de vuxnas relation och att de, till skillnad från ett barn, 
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kan föra sin egen talan. Det kan sägas ha uppstått en konflikt mellan 
Sveriges tydliga barnperspektiv och en stark vilja att ge alla människor 
samma möjligheter, oavsett sexuell läggning. I de diskussioner som har rört 
homosexuella och barn har kärnfrågan varit om familjerna och främst 
barnen skulle fara illa. Huvudanledningen verkar inte vara en oro att 
föräldrarnas sexuella läggning i sig skulle innebära ett hot mot en god 
uppväxt utan snarare att den heteronormativa samhällssynen skulle vara det. 
Att förändringar har skett på denna punkt har konstaterats på flera håll och 
2003 ändrades adoptionslagstiftningen så att även registrerade partner fick 
adoptera gemensamt. Vad gäller internationella adoptioner har detta dock 
inte blivit en verklig möjlighet och en sammanvägning av givarländernas 
negativa attityd och minskningen av antalet adoptivbarn talar för att frågans 
aktualitet kan komma att avta. Diskussionen om barn verkar snarare luta åt 
möjligheterna till insemination och att bli rättslig förälder.  
 
Vissa anser att dagens lagstiftning är för snäv då den kräver att 
inseminationen har skett enligt lag, på ett sjukhus, för att 1 kap. 9 § FB ska 
bli tillämplig. En möjlighet till ett enkelt föräldraskapsförfarande även vid 
en insemination i ett annat land eller vid en heminsemination efterfrågas. 
Problemet som uppstår är att en eller flera personer som möjligen vill vara 
en del av barnets uppväxt och som utövar den faktiska vårdnaden om ett 
barn hotas av uteslutning från det rättsliga föräldraskapet. I utredningarna 
har till exempel rättigheterna för en donator som vill ta del av barnets 
uppväxt diskuterats. Den senaste utredaren förde en diskussion utanför 
direktivet och menade att den situation många barn växer upp i idag ofta 
innebär att det är fler än två vuxna som har det praktiska ansvaret för barnet. 
Enligt utredaren skulle det kunna ligga i barnets intresse att utvidga 
vårdnadshavarantalet till fler än två eller att stärka barnets umgängesrätt till 
andra vuxna som står dem nära. Jag anser det troligt att denna fråga kommer 
att tas upp för diskussion igen.  
 
Slutligen vill jag beröra Partnerskapsutredningens uttalande angående 
effekter av en lagändring. Utredaren menade att en lagändring som öppnar 
äktenskapet skulle öppna upp för en större acceptans av familjer som 
faktiskt redan finns. Frågorna som har tagits upp i denna uppsats är mycket 
viktiga för många som lever i relationer och i familjekonstellationer som 
ännu inte erkänns på samma sätt som andra. Lagstiftaren måste därför 
acceptera och anpassa sig till verkligheten i samhället. Samhället måste 
sedan acceptera och anpassa sig till lagstiftningen och detta är ett sätt att 
skapa en samhällsutveckling i den riktning vi önskar. I Sverige har vi 
bestämt oss för att inte särskilja människor på grund av kön eller sexuell 
läggning och det är enligt min mening ett ställningstagande som, i den mån 
det är möjligt och med hänsyn tagen till alla inblandade, bör synas i 
samtliga lagar. 
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