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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Redan på 1700-talet finns det dokumenterat att två kvinnor ingick äktenskap i Sverige. 

Den ena, Ulrika, hade förklätt sig till man. På så vis lurade hon inte bara sin tilltänkta 

fru, utan även äktenskapsregleringens krav på att äktenskap skulle ingås mellan en man 

och en kvinna. När det samkönade äktenskapet uppdagades, år 1729, förklarade paret att 

de levt ”uti mycken sämja och kärlek” och att de önskade att ”uti en så nära kärlek få 

förbliva”.
1
 Det fanns för tiden inte någon lag som reglerade relationer mellan kvinnor, 

varför domen mot Ulrika och hennes fru stödde sig på femte Mosebok kap. 22 vers fem 

om att kvinna inte ska ”bära vad till en annan man hör”.  

Domen för de båda kvinnorna blev emellertid mycket mild med dåtidens mått mätt: 8 

dagar resp. en månads fängelse. Detta uppgavs delvis vara på grund av Ulrikas 

”betygande ärliga och kristliga vandel”.
2
 En mer accepterande attityd från samhällets 

sida på grund av att det samkönade paret håller relationen privat och anpassar sig till 

normen tycks gå igen genom historien. Följande arbete handlar om vägen mot ett 

samhälle där Ulrika varken hade behövt klä ut sig till man eller sitta i fängelse för sin 

kärlek och sitt äktenskaps skull. 

 

Mitt examensarbete syftar till att presentera och analysera hur den könsneutrala 

äktenskapslagstiftningen vi har i Sverige idag har vuxit fram. I detta inledande kapitel 

presenteras bakgrunden, syftet, metoden och materialet för arbetet. Avslutningsvis 

hanteras ämnesrelevant terminologi. 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

Genom tiderna har olika aktörer försökt använda rätten som verktyg för forma 

samhället. En del av rättens historia har drivits framåt av medvetet handlande med syfte 

                                            
1  Almquist, s. 171f. 
2  A.a. s. 173. 



8 

 

att nå ett visst mål. Homosexuellas rättigheter har till stor del mycket målmedvetet 

drivits framåt av de homosexuella själva, men rättshistoria är ett komplext fenomen som 

drivs framåt av en rad samverkande faktorer som moral, vedertagna principer, regler 

och samhällsströmningar. Rättsutvecklingen kan således inte betraktas isolerad från 

samhällsutvecklingen i stort. Den påverkas av samhällsstrukturen, de ideologiska 

strömningarna och religionen å ena sidan, samtidigt som lagstiftning och rättspraxis styr 

samhällsutvecklingen.
3
 

  

Det kan uppfattas som provocerande att idag, 2016, skriva om homosexualitet och 

sinnessjukdom i samma mening. I en rättshistorisk framställning är det tyvärr 

oundvikligt. För 100 år sedan var homosexualitet straffbart, och det var inte ens 40 år 

sedan homosexualitet upphörde att klassificeras som en sjukdom. Det blir viktigt att 

lyfta detta och att ställa de homosexuellas historia jämsides med äktenskapets historia, 

för att förstå varför utvecklingen mot kösneutrala äktenskap ser ut som den gör. Frågan 

om hur äktenskapet som sådant betraktats som institution är intimt förknippad med 

samhällets stegvisa sekularisering. I och med att samhället stegvis kom att acceptera 

olikkönade par som levde tillsammans ogifta tycks det också ha blivit lättare att 

acceptera att även samkönade par 1) finns, 2) varken är kriminella eller sjuka, och 3) 

även de har en önskan att dela livet genom att ingå äktenskap.  

 

Advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg skrev nyligen att det är juridikens 

uppgift att bygga samhället och skydda rättsstaten och att rättslig normbildning till stor 

del bygger på moraliska principer och etiska överväganden. 
4
 Att lagstiftning kan 

användas för att förändra befolkningens attityd är inget nytt.
5
 Det föreslås av Agell och 

Brattström att samhällets förändrade och alltmer positiva attityd gentemot samkönade 

par till stor del beror på att lagstiftningen på det familjerättsliga området steg för steg 

förenklat samkönade pars familjebildning.
6
   

 

                                            
3  Inger, s. 3. 
4  Ramberg (2016). 
5  Ta exempelvis attitydförändringen mot barnaga, vilket förbjöds år 1979 i Sverige. Under 1960-talet 

hade de flesta förskolebarn blivit agade, och vart tredje blev det regelbundet. Motsvarande siffror från 

2000-talet visar att siffrorna sjunkit till ca 14 procent för barn i förskoleåldern regelbundet blir agade. 

Aldrig våld - 30 år av svensk lagstiftning mot aga, s. 16. 
6  Agell, Brattström, s. 295. 
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1974 fick Sverige en ny regeringsform (SFS 1974:152). Rätten att ingå äktenskap är 

inte explicit uttryckt i regeringsformen, RF, men det har sedan 1975 varit klarlagt att 

familjeliv inbegriper rätten att ingå äktenskap.
7
 RF 1 kap. 2 § 4 st. stadgar statens plikt 

att värna den enskildes privatliv och familjeliv. Detta sammantaget innebär att staten 

ska värna den enskildes rätt att ingå äktenskap. I RF 1 kap. 2 § 1 st. regleras att den 

offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde, frihet och värdighet. 

Utöver detta kan objektivitetsprincipen i RF 1 kap. 9 § lyftas fram, vilken förespråkar 

saklighet och opartiskhet. Detta innebär att lagstiftaren ska förhålla sig neutral till 

människors sexualitet eller valda förhållandeform. Dessutom innebär Sveriges 

åtaganden genom EKMR art. 12 att alla Sveriges medborgare har rätt att ingå äktenskap 

och bilda familj, och RF 2 kap. 23 § ålägger staten skyldigheten att följa dessa 

åtaganden.
8
 Dessa grundläggande rättigheter innebär kort att den mänskliga rättigheten 

att ingå äktenskap gäller såväl för heterosexuella som för homosexuella. De ramar som 

ställts upp för äktenskapet har med tiden förändrats flertalet gånger. Det är dessa 

strömningar jag genom mitt arbete försöker fånga.  

 

Titeln på uppsatsen, Kärleken som äktenskapshinder, har valts för att illustrera det 

förhållandet som rådde fram till år 2009. Samkönad parbildning har aldrig varit ett 

uttalat äktenskapshinder, utan snarare har det betraktats såsom självklart att äktenskapet 

är mellan ett olikkönat par.  

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att utreda hur statens reglering av samkönade relationer genom 

tiden förändrats, hur lagstiftningen vuxit fram och vilka motstående intressen som varit 

de främsta hindren mot en könsneutral äktenskapslagstiftning. Jag vill utreda hur 

tankegångarna kring lagstiftandet gått och vad som färgat besluten som tagits.  

 

Uppsatsens huvudsakliga fokus rör den rättsliga utvecklingen mellan 1973 och 2009. 

Perioden har särskilt valts ut på grund av de många händelser som förbättrade 

                                            
7  SOU 1975:75 s. 183. 
8  Se avsnitt 8.2 för fortsatt diskussion. 
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samkönade pars rättsliga ställning under dessa år. Under denna tidsperiod kommer det 

ytterligare fokuseras på hur lagstiftaren resonerat, vilka intressen som fått väga tyngst 

samt hur det argumenterats för dessa.  

 

För att sätta denna period i kontext och ge studiens huvudområde en bakgrund kommer 

jag inledningsvis göra en övergripande historisk tillbakablick kring 

äktenskapsregleringen samt de homosexuellas rättigheter under tidigare perioder av 

historien. Tillbakablicken visar hur olika tidigare regleringar och åsikter i samhället 

varit av väsentlig betydelse för den senare utvecklingen av samkönade pars rättsliga 

position.  

 

Givetvis har det spelat en avgörande roll för regleringen kring samkönade äktenskap att 

homosexualitet länge var kriminellt och senare kom att ses som en sjukdom. 

Äktenskapet kunde självklart inte bekräfta en tvåsamhet som sågs som kriminell, eller 

för den delen sjuklig. Men det har inte enbart varit de konkreta åtgärderna med 

avkriminaliseringen och friskförklaringen som banat vägen för samkönade pars 

rättigheter. Den historiska genomgången av äktenskapsrätten blir nödvändig för att se 

hur äktenskapet betraktats genom tiderna. Den normativa, olikkönade tvåsamheten och 

hur denna reglerats har spelat en stor roll för hur samkönade förhållanden betraktats. I 

takt med att äktenskapslagstiftningen sekulariserats har samkönade förhållanden börjat 

ses som lika naturliga som olikkönade, vartefter regleringen av samkönade förhållanden 

vuxit fram. Utifrån den olikkönade äktenskapsrättens bakgrund går det att fördjupa sig i 

just samkönade parförhållanden och hur dessa hanterats utifrån ett juridiskt perspektiv.  

 

Det är också värt att nämna att när det genom historien talats om homosexualitet har det 

nästan uteslutande handlat om manlig sådan. Kvinnors homosexualitet har varit mer 

eller mindre osynlig, med några få undantag som bekräftar regeln.
9
  

 

Ett ämne som betraktats som särskilt svårt vid regleringen av samkönade förhållanden 

har varit barnens roll. Olika tolkningar av barnets bästa användes långt in i historien 

som argument emot att samkönade par skulle vara lämpliga föräldrar.  Detta kommer att 

behandlas i kapitel 6.  

                                            
9 Exempelvis Ulrika, Almquist, s. 171f. 
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Arbetet har huvudsakligen avgränsats till att behandla rättsutvecklingen i Sverige.  

Detta på grund av att Sverige i ett internationellt perspektiv varit drivande i frågan om 

homosexuellas rättigheter och var ett av de första länder som möjliggjorde ingåendet av 

först partnerskap och därefter könsneutrala äktenskap. Det kommer emellertid i det 

åttonde kapitlet att göras en kortare internationell utblick, vilken syftar till att sätta den 

svenska rättsutvecklingen i en större kontext. Hur homosexuellas rättigheter stärkts i 

takt med en generell framgång för de mänskliga rättigheterna kommer här att 

synliggöras.  

 

 

1.4 Metod  

 

Syftet med arbetet är alltså att undersöka samkönade pars rättsliga ställning ur ett 

rättshistoriskt perspektiv, med fokus på åren 1973-2009. Arbetet utgår främst från de 

statliga utredningar och propositioner som presenterats under detta tidsspann. Min idé 

har varit att samla det mest relevanta material som berör frågan, för att på ett 

lättöverskådligt vis peka på strömningar och åsikter som påverkat samkönade pars 

rättsliga ställning genom historien. Under arbetet har jag därför främst fokuserat på tre 

faktorer som kommit att ha ett avgörande inflytande på frågan. Dels religion och moral, 

dels homosexuellas tidigare rättsliga ställning såsom kriminella och sjuka och dels olika 

idéer om barnets bästa. Med hjälp av det valda materialet har jag analyserat vilken 

inverkan dessa tre faktorer kommit att ha på samkönade pars rättsliga ställning genom 

historien. 

 

I detta arbete har således en rättshistorisk metod använts. Rättshistorien knyter samman 

rättsutvecklingen och historien och kan användas för att förstå varför vår reglering 

kommit att gestalta sig så som den gör idag. Kopplingarna bakåt visar att traditionella 

uppfattningar förändras, men att föreställningar kan dröja sig kvar och därmed ha stort 

inflytande även i modern tid. Det går inte att bortse från hur tidigare uppfattningar och 

regleringar påverkat den rättsliga regleringen.
10

  Under den tidsperiod jag valt att 

fokusera på, 1973-2009, är konflikten mellan traditionella och moderna värderingar 

                                            
10 Trolle Unnerfors, s. 48. 
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tydlig. Det gick från ett vurmande om familjen mot en större acceptans av individens 

rätt att själv inrätta livet så som det passar henne.  

 

Under perioden 1973-2009, vilken detta arbete främst fokuserar på, har regeringens 

partifärg inte främst varit det som avgjort i vilken riktning samkönade pars rättsställning 

skulle utvecklas. Jag har ändå funnit det relevant att ibland kort nämna regeringsskiftena 

för att kontextualisera förändringarna som skett.  

 

 

1.5 Material 

 

Materialet har under arbetets gång visat sig vara omfattande, inte minst beroende på att 

frågan länge varit kontroversiell. Många olika parter har uttalat sig, och det har därför 

varit nödvändigt att göra en avgränsning i vilket material som beaktats. Främst har 

statliga utredningar och andra myndighetstexter legat till grund för uppsatsen. Från de 

olika utredningarna och propositionerna har jag inte bara hämtat dåvarande resonemang 

och argument, utan i viss utsträckning även hittat material till den rättshistoriska 

tillbakablick som arbetet inleds med i det andra och tredje kapitlet.  

 

I utredningarna och propositionerna framgår de olika centrala aktörernas inställningar 

till frågan och propositionerna visar hur dessa inställningar bemötts. De utredningar 

som varit centrala är, i kronologisk ordning, SOU 1972:41 Familj och äktenskap, SOU 

1984:63 Homosexuella och samhället, SOU 1993:98 Partnerskap, samt Partnerskap del 

B, SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer samt SOU 2007:17 Äktenskap för par 

med samma kön. Vigselfrågor. Utredningarna har varit viktiga för att belysa hur 

dåtidens diskussioner gick, men de har också varit viktiga för en historisk tillbakablick.  

 

De propositioner som följde på dessa och som även de varit centrala för arbetet är Prop. 

1973:32 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i giftermåsbalken, 

m.m., Prop. 1986/87:1 Äktenskapsbalk m.m., Prop. 1986/87:124 De homosexuellas 

situation i samhället, Prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption samt Prop. 

2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Utöver dessa har även ett antal utskottsbetänkanden varit 

viktiga för arbetet. Dessa är lagutskottets betänkande 1973:LU20 Förslag till lag om 
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ändring i giftermålsbalken m.m., Bet. 1986/87:LU28 De homosexuellas situation i 

samhället, m.m. samt Bet. 1993/94:LU28 Registrerat partnerskap m.m.  

 

Därtill har riksdagsdebatterna inför införandet av könsneutrala äktenskap 2009 använts: 

riksdagens protokoll 2008/09:13 och riksdagens protokoll 2008/09:95. Dessa har, 

genom dokumentationen av de omfattande diskussioner som då fördes i frågan om 

könsneutrala äktenskap, varit värdefulla för att ge en tydligare bild av hur den 

förestående lagändringen uppfattades.  

 

Även material från etablerade intresseorganisationer samt Svenska kyrkan har ansetts 

viktigt att inkludera i undersökningen med beaktande av vilken stark röst dessa haft i 

frågan. Kyrkans inflytande har under historiens gång varierat, men med beaktande av att 

kyrkan starkt influerat lagarna har Svenska kyrkans utredning SKU 2005:1 Kärlek, 

samlevnad och äktenskap även den använts i arbetet. I utredningen redogörs för både 

Svenska kyrkans nuvarande och tidigare inställning i frågan. 

 

Utöver detta har doktrin på området använts för att ge en bredare bild av hur 

äktenskapsregleringen och homosexuellas rättigheter utvecklats. Därtill har källor som 

publicerats på internet har använts för att få så uppdaterad information som möjligt.  

 

1.6 Om terminologi 

 

Inledande kan nämnas något om vilka termer som används genom uppsatsen. Jag har 

genom författandet av uppsatsen eftersträvat ett neutralt språk. Begreppen samkönade 

respektive olikkönade par har använts för att tala om par och homosexuell och 

heterosexuell har använts för att beskriva individers läggning. Dessa begrepp har valts 

för att beskriva den enskilda människan eller paret med samma slags värderingsfria ord; 

homo- eller heterosexuell, olik- eller samkönade par.   

 

Gällande det material som använts för uppsatsen kan det noteras att utvecklingen gått 

från att det talats om homosexuella par, mot en större användning av begreppet 

samkönade par. Agell och Brattström menar att det i och med partnerskapslagen skulle 
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ha skett en förändring i terminologin.
11

 Även därefter har dock begreppet homosexuella 

förhållanden och liknande använts för att beskriva parförhållanden med två parter av 

samma kön i myndighetstexter.
12

 Det förekommer oftare att samkönade par beskrivs 

utifrån sin sexuella läggning än att olikkönade pars beskrivs som ett heterosexuellt par. 

Jag har valt att eftersträva ett värderingsfritt språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11  Agell, Brattström, s. 294. 
12  Se exempelvis Dir. 1999:5 Barn i homosexuella familjer och civilutskottets betänkande 2008/09:CU19 

s. 11 där ”homosexuella parförhållanden” används. 
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2 Från Hammurabis lagar till GiftemålsB  

 

2.1 Inledning  

 

I följande kapitel ska en kortare genomgång göras av tidigare samhällens syn på 

homosexualitet och äktenskapet som institution. Inledningsvis nämns kort den allra 

tidigaste kända äktenskapsregleringen, varpå fokus flyttas till Sverige och den för-

kristna och tidiga kristna ordningen. Därefter ges en snabb överblick över 

reformationens inverkan på utvecklingen. Kapitlet avslutas med lagstiftningen och 

samhällsutvecklingen under 1700- och 1800-talen.  

 

Vilka grunder som inneburit äktenskapshinder har varierat genom tiderna, men de har 

ofta motiverats av etiska, sociala, religiösa eller medicinska skäl.
13

 Av dessa skäl 

kvarstår idag förhållandevis få, alla uppräknade i äktenskapsbalken (ÄktB) kap. 2.  

 

ÄktB 2 kap. 1 § hindrar minderåriga från att ingå äktenskap, med ett absolut förbud 

sedan lag (2014:376) om ändring i äktenskapsbalken som tog bort den tidigare 

möjligheten att begära tillstånd från länsstyrelsen om att få gifta sig som omyndig. Inte 

heller släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller helsyskon får ingå äktenskap 

enligt ÄktB 2 kap. 3 §. Slutligen finns det i ÄktB 2 kap. 4 § ett förbud mot tvegifte. 

Sammanfattningsvis utgörs äktenskapshindren idag av krav på myndig ålder, ett inte allt 

för nära släktskap samt ett krav på tvåsamhet. Fram till 2009 fanns det ännu ett 

äktenskapshinder som inte direkt var inskrivet i äktenskapsbalken, men som kom att 

påverka många människors liv: förhållandet att två människor av samma kön inte kunde 

ingå äktenskap.  

 

Innan lagändringen som skulle innebära en könsneutral äktenskapsbalk stadgades det 

uttryckligen i ÄktB 1 kap. 1 § att äktenskapet ingicks mellan en kvinna och en man. 

Nuvarande lydelse av äktenskapsbalken (1987:230), kap. 4 är följande. 

 

”1 §  Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen. 

                                            
13  Ramberg, C, s. 357. 
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2 §  Vid vigseln ska de som ingår äktenskap vara närvarande 

samtidigt. De ska var för sig på fråga av vigselförrättaren 

ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren ska 

därefter förklara att de är makar.” 

I dessa två paragrafer kan tusenåriga seder utläsas. Nedan följer något om historien 

kring hur denna form växte fram. 

 

2.2 Hammurabis och Digestan 

 

På Louvren i Paris förvaras de äldsta kända bevarade lagarna som innehåller reglering 

kring äktenskap: Hammurabis lagar. Den gammalbabyloniska lagsamlingen från 1700-

talet f. Kr. innehåller detaljreglering kring både äktenskapsbrott, omgifte och skilsmässa 

i paragraferna 127-152.
14

 Dessa lagar vittnar om att det länge funnits ett intresse av att 

formalisera och reglera människors parrelationer.  

 

Äktenskapet har genom tiderna haft olika syfte och definition. I Romarriket definierades 

äktenskapet i Digestan, från år 530-533. Det anses vara den första definitionen av det 

monogama äktenskapet och avspeglas än idag i många äktenskapsregleringar världen 

över.
15

 Digestans äktenskapsdefinition ställer upp de tre pelare som ofta återkommer 

som minsta gemensamma nämnare för äktenskapet:  

 

1. Den fysiska pelaren: En union baserad på naturlig sexuell attraktion. 

2. Den moraliska pelaren: Unionen mellan man och kvinna som det enda 

naturliga och moraliska. 

3. Den religiösa och rättsliga pelaren: Den fullständiga sammanslagningen 

mellan det rättsliga och det religiösa.
16

 

Föreställningen om äktenskapet som förbehållet olikkönade par är bevisligen djupt 

rotad i historien. Det har därför varit nödvändigt att ge en historisk tillbakablick över 

                                            
14  Leche, Nordisk familjebok, s. 1268ff. 
15  Digestan XXIII, II, I: ”Nuptiae sunt coniunctio marius et feminae, consortium omnis vitae, iuris divini 

et humani ommunicatio”. Kirolova Eriksson, s. 27. 
16  Kirolova Eriksson, s. 27. 
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hur äktenskapet reglerats tidigare än perioden 1973-2009. Den sekularisering och 

moderninsering som äktenskapsregleringen och samhället genomgått har varit direkt 

avgörande för samkönade pars rättsliga ställning och vägen mot ett könsneutralt 

äktenskap.  

 

 

2.3 Sängledning, celibat och samtycke 

 

Under lång tid i Sverige var det främst ättens bästa som beaktades och individens rätt 

ansågs vara av mindre betydelse.
17

 I den äldre nordiska sedvanerätten var äktenskapet 

ett avtal mellan familjer, och ”vigselakten” var en process i flera steg. Första steget var 

en förhandling mellan den friande mannen och kvinnans giftoman. En giftoman var 

vanligen kvinnans pappa, med uppgiften att förvalta den omyndiga kvinnans intressen.
18

 

Efter att giftomannen och friaren kommit överens bekräftades äktenskapet genom 

sängledning som förväntades leda till samlag mellan de därigenom äkta makarna.
19

 Det 

har föreslagits att det främst var par från samhällets högre skikt, vilka hade ett intresse 

av att reglera egendomsförhållandena, som ingick äktenskap.
 

En stor del av 

befolkningen ska ha levt i parförhållanden utan att ha ingått äktenskap; en ordning som 

accepterades av dåtidens samhälle.
20

  

 

Efter att Olof Skötkonung döpt sig blev hela Sverige kristnat och kyrkan fick ett större 

inflytande över människorna, men under den första delen av 1000-talet hade kyrkan ett 

begränsat inflytande på formerna för äktenskapets ingående i Sverige. En företeelse som 

både kyrkan och släkten brottades med under medeltiden var hemligt ingångna 

äktenskap. Kyrkan, som ju arbetade för att införa obligatorisk vigsel, gillade det inte, 

men företeelsen förorsakade lika mycket bekymmer för familjens möjlighet att 

kontrollera vilka äktenskapliga band som knöts. År 1215 utkom det fjärde 

Laterankonciliet, ett påbudsbrev från påven, vilket föreslog en ogiltigförklaring av 

hemliga äktenskap. Men eftersom makarnas ömsesidiga samtycke och löften om 

äktenskap inför Gud var tillräckligt för att de skulle anses ha ingått äktenskap, ansågs de 

                                            
17  Inger, s. 22. 
18  SOU 1981:85 s. 303. 
19  Melby m.fl., s. 27f.  
20  SOU 2007:17  s. 107f. 
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hemliga äktenskapen utgöra ett oupplösligt förbund paret emellan i Guds ögon, varför 

de inte kunde ogiltigförklaras.
21

 

 

Visserligen talar Östgötalagen från 1300-talet om kyrklig vigsel som obligatorisk, men 

kyrkan själv införde kyrklig vigsel först genom 1686 års kyrkolag. Lagen slår dock fast 

att det sedvanliga viset att gifta sig skulle räknas som äktenskap, även då kyrklig vigsel 

inte ägt rum. Östgötalagen är också intressant såtillvida att en kvinna kunde klaga hos 

tinget om hennes giftoman förnekade henne att ingå äktenskap med den hon ville. Även 

andra samtida lagar så som Upplandslagen, Västmannalagen och Hälsingelagen gav 

kvinnan vissa rättigheter, exempelvis möjligheten att klaga om hon inte varit närvarande 

vid avtalsslutet om giftermålet. Rättshistorikern, teologen och prästen Göran Inger har 

föreslagit att dessa rättigheter är ett resultat av kyrkans inflytande på lagstiftningen, 

eftersom kyrkan förespråkade ett minskat inflytande för familjen i äktenskapsfrågor.
22

 

 

År 1179 talade det tredje Laterankonciliet, det påveliga påbudsbrevet, tydligt om för 

hela den kristna världen att det var förbjudet att ”synda mot naturen”. Detta begrepp 

skulle komma att återanvändas många gånger genom historien för att beskriva 

samkönade förhållanden.
23

 Den kristna uppfattningen om äktenskapet som en del av 

skapelseordningen har sedan kyrkan etablerade sig i Sverige påverkat 

äktenskapsregleringen.
 24

 

 

Vad som under historiens gång utgjort äktenskapshinder har varierat. Exempelvis så har 

kravet på uppnådd ålder för att ingå äktenskap höjts väsentligt genom åren. I 

Hälsingelagen från 1300-talets första hälft förklarades man myndig vid 12 års ålder
25

, 

och den heliga Birgitta var 13 år när hon ingick äktenskap år 1316.
26

 Kyrkan införde ett 

krav på att de som ingick äktenskap skulle ha nått puberteten, varför minimiåldern 

bestämdes till 12 för flickor och 14 för pojkar. Detta var för att understryka 

äktenskapets reproduktiva del, men också ett försök att säkerställa samtycke från båda 

parter. Samtyckeskravet var i kyrkans ögon det avgörande kriteriet för att äktenskapet 

                                            
21  SOU 2007:17 s. 108. 
22  Inger, s. 24. 
23  Nielsen, 1995. 
24  SOU 1972:41 s. 103. 
25  Inger, s. 14 samt s. 28. 
26  A.a. s. 28. 
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skulle vara giltigt, även om sängledningen fortfarande hade stark bäring i allmänhetens 

uppfattning.
27

  

 

Det är först i och med 1734 års lag som äktenskapsåldern för kvinnor höjs från 12 till 15 

år.
28

 För män var åldern 21 år, myndighetsåldern, beroende på att mannen vid 

äktenskapet tog över förmyndarskapet över kvinnan från hennes tidigare förmyndare.
29

 

Kvinnor blev självständigt myndiga först ytterligare 200 år senare, 1921. 

 

 

2.4 Ett reformerat synsätt 

 
Processen att ingå äktenskap var länge en kompromiss mellan det traditionella och 

kyrkan. I och med reformationen år 1544 antog Sverige en luthersk kristendom och 

protestantismen upphöjdes till statsreligion. Kyrkan och staten knöts därmed ytterligare 

samman. Den protestantiska tron innebar att äktenskapet nu betraktades som värdsligt, 

om än som en gåva från Gud.
30

 När äktenskapet sågs som något värdsligt blev det också 

befogat att kyrkan och staten reglerade äktenskapet. Den kyrkliga formen av ingående 

av äktenskap fick därefter gradvis en starkare förankring hos folket.
31

  

 

I den första tryckta versionen av landslagens appendix, från år 1608, hänvisas det till 

tredje mosebok 20:13 om brott mot Guds sjätte bud. Utifrån det stadgas det att ”orätta” 

förbindelser, så som äktenskapsbrott och samlag mellan män, ska straffas med döden. 

Detta är första gången som det uttryckligen i lag föreskrivs straff för homosexuellt 

umgänge.
32

 Det straff som föreskrivs är dödsstraff. Dåvarande kungen Karl IX lade året 

efter, 1609, fram ett förslag till en kyrkobalk där straffet skulle vara betydligt mildare. 

Han föreslog fastkedjning vid skampåle för homosexuellt umgänge. Hans lagförslag 

antogs dock inte, varför appendixen fortsatte vara gällande. Parallellt med kungens 

lagförslag lade också adeln fram det så kallade Rosengrenska lagförslaget. De föreslog i 

                                            
27  Hafström, s. 8, 1966. 
28  A.a. s. 16, 1966. 
29  Inger, s. 173f. 
30  A.a. s. 108. 
31  SOU 2007:17 s. 108. 
32  Liliequist, Brott, synd och straff, s. 29. 
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enighet med tidens anda att homosexuell utlevnad skulle bestraffas med levande 

begravning eller bränning på bål.
33

 

 

Professor Eva Österberg menar att den kontroll som kyrkan utövade över sexualiteten 

under 1600- och 1700-talets Sverige var bland den mest strikta i Europa för tiden. 

Kontrollen utövades både genom att göra vigselförfarandet offentligt och kyrkligt, samt 

att i högre utsträckning föreskriva hårda straff för sexualitet som ansågs som ”orätt”.
 34

 

Genom att hota både med stränga värdsliga straff och med Guds vrede skulle 

människors sexualitet kontrolleras. Samhället ansågs ha en plikt att straffa de som 

syndade både för deras egen själs skull och för samhället i stort, så att inte Guds vrede 

skulle drabba alla i landet.
35

  

 

I och med att det var varje medborgares plikt att anmäla homosexualitet för att undvika 

att Guds vrede drabbade samhället tycks det ha utvecklats en tyst överenskommelse om 

att samkönade förhållanden var tillåtna så länge de hölls hemliga. Österberg menar att 

människorna under 1600-talet i första hand ansåg att det yttre, synliga beteendet var 

viktigt att upprätthålla. Så länge den yttre anständigheten inte öppet utmanades så 

brydde sig omgivningen inte om vad som försekom i det tysta.
 36

  

 

 

2.5 Sjuttonhundratalets synd och sodomi  

 

I ett kungligt brev från 1713 uppmanas Svea hovrätt att sköta rättegången mot en 

homosexuell man i hemlighet, för att undvika oönskad uppmärksamhet kring fallet. 

Taktiken gick ut på att ju färre som visste vad synden sodomi specifikt innebar, desto 

färre kunde utöva den. Redan i 1686 års kyrkolag uppmanas prästerna att inte predika 

om sodomitiska synder för att undvika att inspirera folket.
 37

 

 

                                            
33  Silverstolpe m.fl, s. 16f. 
34  SKU 2005:1, Österberg, s. 44. 
35  Liliequist, s. 89. 
36  Österberg, s. 58-70. 
37  A.a. s. 58-70. 
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Homosexualitet avkriminaliserades därefter i och med 1734 års lag, i ett försök att ”tiga 

ihjäl homosexualitet”.
38

 I själva verket nämner 1734 års lag över huvud taget inte 

homosexualitet som företeelse. Framgången med denna taktik var emellertid tveksam. 

Professor Jonas Liliequist menar att det snarare innebar att samkönade par kunde leva 

tillsammans relativt ostört, eftersom heterosexuella människor i stor utsträckning var 

ovetande om att homosexualitet förekom. Samkönade relationer sågs som asexuella och 

vänskapliga och det var inte ovanligt att samkönade par både bodde tillsammans och 

sov ihop.
39

  

 

”Kom inte och påstå att vi inte är gifta! Det har vi varit i 22 år. Riksdagen ska inte 

bestämma hur vi ska ha det. Det gör jag.” Detta uttalande av Jonas Gardell citerades av 

Miljöpartiets Maria Wetterstrands i riksdagsdebatten inför omröstningen om det 

könsneutrala äktenskapet år 2009.
40

  

Idéen om att äktenskap kan ingås utan att paret följer de strikta former som ställts upp 

av staten eller kyrkan är gammal. 1686 års lagkommission, som ledde fram till 1734 års 

lag, konstaterade att själva förlovningen, när paret lovade varandra trohet, var det som 

utgjorde ingåendet av äktenskap och att vigseln enbart fungerade som ritual.
41

  Det var 

först i och med 1734 års giftemålslagstiftning som kyrklig vigsel blev obligatorisk och 

inte ens då gick det att helt avskaffa det svenska traditionella viset att ingå äktenskap. 

Termen ”ofullkomnade äktenskap” användes då äktenskap ansågs ha ingåtts genom 

trolovning och därefter samlag.
42

  

Tanken att myndiga människor kan ingå äktenskap oaktat om de följer de givna 

formerna är alltså inte ny. Skillnaden mot dåtidens äktenskapsreglering och den vi hade 

innan 2009 är att det tidigare uppfanns metoder för att förklara par gifta trots att de inte 

själva avsett ingå äktenskap, och att det i senare tid snarare vidtogs åtgärder för att 

hindra människor från att ingå äktenskap.  

Skyddstanken hos lagstiftaren, med utgångspunkten att den svagaste parten genom 

reglering i möjlig mån ska likställas med den starkare parten, kan antas vara ett av de 

                                            
38  Professor Liliequist i intervju av Ahlstrand. 
39  Professor Liliequist i intervju av Ahlstrand. 
40  Prot. 2009/09:9 s. 22f. 
41  Hafström, s. 40f., 1972. 
42  Ofullkomnade äktenskap togs bort 1915. SOU 2007:17 s. 109. 
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syften som låg till grund för att möjlighet till ”ofullkomnade äktenskap” instiftades. 

Inför 2009 års lagändring diskuterades också skyddstanken intensivt, dels utifrån 

samkönade pars lika rätt till den trygghet som äktenskapet innebär, men även barnets 

bästa och behov av skydd. Hur idén om barnets bästa påverkat lagstiftningen kring 

samkönade pars rättsliga ställning kommer att behandlas i kapitel 6. 

 

2.6 Artonhundratalets avkristning  

 

Under 1800-talet hördes allt starkare röster ute i Europa kring att skilja kyrkan och 

staten åt. Religion blev mindre av en samhällelig plikt och mer en privat angelägenhet 

och samhället blev alltmer sekulariserat.
43

 Det var även under 1800-talet som ogifta 

kvinnor blev myndiga.
44

 

 

Den strukturella förändring som hela samhället genomgick påverkade familjen som 

institut till att gå från en avtalsgrundad enhet med religiösa värden till en enhet som 

skulle grundas på passion och lycka. Äktenskapet gick från att vara en produktiv enhet 

till att bli ett romantiskt ideal.
45

 År 1873 tilläts även par med olika tro att ingå 

äktenskap, och i viss mån blev det därigenom möjligt att ingå borgerlig vigsel. Genom 

att införa möjligheter för de som inte omfattades av rätten till kyrklig vigsel, utvidgades 

äktenskapsbegreppet sakta men säkert.
46

 Det nya idealet hade utgångspunkten att den 

romantiska kärleken skulle vara grunden till ett förhållande, och att de personliga 

känslorna skulle vara avgörande för valet av partner.
47

  Äktenskapet blev en symbol för 

den romantiska kärleken mellan ett par.
48

 

 

Någonstans här, i och med den nya synen på äktenskap som individens val utifrån 

personliga känslor, kanske grunden för samkönad kärlek som socialt accepterad lades. 

Med det sagt var det långt kvar tills debatten om samkönade pars rättigheter skulle 

börja. Under artonhundratalet lämnades sjuttonhundratalets tystnadspolitik till förmån 

                                            
43  Modéer, Kristendom i Mänskliga rättigheter och religion, s. 175. (infoga årtal ist. För boktitel!) 
44  År 1863 blir ogifta kvinnor myndiga vid 25 års ålder, 1884 blir de myndiga vid samma ålder som 

männen; 21 år. 
45  Coontz, s. 308. 
46  SOU 2007:17 s. 109. Se även prop. 2008/09:80 s. 10. 
47  SKU 2005:1, Sanner, s. 62. 
48  A.a. s. 62. 
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för en återkriminalisering av homosexualitet i och med 1864 års strafflag (1864:11). I 

kap. 18 § 10 strafflagen stadgades att ”[ö]fwar någon med annan person otukt, som 

emot naturen är, eller öfwar någon otukt med djur; warde dömd till straffarbete i högst 

två år.
49

 Att samkönade pars sexliv kriminaliserades och jämställdes med tidelag säger 

något om hur långt ifrån jämställdhet oavsett sexuell läggning artonhundratalets 

lagstiftning befann sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49  1864 års strafflag, s. 472. 
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3 Nittonhundratalets nytänkande 

 

3.1 Inledning 

 

I detta tredje kapitel belyses de förändringar under tidsperioden 1900-1960 som kan 

sägas ha utgjort upptakten till 1970-talets förändrade inställning till samkönade pars 

samliv. Följande avsnitt tar upp kyrkans minskade inflytande på äktenskapet i och med 

möjligheten att ingå borgerlig vigsel. Denna utvecklings hanteras fortsättningsvis i 

nästföljande avsnitt om den samhällsomvälvande myndighetsförklaringen av halva 

Sveriges vuxna befolkning när kvinnlig rösträtt infördes. Kapitlets avslutande avsnitt 

hanterar homosexualitetens omvandling från straffbart till sjukdomsklassificerat. 

 

3.2 Borgerlig vigsel 

 

Äktenskapsreformerna i början av 1900-talet bidrog till att etablera äktenskapet som en 

värdslig angelägenhet.
50

 År 1908 blev möjligt att ingå s.k. fakultativt civiläktenskap, 

juridiskt likställt med det kyrkliga.
51

 Inför denna lagändring diskuterades huruvida 

obligatoriskt civiläktenskap skulle göras till det enda lagliga sättet att ingå äktenskap på. 

Det föreslogs att det skulle bidra till att tydliggöra att ingående av äktenskap var ett 

juridiskt bindande avtal. Eftersom det var kyrkan som var ansvarig för bl.a. 

folkbokföringen och kyrkan rent faktiskt fanns representerad över hela landet, avslogs 

dock detta förslag främst av praktiska skäl. Dessutom fanns det en starkt förankrad 

önskan hos befolkningen att kunna ingå äktenskap i kyrkan.
52

 

 

Obligatoriskt civiläktenskap föreslogs sedan upprepade gånger under 1900-talet.
53

 

Familjerättskommittén avgav år 1964 betänkandet Äktenskapsrätt där de tog upp 

möjligheten till reglering kring obligatoriskt civiläktenskap. De pekade dock på 

problemet den ”extra omgång” det skulle innebära för majoriteten som ingick 

äktenskap. Många antogs vilja hålla vigselcermonin i kyrkan, trots att en reglering med 

                                            
50  SOU 2007:17 s. 110. 
51  A.bet. s. 109. 
52  A.bet. s. 109f. 
53  A.bet. s. 111. 
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obligatoriskt civiläktenskap skulle innebära att kyrklig vigsel blev utan juridisk 

verkan.
54

  

 

 

3.3 Myndiga människor 

 

År 1915 införs lag om äktenskaps ingående och upplösning med reglering kring kyrkan 

och statens relation. Äktenskapet som ett evigt förbund utmanades av tankar om att 

skilsmässa var möjlig om äktenskapet ”mist sin mening”
55

 och det blev möjligt även för 

kvinnor att begära skilsmässa på grunden ”djup och varaktig söndring”.
56

 1915 års 

ändringar innebar också att kvinnors äktenskapsföra ålder flyttades upp till 18 år.
57

 

 

Genom 1920 års giftermålsbalk jämställdes make och maka och år 1921 fick kvinnorna 

slutligen rösträtt. Därmed blev kvinnor självständigt myndiga vid 21 år, precis som 

männen, oavsett ingått äktenskap. Med rösträtt för alla myndiga människor oavsett kön 

kom samhället att genomgå en grundläggande förändring. Denna ökade möjlighet för 

alla individer att göra sin röst hörd, oavsett kön, medgav ett samhälle mer inriktat på 

individen än gruppen. 

 

De steg som under tidigt 1900-tal togs för att ge kvinnor likvärdiga rättigheter som 

männen utgör viktiga steg i historien om vägen mot könsneutrala äktenskap. En starkare 

ställning för den enskilda individen innebär att individen är i position att kräva sin rätt. 

Genom individualiseringen tillåts individer mer frihet till personliga val och de anses 

också kapabla att göra dessa. Möjligheten att välja levnadspartner betraktas då alltmer 

som en självklar rättighet. Vid studiet av samkönade pars rättsliga position blir varje 

steg mot en mer sekulariserad syn på samlevnad viktigt att lyfta fram.  

 

  

                                            
54  SOU 1964:35 s. 96. Se även SOU 1964:34. 
55  NJA II 1916 s. 191ff.   
56  SKU 2005:1, Modéer, s. 56.  
57  Sedan 1734 års lag var 15 år giltig ålder för kvinnor att ingå äktenskap.  Därefter höjdes åldern till 17 

år 1892. Inger, s. 243. 
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3.4 Från straffbart till sjukligt 

 

Homosexualitet hade fram tills nu, mer eller mindre uttalat, varit straffbart. I Sverige 

togs straffbestämmelsen från 1864 års strafflag bort år 1944. Detta föregicks av främst 

två uppmärksammade ”affärer” där homosexuella personer utpressades.
58

 I och med 

lagändringen 1944 ändrades strafflagen 18 kap. 10 § från att helt förbjuda samkönade 

sexuella förhållanden till att istället föreskriva en minimiålder för frivilliga sexuella 

förbindelser för homosexuella.
 59

 Minimiåldern sattes dock högre än den minimiålder 

som stadgades för frivilliga sexuella förbindelser för heterosexuella. Den högre 

åldersgränsen för homosexuella grundades i den s.k. förförelseteorin som gick ut på att 

unga människor som haft samkönade upplevelser i puberteten kunde komma att 

permanent bli homosexuella på grund av dessa tidiga upplevelser och att detta kunde 

undvikas genom att skydda ungdomar från homosexuella upplevelser. Denna teori 

övergavs gradvis med åren, varför lägsta åldersgränsen år 1978 flyttades till 15 år 

oavsett läggning.
60

 

Därutöver kan också noteras att det vid strafflagsberedningen 1941, när frågan om 

avkriminalisering utreddes, uppmärksammades att kvinnlig homosexualitet var mycket 

lite uppmärksammad. Faktiskt hade ingen kvinna ditintills hamnat i rätten för ”otukt 

som mot naturen är” sedan förbudet infördes år 1864. Först 1943 åtalas fem kvinnor 

som uppgavs vara inblandade i ”en lesbisk härva”.
61

 I rättegångsprotokollet med 

domslut kan läsas att de ”framkalla könsnjutning hos varandra”
62

 och ”[å]klagaren 

förklarade, att han bestämde sin talan mot envar av de tilltalade till att avse ansvar 

jämlikt 18 kap. 10 § strafflagen för det de med varandra övat otukt, som mot naturen 

är”.
63

  

År 1943 åtalas fem kvinnor för deras förbjudna förhållanden, året därefter anses deras 

förhållanden istället vara resultatet av att de som homosexuella är sjuka. Nästan 

                                            
58  Heuman, s. 106f. 
59  Lagen (1944:167) om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen. 
60  SOU 1984:63 s. 35. 
61  Silverstolpe m.fl., s. 400ff.  
62  A.a. s. 4 i Bilagan Rättegångsprotokollet. 
63  A.a. s. 6 i Bilagan Rättegångsprotokollet. Fyra av kvinnorna dömdes, den femte ansågs behöva 

genomgå utredning kring sinnessjukdom, men avled i tbc och avskrevs därför från utredningen. 
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samtidigt som homosexualitet avkriminaliserades, blev det nämligen 

sjukdomsklassificerat.  

Eftersom föreningsfriheten i Sverige medger sjuka, men inte kriminella, att organisera 

sig, var det nu möjligt för homosexuella att bilda organisationer. År 1950 bildas 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL.
64

 RFSL har sedan dess drivit frågan 

om alla människors lika rättigheter oavsett sexuell läggning, och i debatten inför 2009 

var RFSL en stark förespråkare för införandet av det könsneutrala äktenskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64  RFSL:s hemsida, Kort om rfsl. 
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4 Mot ÄktB 1978  

 

 

4.1 Inledning 

 

I följande kapitel beskrivs vägen fram till ÄktB 1978. Kapitlet hanterar de moderna 

förändringar som familjerätten i stort genomgick under den senare delen av 1900-talet, 

och vilken inverkan dessa hade på samkönade pars rättsliga ställning. Avsnitt 4.2 

handlar om sextiotalets ökade fokus på individens frihet. Därefter presenteras de 

utredningar och uttalanden som under sjuttiotalet bidrog till en ökad acceptans av 

samkönade förhållanden. Därpå följer ett avsnitt om friskförklaringen av homosexuella, 

varpå det avslutande avsnittet behandlar den samkönade sambolagen. 

 

4.2 60-talets sexualrevolution 

 

Under 60-talet intensifieras debatten om äktenskapet och den traditionella 

familjekonstellationen blir alltmer ifrågasatt som det enda accepterade alternativet för 

samlevnad. Samhället rör sig allt snabbare mot ökad individualism och individens vilja 

sätts i större utsträckning före samhällets bästa. Även lagstiftaren tycks nu gå mot ett 

mer liberalt synsätt vad gäller samlevnad. Exempelvis blir det 1968 möjligt för makar 

att begära äktenskapsskillnad utan att uppge ”djup och varaktig söndring” som 

anledning.
65

 År 1968 avskaffas även epilepsi och könssjukdomar som äktenskapshinder. 

Skälen angavs vara dels en insikt i att dessa sjukdomar inte är ”så farliga ur 

rashygienisk synpunkt, som man tidigare trott”, dels att dessa personer ändå inte kunde 

hindras från sexuellt umgänge.
66

 Dessa förändringar är alla uttryck för att individens 

egen önskan började tillmätas större betydelse än tidigare. 

 

 

                                            
65  Prop. 1968:136, s. 138. 
66  A.prop. s. 97f. 
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4.3 Familj och äktenskap 

 

År 1969 inkom en mängd betänkanden och promemorior rörande familjerätten. Med 

anledning av dessa bemyndigades chefen för justitiedepartementet att tillkalla en 

utredning om familjerättslagstiftning. Dessutom kom utredarna, de så kallade 

familjelagssakkunniga, att utreda motioner väckta vid 1970 års riksdag. Framförallt föll 

det på utredarnas lott att ta ställning till Nordiska rådets presidiums förslag om 

utvidgning av familjebegreppet i lagstiftningen.
67

 Utredningen resulterade i betänkandet 

som kom att få namnet Familj och äktenskap och presenterades 1972. 

Departementschefen uttalade i direktiven till utredningen att målet med Familj och 

äktenskap var att ”försöka se till att den familjerättsliga lagstiftningen inte innehåller 

några bestämmelser som skapar onödiga svårigheter för dem som skaffar barn och 

bildar familj utan att gifta sig”.
68

 I betänkandet definieras dessutom syftet med 

äktenskapsreglering vara ”att lösa de problem, som samlevnaden kan medföra på ett 

mera ändamålsenligt sätt än annars gällande regler. Det finns därför enligt de 

sakkunnigas mening bland annat anledning att vara restriktiv med äktenskapshinder.”
69

 

Fortfarande var homosexualitet klassat som en sjukdom i Sverige, men i utredningen 

föreslås sinnessjukdom upphöra att vara äktenskapshinder.
70

  

 

Trots att sinnessjukdom föreslogs upphöra att vara ett äktenskapshinder var samkönade 

pars rättsliga ställning inte föremål för utredning i Familj och äktenskap. Det ansågs 

tillräckligt liberalt att införa en rättslig reglering för ogifta olikkönade par. År 1973 

kommer nämligen, som en följd av 1972 års utredning, lagen (1973:651) om ogifta 

samboendes gemensamma bostad. Detta innebar en bekräftelse av och ett lagligt skydd 

för par som valt att bilda familj utan att ingå äktenskap. Att även par som inte ingått 

äktenskap nu fick en juridisk ställning påverkade samhället till att i större utsträckning 

acceptera olika varianter av parförhållanden. 

 

Familj och äktenskap eftersträvade att definiera familjebildandets kärnfunktioner, för att 

därefter kunna utreda vikten av just äktenskapet som form för familjebildning. De 

                                            
67  SOU 1972:41 s. 3. 
68  A.bet. s. 58 samt s. 91. 
69  A.bet. s. 49. 
70  A.bet. s. 49. 
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funktioner som betänkandet fann att familjebildandet syftade till var: den ekonomiska 

funktionen, den religiösa funktionen med gemenskap i tron, den känslomässiga 

funktionen för samhörighet och till sist fritidsfunktionen för rekreation. Utöver dessa 

togs två kärnfunktioner särskilt upp: den barnalstrande och den sexuella. Det betonades 

att familjen var den bästa formen för både barnalstrande, trygghet och säker uppfostran 

för barnen. Den sexuella funktionen beskrevs som att paret med minsta möjliga sociala 

störningar skulle kunna tillfredsställa sina sexuella behov.
 71

  

 

Utredningen påtalar den snabba förändringen som skett i den allmänna synen på 

sexualitet i Sverige
72

och att ”sexuallivets värde som källa till glädje och berikande 

upplevelser erkänts.”
73

 Samtidigt uttalas att parrelationers stabilitet ”är av omedelbar 

betydelse för individernas samverkan och samhällets funktionsduglighet”. Därför 

framhålls det att ”samhället inte kan vara likgiltigt för i vilka sociala former den 

sexuella driften får sitt utlopp”.
 74

 Fortfarande kan ett tydligt moraliskt ställningstagande 

utläsas i betänkandet. Det finns en tydlig tanke om att kontroll av relationer leder till ett 

kontrollerbart samhälle. Detta skulle kunnat tala för ett möjliggörande av samkönade 

äktenskap, med beaktande av äktenskapet som en stabil samlevnadsform, men den 

möjligheten påtalades inte. Istället blir det klart att den stabila parrelationen såsom till 

gagn för samhället enbart gäller då parrelationen är olikkönad. 

 

Dessa uttalanden till trots var det år 1972 som det för första gången officiellt uttalades 

att staten inte skulle lägga någon värdering i vilken form en familj valde att leva, även 

om senare uttalanden gör det tydligt att den samlevnadsform som staten föredrog var 

äktenskapet.
75

  

 

Kanske kan ett första steg mot samkönade äktenskap ändå tillskrivas denna 1972 års 

utredning. Familj och äktenskap diskuterar både om sinnessjukdomar ska upphöra att 

utgöra äktenskapshinder och huruvida lagstiftande så långt som möjligt bör vara neutral 

i förhållandet till olika samlevnadsformer
76

 Det framhålls att regler av specifik etisk 

                                            
71  SOU 1972:41 s. 184. 
72  A.bet. s. 65. 
73  A.bet. s. 66. 
74  A.bet. s. 65. 
75  ”äktenskapet bevaras som den normala och naturliga formen av familjebildning”, Prop. 1986/87:1 s. 

99. 
76  SOU 1972:41 s. 91. 
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natur borde undvikas och etiska värderingar är föränderliga, varför en parrelation helst 

bör utvecklas med utgångspunkt i parets egna värderingar och individuella 

förutsättningar. Det faktum att människor väljer att leva tillsammans utan att ingå 

äktenskap är nu uttalat accepterat.
77

  

 

 

4.4. En fullt acceptabel samlevnadsform 

 

Hur går vi då från denna rörelse på ungefär 100 år, från 1800-talets senare hälft till 

1900-talets slut, där människor väljer att leva utanför äktenskapets form, till den starka 

önskan och övertygelsen om att rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet, 

oavsett parets kön?  

 

I takt med att äktenskapet alltmer ses som ett alternativ snarare än regel, blir 

äktenskapet också ett tillgängligare alternativ för de som tidigare inte hade möjlighet att 

ingå äktenskap. 1800-talets romantiska ideal och tanken på den romantiska kärleken 

som grundstenen i äktenskapet färgade äktenskapsregleringen. När allmänhetens 

uppfattning inte längre främst var att äktenskapet var till för barnalstrande och 

sammankopplande av familjer utan snarare skulle grundas på kärlek mellan två 

individer, tycks äktenskapet mer utpräglat ha blivit en symbol för kärleken paret 

emellan. Det ansågs i större utsträckning vara viktigt att genom möjligheten att ingå 

äktenskap kunna uttrycka sin gemensamma kärlek.
 78

 

 

Utredningen Familj och äktenskap från 1972 syftade till att vara ett första betänkande i 

frågan om eventuell ändring av familjerätten.
79

 Den därefter författade prop. 1973:32 

förslag till lag om ändring i giftemålsbalken m.m. uttalar att ”[f]amiljen är av 

grundläggande betydelse både för familjemedlemmarna själva och för samhället”, men 

också att familjerelationerna förändras genom samhällets utveckling.
80

 Vidare framhålls 

att det är av yttersta vikt att individer själva får utforma sina liv och fritt välja 

samlevnadsform. Målsättningen uttalas vara att bevara äktenskapet som den naturliga 

                                            
77  SOU 1972:41, s. 97ff.  
78  SKU 2005:1, Sanner, s. 62. 
79  1973:LU20 s. 48. 
80  Prop. 1973:32 s. 82f. 
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samlevnadsformen, men med respekt för den betydande mängd par som inte vill ingå 

äktenskap. ”Det bör givetvis inte i modern lagstiftning få förekomma att barnens 

intressen blir sämre tillgodosedda av det skälet att föräldrarna inte är eller har varit gifta 

med varandra”.
81

 Detta citat skulle kunna vara hämtat ur den argumentation som senare 

skulle föras till förmån för det könsneutrala äktenskapet och den argumentationslinje 

som menar att barnets bästa är kärleksfulla föräldrar, oavsett vilken samlevnadsform de 

valt eller vilket kön barnets föräldrar har. 

 

Förslag till lag om ändring i giftemålsbalken m.m. bemöttes med ett stort antal 

motioner som yrkade på avslag. Dessa menade att ett bredare nordiskt sammarbete 

borde eftersträvas samt att äktenskapslagstiftningen borde genomgå en mer omfattande 

reform.
82

 Lagutskottets yttrande efterfrågas, och år 1973 uttalar sig utskottet kring 

behovet av att beakta de problem som uppstår för homosexuella. Lagutskottet erkänner 

samkönade pars sämre rättsliga ställning, men förklarar att det inte är möjligt att 

förändra situationen. Yttrandet understryker emellertid att det är ”en ur samhällets 

synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”.
83

 Detta kan å ena sidan ses som tandlöshet 

från lagutskottets sida, men uttalandet utgör en viktig vändpunkt för samkönade pars 

väg mot äktenskapet. Detta var nämligen det första officiella erkännandet av det 

samkönade paret i Sverige.
84

 

 

År 1973 införs en rad ändringar i giftermålsbalken.
85

 I och med lagändringarna får 

människor klassade som sinnessjuka ingå äktenskap även utan Socialstyrelsens 

tillåtelse.
86

 Den nya linjen är att de hinder som ställs upp för äktenskap bör vara starkt 

begränsade till vissa sociala eller medicinska skäl, då sådana parrelationer utifrån 

samhällets synpunkt inte är önskvärda.
87

 Upphävandet av hindret för människor som 

klassades som sinnessjuka att ingå äktenskap godkändes av majoriteten av 

remissinstanser som slöt upp bakom synsättet att det ”innebär en för nutida uppfattning 

                                            
81  Prop. 1973:32 s. 84f. 
82  1973:LU20, s. 69. 
83  1973:LU20 s. 116. 
84  Ytterberg, s. 428. 
85  Prop. 1973:32 samt SFS 1973:645. 
86  A.prop. s. 2. 
87  A.prop. s. 94. 
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främmande särbehandling av psykiskt sjuka /…/ och bidrar till att befästa deras 

främlingskap i samhället”.
88

  

 

Med utgångspunkt i upphävandet av sinnessjukdom som äktenskapshinder diskuteras 

också ”neutralitet till olika samlevnadsformer”. Remissinstansen Föreningen 

kommunal- och landstingsanställda familjerådgivare uttalar att det på grund av det 

starka sociala och psykologiska tryck samkönade par möts av blir särskilt viktigt att de 

får samhällets stöd för att öppet leva tillsammans och därvid bli accepterade. Både 

nämnda remissinstans och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund uttalar att det 

finns starka skäl för att lagreglera samkönade pars samboende.
 89

   

 

Reglering av samkönade parförhållanden konstateras vara en stor fråga som det inte 

”redan nu” kan tas ställning till. Det föreslås dock att de familjelagsakskunniga, som 

presenterade Familj och äktenskap, ska utreda och lägga fram ett eventuellt förslag 

kring reglering av samkönade parförhållanden.
90

  

 

 

4.5 Friskförklaring 

 

Trots uttalandet från 1973 om samkönade förhållanden såsom en acceptabel 

samlevnadsform var homosexualitet klassat som en sjukdom fram till 1979. 1976 

skedde ett regeringsskifte som innebar att en lång period av socialdemokratiskt styre i 

Sverige var till ända och de borgerliga tog i olika partikonstellationer över styret fram 

till 1982, då Socialdemokraterna återigen tog över. Under åren 1976 till 1982 skedde en 

rad förändringar, även om den största förändringen drevs fram av de homosexuella 

själva. År 1978 ändrades brottsbalken så att samma nedre åldersgräns för sexuella 

förbindelser oavsett kön infördes.
91

 Detta kan ses som ett steg i riktningen mot samma 

förutsättningar för par oavsett sexuell läggning. Sjukdomsklassifikationen kvarstod 

dock. Året därpå, 1979, inleddes därför en protest där mängder av homosexuella 

sjukskrev sig på grund av homosexualitet, och utanför socialstyrelsen hördes slagorden 

                                            
88  Prop. 1973:32 s. 97f. 
89  A.prop. s. 214f. 
90  A.prop. s. 214f. 
91  SOU 1993:98 s. 54. 
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”Vi är arga, inte snälla! Vi är homosexuella!” När chefen för Socialstyrelsen, Barbro 

Westerholm, intervjuades i frågan om homosexuellas sjukdomsklassificering sa hon att 

”[s]jälvklart ska beteckningen bort. Jag kände inte till problemet. Det är väl en gammal 

kvarleva” och den 19 oktober 1979 ströks sjukdomsstämpeln för homosexualitet av 

Socialstyrelsen.
92

 Först 1993 gjorde WHO detsamma.
93

  

 

 

4.6 Samkönat samboliv 

 

Det rättsliga läget för samkönade par 1979 är alltså följande. De är inte längre vare sig 

kriminella eller sjuka, och deras sexliv regleras på samma vis som olikkönade pars. De 

har dock vid tidpunkten ingen rättslig trygghet i likhet med olikkönade par, vilka har 

valfriheten att ingå äktenskap eller leva i samboskap.  

 

År 1981 presenterades SOU 1981:85 Äktenskapsbalk
94

 vilken kom att genomgå ett antal 

ändringar innan den antogs 1987 i form av ÄktB, som ersatte den tidigare 

giftermålsbalken.
95

 År 1978 tillkallade socialdepartementet en kommitté vilken gavs 

uppgiften att föreslå åtgärder för att undanröja diskriminering av homosexuella. 

Kommitténs utredning resulterade i betänkandet SOU 1984:63 Homosexuella och 

samhället.
 96

  I betänkandet konstateras att ”den enda säkra skillnaden mellan 

homosexuella och heterosexuella är att homosexuella känslomässigt dras till personer 

av samma kön” och utgångpunkten för utredningen är att det ska vara självklart att 

homosexuella inte ska diskrimineras.
97

 Detta innebär däremot inte att kommittén intar 

en positiv ställning för samkönade pars rätt att ingå äktenskap. 

 

Utredningen från 1984 ger en tydlig bild av samtidens känslor kring att låta samkönade 

par ingå äktenskap. I en studie av hur samhällets inställning då var framkom att mer än 

hälften av de tillfrågade inte ansåg att samkönade par borde tillåtas ingå äktenskap. 

                                            
92  Ottosson, 2015. 
93  Höjer, 2005. 
94  SOU 1981:85. 
95  Prop. 1986/87:1. 
96  SOU 1984:63. 
97  A.bet. s. 19. 
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Endast omkring en femtedel ansåg att det borde göras lagligt.
98

 Utredningen diskuterade 

huruvida äktenskapsregleringen bör gälla även för samkönade par, men med 

konstaterandet att de rådande värderingarna kring äktenskapet var ”så grundmurade, att 

det knappast är möjligt” att tala om ett samkönat äktenskap utan att omvärdera vad 

äktenskapet innebär.
99

 På grund av detta föreslogs en möjlighet att registrera 

förhållandet som ett alternativ till äktenskap för samkönade par. Utredningskommittén 

ansåg dock att en registrering av samkönade par riskerade att ytterligare cementera 

samhällets fördomar om samkönade par. De befarade att det kunde leda till ”ett onödigt 

utpekande av en grupp människor”, varför kommittén ansåg att registrering av 

samkönade förhållanden inte borde möjliggöras.
100 

  

 

År 1987, samma år som den nya ÄktB antogs, genomgick sambolagstiftningen en stor 

förändring.
101

 Tidigare hade bara olikkönade pars samboende lagreglerats, men i och 

med lagen (1987:813) om homosexuella sambor
102

 fick nu även samkönade par 

möjlighet till en viss juridisk trygghet. Det var fortfarande inte tal om att samkönade 

och olikkönade samboförhållanden skulle regleras med en gemensam lag, utan 

sambolagen för samkönade par fungerade som en lista över vilka bestämmelser från den 

olikkönade sambolagen som var tillämpliga även på samkönade samboförhållanden.
103

 

Även om samkönade par inte givits någon rättslig möjlighet att befästa sin relation inför 

släkt och vänner innebar sambolagen en viss trygghet för samboende samkönade par.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
98  SOU 1984:63 p. 273.  
99  A.bet. s. 22f. 
100  SOU 1984:63 s. 100. 
101  Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem. 
102  Prop. 1986/87:124, Bet.1986/87:LU28. 
103  Prop. 1986/87:124 s. 48. 
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5 Partnerskapslagen 

 

 

5.1 Inledning 

 

I detta femte kapitel hanteras de händelser under åttiotalet och nittiotalet som alltmer 

kom att jämställa samkönade och olikkönade pars rättsliga ställning. Inledningsvis 

hanteras det registrerade partnerskapets inträde i svensk rätt, och därefter följer ett kort 

avsnitt om den könsneutrala sambolagen. 

 

5.2 Registrerat partnerskap 

 

Den 1 oktober 1989 införde Danmark som första land i världen institutet registrerat 

partnerskap.
104

 Detta inspirerade Socialstyrelsen till att lämna in ett förslag till 

regeringen om en liknande lag i Sverige den 18 juni 1990. 1984 års utredning 

Homosexuella och samhället uttalade en oro kring att registrerade partnerskap som 

modell för att juridiskt reglera samkönade parförhållanden skulle bekräfta de fördomar 

som rådde om att samkönade par var annorlunda från olikkönade par. Denna oro 

hamnade i skymundan efter Danmarks lagändring. Med anledning av Socialstyrelsens 

förslag tillsatte regeringen 1991 en kommitté för att se över möjligheterna för 

lagstiftning om registrerat partnerskap.
105

 Kommittén fick namnet Partnerskaps-

kommittén.
106

  

 

År 1993 presenterar Partnerskapskommittén utredningen SOU 1993:98 Partnerskap,
 107

  

i vilken kommittén föreslår en lag om partnerskap. Där framhålls möjligheten för 

samkönade par att ingå registrerat partnerskap som något som skulle öka ”öppenheten 

till och acceptansen av” samkönade par.
108

 Inställningen hade på nio år ändrats radikalt, 

från 1984 års avrådande inställning, till 1993 års tankar om acceptans. 

                                            
104  The Danish Registered Partnership Act No. 372 of 7 June 1989, på danska: Lov nr. 372 af 7. Juni 

1989 om registreret partnerskab. 
105  Dir. 1991:6. 
106  Ju 1991:01, Partnerskapskommittén. 
107  SOU 1993:98. 
108  A.bet. s. 14f. 
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Utredningen tillsattes av en socialdemokratisk regering, men presenterades för den 

borgerliga regeringen som satt mellan åren 1991-1994. Lagförslaget antogs först efter 

att riksdagens lagutskott omarbetat Partnerskapskommitténs förslag,
109

 och röstades inte 

igenom med en särskilt stark majoritet.
110

 Lagutskottets omarbetade förslag pekar på att 

samkönade relationer typiskt sett har ”stora likheter” med olikkönade relationer och att 

det i båda fallen ”finns samma känslor av kärlek, omtanke, ömhet, vänskap, lojalitet och 

omsorg”. De fortsätter att motivera lagregleringen med att ”[p]ersoner som lever i 

homosexuella parförhållanden har samma känslomässiga behov av att såväl sig emellan 

som utåt visa känslor och sin önskan att leva tillsammans i ett varaktigt och ömsesidigt 

förpliktande förhållande”.
111

 Vidare framhölls att alla varaktiga parförhållanden har 

samma behov av ekonomisk och juridisk trygghet, samt att lagstiftaren inte skulle ge 

uttryck för värderingar kring samlevnadsformer.
112

 

 

Med i Partnerskapskommittén satt bland andra tidigare chefen för Socialstyrelsen, som 

1979 beslutat att plocka bort homosexualitet från listan över sjukdomar.
113

 Kommittén 

inleder betänkandet med följande rader: ”Vårt ställningstagande har en ideologiskt 

grund. Det bygger på tanken om alla människors lika värde och likhet inför lagen. Vi 

erkänner den homosexuella kärleken som likvärdig med den heterosexuella. Vi bejakar 

– inte förnekar – kärleken mellan människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl 

personlig som samhällelig utveckling.”
114

 

 

I utredningen som företogs inför partnerskapslagen framhölls att flertalet forskare 

pekade på hur familjens innebörd gått från att vara en ekonomisk och produktiv allians 

till att bli en känslomässig enhet och ett frivilligt kontrakt.
115

  

 

Delar av utredningen pekar på att partnerskapet inte enbart infördes för att i någon mån 

juridiskt likställa samkönade parrelationer med olikkönade. Trots tidigare uttalanden om 

att moralisserande lagstiftning bör undvikas finns i betänkandet flera exempel på just 

                                            
109  Bet. 1993/94:LU28. 
110  Lagen (1987:813) om homosexuella sambor antogs av riksdagen med röstsiffrorna 171 för och 141 
emot. 
111  Bet. 1993/94:LU28 s. 8. 
112  A.bet. s. 8f. 
113  SOU 1993:98, förordet. 
114  A.bet. s. 11. 
115  SOU 1993:98 B, s. 34. 
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sådan. Partnerskapet föreslås föra med sig inte bara en större acceptans för samkönade 

par, utan också bidra till att minska spridningen av HIV-smitta. Kommittén reserverar 

sig mot att partnerskapet skulle vara en smittskyddsåtgärd, men de nämner det som en 

tänkbar och önskvärd effekt.
116

 Dessutom hoppas Kommittén att, genom att uppmuntra 

och underlätta fasta och varaktiga förhållanden, ”[r]elationer som ändå inte kommer att 

hålla och som säkerligen är slitsamma för de inblandade” ska kunna undvikas.
117

 

 

Trots de starka inledningsorden var det med stor försiktighet som 

Partnerskapskommittén uttalade sig om likheten mellan samkönade och olikkönade 

förhållanden. Formuleringar som ”den enda säkra skillnaden”, ”typiskt sett stora 

likheter”
 118

 och ”[ä]ktenskapet och partnerskapet kan fungera oberoende av varandra”
 

119
 används återkommande. I detta kan anas en oro för att stöta sig med de grupper i 

samhället som anser att skillnaden mellan samkönade och olikkönade par är väsentlig. 

Det är ett steg framåt om vi jämför med 1984 års utrednings uttalande om att det inte 

skulle gå att inkludera samkönade par i äktenskapet utan att omvärdera äktenskapets 

innebörd, men fortfarande långt ifrån de tongångar som hördes inför 2009 års införande 

av den könsneutrala äktenskapslagstiftningen, vilka kommer behandlas i kapitel 7. 

 

Bevekelsegrunderna för att införa ett registrerat partnerskap fastslås vara såväl behovet 

av en form för samkönade par att manifestera sin kärlek på som samkönade pars behov 

av ekonomisk och juridisk trygghet. Genom det registrerade partnerskapet skulle ”en 

ökad medvetenhet om, förståelse för och öppenhet till” samkönade relationer uppnås. 

Betänkandet poängterar vikten av att ”i största möjliga utsträckning juridiskt likställa 

homosexuell och heterosexuell samlevnad”, men nämner inledningsvis ingenting om 

möjligheten till äktenskap.
120

 Kommittén fastslår att ”[d]en enda säkra skillnaden 

mellan homosexuella och heterosexuella är att homosexuella känslomässigt dras till 

personer av samma kön.” Den 7 juni 1994 antogs lagen (1994:1117) om registrerat 

partnerskap.
121

  

 

 

                                            
116  SOU 1993:98 s. 15. 
117  A.bet. s. 15. 
118  A.bet. s. 13. 
119  A.bet. s. 16. 
120   A.bet. s. 11. 
121  Bet. 1993/94:LU28. 
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Partnerskapslagen möjliggjorde för samkönade par att registrera sitt förhållande, 

deklarera sin kärlek och samhörighet och gav dem tillgång till de flesta av de reglerade 

fördelar ett äktenskap innebär. Faktum kvarstod dock: det registrerade partnerskapet var 

något annat än äktenskapet och i och med instiftandet av det registrerade partnerskapet 

hade det instiftats en särreglering för samkönade par. Detta kom att spela en stor i 

debatten inför lagändringen 2009, vilket kommer behandlas i avsnitt 7.  

 

5.3 Nya samboregler 2003 

 

År 1997 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en kommitté för att utvärdera 

sambolagen samt för att bl.a. undersöka om de separata sambolagarna för samkönade 

och olikkönade var motiverade.
122

 Syftet med sambolagen var att ge den svagare parten 

i samboförhållandet ett minimiskydd vid eventuell upplösning av förhållandet. Detta 

ansågs ha uppnåtts.
123

 Kommittén bedömde vidare att likheterna mellan samkönade och 

olikkönade sambor var långt fler än skillnaderna och att det därför var omotiverat med 

rättslig särreglering. Det föreslogs därför en gemensam reglering för samtliga 

samboförhållanden,
124

 undantaget bestämmelserna om assisterad befruktning och 

gemensam vårdnad.
125

 Den nya könsneutrala sambolagen antogs 2003.
126

 

Nästkommande kapitel kommer hantera vilken inverkan barnaspekten hade på 

regleringen av samkönade pars förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

                                            
122  SOU 1999:104 s. 137. 
123  A.bet. s. 139. 
124  A.bet. s. 24. 
125  A.bet. s. 265. 
126  Prop. 2002/03:80, Bet. 2002/03:LU19. 
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6 Samkönade föräldrar och barnets bästa 

 

 

6.1 Inledning 

 

I detta kapitel utreds och analyseras hur olika idéer om barnets bästa påverkat 

samkönade pars möjlighet att ingå äktenskap och hur samhället och lagstiftaren sett på 

det samkönade parets lämplighet som föräldrar. 

Barnets roll i diskussioner kring äktenskap och samkönade pars samliv har skiftat 

oerhört genom åren. Långt in på 1900-talet var det barnen som straffades för att 

föräldrarna inte varit gifta när barnet föddes, med notering i folkbokföringen om deras 

”oäkta” status. Detta ändrades sedermera till betäckningen ”utomäktenskaplig”. Efter 

barnkonventionens inträde i svensk rätt 1990 blev barnperspektivet starkare. I 

diskussionerna kring samkönade pars rätt att ingå partnerskap och äktenskap lyftes 

barnets bästa allt oftare av både förespråkare och motståndare till ett könsneutralt 

äktenskap.  

 

 

6.2 Lämplighet 

 
Den homosexuella föräldern var länge ifrågasatt, trots att HD redan år 1955 fastställer 

att en homosexuell kvinna inte är en sämre mamma på grund av sin sexuella läggning. 

HD uttalade då att homosexualitet ”ej föranleda” att föräldern ”icke må anses skickad 

att utöva vårdnaden”.
127

 År 1955 var det bara elva år sedan homosexualitet varit 

kriminellt och homosexualitet var då fortfarande klassat som en sjukdom. Högsta 

domstolens uttalande tycks dock inte i någon större utsträckning ha påverkat viljan att 

friskförklara homosexuella. 

 

I betänkandet Homosexuella och samhället från 1984 gjordes bedömningen att 

samkönade par inte borde få adoptera. Utredningen fastslog att ”homosexualitet i sig” 

aldrig fick innebära en nackdel i vårdnadsfrågor och att barnets bästa skulle vara 

                                            
127  NJA 1955 s. 63. 
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vägledande. Emellertid fortsätter utredningen till att ta ställning emot 

adoptionsmöjligheter för samkönade par, med motiveringen att ”homosexuell 

samlevnad i dag inte uppfattas som lika naturlig som heterosexuell” och att adopterade 

barn då skulle komma att känna sig avvikande.
128

 Även några år senare, 1987, i 

utredningen inför förslag till lag om homosexuella sambor, vidhölls bedömningen att 

samkönade par inte borde ha möjlighet att adoptera.
129

  

 

År 1993 lyfter Partnerskapskommittén åter frågan. Kommittén uttalar i SOU 1993:98 

Partnerskap att homosexuellas längtan efter barn var lika stor som heterosexuellas. De 

fortsätter därefter med att fastställa att det inte finns någon rätt till barn, och att frågan 

huruvida samkönade par ska ges tillgång till former för adoption, insemination eller 

gemensam vårdnad inte handlar om att likställa olika former av familjebildningar, utan 

att den enda hänsyn som ska tas är den till barnets bästa. De fastställer att det inte finns 

något som tyder på att homosexuella skulle vara sämre som föräldrar än heterosexuella, 

men menar mot bakgrund av att det inom forskningen råder oenighet kring hur barn 

som växer upp hos samkönade par påverkas, inte är ”lämpligt” att tillhandahålla 

juridiska lösningar för samkönade par att skaffa barn.
130

 De förordar trots det en särskild 

utredning för frågan om adoption för samkönade par.
131

 

 

 

6.3 ”Barn i homosexuella familjer”
132

 

 
År 1999 slog Europadomstolen fast att det stred mot EKMR art. 8 och art. 14 att väga in 

en förälders sexuella läggning i vårdnadsmål,
133

 vilket var i linje med slutsatserna i 

Homosexuella och samhället från 1984. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte 

dock år 1999 en särskild kommitté: Kommittén om barn i homosexuella familjer.
134

 

Uppgiften kommittén hade att företa var att utreda och analysera förhållanden för barn 

som växte upp med samkönade föräldrar, bedöma om de skillnader som förelåg mellan 

samkönade och olikkönade pars möjligheter att adoptera var sakligt motiverade samt 

                                            
128  SOU 1984:63 s. 22. 
129  Prop. 1986/87:124 s. 39f.  
130  SOU 1993:98 s. 19f. 
131  A.bet. s. 20. 
132  SOU 2001:10. 
133  Salgueiro da Silva Mouta mot Portugal, dom 21.12.1999. 
134  Ju 1999:02, Kommittén om barn i homosexuella familjer, Dir. 1999:5. 
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eventuellt föreslå förändringar.
135

 Utredningen resulterade i betänkandet SOU 2001:10 

Barn i homosexuella familjer, vilket fastslog att många barn i Sverige idag växer upp i 

alternativa familjebildningar och att familjer med föräldrar av samma kön är ett 

exempel på en sådan familjebildning.
136

 

 

I samband med utredningen anordnades en hearing där intresseorganisationer bjöds in 

för att delge utredningen sin syn på samkönade par som adoptivföräldrar. Under Barn i 

homosexuella familjer bilaga 8 presenteras en attitydstudie gjord av Forskningsgruppen 

för samhälls- och informationsstudier. Där framkom att vid tidpunkten för 

undersökningen
137

 förhöll sig kvinnor och yngre människor generellt sett mer positivt 

till att tillåta samkönade par att adoptera, men att det i allmänhet rådde en negativ eller 

tveksam inställning.
138

 

 

En av remissinstanserna till Barn i homosexuella familjer var Statens medicinsk-etiska 

råd. Rådet menade att trots att det var ovisst hur barn påverkades av att växa upp med 

två föräldrar av samma kön så var det ”[m]ot bakgrund av den mångfald 

förebildssituationer som barn växer upp i /…/ inte anmärkningsvärt att barn växer upp 

med två vuxna personer av samma kön.”
139

 Det hänvisas också till att de kriterier som 

då beaktades vid utredning om ett par var lämpliga adoptivföräldrar inte tog upp sexuell 

läggning utan avser ”individens förmåga att främja att det alternativ som väljs är det 

bästa möjliga för barnets fortsatta utveckling.”
140

 De gör vidare en uttrycklig avvägning 

mellan ”det homosexuella parets och barnets intressen” med utgångspunkt i 

barnkonventionen art. 3. Rådet uttalar slutligen att samkönade par ska ha samma 

förutsättningar som olikkönade par, men att det vid den individuella 

lämplighetsprövningen bör tas hänsyn till ”osäkerheten i kunskapsläget om 

konsekvenserna” av att barn växer upp med samkönade föräldrar.
141

 Statens medicinsk-

etiska råd är även positivt inställt till samkönade pars rätt till assisterad befruktning.
142

 

 

                                            
135  SOU 2001:10 s. 67. 
136  A.bet. s. 74. 
137  SOU 2001:10, Bilaga 8, s. 446: Studien utfördes i februari-april år 2000 med en urvalsgrupp på 1000 
personer slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret i åldrarna 16-79 år. 
138  SOU 2001:10, Bilaga 8, s. 451. 
139  Ju2001/858/L2, s. 3. 
140  A.a. s. 6. 
141  A.a. s. 11f. 
142  A.a. s. 15. 
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6.4 Adoption 

 

Efter att betänkandet Barn i homosexuella familjer presenterats 2001 behandlas det av 

regeringen i prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption. Där uttalas att barnets bästa 

inte är ett statiskt begrepp utan måste tolkas utifrån barnets individuella situation, i 

samklang med samhällsutvecklingen.
143

 Det föreslås att registrerade par ska få samma 

möjlighet som olikkönade par att prövas som adoptivföräldrar. En mängd 

remissinstanser var positivt inställda till förslaget, däribland Folkhälsoinstitutet, Statens 

medicinsk-etiska råd och RFSL. Ett stort antal remissinstanser var dock negativt 

inställda. Bland dessa många tings- och kammarrätter, Juridiska fakultetsnämnden vid 

Uppsala universitet, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Svenska kyrkan, Sveriges 

Psykologiförbund, Bris och Rädda Barnen.
144

  

 

Det kan noteras att alla de remissinstanser med främsta fokus på barnets bästa ställde 

sig kritiska till lagändringen. De anförde främst att förslaget gick emot barnets bästa och 

att det snarare utgick från ett vuxenperspektiv. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala 

universitet och Socialstyrelsen framförde särskilt att en stor brist i utredningen låg i det 

faktum att främst vuxna kommit till tals. Adoptivbarn, barnexperter och 

barnrättsorganisationers åsikter ansågs inte ha värderats tillräckligt högt. Det betonades 

likaså att adoptivbarn som grupp redan var utsatta och att dessa barn skulle bli dubbelt 

utsatta genom att växa upp i en familj med samkönade föräldrar. Rädda barnen var av 

åsikten att det var samhällets plikt att eftersträva att adoptivbarn fick två föräldrar av 

olika kön. Det faktum att det inte fanns länder som var beredda att lämna barn för 

adoption till samkönade par framfördes också som ett argument till varför adoption inte 

borde möjliggöras för samkönade par.
145

 

Trots dessa invändningar beslutades att samkönade par skulle få adoptera. I 

propositionen motiveras det med att lagstiftaren så långt som möjligt ska vara neutral 

mellan samlevnadsformerna partnerskap och äktenskap.
146

 Det faktum att adoptivbarn 

är i en särskilt utsatt situation lyfts, och kommenteras med att adoptivföräldrarna har en 

avgörande roll för att se till att barnet växer upp i en trygg och kärleksfull familj. 

Därefter fastslås att registrerade partner allmänt sett måste kunna antas tillgodose de 

                                            
143  Prop. 2001/02:123 s. 18. 
144  A.prop. s. 18f. 
145  A.prop. s. 18ff. 
146  A.prop. s. 21. 
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särskilda behov adoptivbarn har. ”Inga skillnader har upptäckts i fråga om förmågan att 

ge barn omsorg och omvårdnad, såväl praktiskt som känslomässigt. Man har heller inte 

funnit några skillnader när det gäller barnens könsutveckling eller psykologiska och 

sociala utveckling”.
147

 Propositionen avslutas med uttalandet att frågan i grunden 

handlar om värderingar kring familjebildning och föräldraskap, men att frågan ska 

bedömas sakligt och rationellt utifrån barnets bästa. De pekar på att det omfattande 

forskningsunderlaget som tagits fram ”med tillräcklig säkerhet” talar för att samkönade 

par allmänt sett kan tillgodose adoptivbarns behov.
148

 Dessutom lyfts det faktum att 

erkännandet av ”sådan homosexuell familjebildning ger en viktig signal till de barn som 

lever hos homosexuella vuxna” om att deras familj är lika accepterad som familjer med 

olikkönade föräldrar. Regeringen gör därför slutligen bedömningen att det ligger i 

barnets bästa att tillåta samkönade par att adoptera.
149

  

 

År 2002 upphävs Partnerskapslagen 3 kap. 2 § 1 st. som tidigare inneburit ett förbud för 

par som ingått registrerat partnerskap att adoptera eller gemensamt utöva vårdnaden av 

underårig.
150

 I och med den könsneutrala sambolagen (2003:376) får även samboende 

samkönade par rätt att adoptera. 

 

6.5 Assisterad befruktning 
 
År 2006 fick samkönade par rätt till assisterad befruktning.

151
 Inställningen att barn 

behöver både en manlig och en kvinnlig förälder diskuterades innan införandet av lagen, 

men utmynnade i en ny ståndpunkt: att varje barn bör ha två föräldrar.
152

 Från och med 

detta tog lagstiftaren ställning till att två föräldrar var lika bra för ett barn oavsett kön 

och samkönade pars rättsliga ställning blev därmed ännu lite mer jämställd med 

olikkönades. Redan året efter, i SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön. 

Vigselfrågor, diskuterades nödvändigheten av två föräldrar för ett barns välmående. Det 

lyftes att samhället har en acceptans för ”enförälders-familjen”, men framhölls att 

vikten av att barnet känner sitt ursprung är stor.
153

  

                                            
147  Prop. 2001/02:123 s. 24. 
148  A.prop. s. 29. 
149  A.prop. s. 30. 
150  Genom lagen (2002:603) om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap. 
151  Lag (2006:351) om genetisk interitet m.m. (kap. 6 och 7). 
152  Prop. 2004/05:137.  
153  SOU 2007:17 s. 225. 
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Sedan den 1 april 2016 har även tvåförälderskravet övergivits och ensamstående 

kvinnor oavsett sexuell läggning har nu rätt till assisterad befruktning.
154

 

Sverigedemokraterna röstade emot lagförslaget och Kristdemokraterna avstod från att 

rösta, med motiveringen att ett barn har rätt till två föräldrar, men övriga partier röstade 

enhälligt för.
155

  

 

 

6.6 Äktenskap för barnets bästa 

 

Det går att se en tydlig förskjutning i hur debatten kring äktenskap fördes i slutet av 

1900-talet. I takt med att äktenskapet eller förhållandet mellan vuxna par slutade 

betraktas som oupplösligt, fick barnets bästa en allt viktigare roll. Ett konkret exempel 

på hur äktenskapslagstiftningen har påvekats av idén om barnets bästa är att 

äktenskapsskillnad kräver ett halvårs betänketid i de fall någon av makarna har vårdnad 

om barn under 16 år.
156

  

 

Inför lagändringen om det könsneutrala äktenskapet fastslogs i Äktenskap för par med 

samma kön. Vigselfrågor att det är viktigt för barns välmående att de inte upplever att 

deras familj tillhör ”B-laget” på grund av att deras föräldrar inte tillåts gifta sig.
157

 Trots 

ivern att undvika moraliserande vid lagstiftning ges det uttryck för att såväl samkönade 

par som ogifta inte är riktigt lika välartade samhällsmedborgare som gifta, olikkönade 

par. 

 

Som argument för att tillåta samkönade äktenskap läggs också fram det faktum att gifta 

par i mindre utsträckning än samboende par separerar, vilket beskrivs som gynnsamt för 

de eventuella barnen i familjen.
158

 Det uttalades att instiftandet av könsneutrala 

                                            
154  Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3, prop. 2014/15:127. 
155  Riksdagens protokoll 2015/16:51, onsdagen den 13 januari, s. 90.  Se även Bet. 2015/16:SoU3. 
156  ÄktB 5 kap. 1 §. 
157  SOU 2007:17 s. 225. 
158  A.bet. s. 226. 
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äktenskap skulle innebära en större trygghet för barnen, i och med att det uttalat skulle 

bekräfta det samkönade samlivet som en socialt accepterad familjeform.
159

  

 

Utredningen fastslog också vikten av att utgångspunkten bör vara ”barnets rätt att inte 

behöva komma i kläm därför att samhället inte vill tillerkänna de vuxna legitimitet på 

grund av deras sexuella läggning eller orientering”.
160

 Nästan samma argument som på 

1970-talet gav barn till ogifta föräldrar lika rätt som barn till gifta föräldrar, och ledde 

till en reglering av samboförhållanden för olikkönade par, användes här för att 

legitimera det könsneutrala äktenskapet. Det viktigaste för ett barns välmående 

framställs i betänkandet från 2007 vara att relationen till föräldrarna är goda och trygga. 

Föräldrarnas kön eller vilken rättslig form de valt för sin samlevnad ansågs vara av 

mindre vikt för barnets bästa. Utifrån argumentationen kring äktenskapet som en trygg 

samlevnadsform ifrågasattes också varför barn till föräldrar i samkönade förhållanden 

skulle hållas utanför denna trygghet.
161

 Barnperspektivet befanns ändå slutligen inte ge 

någon egentlig vägledning vid ställningstagandet kring könsneutrala äktenskap.
162

  

 

Ett argument som ofta framförts som grund för äktenskapet som samlevnadsform är den 

stabilitet och trygghet äktenskapet ger. De parter som ivrar för äktenskapet tenderar 

också att tala om hur denna samlevnadsform i deras ögon nästintill motarbetas av staten. 

En av Sveriges mest framstående familjerättsjurister, Anders Agell, menar till exempel i 

”Familjeformer och lagstiftningsideologi” att det mellan åren 1967 till 1997 inte i någon 

större utsträckning varit ett tydligt mål att stärka eller stötta familjen som enhet.
163

 Han 

går så långt som att säga att ”[d]den svenske lagstiftaren /…/ visat ett obetydligt, eller 

rentav inget intresse alls för familjestabiliteten.”
164

 Han stödjer sig på uttalanden om att 

lagstiftningen ska förhålla sig neutral till pars valda samlevnadsform som tidigare 

nämnts.
165

 Vidare menar han att äktenskapsskillnad under 90-talets slut underlättades 

ytterligare genom de blanketter som Domstolsverket införde 1997 för att makar själva 

skulle kunna ansöka om äktenskapsskillnad. ”Frågan om äktenskapsskillnad behandlas 

                                            
159  SOU 2007:17 s. 226. 
160  A.bet. s. 226. 
161  A.bet. s. 235. 
162  A.bet. s. 235. 
163  Agell, s. 7 (1998). 
164  Agell, s. 10 (1998). 
165  Se exempelvis SOU 1972:41 s. 91. 
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med mycket lätt hand i Sverige”.
166

 Jag menar att det skulle gå att argumentera i precis 

motsatt riktning. Sambolagen kan anses vara ett uttryck och en önskan från lagstiftarens 

sida att, trots pars ovilja att ingå äktenskap, stabilisera de förhållanden som människor 

ändå lever i, i samma anda som kyrkan tidigare agerade i när de talade om äktenskap 

genom samliv. 

 

 

6.7 Sammanfattningsvis om barnets bästas inverkan 

 

Olika föreställningar om barnets bästa har till synes spelat en viktig roll i debatten om 

regleringen av samkönade pars förhållanden. Samhällets syn på huruvida en 

homosexuell förälder är lämplig som vårdnadshavare var länge negativ trots att Högsta 

domstolen redan 1955 tog ställning för att homosexualitet inte automatiskt påverkade 

lämpligheten som vårdnadshavare. Nästan 30 år senare, 1984 i utredningen 

Homosexuella och samhället, var uppfattningen att samhällets fördomar om samkönade 

förhållanden innebar att samkönade par inte borde få adoptera, får barnens skull. År 

1993 ville partnerskapskommittén inte ta ställning i frågan om adoption för samkönade 

par på grund av oenigheten angående hur barn påverkas av samkönade föräldrar. År 

2001 i Partnerskap och adoption presenterades att det inte befunnits föreligga några 

skillnader i adopterade barns välmående, oavsett sexuell läggning hos föräldrarna. Nu 

talades det snarare om vikten av att sända signaler till barn med föräldrar av samma kön 

om att deras familj är lika accepterad som familjer med två föräldrar av olika kön. I och 

med den könsneutrala sambolagen som kom 2003 kunde även samkönade sambos 

adoptera. År 2006 ges samkönade par rätt till assisterad befruktning, och utredningen 

förklarar att det viktigaste är att ett barn har två föräldrar.  Tio år senare, den 1 april 

2016, ges ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning. 

 

Olika tolkningar av barnets bästa har använts för att hindra det könsneutrala 

äktenskapet. Det har lagts fram att en kärnegenskap med äktenskapet är det 

barnaalstrande, och att samkönade par inte på naturlig väg kan få gemensamma barn. 

Det har också argumenterats för att barn till samkönade par skulle få en förvirrad 

självuppfattning och dessutom bli utsatta för samhällets fördomar. Inför debatten om 

                                            
166  Agell, s. 14f, not 16, (1998). 
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könsneutrala äktenskap användes barnets bästa som argument både för och emot ett 

införande av det kösneutrala äktenskapet. Det anfördes att äktenskap som 

samlevnadsform var stabilt och långvarigt, och därför tryggt för eventuella barn. 

Barnens rätt att inte komma i kläm på grund av samhällets idéer om moraliskt 

försvarabara samlevnadsformer lyftes, Trots detta uttalades att barnperspektivet varken 

gav ledning för eller emot det könsneutrala äktenskapets införande. 
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7 En könsneutral äktenskapsbalk 
 

 

7.1 Inledning 
 

I detta sjunde avsnitt behandlas de förutsättningar och de utredningar som kom att leda 

fram till den könsneutrala äktenskapsregleringen. Inledningsvis beskrivs de många 

förslag och utredningar som initialt lades fram. Därefter följer ett avsnitt om det förslag 

regeringen presenterade, varpå civilutskottets vinnande förslag presenteras i avsnittet 

därefter. Kapitlet avslutas med riksdagsdebatten och omröstningen. 

 

Precis som Danmark gick före och påverkade andra länder med sin partnerskapslag, 

banade Nederländerna år 2001 vägen genom att införa världens första statligt reglerade 

könsneutrala äktenskap.
167

 Ett av huvudskälen till äktenskapsreformen i Nederländerna 

var att inte särbehandla på grund av sexuell läggning.
168

År 2003 slås i Sverige de 

tidigare separata heterosexuella respektive homosexuella sambolagarna från 1987 

samman till en könsneutral sambolag.
169

 Samtidigt lämnas ett stort antal motioner in 

angående införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning.
170

 

 

Lagutskottet konstaterar år 2004 att riksdagens tidigare inställning till samkönade 

äktenskap blivit förlegad, att samhällets syn på samkönade par radikalt förändrats och 

att tiden var mogen för en utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning.
171

 I en 

undersökning kring svenska folkets inställning från 2005 framkom också att 59 procent 

var positivt inställda till samkönade äktenskap.
172

 Detta kan jämföras med den tidigare 

nämnda statistiken från 1984 där endast omkring en femtedel ansåg att samkönade 

äktenskap borde möjliggöras.
173

 

 

Betänkandet Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor tillsattes 2005 av den 

dåvarande socialdemokratiska regeringen och presenterades 2007 för den borgerliga 

                                            
167  Art. 1:30 i the Dutch Civil Code: “A Marriage can be contracted by two people of different or the 

same sex”. 
168  SOU 2007:17 s. 231. 
169  Mägi, Zimmerman, s. 41. 
170  Bet. 2003/04:LU22 s. 15. 
171  A.a. s. 15. 
172  SOU 2007:17 s. 207, Uppföljning av attityder till homosexuella 1998-2005, Fsi05:v33homo. 
173  SOU 1984:63 p. 273.  
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regeringen.
174

 Direktiven för utredningen efterfrågade en grundlig analys av samtliga 

skäl för och emot samkönade äktenskap.
175

 Därpå släpptes regeringens 

Äktenskapsfrågor, vilken inte föreslog könsneutrala äktenskap, utan talade om 

samkönade och olikkönade äktenskap.
176

 Regeringspartierna Moderaterna, Centern och 

Folkpartiet kunde dock inte enas med regeringskollegorna Kristdemokraterna, varför 

frågan skickades vidare till riksdagen för vidare utredning.
177

 Det var slutligen 

Civilutskottets betänkande om Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor som blev det 

som röstades igenom.
178

 

 

 

7.2 Regeringens förslag 

 
Samkönade pars rätt att ingå äktenskap genererade en stark debatt. I utredningen 2007 

förklaras det med hur synen på äktenskap och kärlek uppfattas i samhället. Äktenskapet 

som ram för regleringen kring egendom, arvsrätt och som medel för släktlojalitet lyfts 

särskilt som historiska förklaringar, men det påpekas att det sekulariserade samhället 

bidragit till att äktenskapet nu bygger på parets frivilliga val med emotionella 

grunder.
179

 Det konstateras också att ”den traditionella betydelsen av äktenskapet som 

en heterosexuell relation inte kan vara avgörande för om äktenskap skall öppnas också 

för par med samma kön”, utan att det måste stå lagstiftaren fritt att utifrån rådande 

uppfattningar i samhället definiera äktenskapet.
180

 

 

I betänkandet från 2007 hänvisas till den sedan tidigare neutrala linje som förespråkats 

vid äktenskapsreglering. Det framhålls att det i linje med denna neutralitet tycks 

naturligt att inte utesluta vissa parbildningar från äktenskapet.
181

 Det togs dessutom upp  

att flertalet motioner kring samkönade äktenskap pekat på att en särreglering av 

samkönade och olikkönade parförhållanden direkt legitimerade fördomar och 

                                            
174  SOU 2007:17. Under utredningen fortsatte motioner att lämnas in i frågan, vilka dock avvisades med 

hänvisning till det redan pågående arbetet, se Bet. 2004/05:LU14 samt SOU 2007:17 s. 128.  
175  Dir. 2005:6. 
176  Prop 2008/09:80 s. 46, Bilaga 2. 
177  Prot. 2008/09:13 § 3. Se även Orrenius, Anders, Könsneutrala äktenskap splittrar regeringen, Riksdag 

& Departement 2008/31, publ. 2008-11-10.  
178  Bet. 2008/09:CU19. 
179  SOU 2007:17 s. 226. 
180  A.bet. s. 231. 
181  A.bet. s. 231. 
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diskriminering av homosexuella.
182

 I 2007 års betänkande påtalas att de familjebildande 

funktionerna som definierades i Familj och äktenskap från 1972 i visst avseende 

förändrats. Den religiösa och ekonomiska funktionen uppgavs ha minskat i betydelse.
183

 

Påståendet att den religiösa funktionen minskat i betydelse tycks stämma sett till 

statistik kring antalet par som valde att ingå äktenskap genom kyrklig vigsel: År 1970 

ingicks 82,1 procent av alla äktenskap i kyrkan. Motsvarande siffra för 2005 låg på 50,2 

procent.
184

  

 

7.2.1 Argumenten för 
 

De skäl som ansågs väga tyngst för det samkönade äktenskapet var synen på 

äktenskapet som grundat på en tvåsam kärlek, en enhet där de båda makarna tar ansvar 

för varandra. Dessutom hade inställningen att val av partner är en privat angelägenhet 

avgörande betydelse. Likabehandling oavsett sexuell läggning och den mänskliga 

rättigheten att ingå äktenskap vägde likaså tungt. Känslomässig, ekonomisk och juridisk 

trygghet samt möjligheten att manifestera sin samhörighet inför offentligheten var även 

viktiga argument som lyftes fram.
185

 Det ansågs mycket viktigt att inte utan motivering 

upprätthålla en särreglering för sam- och olikkönade parförhållanden.
186

 

 

Det föreslogs att äktenskapets sociala legitimitet grundar sig i en intimitet paret emellan, 

och att paret ser äktenskapet som en signal till omgivningen om en långsiktig relation i 

lojalitet, samhörighet och kärlek. Denna syn ger de par som ingår äktenskap en ökad 

gemenskap, intimitet och vilja att arbeta för varaktighet. Eftersom kärleken paret 

emellan ses som grunden till äktenskapet, och samhället i stort accepterar kärleken 

mellan samkönade parter, har samhället också i större utsträckning kommit att betrakta 

tanken på samkönat, eller könsneutralt äktenskap så som naturligt för staten att 

tillhandahålla.
187

  

 

 

                                            
182  SOU 2007:17 s. 127. 
183  A.bet. s. 220.  
184  A.bet. s. 205. 
185  A.bet. s. 221. 
186  A.bet. s. 222. 
187  A.bet. s. 227. 
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7.2.2 Argumenten emot 

 
Skälen emot bygger delvis på tanken om äktenskapet som ett begrepp med fast 

innebörd. Traditionsbegreppet väger här starkt, dvs. att äktenskapet är en enhet mellan 

man och kvinna med syfte att föda och uppfostra barn, och att det under mycket lång tid 

varit så. Det framförs att äktenskapet varit en grundläggande enhet för samhället och att 

formen för äktenskap inte godtyckligt bör förändras. Vikten av att begreppet äktenskap 

har en klar definition lyfts också. Från trossamfund argumenteras det stark kring 

olikkönade relationer som något annat än samkönade relationer, att de två olika 

förhållandetyperna är just olika och inte kan jämföras rakt av. Skälen för detta anges 

främst vara avsaknaden av möjlighet till reproduktion parterna emellan. Argument kring 

att denna utvidgning av äktenskapet skulle medföra att pedofilförhållanden eller 

månggifte i framtiden skulle inkluderas i äktenskapsbegreppet framfördes också.
188

  

 

En del trossamfund uppgavs ställa sig direkt negativa mot samkönade förhållanden över 

huvud taget. Andra samfund menade istället att samlevnaden i sig inte var ett problem, 

men att användandet av just termen äktenskap var problematiskt. Många religiösa 

samfund framhöll att just ordet äktenskap borde förbehållas relationen mellan man och 

kvinna.
189

Det framfördes att den särskilda innebörden äktenskapet hade inom tron 

gjorde att en mer neutral term för samlevnaden mellan samkönade par skulle vara att 

föredra, även om det skulle innebära att det rådde samma juridiska reglering kring 

samkönade och olikkönade parbildningar.
190

 Argumentet att samkönade äktenskap inte 

skulle vara accepterat av allmänheten och därför inte borde genomdrivas framfördes 

även det.
191

 Cirkelresonemanget att samkönade äktenskap inte borde lagregleras förrän 

förutsättningar för allmänt internationellt erkännande fanns framfördes. Det hävdades 

att de samkönade par som ingick äktenskap i Sverige och därefter flyttade till en stat 

utan samkönad äktenskapsreglering skulle drabbas av rättsförlust.
192

 Det lyftes fram att 

barnkonventionen art. 7 skulle innebära en plikt för Sverige att tillförsäkra barn en far 

                                            
188  SOU 2007:17 s. 223. 
189  För en ingående diskussion kring de lagtekniska problem en terminologisk ändring skulle innebära 

hänvisas till SOU 2007:17 s. 232ff. 
190  SOU 2007:17 s. 223f. 
191  A.bet. s. 224. 
192  A.bet. s. 224f. 
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och en mor.
193

 Barnkonventionen art. 7 i både svensk, engelsk och tysk variant 

använder sig dock av det könsneutrala begreppet ”föräldrar”, ”parents” och ”Eltern”. 

 

7.2.3 Definitionen av ett äktenskap 

 
Utredaren från 2007 menade dock att det inte föreligger några hinder för de religiösa 

trossamfunden att själva definiera äktenskapet, och att deras definition inte behöver 

sammanfalla med den rättsliga.
194

 Dessutom uttalas i utredningen tydligt att skäl som 

grundar sig i personliga känslor samt religiösa uppfattningar kring homosexualitet inte 

kan tillåtas påverka äktenskapsbegreppet.
195

 Istället menar utredaren att 

utgångspunkterna för analysen varit objektiva skäl kring äktenskapets betydelse för 

familjebildning, eftersom debatten kring samkönade äktenskap rört sig mycket kring 

detta.
196

 Det framhålls därefter att det inte innebär att trossamfundens uppfattning om 

vad äktenskapet innebär behöver vara samstämmig med det rättsliga äktenskapet.
197

 Det 

tas också direkt upp att en del av motståndet mot samkönade äktenskap inte direkt 

handlar om äktenskapet utan snarare en negativ inställning till homosexualitet.
198

 

Utredningen talar om att lagstiftningens uppgift är att definiera det rättsliga äktenskapet 

med hänsyn till ett allmänt perspektiv på äktenskapet som en viktig form för 

familjebildning utan att för den skull värdera olika familjekonstellationer. Lagstiftarens 

uppgift anges vara att ”tillhandahålla praktiska lösningar för makarnas förhållanden 

sinsemellan”.
199

 

 

Utredningen omarbetades på initiativ av den senare borgerliga regeringen till prop. 

2008/09:80 Äktenskapsfrågor, vilken dock inte resulterade i något förslag om 

könsneutralt äktenskap. Istället föreslogs att det uttalat skulle stå att man kan gifta sig 

med man eller kvinna och att kvinna kan gifta sig med kvinna eller man. Det 

könsneutrala äktenskapet har fördelen att det även inkluderar individer som inte 

definierar sig som endera könet. 

 

                                            
193  SOU 2007:17 s. 224. 
194  A.bet. s. 233. 
195  A.bet. s. 220. 
196  A.bet. s. 221. 
197  A.bet. s. 228. 
198  A.bet. s. 227. 
199  A.bet. s. 228. 
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7.3 Civilutskottets betänkande 

 
Civilutskottets betänkande Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

200
 behandlade inte 

bara regeringens proposition, utan även 19 olika motioner som inkommit i frågan. De 

olika motionerna var övervägande positivt inställda till en könsneutral 

äktenskaplagstiftning. Undantaget var Kd:s motion C459, vilken föreslog att ÄktB 

skulle bevaras så som den då var utformad. Förslaget motiverades främst utifrån att 

konsensus kring frågan var önskvärd, och att det föreslagna könsneutrala äktenskapet 

inte skulle erkännas av kristna och muslimer.
201

 

 

Civilutskottet definierar inledningsvis huvudfrågan som huruvida ”institutet och 

begreppet äktenskap också ska omfatta par av samma kön”. De fortsätter därefter att 

föreslå ”att en persons kön inte längre ska ha betydelse för möjligheten att gifta sig”.
202

 

 

Civilutskottet lyfter frågan kring hur tryggheten för barn i samkönade familjer skulle 

stärkas om äktenskapsbegreppet öppnades även för samkönade par. De konstaterar att 

det för barn är viktigt att känna att de själva och deras familj är socialt accepterade och 

att en lagändring skulle ge barnen till samkönade par tryggheten i att samhället 

jämställer deras föräldrars samlevnadsform med olikkönade pars. Civilutskottet uttalar 

därefter att barnperspektivet därför inte är ett argument emot att införa könsneutrala 

äktenskap.
203

 Utöver detta lyfter civilutskottet det faktum att samhället de facto redan 

godkänt samkönade par som föräldrar i och med de lagändringar som tillgängliggjorde 

assisterad befruktning samt adoption för samkönade par.
204

 

 

I civilutskottets betänkande uttalas att de rättsliga skillnaderna mellan registrerat 

partnerskap och äktenskap är mycket små och att frågan därför handlar om huruvida 

begreppet äktenskap ska användas även för samkönade par.
205

 Det framkom tydligt att 

själva ordet äktenskap var mycket värdeladdat, ett faktum som användes som argument 

både för och emot att införa ett könsneutralt äktenskap. De som argumenterade för ett 

könsneutralt äktenskap menade att det är viktigt att samkönade pars samlevnad i lagtext 

                                            
200  2008/09:CU19. 
201  A.a. s. 9. 
202  A.a. s. 1. 
203  A.a. s. 12. 
204  A.a. s. 11.  
205  A.a. s. 11. 
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inte framstår som mindre värdefull än olikkönade pars samlevnad.
206

 De parter som 

istället argumenterade emot lyfte argumentet att äktenskapet traditionellt sett har varit 

förbehållet relationen mellan man och kvinna. Civilutskottet uttalar tydligt att detta i sig 

inte är skäl för att det ska förbli så. Civilutskottet är även tydliga med att 

äktenskapsregleringen ska stå fri från religiösa värderingar. Däremot menar utskottet att 

det finns ett intresse i att inte genom reglering skapa onödig konflikt mellan olika 

ideologier.
 207

 

 

I slutändan var civilutskottet odelat övertygat om att en könsneutral äktenskapsreglering 

var i linje med samhällets uppfattning och önskan.
208

 Diskussionen i utskottets 

betänkande var inte särskilt ingående kring varje enskilt argument. Detta kan eventuellt 

ha sin förklaring i att sex av sju riksdagspartier intagit en positiv ställning till en 

könsneutral äktenskapslagstiftning och att frågan redan tidigare utretts. Till sist återstod 

bara omröstningen. 

 

 

7.4 Riksdagsdebatten och omröstningen 

 
Den debatt som fördes i riksdagen inför omröstningen var desto mer ingående, med 

Kristdemokraterna som ensamt parti emot tanken på en könsneutral lagstiftning. De 

andra partierna slöts samman kring utgångspunkten att äktenskapslagstiftningen nu 

skulle fokusera ”på kärlek och inte på kön”.
209

 Genomgående för debatten som fördes 

var att signalvärdet ansågs vara ett mycket starkt skäl för det könsneutrala äktenskapets 

införande. Generellt lyfter givetvis även de olika partierna sina egna insatser i frågan, 

som exempelvis Centerpartiets framhållande av partiets riksstämmobeslut 2001 om ett 

äktenskap öppet för alla,
210

 eller Folkpartiet som pekar på att det var en liberal 

justitieminister som lade fram förslaget om att avkriminalisera homosexualitet.
211

 

Moderaterna talade om att valet av livspartner ska vara den enskilde individens och att 

det inte är politikers uppgift att ha åsikter kring denna fråga. Politikers uppgift 

                                            
206  2008/09:CU19 s. 11. 
207  A.a. s. 12. 
208  A.a. s. 12. 
209  Riksdagens protokoll 2008/09:95, exempelvis s. 7, socialdemokraten Fredrik Lundhs anförande. 
210  A.a. s. 16. 
211  A.a. s. 18. 
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definieras istället vara att skapa så trygga och inkluderande lagar som möjligt för de 

olika familjekonstellationer som finns i samhället.
212

 

 

Kristdemokraterna anförde att äktenskapet är en stor trygghet, men diskuterade också 

vilken roll staten ska ha. Istället för att diskutera statens plikt att tillförsäkra varje 

individ rätten att ingå äktenskap, koncentrerar sig Kd på hur staten bör verka i ”ett 

åsiktsmässigt mångkulturellt samhälle”. Partiet koncentrerar sig på begreppet äktenskap 

samt barnets bästa, och utifrån detta argumenteras det att ett civilt äktenskap vore det 

bästa, för att inte inskränka på den religiösa uppfattningen om äktenskap såsom 

förbehållet det olikkönade parförhållandet. Vidare hävdar de att lagförslaget tycks utgå 

från att stat och kyrka inte skilts åt, med en sammanblandning av staten och kyrkans 

uppgift, och föreslår att begreppet äktenskap totalt utgår ur lagstiftningen, så att alla på 

ett privat plan kan definiera det utifrån sin individuella övertygelse.
213

 De vänder sig 

emot att det skulle utgöra diskriminering att upprätthålla en särreglering, och är över 

huvud taget mycket kritiska till remissförfarandet inför lagändringen.
214

  

 

Det anfördes också från kristdemokratiskt håll att äktenskapets ”essens och kärna” alltid 

ansetts vara dels ”en positiv komplementaritet mellan manligt och kvinnligt” och dels 

”en potentiell möjlighet att föra människolivet vidare”. De stödjer sig på Kyrkostyrelsen 

för Svenska kyrkans remissvar till Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor. 

Kyrkostyrelsen menar där att inställningen att äktenskapet måste utgöras av 

komponenterna manligt-kvinnligt för att bilda en kompletterande union är en 

uppfattning som delas av många religioner och samhällen runt om i världen. Sveriges 

mångkulturella samhälle innebär, menar de, att många skulle ha svårt att ta till sig idén 

om äktenskapet som en union för samkönade par. Vidare hävdade Kyrkostyrelsen att en 

familjerättslagstiftning som överensstämmer med andra staters förenklar för människor 

som nyttjar möjligheten till rörlighet.
215

Trots alla dessa invändningar antogs 

Civilutskottets lagförslag med röstsiffrorna 161 för och 20 mot.
216

 Från och med 2009 

har Sveriges alla kärlekspar samma möjlighet att ingå äktenskap. 

                                            
212  Riksdagens protokoll 2008/09:95 s. 58f., moderaten Anna Kindberg-Batras anförande. 
213  A.a. s. 24f. 
214  A.a. s. 5ff. 
215  A.a. s. 76f. 
216  Bet. 2008/09:CU19. 
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8 Staten, kyrkan och det välsignade äktenskapet 
 

 

8.1 Inledning 

 

 
Detta åttonde kapitel hanterar kyrkan och statens relation och hur kyrkans syn på sex 

och samlevnad färgat äktenskapslagstiftningen. Såsom kristdemokraternas bidrag till 

riksdagsdebatten visade, har vissa åsikter som förekommer inom den kristna traditionen 

tjänat som argument mot det könsneutrala äktenskapet. 

 

I betänkandet Partnerskap från 1993 förklarar sig Partnerskapskommittén inte ha någon 

ambition att försöka avgöra vilken tolkning av bibeln som skulle vara den mest 

korrekta.
217

 Inte heller i detta arbete förfaller det lämpligt att söka göra så. Däremot är 

det viktigt att lyfta fram hur bibeln, kyrkan och kristendomen använts i argument för 

och emot samkönade pars rätt att ingå äktenskap.  

 

Redan på 300-talet efter Kristus framhölls celibatet som ett ideal för kristna. Om en 

människa ändå ville leva ut sina sexuella känslor skulle det göras inom äktenskapet.
 218

 

Kyrkans intresse av att reglera människors sexualitet grundades delvis i synen på 

äktenskapet såsom ett sakrament, principiellt oupplösligt.
219

 Mot detta har människan 

ingen rätt att bryta, varför äktenskapet måste bestå tills det upplöses genom döden.
220

  

 

 

8.2 Kyrka och stat 

 

År 1951 antas lagen om religionsfrihet. Det är första gången Svenska kyrkan framträder 

som ett trossamfund i lagstiftningssammanhang och språkligt sätt skiljs åt från staten. 

Dessförinnan var det obligatoriskt att tillhöra ett samfund. Att religionsfrihet infördes 

                                            
217  SOU 1993:98 s. 16. 
218  Nielsen, 1995. 
219  Inger, s. 23. 
220  SOU 1972:41 s. 103. 
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fick till följd att kyrkans moral blev allt mindre inflytelserik och att människor i större 

utsträckning aktivt och öppet kunde välja vad och hur de ville tro.  

Detta följde tidens strömningar i stort, med den generella sekularisering som Sverige 

genomgick den andra hälften av nittonhundratalet. En ökad sekularisering och 

individualisering tycks ha bidragit till en utveckling i riktning mot en större acceptans 

av individers avvikelser från normer. 1958 tillsätts dessutom en utredning kring 

huruvida stat och kyrka bör skiljas åt. Den leder dock inte till några vidare åtgärder. 

Kyrkan hade å sin sida redan under 1929 års kyrkomöte markerat att det skulle gagna 

kyrkan som religiöst samfund om det infördes fri utträdesrätt för medborgarna.
221

 Med 

tanke på det inflytande kyrkans värderingar så länge haft på lagstiftningen, direkt eller 

indirekt, kan dessa händelser ses som ett viktigt steg på vägen mot 1970-talets senare 

uttalanden kring att lagstiftning inte i onödan bör moralisera.
222

 

 

År 1992 tillsatte den borgerliga regeringen en parlamentarisk kyrkoberedning som 1994 

resulterade i slutbetänkandet ”Staten och trossamfunden”. På 1995 års kyrkomöte 

presenterade regeringen ett principförslag om staten och kyrkans framtida relationer och 

den första januari 2000 skildes staten och kyrkan åt.
223

 År 2016, 16 år efter att det blev 

frivilligt att vara medlem, är fortfarande 6,2 miljoner av Sveriges 9,87 miljoner invånare 

medlemar i Svenska kyrkan.
224

  

 

 

8.3 Välsignelseakter och samtalsdokument 

 

År 1988 lämnades en motion in inför 1988 års kyrkomöte.
225

 Motionen ville att Svenska 

kyrkan genom kyrkomötet skulle uttala acceptans för samkönade pars kärlek på samma 

vis som olikkönade pars kärlek accepterades. Kyrkomötet tillsatte därför en utredning 

som år 1994 resulterade i rapporten Kyrkan och homosexualiteten.
226

 Senare samma år 

gav biskopsmötets sekretariat ut Pastorala råd angående förbön för dem som ingått 

                                            
221  Svenska Dagbladets Årsbok, sjunde årgången, s. 77. Stockholm 1930. 
222  Se avsnitt 4.3.1 samt SOU 1972:41, s. 97ff. 
223  SOU 1997:41, prop. 1997/98:116, prop. 1997/98:116 , bet. 1999/2000:KU5. 
224  Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik samt Svenska kyrkan, Antal medlemmar i Svenska 

kyrkan. [2016-05-30]. 
225  Motionen KMot 1988:1. 
226  SKU 1994:8. 
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partnerskap. I dessa råd understryks särskilt att det ska framgå att det inte är en officiell 

akt utan att det är en enskild förbön.
227

 Dessa råd bemöttes med blandade känslor och 

vid kyrkomötet 1997 uttalades senare att någon välsignelseakt eller liknande inte kunde 

komma till stånd utan en grundlig teologisk genomarbetning.
228

 1994 års rapport 

bemöttes även vid Biskopsmötet och Centralstyrelsens
229

 gemensamma överläggningar 

1998, varvid det beslutades att Teologiska kommittén skulle utreda dels de principiella 

frågorna, dels hur kyrkan skulle kunna fortsätta fungera med de två olika inställningarna 

till samkönade parförhållanden och homosexualitet som förekom bland kyrkans 

medlemmar. Utredningen resulterade år 2002 i samtalsdokumentet Homosexuella i 

kyrkan.
230

 Samtalsdokumentet ledde till att det inom Svenska kyrkan blev en engagerad 

diskussion och Teologiska kommittén anordnade en offentlig hearing 2004 med syfte 

att ytterligare stimulera samtalet och belysa de olika frågeställningarna.
231

 Denna 

hearing ledde till rapporten SKU 2005:1 Kärlek, samlevnad och äktenskap. 

 

 

8.4 Kärlek, samlevnad och äktenskap 

 

I Kärlek, samlevnad och äktenskap uppges utgångspunkten vara att samkönad 

samlevnad är erkänd av samhället och att ambitionen med rapporten är att skapa en 

överblick över de olika rådande uppfattningar som förekommer om samkönade pars 

samliv.
232

 Frågan blev särskilt viktig för kyrkan på grund av den direkta beröringspunkt 

som fanns mellan kyrkans rätt att viga och den förestående rätten för samkönade par att 

ingå äktenskap. Vigselplikt kommer närmare att diskuteras i avsnitt 8.5.  

 

I rapporten gjordes ett mycket ambitiöst försök att fånga in ”tidens anda” genom att 

bjuda många olika representanter som var eller ansåg sig vara berörda av frågan om 

samkönade äktenskap. Rapporten är en avspegling av de olika strömningar som fanns i 

samhället under upptakten till lagändringen.  

                                            
227  Gudstjänstutskottets betänkande 1997:7, Välsignelseakt för homosexuella. 
228  KG 1997:7. 
229  Svenska kyrkans centralstyrelse var en statlig förvaltningsmyndighet under 1982-1999, vilken hade 

hand om kyrkomötets beredande och verkställande.  
230  Homosexuella i kyrkan, Ett samtalsdokument från Svenska kyrkans Teologiska kommitté. 
231  SKU 2005:1 s. 7. 
232  A.a. s. 10ff. 
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En central fråga som lyftes under utredningen var kyrkans roll i samhället. Teologiska 

kommittén uttalar i rapporten att kyrkan har ett ansvar för samhället.
233

 De lyfter hur 

äktenskapet som institution fortfarande är färgat från tidigare värderingar och pekar på 

vikten av att kyrkan är medveten om att äktenskapet från början var en borgerlig 

inrättning, oaktat kyrkan.
234

 De uttalar att bibelns kärleksbudskap medger ”ett 

bejakande av ömsesidiga, ansvariga relationer präglade av kärlek och omtanke mellan 

människor av samma kön.”
235

 

 

Utredningen visar att det inom den kyrkliga debatten kring samkönade par fanns två 

starka åsiktsläger, där det ena ville lyfta kyrkans traditionella roll såsom inkluderande 

och välkomnande för de människor som lever lite utanför det normativa samhället.
236

 

Det andra lägret däremot lyfter vikten av att vara trogen de kristna förhållningsregler 

som bibeln ger, där det tvåkönade äktenskapet framhålls vara den rätta vägen för att 

leva i enighet med Guds vilja. Det framkommer i rapporten att många högkyrkliga är av 

uppfattningen att en samkönad relation är något annat än en olikkönad relation.
237

   

 

En numera upphörd organisation, Medvandrarna, hade som idé att stötta homosexuella 

inom Svenska kyrkan som upplevde sin sexualitet som oförenlig med kristendomen. De 

menade att homosexuella som väljer bort parrelationer kommer närmare Jesus, och att 

det ligger i linje med den kristna traditionen att välja bort olika lockelser för att ”kunna 

följa i Mästarens spår”.
238

 Medvandrarna var en relativt liten grupp, men åsikterna om 

att det är eftersträvansvärt för en kristen att förneka sig själv vissa aspekter av livet är en 

gammal kristen värdering.
239

 

 

Traditionellt sett har kyrkan i Sverige stått för en syn på sex såsom barnalstrande. Det 

har också ansetts att ett äktenskap hålls samman av det barnalstrande sexet, och att sex 

enbart hör till äktenskapet. Äktenskap, sex och barnalstring hör ihop. I utredningen 

framfördes från högkyrkligt håll inställningen att ”[d]et bästa sexualitetens gåva kan 

användas till, är att få vara en skön bärande kraft i en heterosexuell parrelation som 

                                            
233  SKU 2005:1, Teologiska kommittén, s. 294. 
234  A.a. s. 295. 
235  A.a. s. 296. 
236  Se exempelvis SKU 2005:1, Gårdfeldt, s. 245 och SKU 2005:1, Brander, s. 268. 
237  SKU 2005:1, KG Hammar, s. 40. 
238  SKU 2005:1, Johansson, s. 251. 
239  Nielsen, 1995. 
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medverkar till att skapa nya generationer.”
240

 Det framhålls från dessa håll att den 

enskilda homosexuella individen är lika värdefull som den enskilde heterosexuella 

individen, eftersom alla är Guds avbilder.
241

 Däremot är det bara parrelationen mellan 

en man och en kvinna som kan välsignas med äktenskapet, eftersom det ”genom sin 

grundkonstellation deltar i den pågående skapelseprocessen av nya generationer”.
242

 

Sambolagen och lagen om registrerat partnerskap beskrivs som problematiska, eftersom 

lagarna gör ”normaliteten flexibel och svårdefinierbar”.
243

 

 

Kyrkans syn på äktenskapet såsom avhängigt en teoretisk möjlighet till barnalstrande 

bemöter den homosexuelle prästen Lars Gårdfeldt med argumentet att även andra par 

som inte har någon önskan eller möjlighet att få barn i så fall borde bemötas på samma 

vis som samkönade par bemöttes 2004 inom Svenska kyrkan.
244

 Han efterlyser en 

konsekvens från kyrkan vid bemötandet av parförhållanden utan barn och önskar en 

möjlighet till välsignelse av alla vuxna kärleksrelationer.  

 

 

8.5 Vigselplikt?  

 

Kyrkans inställning till vigselplikten var viktig främst på grund av att vigselförrättare de 

facto utför myndighetsutövning när de viger par, och att myndighetsutövning inte får 

innebära diskriminering. Friheten för vigselförrättare att själva välja vilka de vill viga är 

ett utslag av den samvetsfrihet som har sin grund i religionsfriheten.
245

 De argument 

som talar för en vigselplikt brukar grundas i diskrimineringsskyddet.
246

 Just 

religionsfriheten kontra diskrimineringsskyddet har flertalet gånger prövats mot 

varandra, med varierande utslag. Exempelvis bidrog Åke Greens predikan från 2004 om 

homosexualitet som ”en djup cancersvulst på hela samhällskroppen” till en debatt om 

                                            
240  SKU 2005:1, Brander, s. 269. 
241  A.a. s. 270. 
242  SKU 2005:1, Sjölin, s. 286. Ingegerd Sjölin hade vid uttalandet varit präst i Svenska kyrkan. 
243  SKU 2005:1, s. 58. 
244  SKU 2005:1, Gårdfeldt, s. 243. 
245  Religionsfriheten stadgas bl.a i EKMR art. 9 och RF 2:1 st. 1 p. 6. 
246  Diskrimineringsskyddet stadgas i RF 1:2 och 1:9 samt i diskrimineringslagen, EKMR art. 14 med 

tilläggsprotokoll 12 samt EU-stadgan art. 21. 
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var gränsen för religionsfrihet går,
247

 och samvetsfriheten som sådan har blivit särskilt 

omdiskuterad vad gäller barnmorskors uppgift att utföra abort.
248

 

 

Vigselplikten i Sverige upphörde i och med de ändringar som vidtogs i giftemålsbalken 

1976.
 249

 De vigselförrättare som verkar inom ett samfund har sedan dess rätt att fritt 

välja vilka par de vill viga.
250

 De vigselförrättare som uppträder inom trossamfunden 

utövar myndighetsutövning, vilket har lett till en debatt kring huruvida friheten att viga 

skulle utgöra diskriminering, i fall en vigselförrättare väljer att inte viga ett par på grund 

av deras sexuella läggning. 

 

Vigselplikt behandlades i betänkandet från 2007 inför lagändringen om en könsneutral 

äktenskapslagstiftning. Diskrimineringsaspekten med grunden i alla människors lika 

värde vägdes mot religions- och samvetsfriheten för vigselförrättarna. Slutsatsen blev 

att religionsfriheten i vart fall inte blir fullständigt oberörd av införd vigselplikt, varför 

den frivilliga ordningen skulle bestå.
 251

  

 

I regeringens omarbetade förslag från 2008, Äktenskapsfrågor, nämns det kort vara 

”uppenbart att detta skulle vara svårt att förena med den fria trosutövningen och den 

frivillighet som det nuvarande systemet bygger på. Någon skyldighet att förrätta vigslar 

bör därför inte införas för trossamfunden eller trossamfundens vigselförrättare”.
252

 

 

Utifrån statsneutralitetsprincipen gällande religion, sedan kyrkan skildes från staten, 

argumenterades det starkt för civiläktenskapet inför lagändringen 2009.
253

 Denna linje 

kom både från trossamfund och Kristdemokraterna, men även från Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet, som menade att den smidigaste lösningen på frågan om vigselplikt skulle 

vara att trossamfund inte överläts någon myndighetsutövning.
254

 Miljöpartiet och 

                                            
247  Se HD:s friande dom NJA 2005 s. 805. 
248 Diskrimineringsombudsmannens ärende ANM 2014/12, 2014/226 och 2014/227 samt Jönköpings 

tingsrätts dom 2015-11-12, Mål nr T 1781-14. 
249  Prop. 1973:32 s. 2 samt prop. 1975:10. 
250  Detta stadgas uttryckligen i ÄktB 4:3 st. 2. 
251  SOU 2007:17 s 274ff. 
252  Prop. 2008/09:80 s. 22. 
253  SOU 2007:17 s. 253. 
254  Riksdagens protokoll 2008/09:95 s. 88. 
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Vänsterpartiet förespråkade vigselplikt såsom en grundläggande förutsättning för de 

som tilldelats vigselrätt, grundat i en skyldighet att inte diskriminera.
255

  

 

Även om staten idag står fri från trossamfunden är äktenskapet för många fortfarande 

intimt förknippat med deras religiösa övertygelse. Detta illustreras i att obligatoriskt 

civiläktenskap flertalet gånger avfärdats, och att företrädare för godkända trossamfund 

fortfarande är bemyndigade såsom vigselförrättare. Det har gång på gång konstaterats 

att det i Sverige är starkt förankrat att det är möjligt att gifta sig i kyrkan.
256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
255  Riksdagens protokoll 2008/09:95 s. 22 samt s. 88. 
256  SOU 2007:17 s. 109f. 
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9 Internationell utblick 

 

9.1 Inledning 

 

Jag vill i detta kapitel för att kontextualisera utvecklingen i Sverige, peka på vissa 

internationella händelser och företeelser. I kortare drag vill jag också nämna något om 

tidsperioden 2009-2016; framtidens rättshistoria, och något om varåt den fortsatta 

utvecklingen pekar i frågan om samkönade äktenskap. 

 

Idén om att samtycke paret emellan är det viktigaste har genomgående spelat en stor roll 

i den svenska äktenskapsregleringen århundradena igenom. Att parets egen önskan om 

att ingå äktenskap tillmätts alltmer betydelse har genom detta arbete framgått tydligt. 

Det finns dock historiker som menar att regleringen av samkönade pars förening inte är 

något nytt påfund. De menar att det under senmedeltiden och in i 1600-talet i Frankrike 

fanns goda möjligheter för samkönade (manliga) par att formalisera sitt förhållande i 

form av ett avtal.
257

 Avtalet innehöll en rad rättsverkningar som liknade äktenskapets 

och gick under namnet ”broderskap”, affrèrement.
258

 De affrèrement som ingicks av 

samkönade par var i minoritet, men förekom
259

 De var lagliga, och de dokument som 

finns bevarade kring dessa samkönade parbildningar är alla utan några negativa 

kommentarer.
260

 Givetvis går det att invända att homosexualitet var ett brott belagt med 

dödsstraff i Frankrike såväl som i Sverige under denna period, men statistik visar att 

trots en befolkning på över tio miljoner människor i Frankrike, åtalades mindre än tio 

män per år under 1500-1700-talet.
261

 Frankrike tycks alltså ha haft en för sin tid mycket 

tillåtande attityd gentemot samkönade par. Intressant är att detta tycks ha fallit i 

glömska, då det vid införandet av partnerskapsinstitutet i Frankrike år 2006 särskilt 

poängterades dels att partnerskap var ett nytt institut, dels att partnerskapet inte 

inkräktade på det traditionella äktenskapet.
262

  

                                            
257  Tulchin, s. 613. Se även Boswell, John, Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe, 1994, som dock 

blev skarpt kritiserad, samt Ladurie, E, The Peasants of Languedoc, 1966. 
258  Tulchin, s. 614f. 
259  A.a. s. 638. 
260  A.a. s. 647. 
261  A.a. s. 642. 
262  SOU 2007:17 s. 188. Sedan 2013 är äktenskapet tillängligt för bade olikkönade och samkönade par i 

Frankrike. 
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Det går givetvis inte att bevisa att dessa par älskade varandra eller att relationerna var av 

sexuell natur. Däremot är det klarlagt att de valde att ingå i gemenskap med en annan 

människa av samma kön, att samhället accepterade deras val och att det tillhandahölls 

en juridisk lösning för hur dessa pars ekonomiska samliv skulle regleras. Även om det 

inte föreslås ha varit ett faktiskt samkönat äktenskap, så var det ett juridiskt 

standardiserat kontrakt, som människor med avsikt och önskan om att leva i ekonomisk 

gemenskap kunde ingå. Det skulle kunna jämföras med den modell för registrerat 

partnerskap som Nederländerna införde år 1998, vilken var öppen för både samkönade 

och olikkönade par. 

 

 

9.2 Internationella tendenser och influenser 

 

Sverige har undertecknat en rad konventioner som tar upp rätten att ingå äktenskap och 

bilda familj. Det har föreslagits att det i majoriteten av dessa definieras äktenskapet som 

en institution mellan man och kvinna.
263

 Vid en strikt ordalydelsetolkning är detta inte 

en nödvändig tolkning. Vid en teleologisk tolkning är det dock troligt att syftet varit att 

upprätthålla ett krav på det tvåkönade äktenskapet, sett till att det vid tillkomsten av 

dessa konventioner inte förekom att samkönade relationer rättsligt reglerades. 

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 16 från 1948 talar om män 

och kvinnors rätt att ingå äktenskap, utan krav på att dessa ska ingås i olikkönade 

konstellationer. EKMR art. 12, även den från 1948, talar om att män och kvinnor har 

rätt att ingå äktenskap, utan att det uppställs något krav på någon specifik 

könskonstellation. FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna art. 

23 (2), vilken trädde i kraft 1976, talar även den om att män och kvinnor har rätt att ingå 

äktenskap utan att nämna något om i vilka könskonstellationer. Konventionen förbjuder 

också diskriminering på grund av kön eller ”annan status” i art. 26. Endast 

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter art. 10 (1) använder 

dock könsneutrala termer.
264

  

  

                                            
263  SKU 2005:1, Jänterä-Jareborg, s. 128. 
264  Kirilova Eriksson, s. 96. 
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Det senaste instrumentet i raden som tillförsäkrar rätten att ingå äktenskap är 

Rättighetsstadgan, som trädde i kraft 2009 i samband med Lissabonfördraget, vilken 

med art. 9 ålägger medlemsstaterna att garantera rätten att ingå äktenskap och bilda 

familj.
265

 

 

Amnesty International uttalade 1991 att kriminaliseringen av sexuella handlingar mellan 

samkönade par var en kränkning av mänskliga rättigheter.
266

 Detta var 47 år efter det att 

homosexualitet avkriminaliserats i Sverige.  

 

Svenska samkönade par har starka rättigheter i Sverige. Samkönade par har emellertid 

fortfarande svårt att få sitt äktenskap erkänt i andra länder. I februari 2016 är det 

fortfarande sju länder i EU som inte erkänner samkönade äktenskap eller registrerade 

partnerskap.
267

 I resterande delar av världen är det ännu ovanligare att samkönade pars 

äktenskap erkänns.
268

 Organisationen the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 

and Intersex Association (ILGA) presenterade i maj 2016 sin elfte rapport om 

regleringen kring sexuella minoriteters rättigheter världen över.
269

 När rapporten 

släpptes var samkönade äktenskap tillåtna i 22 stater, samt samkönade partnerskap 

tillåtna i 24 stater.
270

 

 

I fallet Toonen v. Australia (1994) beslutade UNHRC att kriminaliserandet av 

samkönade pars samliv kränkte FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter art. 17, rätt till privatliv.  FN har som organisation naturligtvis ett starkt 

inflytande på staters hantering av olika frågor. Det har även USA. I och med målet 

Obergefell v. Hodges slog den amerikanska högsta domstolen den 26 juni 2015 fast att 

rätten att ingå äktenskap även omfattar samkönade par. Domen avslutas med ett 

konstaterande av äktenskapets unika union, med kärlek som grunden. ”They ask for the 

equal dignity in the eyes of the law. The constitution grants them that right”.
271

 Senast 

den 19 maj 2016 skrevs det ännu ett litet stycke historia, när Seychellerna 

                                            
265  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (EUT 2010/C 83/02), art. 9. 
266  Steyn, s. 405. 
267  Bulgarien, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_sv.htm.[2016-07-17]. 
268  Andersson, 2014. 
269  Carrol, State Sponsored Homophobia. 
270  A.a. s. 50. 
271  Obergefell v. Hodges (2015). 

http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_sv.htm
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avkriminaliserade homosexualitet. Lagförslaget röstades igenom med acklimation och 

landets justitieminister Ronny Govinden förklarade att påtryckningar från andra stater 

spelat en stor roll för avkriminaliseringen.
272

  

 

 

9.3  Europa 

 
Rätten till respekt för privat- och familjelivet

273
, rätten att gifta sig och bilda familj

274
 

och förbudet mot diskriminering på grund av kön eller ställning i övrigt
275

 skulle 

tillsammans kunna tolkas som rätten för samkönade par att ingå äktenskap. Den 

tolkningen ligger emellertid inom varje medlemstats tolkningsmarginal, varför den inte 

får alltför stor effekt i de stater med en mer konservativ äktenskapsreglering. 

Förhoppningar om att Europadomstolen i Strasbourg skulle tvångsinföra rätten till att 

ingå äktenskap även för samkönade par lyftes redan år 2000.
276

 

 

1974 framhävde den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter särskilt vikten av 

äktenskapet som en traditionell institution för att stötta och uppmuntra den traditionella 

familjen.
277

 De uttalade där uttryckligen att art. 12 garanterar äktenskapet som en rätt 

för tvåkönade par.
278

 År 1976 uttalade den europeiska kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna att ett äktenskap kräver två personer av olika kön.
279

 År 1981 uttalade 

Europadomstolen att det krävdes ”particularly serious reasons” för att rättfärdiga 

annorlunda behandling baserat på sexuell läggning.
280

 År 1986 menade dock delar av 

kommissionsmedlemmarna att det var medlemsstaternas rätt att exkludera par som av 

naturen inte kunde reproducera sig.
281

 Att samkönade par inte kan reproducera sig utan 

assisterad befruktning tycks vara ett argument som lyfts med jämna mellanrum av 

motståndare till en rättslig reglering av samkönade parförhållanden. 

 

                                            
272  Karlsson, (2016) och TT, Homosexualitet blir lagligt i Seychellerna.  
273  EKMR art. 8. 
274  EKRM art. 12. 
275  EKMR art. 14. 
276  Wintemute, s. 729. 
277  P. Marckx v. Belgium para. 40. 
278  P. Marckx v. Belgium para. 49. 
279  D. Van Oosterwijck aganst Belgium. 
280  Dudgeon v United Kingdom, n 55, para. 52. 
281  M. Rees against United Kingdom. 
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År 2001 ändrades läget något.
 

Då uttalade Europadomstolen att ett samkönat 

samboförhållande skyddades av i EKMR art. 8, rätten till privatliv. De uttalade dock i 

samma mål tydligt att ett samkönat förhållande inte nödvändigtvis omfattades av rätten 

till skydd för familjelivet. Domstolen fastslog att det fanns en stor tolkningsmarginal för 

medlemsstaterna kring erkännandet av samkönade förhållanden, trots den växande skara 

stater som valt att rättsligt reglera samkönade pars samliv.
282

 

 

År 2004 avgjordes ett fall som kom att utgöra något av en vändpunkt. I fallet hävdade 

ett samkönat par att de hade rätt att få ingå äktenskap eller i vart fall få sitt förhållande 

lagligt erkänt i enighetmed EKMR art. 12, men att Österrike kränkte denna rättighet 

genom att staten inte tillhandahöll denna möjlighet.
 283

 Europadomstolen bedömde att 

art. 12 inte innebar en skyldighet att tillhandahålla rättsligt reglerade samkönade 

äktenskap, utan att det var upp till varje medlemsstat att avgöra, utifrån statens sociala 

och kulturella kontext.
284

 Trots detta till synes negativa besked från Europadomstolen 

utgör fallet ett viktigt steg i riktningen mot en ökad harmonisering och stärkandet av 

samkönade pars rättigheter i Europa. Europadomstolen fortsätter nämligen i fallet med 

att kommentera det tidigare nämna fallet från 2001, och hur utvecklingen i EU sedan 

dess gått emot en ökad acceptans för samkönade par i samhället, samt att ett 

beaktansvärt antal medlemsstater nu tillhandahöll rättslig reglering kring samkönade 

parförhållanden.
285

 De fastslår därför att det skulle vara konstlat att hålla fast vid den 

tidigare slutsatsen och uttalar därför att samkönade par på samma sätt som olikkönade 

par förtjänar skydd för familjelivet i enighet med art. 8 i EKMR.
286

  

 

Utifrån detta fall har det senare föreslagits att alla medlemsstater har en plikt att erkänna 

samkönade äktenskap.
287

  Även om denna slutsats eventuellt är något långtgående, kan 

det fastslås att det efter avgörandet krävs ett minimierkännande från samtliga 

medlemsstater vad gäller samkönade parförhållanden.
288

 Fallet har kommit att kallas 

                                            
282  Mata Estevez v Spain. 
283  Schalk and Kopf v Austria. Österrike införde registrerat partnerskap 2009, med ikraftträdande 2010 
genom Eingetragene Partnerschafts-Gesetz, Bundesgesetzblatt I Nr. 135/2009, 30 December 2009. 
284  Schalk and Kopf v Austria, para. 62. 
285  Schalk and Kopf v Austria, para. 93. 
286  Schalke and Kopf v Austria, para. 94. 
287  Scherpe, (2013) s. 83. 
288  Scherpe, (20013) s. 92.  
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revolutionerande, i och med att domen avsevärt försvårat för medlemsstater att motivera 

särbehandling av samkönade par.
289

 

 

Dessa fall behandlar förvisso rätten att ingå äktenskap, men som utredaren i 2007 års 

utredning konstaterar hade varje medlemsstat rätt att reglera äktenskapet, och därmed 

även utesluta samkönade par.
290

 

 

 

9.3.1 Gemensam utveckling? 

 

Europaparlamentet antog 12 mars 2015 en resolution om mänskliga rättigheter och 

demokrati.
291

 Där fördöms skarpt den senaste tidens ökning av diskriminerande lagar 

mot homosexuella och det uttalas också ett allmänt stöd för FN:s arbete med frågan om 

homosexuellas rättigheter.
292

 Europaparlamentet uppmuntrade dessutom samtliga 

medlemsstater samt EU-institutionerna att ”bidra till en diskussion om erkännande av 

samkönade äktenskap” och menade att det är en politisk och social fråga starkt 

förknippad med mänskliga rättigheter.
293

 De formuleringar som används i resolutionen 

är fortfarande försiktiga och det uttalas inget direkt krav om att medlemsstaterna måste 

erkänna andra staters äktenskapliga rättsordningar eller själva införa möjligheten till 

samkönade äktenskap. Däremot uppmuntras medlemsstaterna att avkriminalisera lagar 

som förbjuder ”propagerande för andra relationer än sådana som hör till äktenskap eller 

familj”.
294

 Parlamentet lyfter fram EU:s riktlinjer för att främja och skydda de 

mänskliga rättigheterna för hbti-personer (homosexuella, transexuella, bisexuella och 

intersexuella) utanför EU som antogs 2013.
295

 Det uttalades också 2014 att den fria 

rörligheten inom EU
296

 innebär att kommissionen bör utfärda direktiv som säkerställer 

att den fria rörligheten upprätthålls bland annat genom att respekten för olika rättsligt 

                                            
289  Scherpe, (2016), s. 27. 
290  SOU 2007:17 s. 229. 
291  Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och 

demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området (2014/2216(INI)), p. 162 samt p. 

165. Se även p. 159 och p. 161. 
292  Resolution av den 12 mars 2015 p. 159.  
293  Resolution av den 12 mars 2015 p. 162. 
294  Resolution av den 12 mars 2015 p. 165. Moldavien upphävde i oktober 2013 en sådan lag. 
295  Resolution av den 12 mars 2015 p. 161. 
296  Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, samt direktiv 2003/86/EG om rätt till 

familjeåterförening. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2216(INI)
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erkända familjeformer i medlemsstaternas nationella lagstiftningar garanteras.
297

 

Däremot tycks det ligga inom marginalen för medlemsstaternas egna tolkning att 

erkänna de olika samkönade relationsformerna för stater som själva inte rättsligt reglerat 

samkönade förhållanden.
298

 

 

Parallellt med denna alltmer positiva rättutveckling i Europa, blåser det även vindar i 

motsatt riktning. Det har påtalats att det inte på något vis är en självklarhet att en 

utveckling mot starkare rättigheter i vissa delar av världen skulle innebära att andra 

länder dras med. Tvärtom kan det innebära ett starkare motstånd från konservativa 

stater, i form av att de vänder sig emot en upplevd västerländsk utveckling.
299

 I takt med 

att ett ökat antal europeiska stater lagstiftat kring samkönade äktenskap eller 

registrerade partnerskap, så pågår också en motsatt rörelse av allt starkare motvilja.
300

 

En rad länder har uttryckligen definierat äktenskapet som en union mellan man och 

kvinna
301

och Ryssland införde 2013 en lag som förbjuder ”propaganda riktad mot 

underåriga som rör icke-traditionella sexuella relationer”, vilken nästintill enhälligt 

röstades igenom.
302

 Kanske går det i dagsläget inte att dra några generella slutsatser om 

utvecklingen i Europa gällande HBTQ-rättigheter.
303

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
297  Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och 
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Kroatien 2013, samt Slovakien 2014.  
302  Ljungholm, (2013), (en ledamot valde att lägga ned sin röst). 
303  Jones, (2015). 
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10 Avslutande kommentarer 

 
I detta avslutande kapitel vill jag sammanfatta arbetets slutsatser och komma med några 

avslutande kommentarer för att runda av arbetet. 

 

Den generella tendensen av sekularisering och individualisering har genom historien 

banat vägen för en könsneutral äktenskapslagstiftning. Sett ur ett annat perspektiv har 

samkönade par ständigt haft svagare rättigheter än olikkönade par.  

 

I debatten hörs ibland röster som menar att utvecklingen mot att erkänna samkönade 

pars legitimitet har gått otroligt fort. Det kan då vara viktigt att erinra om hur 

homosexuella genom historien hanterats, och hur samkönade pars kärlek bemötts. 

Samkönade par har genom historien bestraffats för sin kärlek med dödsstraff, innan 

staten försökte ”tiga ihjäl homosexualitet”.
304

 

 

Den romantiska kärleken, som under 1800-talet uppmuntrades och idealiserades, ansågs 

vara brottslig om den uppstod mellan människor av samma kön. Att paret sedan skulle 

få gifta sig fanns inte över huvud taget på kartan. Efter avkriminaliseringen år 1944 

sjukdomsförklarades homosexuella istället, innan sjukdomsstämpeln plockades bort 

med kommentaren ”det måste vara en gammal kvarleva” från Socialstyrelsens 

generaldirektör.  

 

Även om sinnessjukdom som äktenskapshinder avskaffades redan år 1973 och 

homosexuella friskförklarades 1979 innebar föreställningen om äktenskapet som en 

exklusiv institution för olikkönade par att det dröjde ytterligare 30 år till dess att 

samkönade par fick samma rätt av staten som olikkönade par att ingå äktenskap. 

 

Lagstiftaren har upprepade gånger uttalat att en neutralitet vid äktenskapslagstiftning är 

eftersträvansvärd. Trots det har lagstiftningen gång på gång präglats av värderingar som 

dröjt sig kvar. Detta har påverkat möjligheterna att förändra äktenskapsrätten till att 

inkludera alla vuxna människors rätt att ingå äktenskap. 

 

                                            
304  Professor Jonas Liliequist i intervju av Ahlstrand. 
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Den sekularisering och moderninsering som samhället ändå genomgått i stort har varit 

direkt avgörande för den utveckling samkönade pars rättsliga ställning genomgått. Sen 

år 2009 får alla på samma villkor ingå äktenskap, oavsett kön. Kärleken har upphört att 

vara ett äktenskapshinder – Störst av allt är kärleken. 
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