
 

Regnbågsfamiljer och föräldraskap i Norden, april 2009 

 
* Den första lagen om konstgjord befruktning (1997) gav endast kvinnor som lever i ett äktenskapsliknande förhållande med en man rätt till behandling under en 
läkares ansvar. Men lagen reglerar inte andra än läkare och deras rätt att ge behandling. Det ledde till att barnmorskan Nina Stork år 1999 upprättade en klinik 
som erbjöd behandling också till lesbiska och ensamstående kvinnor.  
** Insemination med spermier från en man som kvinnan inte är gift eller sambo med får inte utan Socialstyrelsens tillstånd utföras annat än vid offentligt 
finansierade sjukhus. 

 Danmark Norge Sverige Finland Island 

Assisterad  
befruktning 

 

Ja: Lesbiska 
registrerade eller 
samboende par och 
ensamstående, 
2007* 

Ja: Lesbiska gifta 
eller samboende 
par, inte 
ensamstående, 
2009 

Ja: Lesbiska 
registrerade 
eller sam-
boende par, inte 
ensamstående, 
2005 

Ja: Ensamstående 
kvinnor därunder i 
praktiken också 
kvinnopar, 2007 

Ja: Lesbiska 
registrerade eller 
samboende par 
och ensam-
stående, 2006 

Spermadonation/ 
insemination 

Ja: Anonym donator 
 

Ja: Känd donator Ja: Känd 
donator 

Ja: Känd donator  Ja: Anonym eller 
känd donator. 
Ingen egen 
spermabank, all 
donerad sperma 
importeras från 
Danmark. 

Donation av äggcell Ja: Anonym 
donator. Inte 
samtidigt sperma- 
och äggdonation. 

Nej Ja: Känd dona-
tor. Inte 
samtidigt 
sperma- och 
äggdonation. 

Ja: Känd donator. 
 

Ja: Anonym och 
känd donator. 

Surrogatfödsel Nej Nej Nej Nej Nej 

Föräldraskap vid 
assisterad 
befruktning (vid 
behandling av läkare 
på offentlig klinik) 

Adoption inom 
familjen 

Moderns äkta 
maka blir medmor 
genom 
föräldraskaps-
presumtion. 
Moderns sambo 
måste erkänna 
medmorskapet. 

Fastställs 
genom 
bekräftelse eller 
dom. 

Ensamstående 
kvinnor eller 
kvinnopar har inte 
möjlighet att få 
behandling på 
offentliga sjukhus 
eller kliniker.  

Fastställs genom 
bekräftelse. (Det 
finns inga 
offentliga kliniker 
då den enda som 
erbjuder 
fertilitetsvård har 
privatiserats.) 

Möjlighet till 
behandling vid 
privata kliniker 

Ja Ja Nej** Ja Ja. Se ovan. 

Föräldraskap vid 
assisterad 
befruktning i 
utlandet (eller vid 
privat klinik) 

Adoption inom 
familjen 

Adoption inom 
familjen 

Adoption inom 
familjen 

Nej: Inte för en social 
mor. Men en känd 
manlig donator kan 
fastställas som ett 
kvinnopars eller en 
ensamstående 
kvinnas barns far om 
han gett samtycke till 
det. 

Adoption inom 
familjen 

Registrerat  
partnerskap 

Ja, 1989 Ja, 1993. Ersatt 
av könsneutralt 
äktenskap, 2009 

Ja, 1995. 
Ersätts av 
könsneutralt 
äktenskap, maj 
2009 

Ja, 2002 Ja, 1996 

Adoption inom 
familjen 

Ja, 1999 Ja, 2002 Ja, 2003 Behandlas i 
riksdagen våren 
2009. 

Ja, 2000 

Adoption utanför 
familjen 

Nej. Men ett 
godkänt besluts-
förslag i Folketinget 
i mars 2009 binder 
regeringen att 
utforma ett 
lagförslag. 

Ja, 2009 Ja, 2003 Nej Ja, 2006 
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