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Förord

Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola har sedan 
1998 arrangerat ett fl ertal så kallade vittnesseminarier kring olika 
samtidshistoriska skeenden. Under seminarierna, som är öppna 
för allmänheten, utfrågas och samtalar ett antal historiska aktörer 
som spelat en central roll i den händelse man önskar belysa. Denna 
skrift är resultatet av ett sådant vittnesseminarium. Vittnesmålen 
spelades under seminariet in på band, dessa har sedan transkriberats 
och  redigerats. Vittnena har även fått möjlighet att läsa igenom 
utskrifterna och komma med mindre korrigeringar i syfte att för-
tydliga eller rätta direkta felaktigheter.

För mer information om Samtidshistoriska institutets vittnessemi-
narier se:www.sh.se/shi

Kontaktpersoner: 
Informatör mari.gerdin@sh.se 
Docent torbjorn.nilsson@sh.se

 



4

Vittnesseminarium den 16 september 2004, 
Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

Vittnen:
Barbro Westerholm
Eva Ahlberg 
Tobias Wikström 
Maj-Lis Lööw
Jan Hammarlund

Samtalsledare: 
Lena Lennerhed, idéhistoriker, Södertörns högskola
Jens Rydström, historiker, Stockholms universitet

Lena Lennerhed
Mycket välkomna till det här vittnesseminariet om partnerskaps- 
lagen. Jag heter Lena Lennerhed och jag är idéhistoriker här på 
Södertörns högskola. Jag är också engagerad i Samtidshistoriska 
institutet som arrangerar det här seminariet.

Jens Rydström
Jag är historiker vid Stockholms universitet och jag håller på med 
ett forskningsprojekt om just partnerskapslagens historia.

Lena Lennerhed
Ja, det ska vi få höra lite mer om alldeles strax. Jag ska bara berätta 
lite grann om tanken bakom den här seminarieformen och hur 
eftermiddagen är upplagd. Samtidshistoriska institutet har under 
årens lopp arrangerat fl era vittnesseminarier som berört olika frågor. 
Tanken med ett vittnesseminarium är att låta personer som på olika 
sätt var centrala i någon händelse eller skeende berätta om sina 
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minnen. Vi kallar det för vittnesmål. Det låter lite högtidligt och 
lite ovanligt, men det handlar alltså om att minnas – att minnas hur 
det var just då – inte om att analysera i efterhand. Syftet är att på 
så sätt skapa ett nytt källmaterial för framtida forskning. Vi hoppas 
också att den uppmärksamhet som genom vittnesseminariet riktas 
mot en specifi k fråga är forskningsgenererande, det vill säga att det 
skapas intresse för att forska kring just de frågor som vi tar upp.

 Vittnesseminarierna spelas in på band, de skrivs ut och redi-
geras. Vittnena får möjlighet att läsa utskriften och komma med 
klargöranden och korrigeringar. Sedan ger Samtidshistoriska insti-
tutet ut dem i form av enkla skrifter alternativt så lägger vi ut dem 
på vår hemsida.

 De personer som idag är vittnen ska snart få presentera sig. De 
har fått en del frågor i förväg som vi hoppas att de ska besvara. 
Jag och Jens kommer att fungera som utfrågare och samtalsledare. 
Mot slutet av seminariet kommer det också att fi nnas möjligheter 
för er i publiken att ställa frågor. 

 Tanken är också att vittnena ska ges utrymme att diskutera med 
varandra. Kanske minns ni olika och då är det en poäng med att 
lyfta fram det. 

 Vi börjar med att ge ordet till Jens Rydström som ska berätta 
om den forskning som han bedriver kring partnerskapslagen.

Jens Rydström
Tack så mycket. Jag ska försöka fatta mig kort och kanske i första 
hand bara väcka lite frågor och tankar kring partnerskapslagen. 
Jag håller alltså på med ett forskningsprojekt, som ska resultera 
i en bok nästa år, om det här fenomenet. Lagen uppfattas som en 
väldigt nordisk företeelse. Norden är ett väldigt stort område. Man 
brukar ofta glömma bort Grönland, men faktum är att på Grönland 
fi ck man en partnerskapslag 1996. Jag har forskat lite i saken och 
kommit fram till att det sannolikt bara har registrerats två partner-
skap på Grönland. Det fi nns ett lesbiskt par och ett bögpar i Nuuk, 
som huvudstaden heter.
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 När Danmark 1989, som första land i världen, införde en lag 
om registrerat partnerskap skapade man ett helt nytt civilstånd för 
de homosexuella medborgare som ville leva i stabila parrelationer. 
Sedan dess har liknande lagar stiftats i nästan hela Norden, det är 
bara på Färöarna som parlamentet energiskt har motsatt sig alla 
försök att lagstifta om bögars och lesbiskas rättigheter. 

 Den 7 juni 1994 var det Sveriges tur. Den dagen röstade riks-
dagen igenom beslutet om partnerskapslagen med 171 röster för 
och 141 röster emot. Debatten inför omröstningen var lång och het. 
Lagförslaget debatterades i nära sex timmar och 106 inlägg gjordes 
av 29 riksdagsledamöter. Dagen därpå, den 8 juni, togs beslutet om 
pensionsreformen med 279 röster mot 19. Den föregående debat-
ten var betydligt kortare, man klarade av den på tre timmar och 
bara 45 inlägg gjordes av 13 ledamöter. Rent matematiskt vållade 
partnerskapslagen alltså något mer än dubbelt så mycket debatt i 
riksdagen som århundradets pensionsreform – ni vet den som har 
som resultat att vi får orange kuvert varje år som talar om hur vi 
fattiga vi kommer att bli när vi är tillräckligt gamla. Det kan ju 
tyckas konstigt om man tänker på hur få människor som berörs av 
partnerskapslagen och hur många som berörs av pensionsrefor-
men. Men sanningen är att partnerskapslagen berör många fl er 
än de människor som väljer att ingå partnerskap eller att inte ingå 
partnerskap också för den delen.

 En del hävdar att partnerskapslagen är en hävstång som kommer 
att destabilisera äktenskapet. Kanske kommer det att leda till den 
mest radikala omdefi nieringen av familjen sedan senantiken. Andra 
säger att den bara är en mindre justering av gränsen för det tillåtna. 
Ytterligare andra ser den som ett sätt att utplåna en homosexuell 
subkultur som var alldeles för fokuserad på sex och snusk. Är den 
helt enkelt ett sätt att göra det homosexuella anständigt? Kanske.

 Den här broschyren [visar upp broschyr] från 1995 visar hur 
den svenska staten då valde att begreppsliggöra homosexuella män. 
De här pajasarna är ju helt ofarliga och hotar varken någons barn 
eller immunförsvar. 
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 Frågan om den repressiva toleransen är en av många intressanta 
frågor kring partnerskapet och det är en diskussion som idag förs 
över hela västvärlden. En annan intressant fråga är varför just Nor-
den var först med den här typen av lagstiftning. Vilket samband 
har den med den nordiska typen av välfärdsstat och med nordisk 
mentalitet och nordiska religiösa och demokratiska traditioner? För 
att förstå varför de nordiska länderna har valt att reglera homosexu-
aliteten på det här sättet måste man tänka på att de är relativt små 
samhällen med starka konsensustraditioner. Det kan också ha att 
göra med hur den nordiska välfärdsstaten är konstruerad med ge-
nerella socialförsäkringar som omfattar alla medborgare. I Norden 
inkluderas alla i samhället, men alla måste också sköta sig.

 Aids-epidemiens betydelse för att väcka gehör för homosexuel-
las problem kan knappast överskattas. När epidemien drabbade 
Sverige i början av 1980-talet var homorörelsen tillräckligt välor-
ganiserad för att fungera som olika myndigheters samtalspartner. 
Runtom i landet ledde epidemien till att lokala RFSL-avdelningar 
plötsligt bjöds in till möten med kommunen. Politikerna mötte för 
första gången öppet homosexuella män och kvinnor. Bögarna och 
fl atorna fi ck plötsligt tillgång till en politisk arena som de tidigare 
hade varit utestängda från.

 Ännu tydligare framstår hur aids-epidemien har bidragit till de 
homosexuellas integrering i samhället. Särskilt tydligt blir det om 
vi tittar på ett litet land som Island. I och med att aids drabbade 
Island drabbades också den egna familjen. Någons son eller kusin 
eller bror insjuknade och i ett litet samhälle med täta släktband 
innebar det en väldigt kännbar förlust som fi ck stort utrymme i 
offentligheten. 1994 tillsatte den isländska regeringen en utredning 
om homosexuellas situation och två år senare infördes en lag om 
registrerat partnerskap. Den lagen var dessutom mer långtgående 
än de motsvarande lagar som redan fanns i andra länder i och med 
att den tillät gemensam vårdnad av barn från tidigare förhållanden. 
Vid den senaste Pride-paraden i Reykjavik kom 40 000 människor 
av en befolkning på totalt 280 000! Dessutom ösregnade det! Man 
har berättat för mig att många bögar och fl ator stannade hemma 
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den dagen för att det regnade för mycket, men barnfamiljerna gick 
ut och tittade på paraden.

 Gemensamt för de nordiska länderna är att viljan till en rim-
lig lösning av de homosexuellas problem har gått hand i hand 
med viljan att bekämpa den farliga sexualiteten. Parallellt med 
att olika lagar införts i syfte att reglera homosexuell samlevnad så 
har samhällets åtgärder för att rensa upp i det offentliga rummet 
intensifi erats. Den svenska bastuklubbslagen, som nyligen avskaf-
fades, var bara ett exempel på hur man har försökte utplåna den fria 
lite smutsiga och obekväma sexualiteten. På olika sätt har lokala 
myndigheter arbetat för att bygga bort den manliga homosexual-
iteten i det offentliga rummet, buskar har huggits ner i parker, bås 
har tagits bort på badhus och belysningen har förbättrats i mörka 
hörn.

 Det har sagts att det inte var någon slump att Michel Foucault 
skrev Vansinnets historia under sin tid som gästforskare i just Sver-
ige. I en intervju har Foucault förklarat att det delvis var erfaren-
heterna från Sverige som inspirerade honom att skriva boken. Han 
beskrev Sverige som: ”Ett övermedikaliserat skyddat samhälle där 
alla farliga sociala problem på något sätt dämpades av subtila och 
sinnrika mekanismer.”

 En annan faktor som är lätt att konstatera är den politiska vän-
sterns åsiktsförskjutning från en dröm om sexualitetens frihet till 
ett ökat betonande av tvåsamheten. Under 70-talet ifrågasattes 
äktenskapet och fl era alternativ fördes fram till den traditionella 
parbildningen. Mellan 1973 och 1986 lämnade Vänsterpartiet Kom-
munisterna in sammanlagt elva motioner om kollektivboende och 
kollektivhus till riksdagen. Motionerna ifrågasatte utvecklingen 
mot enfamiljshus som de beskrev som ett slöseri med resurser och 
mänsklig närhet. Men fokus på kollektivboende kom under 1980-
talet att ersättas av en koncentration på tvåsamhet. Sedan 1986 har 
inga motioner om kollektivt boende presenterats i riksdagen, men 
istället har det kommit en störtfl od av motioner som på olika sätt 
vill reglera parrelationer. 
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 På ett individuellt plan kan man fråga sig varför man väljer att 
registrera partnerskap. För att svara på den frågan ska vi titta på lite 
siffror. [Se tabell nedan.] Om vi tittar på statistiken över registrerade 
partnerskap i Sverige sedan lagen trädde i kraft 1995 kan vi se två 
trender som kan hjälpa oss att fundera kring vilken betydelse part-
nerskapet kan ha för kvinnor och män. Vi ser att det högsta antalet 
registrerade partnerskap skedde under det första året. Det verkar 
som om det fanns ett uppdämt behov som i och med lagen kunde 
tillfredsställas. Det verkar också som om detta behov var starkare 
bland män än bland kvinnor. Sedan sjönk antalet nyregistrerade 
partnerskap stadigt fram till 1999 för att därefter stiga igen. Vi 
denna tidpunkt jämnas också den ojämna fördelningen bland kvin-
nor och män ut sig så att lika många kvinnor som män som ingår 
partnerskap. Förra året var det första gången som fl er kvinnor än 
män valde att registrera partnerskap. 

År Män Kvinnor
1995 498 167
1996 201 118
1997 158 104
1998 158 92
1999 154 133
2000 218 139
2001 195 186
2002 212 210
2003 240 257
2004 285 282

Tabellen visar enbart personer skrivna i Sverige.
Källa: Statistiska Centralbyrån. Befolkningsstatistik. Del 4, 2001 (2002: 
Gunnar Andersson, 2003-04: Karin Wahlbin, SCB)

En hypotes är att registrerat partnerskap har verkat mer tilltalande 
för män som vid det laget väntat länge på att få legalisera sina 
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förhållanden. Medelåldern på de första paren var i allmänhet gan-
ska hög. Många lesbiska kvinnor i den generationen hade en bak-
grund i lesbisk feminism och skulle aldrig drömma om att söka 
den patriarkaliska statens sanktion för sitt förhållande. När så en ny 
generation fl ator började bli giftasvuxen var kanske den aspekten 
mindre viktig. 

 En annan hypotes är att kvinnor generellt har mindre pengar 
än män och att de inte anser sig ha råd att gifta sig. Eftersom den 
nordiska välfärdsstaten i hög grad baseras på individuellt stöd kan 
man faktiskt förlora pengar på att registrera ett partnerskap. Man 
kan till exempel få lägre pension om ens inkomster räknas samman 
med ens partners.

 Två äldre män, som jag intervjuade, berättade hur de hade re-
gistrerat partnerskap efter att ha varit ihop i fyrtioåtta år. Det var 
egentligen inte deras idé. Båda förklarade att de tyckte att det kändes 
lite fånigt att registrera partnerskap efter så många år tillsammans. 
Det var heterosexuella grannar och nära vänner som insisterade och 
som arrangerade hela ceremonin åt dem. Grannarnas sextonårige 
son hade lärt sig att spela Mendelsohns bröllopsmarsch på gitarr 
och familjen hade byggt upp ett slags altare i sitt vardagsrum. 
De två gamla männen var verkligen rörda av deras omtanke, men 
när pensionsbeskedet kom upptäckte de att var och en fi ck två-
hundra kronor mindre i pension varje månad. Här befi nner vi oss 
alltså i gränslandet mellan det symboliska och det ekonomiska 
och vi måste fråga oss hur mycket det är värt i reda pengar att bli 
accepterad av omgivningen.

 Toleransen är inte bara ekonomiskt ofördelaktig, den är också 
ofullständig. Låt oss jämföra den borgerliga vigselceremonien 
med partnerskapsceremonien som den formuleras i Sverige. [Se 
illustration s. 12] Vad som först slår en är naturligtvis hur lika de 
är, ordalydelsen i partnerskapsceremonien är nästan identisk med 
vigselceremonien. Det visar att lagstiftarna verkligen har ansträngt 
sig för att i så hög utsträckning som möjligt ge samma symbolvärde 
till partnerskapet. Men skillnaderna är samtidigt uppenbara och 
avslöjande. En tredje detalj är att den inbyggda jämställdheten i 
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ett samkönat förhållande leder till att de ger varandra en ring. En 
mans anspråk på kvinnans trohet symboliseras av ringen han ger 
henne, men det har i partnerskapet ersatts av ett ömsesidigt bevis 
på tillhörighet. En annan kanske lite mindre trevlig skillnad är hur 
själva höjdpunkten i ceremonien är utformad. Vigselförrättaren 
förklarar de båda för äkta makar medan partnerskapsförrättaren bara 
informerar om att det samkönade paret nu är registrerade partner. 
Det första är ett exempel på en performativ sats i dess renaste form 
medan det senare påståendet är öppet för verifi ering och falsifi er-
ing. Det här ger partnerskapet karaktären av en affärsöverenskom-
melse medan äktenskapet förvandlar de två till ett kött på ett nästan 
magiskt sätt. Den tredje och viktigaste skillnaden är naturligtvis 
det explicita förnekandet av partnerskapets reproduktiva funktion 
jämfört med äktenskapet. Det sägs redan i den första meningen 
att äktenskapets ändamål är att skaffa barn medan partnerskapets 
innebörd stannar vid en manifestation av samhörighet. Det ger 
parterna rättigheter och skyldigheter gentemot varandra i samhället 
men exakt vad det skulle vara sägs det inget om.

 Här kommer vi till problemets kärna. Det förefaller klart att 
legitimeringens symboliska värde inte bör underskattas, men priset 
för det är en högre grad av reglering när det gäller reproduktionen. I 
Danmark, Norge och Sverige har lagarna om assisterad befruktning 
utformats så att den i princip bara erbjuds till kvinnor som är gifta 
med en man eller lever i ett äktenskapsliknande förhållande med 
en man. I Danmark är problematiken extra tydlig i och med att 
lagen förbjöd något som tidigare har varit tillåtet. Det var under 
riksdagsdebatten som någon kom på att konstgjord befruktning 
skulle förbehållas kvinnor som hade en man. Det har lett till att 
svenska och danska kvinnor reser till Finland för att få den detaljen 
ordnad.
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Äktenskap Partnerskap
Äktenskapets ändamål är 
enskildas väl och samhällets 
bestånd.

Det registrerade partnerska-
pet innebär att partnerna in-
för varandra och omvärlden 
visar sin samhörighet.

Ni har förklarat att ni vill 
ingå äktenskap med varan-
dra.

Ni har förklarat att ni vill 
låta registrera ert partner-
skap. Denna registrering 
ger er rättigheter och skyl-
digheter gentemot varandra 
och samhället.

Tar alltså du N.N. denna 
N.N. till din hustru att älska 
henne i nöd och lust?

Tar alltså du N.N. denna/
denne N.N. till din partner 
att älska i nöd och lust?

(Svar: Ja.) (Svar: Ja.)
Tar du N.N. denna N.N. till 
din man att älska honom i 
nöd och lust?

Tar du N.N. denna/denne 
N.N. till din partner att älska 
i nöd och lust?

(Svar: Ja.) (Svar: Ja.)
Ge varandra handen till 
bekräftelse på detta.

Ge varandra handen till 
bekräftelse på detta.

(Före handslaget kan man-
nen lämna kvinnan en ring.)

(Före handslaget kan part-
nerna lämna varandra en 
ring.)

Jag förklarar er nu för äkta 
makar.

Ni är nu registrerade part-
ner.

Glöm aldrig det löfte om 
trohet som ni nu har av-
lagt. Lev med varandra i 
inbördes aktning, kärlek 
och förtroende, och besinna 
ert ansvar mot kommande 
släkten.

Glöm aldrig det löfte om 
trohet som ni nu har avlagt. 
Lev med varandra i in-
bördes aktning, kärlek och 
förtroende.

Må endräkt och lycka råda i 
ert äktenskap och i ert hem.

Må endräkt och lycka råda 
i ert partnerskap och i ert 
hem.
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Just nu utreds frågan om insemination för lesbiska par och det 
senaste förslaget innebär att de kan få assisterad befruktning vid 
allmänna kliniker men att de ges lägsta prioritet. Utredarna strävar 
både efter att minska antalet privata inseminationer och att göra 
det svårare för lesbiska par att få insemination inom den allmänna 
sjukvården. I utredningen konstateras det att: ”Privata insemina-
tioner är en okontrollerad och inte helt önskvärd verksamhet även 
när den inte görs i vinstsyfte.” På ett annat ställe argumenteras det 
för att lesbiska par inte ska få kostnadsfri insemination. Om ett 
he terosexuellt par inte kan få barn tillhör de prioriteringsgrupp tre 
inom vården vilket innebär ”vård av mindre svåra, akuta och 
kroniska sjukdomar”. Lesbiska par hänförs däremot till priorite-
ringsgrupp fyra, vilket innebär ”vård av andra skäl för sjukdom”. 
Prioriteringsgrupp fyra innebär också att behandlingen inte ska 
bekostas av allmänna medel. Insemination av lesbiska placeras 
därmed i samma kategori som kosmetiska operationer.

 Är då det registrerade partnerskapet ett statligt kontrollinstru-
ment eller en väg mot ökad frihet? Jag tror att vi måste lyssna noga 
på de kritiker som varnar för konsekvenserna av att göra de homo-
sexuella anständiga i majoritetens ögon. Speciellt viktigt är det att 
fundera kring konsekvenserna för de som står utanför tvåsamheten, 
ensamstående, både amorösa kvinnor och män, kollektivboenden, 
promiskuösa, bögar och lesbiska, bisexuella och så vidare. Alla de 
som experimenterar med nya eller uråldriga former för att leva ut 
sin sexualitet.

 Å den andra sidan handlar partnerskapslagen om mycket mer 
än bara bögar och lesbiska. Kanske kan blotta existensen av ett 
alternativ till det heterosexuella äktenskapet öppna dörren för nya 
sätt att tänka kring våra intima förhållanden, kring hur barn upp-
fostras och kring de sätt som välfärdsstatens klienter kvalifi cerar 
sig för hjälp. Samtidigt som det individuella valet att registrera 
partnerskap mycket väl kan vara uttryck för en ganska trist vilja 
att imitera ett heterosexuellt äktenskap så är själva institutionen 
registrerat partnerskap något nytt. Kanske kan det här destabilisera 
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äktenskapet som institution och utmana de stelnade strukturer som 
styr det monogama familjelivet? Tack. 

Lena Lennerhed
Tack så mycket Jens. Nu ska vi backa ett steg och genom de olika 
vittnesmålen få höra om arbetet bakom tillkomsten av partnerskaps- 
lagen. Innan vi går in på de olika frågorna skulle jag vilja att ni helt 
kort presenterar er för publiken: vad ni heter, vad ni gör idag och 
vad ni gjorde då. Vi börjar med Barbro längst ner.

Barbro Westerholm
Jag heter Barbro Westerholm och jag är ordförande för Sveriges 
Pensionärsförbund. Då när partnerskapslagen arbetades fram satt 
jag i riksdagen, men startskottet gick egentligen när jag var chef 
för Socialstyrelsen.

Eva Ahlberg
Jag heter Eva Ahlberg och jag jobbar idag på en fackförening som 
heter Sveriges Skolledarförbund. Då jobbade jag på RFSL som 
informationssekreterare.

Tobias Wikström
Jag heter Tobias Wikström och jag är journalist idag och jag var 
då ordförande i RFSL 1994 och jobbade alltså tillsammans med 
Eva.

Maj-Lis Lööw
Jag heter Maj-Lis Lööw. Jag är pensionär och just nu egentligen 
bara verksam och mycket aktiv inom nykterhetsrörelsen, men då 
var jag ordförande i riksdagens lagutskottet. Det var lagutskottet 
som hanterade den här frågan i riksdagen.
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Jan Hammarlund
Jag heter Jan Hammarlund och jag sjunger och skriver sånger pre-
cis som jag gjorde för trettio år sedan,  fortfarande då och då en 
del sånger med HBT-innehåll, för att använda en uppdaterad term 
som inte fanns då. Jag arbetade ju på den tiden ganska aktivt inom 
RFSL, men det gör jag inte nu längre, inte heller inom Pride men 
däremot inom Homosexuella socialister.

Lena Lennerhed
Tack så mycket. Då ska jag berätta om vilka frågor vi i förväg har 
bett vittnena att förbereda svar på. 

• Vi har frågat på vilket sätt de deltog i diskussionen och 
arbetet kring partnerskapslagen.

• Vi har frågat varför de engagerade sig eller arbetade med 
den här frågan. Vilka var motiven, vilka var infl uenserna, vad var 
anledningen till att ni engagerade er i frågan? 

• Vi har också frågat om det fanns skilda uppfattningar om 
partnerskapslagen. Fanns det, som ni minns det, olika åsikter om 
taktik och mål bland dem som verkade för lagen?

• Och till slut: Var fanns motståndet någonstans? Det måste 
ha funnits fl era olika slags motstånd, men var fanns det och vilka 
uttryck tog det sig?

De har frågorna har vi alltså i förväg bett vittnena att fundera 
över. Nu kommer varje vittne att få ungefär 15 minuter på sig för 
att utifrån frågorna berätta om sina minnen. Sedan går vi vidare 
med nya frågor och diskussion. Vi börjar med Barbro. Varsågod.

Barbro Westerholm
1988 kom jag in i riksdagen. Om någon tjugo år tidigare hade sagt 
till mig att jag skulle vara riksdagsledamot om tio år så hade jag 
sagt: ”Ni är inte kloka. Jag håller ju på med läkemedelsforskning 
och det är min grej.” Men jag blev chef för Socialstyrelsen 1979 
och när jag hade varit chef där i några veckor så ockuperade RFSL 
Socialstyrelsens trappa. Jag kunde vid den tidpunkten ingenting 
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om homosexuellas levnadsförhållanden. När jag frågade: ”Varför 
ockuperar ni?” så blev svaret att: ”Vi har hållit på i fem års tid att 
försöka få Socialstyrelsen att förstå att homosexualitet inte är en 
sjukdom. Det handlar om kärlek mellan människor.” Jag kunde 
inte heller förstå att det var en sjukdom att visa kärlek till en annan 
människa. Vi lyckades få bort homosexualitet ur klassifi kationen 
över sjukdomar. Under de veckor som det tog att åstadkomma detta 
så lärde jag mig väldigt mycket om homosexuellas situation. 

 Det där bar jag med mig under Socialstyrelseåren och när jag 
sedan kom in i riksdagen frågade jag mig: ”Vad gör jag med mitt 
ledamotskap?” Jag företrädde Folkpartiet och det fanns ju ett parti- 
politiskt program som man skulle följa, men det är inte särskilt 
meningsfullt att bara så att säga vara röstboskap – man vill ju 
göra någonting själv också.  Jag hade under Socialstyrelseåren 
mött många grupper i samhället som var bortglömda när det gällde 
hälso- och sjukvård, bortglömda när det gällde olika insatser inom 
Socialtjänsten och så vidare. Det fanns också problem kring den 
homosexuella gruppen. Vi hade ju fått bastuklubbslagen och annat 
som kanske inte var så klokt i alla avseenden. Jag hade partikam-
rater som väckte motioner i olika frågor de kände för att driva själva. 
Jag beslöt mig för att göra likadant och byggde mina motioner på 
frågor som aktualiserats under min tid på Socialstyrelsen. 

 Parallellt med det här så kom min gamla myndighet, Socialsty-
relsen, med ett förslag om en partnerskapslag som lämnades till 
Regeringskansliet. Förslaget byggde på det danska förslaget och 
väckte en hel del uppseende. Det som händer med en fråga som 
är kontroversiell – i synnerhet om man närmar sig ett val och vid 
den här tidpunkten närmade vi oss 1991 års val –  är att regeringen, 
oberoende av färg, beslutar om en utredning av den kontroversiella 
frågan. Det här fi nns skildrat i en bok som heter Homo i Folkhem-
met. Jag har skrivit ett kapitel i den om partnerskapslagens tillkomst 
framför och bakom kulisserna. Det som är mest intressant är det 
som hände bakom kulisserna, det vill säga det man inte kan utläsa 
av offentliga handlingar.
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 Mitt parti skulle motionera om en partnerskapslag, men det var 
inte någon given fråga, den var kontroversiell. På en tisdag hade vi 
riksdagsgrupp och jag skulle dra förslaget. Det var Daniel Tarschys, 
Ingrid Ronne-Björkqvist, Maria Leissner, Peter Örn och jag som 
hade författat det. Jag stod inför den drygt fyrtiotaliga riksdagsgrup-
pen och såg hur halva gruppen skrynklade ihop ansiktena över att 
vi skulle väcka denna fråga i form av en partimotion. Gruppledaren 
brottades med hur hon skulle hantera situationen och ajournerade 
mötet till nästa dag. Påföljande morgon får jag ett samtal från Sten 
Heckscher, statssekreterare hos justitieminister Laila Freivalds, som 
frågar om jag ville ta mig an ordförandeskapet i den utredning om 
partnerskap som man avsåg att tillsätta. Att man tillsätter en utred-
ning är nog det bästa som kan hända i det läge som hade uppstått 
så jag sa ja på stående fot. Riksdagsgruppen blev allmänt lättad: 
”Skönt nu behöver vi inte ta ställning! Det hela läggs i en utred-
ning.”

 Sedan fi ck jag bannor av någon i partiledningen för att jag hade 
tagit på mig ordförandeskapet i utredningen. Man sa att regerings-
makten lägger alltid ”hardship-utredningar” på oppositionen för 
att visa att de ibland kan få förtroendet att leda en utredning. Då 
genmälde jag: ”Ser ni inte perspektivet?! Det kan bli en borgerlig 
regering hösten 1991. Om då utredningens ordförande är social-
demokratisk så kommer den att läggas ned vid regeringsskiftet 
eftersom kristdemokraterna, moderaterna och centern alla tre 
säger nej till partnerskapslagen. Man har inget förbarmande över 
en utredning ledd av en socialdemokrat. Men däremot kan det 
vara svårt att lägga ner en utredning där en koalitionskollega är 
ordförande.” Och det var precis vad som hände. Man kunde inte 
lägga ned utredningen när det blev borgerlig regering i september 
1991. 

 Kristdemokraterna såg då till att de kom med i utredningen. 
 Sedan tidigare deltog två socialdemokrater, jag själv från Folk-
partiet, en moderat, en centerpartist och en vänsterpartist. En rep-
resentant från Ny Demokrati kom också med i utredningen när de 
kom in i riksdagen hösten 1991 .
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 Jag kan prata hemskt länge om den här utredningen. Man kan 
följa den formella delen; vi hade sjutton sammanträden och så 
småningom kom då utredningens resultat hösten 1993. Sedan kan 
man se att regeringen inte kan lägga fram någon proposition efter-
som alla i en regering ska vara överens om de propositioner som 
läggs fram. Där var tre partier emot: moderaterna, centern och 
kristdemokraterna och ett parti för: Folkpartiet. 

 Det man kan göra i en sådan situation är att man väcker en mo-
tion under den allmänna motionstiden i riksdagen. Jag återkommer 
till det men först vill jag nämna lite mer om utredningen. Den var 
annorlunda än någon annan utredning som jag har varit med om. 
Normalt så går man in med utredningsdirektiv, man har en öppen 
diskussion, man hämtar in kunskap och man stöter och blöter olika 
handlingsalternativ och förslag. Här var det en utredning där det 
redan från början var solklart att vänstern, socialdemokraterna och 
Folkpartiet ville säga ja till en partnerskapslag och att de andra 
partierna ville säga nej. Ny Demokrati sällade sig till nej-sidan 
först något senare. Nej-sidan teg sig igenom utredningen. Det var 
ju rätt svårt att skriva eftersom ja-sidan ville bygga in försvar för 
sitt ställningstagande som tog udden av motiven för nej-sidan. Nej-
sidan kom fram med sin motivering först i samband med juste-
ringssammanträdet, då de skulle lägga en reservation. 

 Under den här tiden förlorade vi också vår utredningssekrete-
rare. Hon tyckte att det var en omöjlig uppgift att skriva det här 
betänkandet. Normalt  brukar regering då ordna en ny person. Det 
brukar inte ta många timmar eller i varje fall inte många dagar in-
nan man hittar en ny. I det här fallet bestämde sig statsrådet Reidun 
Laurén på justitiedepartementet att först skulle man utforma en 
annons. Den annonsen skulle man förhandla med facket om. Sedan 
utlyste man den här utredningssekreterartjänsten eller uppdraget. 
Två personer sökte. Jag kände båda väl. Den ene hade jag sett som 
sekreterare i en genteknikutredning, den andre hade skrivit Social-
styrelsens förslag till partnerskapslag. Mitt förslag landade på den 
som hade arbetat med genteknikutredningen av det skälet att han 
var beredd att arbeta dag och natt och vi hade bråttom eftersom vi 



19

redan hade passerat tidsgränser som vi egentligen skulle ha hållit. 
Sedan backade han på grund av att han fi ck ett annat arbete. Då var 
det naturligt, tyckte jag, att man tog den andre sökanden, men si, 
det gick inte för han var ju jävig! Han var dessutom homosexuell 
och det kunde inte Reidun Laurén acceptera – att ha en sekrete-
rare med den erfarenheten – utan då skulle man leta efter en ny 
sekreterare. Man hittade en tingsnotarie i södra Sverige, Elisabeth 
Hägglund, som var helt oprövad när det gällde utredningsarbete. 
Jag tror att de tänkte sig – men det har de aldrig sagt högt – att nu 
skulle det hela spricka tidsmässigt. Det gjorde det inte utan vi fi ck 
klart betänkandet! Den nya sekreteraren var suverän. Jag har aldrig 
mött någon så effektiv utredningssekreterare.

 Vi kom fram till justeringen av betänkandet. Det var då första 
gången som nej-sägarna kom fram med sina motiv till att säga nej. 
Vi beslutade att bordlägga eftersom vi på ja-sidan ville bemöta 
argumenten lite bättre. När vi sedan skulle justera då blev det så 
att jag fi ck utslagsröst eftersom det var fyra för och fyra emot. Vi 
skulle mötas i Folkpartiets förtroenderum – och så kom inte vän-
sterpartisten! Då säger nej-sidan: ”Jaha, nu är det omvänd major-
itet, så nu blir det nej till det här förslaget.” Då började Margareta 
Winberg, som var den ena socialdemokraten i utredningen, att prata. 
Hon pratade och hon pratade och hon pratade, och jag avbröt inte. 
Den andra socialdemokraten började leta efter vänsterpartisten och 
under det att Margareta pratade så kom tack och lov vänsterpar-
tisten och så var saker och ting i ordning igen. Med min röst som 
utslagsröst blev det majoritet för förslaget om en partnerskapslag. 
Vi presenterade betänkandet i början av november. 

En sak som jag är väldigt, väldigt ledsen över var att Kent 
 Carlsson – som var den förste, vad jag vet, öppet homosexuelle i 
riks dagen – dog två veckor innan vi kom fram med betänkandet. 
Han hade varit ett väldigt gott stöd i bakgrunden. Han ordnade en 
utfrågning med företrädare från Norge om partnerskapslagstiftnin-
gen, de var ju före oss eller de hann så att säga om oss. Att Kent 
Carlsson inte fi ck uppleva partnerskapslagen tycker jag är väldigt 
ledsamt. 
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Nåväl. Fyrpartiregeringen kunde av ovan nämnda skäl inte lägga 
fram en proposition om en partnerskapslag för riksdagen, utan vi 
ja-företrädare var hänvisade till att använda motionsvägen. 

 För att kunna väcka en motion från riksdagen om en ny lag-
stiftning behövde betänkandet formuleras om. Vänstern och social-
demokraterna sa: ”Det är bra om Folkpartiet skriver motionen.” 
Vi tänkte att då tar vi disketten med betänkandet, som vi hade lagt 
fram på hösten, och så ändrar vi lite i texten så att det passar in i 
riksdagen. Då befanns disketten vara borta! Det här var ett tjockt 
betänkande. Men jag hade ett par medarbetare, framförallt en som 
hette Joakim Quiding, han satte sig och skrev av hela betänkandet. 
Dag och natt skrev han och vi hann precis väcka motionen innan 
motionstiden gick ut.

 Sedan skulle motionen planteras i riksdagen. Jag berättar helt 
kort bara om det. Det fanns en folkpartist som inte tyckte om mo-
tionen och som var ordinarie riksdagsledamot. Bengt Westerberg 
fi ck honom att förstå att det nog var lämpligt att suppleanten  Karin 
Pilsäter satt på det här ärendet. Det var bara det att Karin var hög-
gravid och när utskottets betänkande skulle justeras så var det fara 
värt att hon skulle befi nna sig på förlossningsbordet. Då handlade 
det om att snabbt få en ny ersättare. Det blev lite struligt med 
talmannen, men Ingela Mårtensson fi ck gå in som ersättare. Se-
dan löste det sig på så sätt att Karin ändå var med på justeringen 
eftersom babyn lät vänta på sig. 

Bengt Westerberg visste att partiet var splittrat och alla fi ck tala 
om om de stod för ”ja” eller ”nej” eller ”vet inte”. Ja-rösterna 
lämnade han åt sidan. De andra gick han igenom, ledamot för 
ledamot. Han gick igenom hur de som ännu inte visste var de stod 
resonerade. Sedan var det nej-rösterna. De måste man ju respektera. 
Men Bengt ville ändå veta säkert hur landet låg. Han ville veta 
deras skäl bakom nejet.

 Sedan kommer vi fram till den dag då det ska bli votering. Då 
lägger Carl Bildt in en extrapunkt på morgonen, vilket kortar debat-
tiden med en timme. Det var kvittningsförbud och närvaroplikt i 
kammaren fram till klockan tre. Det förekommer mycket sällan och 
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skälet till det var att vi befann oss i en situation där det fanns både 
ja-sägare och nej-sägare i ett och samma parti. Då går det inte att 
kvitta, för tänk om det är två ja-röster som kvittas ut mot varandra 
eller två nej-röster. Så det var liksom lite bråttom. Någon nämnde 
att debatten var sex timmar, vilket är långt. Vi insåg ganska snart, 
Maj-Lis Lööw och jag, att nej-sidan tänkte prata länge för att på så 
sätt passera treslaget. Därmed riskerade vi att förlora en del ja-röster 
eftersom närvaroplikten inte gällde efter klockan tre. Därför löpte 
vi runt till ja-sägarna och sa: ”Korta era anföranden och ta inga 
repliker” medan nej-sidan bredde ut sig. Vi passerade klockan tre 
och omröstningen hölls strax före fyra, det blev 171 mot 141. Det 
hördes hurrarop från läktaren och Christer Eirefelt, som satt som 
talman, dröjde i det längsta med att säga att meningsyttringar från 
läktaren inte är acceptabla.

 Nu har min tid löpt iväg, men jag vill bara säga något också om 
frågan som handlade om vad det fanns för motstånd. Jag skulle vilja 
svara att det fanns ett politiskt motstånd. Det fi nns en del citat från 
Alf Svensson som visar oerhört tydligt hur negativa kristdemokra-
terna var. Kristdemokraternas inställning tydliggjordes också av 
Cathrine Pålsson. Men motståndet kom också från andra håll. Det 
kom hemskt många brev. Under december månad 1992 utsattes jag 
också för motbön. Det är något som vissa frikyrkor gör, de ber för 
någon som är riktigt förhatlig, för att det ska gå dåligt för den. Jag 
vet bara en person som det har betts motbön för förut och det var 
pastor primarius Ludvig Jönsson och tyvärr dog han den månaden, 
så jag kände mig något skakad och jag råkade få legionärsjukan 
den månaden, så… Jag klarade mig som ni ser, men det var inte 
särskilt trevligt.

 Jag ska avsluta nu. Det var såklart väldigt roligt efter omröst-
ningen. Det kanske allra, allra fi naste som jag upplevde efteråt var 
de tack jag fi ck från föräldrar till homosexuella som skrev: ”Nu 
är mitt barn, vårt barns kärlek till en annan människa bekräftad av 
riksdagen.” Det här var för dem det viktigaste som hade hänt. Deras 
egna älskade barns kärlek till en annan människa var bekräftad. 
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Det är rörande brev och jag har sparat dem, de ligger i en mapp i 
en källare.

 Nu har min kvart gått mer än väl.

Lena Lennerhed
Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Eva.

Eva Ahlberg
Jag började jobba på RFSL 1990, fast jag hade jobbat där tidigare 
också. ”Partnerskapsåren” var början på min tid på RFSL. Men 
för mig så började egentligen partnerskapsfrågan eller äktenskaps- 
frågan redan under min tid på EKHO, det vill säga Ekumeniska 
gruppen för kristna homosexuella, där jag var aktiv innan jag kom 
in i RFSL. Jag minns att EKHO:s Stockholmsstyrelse jobbade med 
remissvar på Homosexutredningen någon gång 1985, 1986. I Ho-
mosexutredningen fanns det tre olika förslag till reglerad samlevnad 
för homosexuella. Det var antingen äktenskap fullt ut eller någon 
typ av civiläktenskap eller det som man kallade för registrering. 
Jag vet att vi hade jättemycket diskussion kring det här med regis-
trering, det lät förfärligt. Vi förordade civiläktenskap, därför att vi 
aldrig trodde att kyrkan skulle gå med på äktenskap fullt ut. Det 
blev vår ståndpunkt i remissvaret.

 På min första RFSL-kongress 1987 diskuterades också äkten-
skap. Termen registrerat partnerskap fanns inte då. Den dök upp i 
den svenska världen först när Danmark införde sin lag 1989. Det 
kom lite grann som ”out of the blue” för oss för det gick väldigt 
fort i Danmark. De hade ingen utredning och det var inte alls den 
här långa processen som vi fi ck i Sverige. Förslaget väcktes, liksom 
i Sverige, genom en riksdagsmotion och gick igenom på ren tur, 
kan man säga. Det gick alltså väldigt fort. 

 Socialstyrelsens förslag 1990 att man skulle registrera partner-
skap i Sverige kom också det väldigt ”out of the blue”. Förslaget 
fördes fram av den dåvarande generaldirektören Örtendahl den 
första december i en debattartikel i DN, tror jag att det var. Anled-
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ningen till att han tyckte att man skulle införa registrerat partnerskap 
i Sverige var att man skulle förhindra aids-smittan. Han menade 
att om man införde registrerat partnerskap skulle det leda till att 
homosexuella män gifte sig istället för att vara ute i buskarna och 
sprida aids. Hur det lesbiska skulle halka in på det här bananskalet, 
det framgick inte av historien.

 Skälet till att jag engagerade mig var rätt naturligt; jag levde själv 
i ett parförhållande och hade gjort det ända sedan 1985. Vi var för-
lovade och tyckte väl att det vore trevligt att få gifta sig någon gång. 
Det var ju också frågan om ren, regelrätt diskriminering som man 
utsattes för. För vår del så gällde det tjänstegrupplivförsäkringarna 
där jag kunde sätta in min sambo i min tjänstegrupplivförsäkring, 
men hon kunde inte sätta in mig i sin, därför att hon var kommu-
nalanställd och hennes försäkringsbolag tillät inte det. Om hon 
hade dött så hade hennes efterlevandepengar gått till hennes syster. 
Tjänstegrupplivförsäkringarna var någonting som jag jobbade med 
mycket på RFSL. Det var många medlemmar som ställde frågor 
och många som levde i samboskap men som inte alls kände till den 
här typen av diskriminering. Vi försökte jobba juridiskt gentemot 
försäkringsbolagen, men det var väldigt trögt. Det fi xade sig inte 
förrän partnerskapslagen infördes. Problemet löstes först då.

 Sedan handlade partnerskapslagen ju förstås inte bara om de 
juridiska bitarna utan den handlade också om den känslomässiga 
aspekten och om symbolvärdet. Att leva tillsammans med en man 
eller med en kvinna är ju inte så stor skillnad tycker jag, när man 
verkligen lever tillsammans. Varför det då ska vara en juridisk 
skillnad mellan registrerat partnerskap och äktenskap för de het-
erosexuella har jag aldrig förstått.

 En av frågorna vi blev ombedda att besvara rörde om det fanns 
skilda uppfattningar, taktik och mål. Ett av de stora argumenten, åt-
minstone för folk utanför RFSL, var ju att en partnerskapslag skulle 
främja aids-bekämpningen. Man menade att registreringen skulle 
leda till att folk skulle leva mindre promiskuöst och det såg man 
som positivt. Det var ju inte en åsikt som vi inom RFSL kämpade 
emot offi ciellt eller offentligt direkt, men vi insåg ju inom RFSL 
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att det bara var tramsigt. Jag menar, en partnerskapslag påverkar 
ju inte hur folk lever. Folk har olika behov och olika livsstilar och 
man måste kunna få välja vilken livsstil man vill. Alla vill inte gifta 
sig, många homosexuella vill inte leva i parförhållanden, många 
heterosexuella vill inte heller leva i parförhållanden. Det är ingen 
skillnad på så vis.

 Jag tror också att vi la mer energi på att argumentera för de 
juridiska bitarna utåt, det vill säga vi betonade orättvisorna, de 
juridiska skillnaderna mellan homo- och heterosexuella,

 RFSL satt ju med i den här utredningen som Barbro har berät-
tat om. Vi hade två personer med som experter. Att det skulle bli 
en utredning kunde vi ju nästan räkna ut, men att det skulle bli en 
parlamentarisk utredning det var inte självklart och det var inte 
heller självklart att utredningen skulle få så väldigt lång tid på sig 
som den fi ck. Det är som Barbro säger: Vi visste redan från början 
vad folk tyckte. Nydemokraten, som inte hade bestämt sig, han 
fanns inte ens med i början. Han kom in först efter valet när Ny 
Demokrati kom in i riksdagen. Då utökade man utredningen med 
en person. 

Utredningsarbetet kändes väldigt segt. Det kändes onödigt att 
det skulle gå så många år. Utredningen försenades vid två tillfällen 
och i den andra förseningsomgången, jag tror att det var den här 
soppan med sekreterarbytet, då hoppade RFSL av, det blev liksom 
droppen. Vi ville ju få det här klart så att det kom till riksdagen, så 
att vi kunde få ett beslut.

 Motståndet fanns ju hos de kristna i första hand, både inom och 
utanför riksdagen. Ju mer rabiata de var, desto större var motstån-
det. Tidningen Dagen, tror jag, skrev om homosexualitet i varenda 
nummer under ett års tid. Klippen bara ramlade in. Ju närmare 
tiden för omröstningen kom, desto mer absurda blev argumenten. 
Man drog fram allt möjligt skräp. Det var nog i den vevan som 
man första gången kom på att man skulle anklaga RFSL för att 
vara en samling pedofi ler. Det blev smutsigare och smutsigare 
ju närmare omröstningen vi kom. Tidningen Dagen, Livets Ord, 
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 Maranataförsamlingen och Pingstvännerna utgjorde väl det största 
motståndet.

 Men sedan mötte vi också politiskt motstånd från de borgerligas 
sida, från moderaterna och kristdemokraterna. Det var ganska tufft, 
speciellt från kd:s sida, moderaterna gav sig bara in i debatten någon 
enstaka gång. Men kristdemokraterna var mycket ute och debat-
terade, precis som de har varit i alla andra frågor om homosexuella. 
Det var med andra ord varken första eller sista gången.

 När partnerskapslagen infördes i Danmark fanns det, som Jens 
också pratade om, ett motstånd från radikala feminister som inte 
tyckte att vi, de homosexuella, skulle härma den heterosexuella 
livsstilen. Något sådant uttalat motstånd upplevde inte jag att det 
fanns här i Sverige, absolut inte från vänsterfolket eller från femi-
nisthåll och inte heller från andra. 

 Det är alltid kul att se siffrorna som Jens visade över hur många 
som ingår partnerskap. Det har hänt lite grann, sedan jag såg dem 
sist, om man säger så. Under min tid på RFSL ringde det journa-
lister varje år när partnerskapssiffrorna kom och frågade: ”Varför 
ser det ut på det här viset? Varför gifter sig inte fl er? Varför gifter 
sig inte fl er kvinnor?” Som Jens sa stämmer det att fl er kvinnor 
började gifta sig 2003 jämfört med tidigare. Det är typiskt eftersom 
enligt den adoptionslag som började gälla 2002 så kan man som 
närstående faktiskt adoptera sin partners barn. Den här problema-
tiken har alltid påverkat när vi väljer att ingå partnerskap. Många 
har barn, många lever med en partner som har barn och så länge 
som man är diskriminerad där så har man inte sett poängen med 
partnerskap. 

Lena Lennerhed
Vi går vidare. Tobias, varsågod.

Tobias Wikström
Eva har varit med längre i RFSL än jag. Jag började som sekreterare 
i RFSL 1988 och blev ordförande 1991. Och som jag minns det var 
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partnerskapsfrågan inte aktuell inom förbundsstyrelsen så sent som 
1988. Då handlade det fortfarande om diskussioner om civiläkten-
skap, ett ställningstagande som EKHO hade gjort. RFSL krävde 
äktenskap. Det slutade vi ju liksom inte att kräva, men införandet 
av partnerskapslagen i Danmark kom väldigt plötsligt och vi var 
ju tvungna att förhålla oss till det. När man såg hur bröllopsparen 
åkte med häst och vagn genom Köpenhamn var det oerhört svårt 
att säga att detta inte var någonting bra. 

 1990 var ett händelserikt år för då kom Socialstyrelsens förslag, 
som Eva talade om. Men det fattades också ett beslut på social-
demokraternas kongress. Det var väldigt intressant, partistyrelsen 
hade kommit med ett förslag som på det ena eller andra sättet in-
nebar att ”vi kan väl vänta och se hur frågan utvecklar sig”. Debatten 
på socialdemokraternas kongress tog emellertid en annan vändning 
och resulterade i ett ställningstagande för registrerat partnerskap. Vi 
hade då en socialdemokratisk regering så det är klart att det hade 
betydelse. 

Under våren 1991 tyckte vi på RFSL att det var oerhört angeläget 
att trycka på den socialdemokratiska regeringen. Vi var därför och 
hälsade på Laila Freivalds och vårt budskap var: “Ni fattar väl att 
det är stor risk att det blir en borgerlig regering i höst och om ni nu 
menar allvar med kongresställningsstagandet så måste ni nu se till 
att få en lagstiftning på plats.” I bakhuvudet visste vi naturligtvis 
att det inte riktigt går till så när man stiftar lagar i Sverige, man 
slänger inte in en lag på det viset utan utredning först, men om vi 
hade vetat hur det senare skulle gå till i riksdagen, det vill säga på 
ett väldigt oortodoxt sätt får man säga, då kanske vi hade ha stått 
på oss lite mer. 

 Hursomhelst, som Barbro berättade, så tillsattes en utredning 
och vi tyckte väl att det var lite dystert på sätt och vis eftersom 
vi såg den kommande borgerliga regeringen framför oss. Vi var 
kanske inte särskilt oroliga för Folkpartiet, men Folkpartiet var 
faktiskt en minoritet av en blivande borgerlig regering och vi visste 
att kristdemokraterna aldrig skulle släppa ett partnerskapsförslag 
över tröskeln. Det var det liksom ingen tvekan om. De hade redan 
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förhandlat bort tillräckligt mycket av sina traditionella, moraliska 
ställningstaganden. Abortfrågan var till exempel helt borta ur de-
batten.

 När det gäller debatten inom homorörelsen och inom RFSL så 
kan man säga att i teorin så fanns det en principiell debatt. Ska vi 
jobba för det här? Är äktenskapet kanske någonting som inte är 
eftersträvansvärt? Men ännu vanligare var kanske tankegångarna: 
Ska vi acceptera någonting som inte är äktenskap, ett b-äktenskap, 
som det ju faktiskt var. Det som hände var att den här frågan väldigt 
snart kom inom räckhåll och då var det som om den principiella 
debatten fi ck mindre utrymme. Jag kan säga att det inte berodde 
på något egentligt åsiktsförtryck, när frågan var inom räckhåll så 
var det, på något sätt, rätt så stor enighet om att vi skulle jobba för 
den.

 I huvudsak så var frågan okontroversiell inom rörelsen. Det 
var många som tyckte att RFSL generellt kanske stod för ett slags 
anpassningspolitik. Ska vi anpassa oss? Ska vi bli rumsrena? Vad 
förlorar vi på att kämpa för det här? Någonstans så tror jag att de 
fl esta medlemmar – och även folk utanför RFSL – tyckte att det 
här var ett steg på vägen. När det gäller reformer, så ska man kan-
ske inte avstå från det man kan få utan acceptera det och sedan gå 
vidare i  kampen för fullständig jämställdhet.

 Barnfrågan var den som var knepigast, tyckte jag. Det var up-
penbart att den homosexuella familjen med barn inte skulle ha 
någon nytta av de partnerskapsförslag som cirkulerade och inte 
heller egentligen av det förslag som kommittén sedan presenterade. 
Barnen var i alla skeden, i alla förslag som cirkulerade, borta mer 
eller mindre. Vi var noga inom RFSL att påpeka att partnerska-
pet faktiskt inte var vårt slutmål. Vi kallade det tidvis också för 
 b-äktenskap, vilket det ju faktiskt också är.

 En annan sak som jag tror gjorde att vi slöt leden var faktiskt att 
motståndet var så starkt och många gånger så riktigt snuskigt. Jag 
minns bland annat en demonstration, som jag inte vet om du var 
med på i Bollnäs, Eva var defi nitivt med. (Okänd: ”Nej, jag vaktade 
kontoret.”) Du vaktade kontoret, ja, det kunde behövas. Hursom-
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helst, det var vad jag minns den enda legala gatudemonstrationen 
som hölls mot partnerskap. Den var organiserad av Pingstförsam-
lingarna och säkert några andra församlingar också i Bollnäs. Vi 
från RFSL åkte dit i fl era bussar, åtminstone en buss, vi tyckte det 
var viktigt att vara där på plats. Vi tyckte det var hemskt obehagligt 
därför att motståndet tog sig ett annat uttryck än tidigare. Vi fi ck inte 
brev skickade till oss. Det var ju ingen mening med att protestera 
hos oss utan det gjorde man hos sin riksdagsledamot naturligtvis. 
Men det publicerades, som jag minns det, oerhört många läskiga 
insändare. Anklagelsen om pedofi li återkom och en del kd-märkta 
debattörer var faktiskt väldigt aggressiva. 

 Jag vill minnas att vi i vår argumentation inte betonade de 
 juridiska vinsterna med partnerskapet av fl era skäl. Istället talade 
vi om att det viktigaste var att vi skulle få samhällets legitimering. 
Vi skulle ha rätt, om vi så önskade, att få den legitimering av sam-
hället, inte nödvändigtvis av staten, som det innebär att gifta sig. 
Om vi hade betonat den juridiska aspekten alltför mycket, det vill 
säga att vi behöver ett juridiskt skydd i form av möjligheten att ingå 
äktenskap, så hade vi öppnat upp för en hel del motargument. Det 
talades till exempel väldigt mycket om ett helt nytt begrepp, som 
kristdemokraterna tyckte mycket om, som hette hushållsgemen-
skap. Kristdemokraterna sa att det kan också fi nnas andra grupper 
än homosexuella som behöver ett juridiskt skydd, syskon till ex-
empel som väljer att bo tillsammans. Eller mostrar, som vi i RFSL 
sarkastiskt brukade säga. Men man kan ju inte vara mostrar till 
varandra, men det kom de aldrig på. Hemvändande missionärer bru-
kade de också tala om. Genom att inte stenhårt betona det juridiska 
skyddet, undvek vi att öppna upp för den typen av argument. Det 
är också så att om vi hade betonat behovet av ett juridiskt skydd då 
hade man kanske kommit dragande med något förslag som innebar 
att vi fi ck det men ingen ceremoni utan till exempel bara fyller i en 
blankett. Sådana tankegångar cirkulerade ju också. Vi underströk 
att det var viktigt att vi skulle få gifta oss men samtidigt påpekade 
vi att partnerskapet innebar ett b-äktenskap. Kanske lite knepigt, 
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men vi tyckte i alla fall att det var viktigt att vi inte hängde upp oss 
alltför mycket på det juridiska.

 Dessutom vinner man inte så jättemycket rent juridiskt på att 
gifta sig. Vi har sambolagen och sambolagen kombinerad med ett 
testamente ger redan det ett hyfsat skydd i ett parförhållande. Det 
kom också att bli ett motargument för oss, eftersom man ju vinner 
så pass lite på att gifta sig.

 Jag minns i alla fall att det var en fantastisk uppslutning i rörelsen 
under de här åren. Jag tror att det beror på att det fanns en genuin 
längtan hos många att kunna få gifta sig. Motståndet triggade säkert 
också en del av oss. Men framförallt så tror jag att det handlade 
om att det blev så spännande, det vill säga utgången var inte given. 
Under den här partnerskapsprocessen så var det så mycket som 
var ovisst. Vi kunde alltså säga till våra lokalavdelningar att ni 
ska veta att det faktiskt inte alls är säkert hur det här kommer att 
sluta. Därför måste ni tala med varenda riksdagsledamot. Ni ska 
inte bara tala med honom eller henne utan ni ska också försäkra er 
om vad han eller hon tycker och inte ge upp. Jag har då aldrig varit 
med om att organisera en kampanj som involverade så pass många 
människor som så ärligt gick in och engagerade sig. Annars kan jag 
tänka mig att vissa folkrörelser upplever det som rätt kämpigt att 
få medlemmar att engagera sig. Snälla, skriv insändare, säger man 
till sina medlemmar. Men blir det några? Ja, det kanske inte blir så 
många. Men i det här fallet så gick det faktiskt märkvärdigt bra. 
Jag tror inte att RFSL sedan dess har upplevt någonting liknande, 
men det vet jag inte. Jag slutade 1995.

 När utredningsprocessen gick vidare och det kom in remissvar 
upptäckte vi att motståndet inte alls bara var koncentrerat till krist-
demokraterna och religiösa grupper. Det visste vi väl egentligen 
men det blev ännu tydligare i och med remissvaren. Det kom ett 
remissvar från Stockholms tingsrätt som sa att den här lagstiftnin-
gen ska vi inte ha. Det kom också ett yttrande från Lagrådet som 
tyckte att konsekvenserna av det här förslaget inte var överblick-
bara. Vad de menade var att när homosexuella ingår partnerskap 
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vet man inte vilka konsekvenser det kommer att få. De hade inte 
refl ekterat över att det även gäller heterosexuella som gifter sig.

 Hursomhelst så var det inte särskilt lätt när Lagrådet sa nej. 
Jag vet, eftersom jag har jobbat med politik och eftersom jag är 
journalist nu och läser mycket sånt här. Jurister är inte apolitiska 
jurister som alltid har rätt, jurister kan också smyga in en massa 
politik och framförallt är allting en bedömningsfråga. Det var precis 
det som blev tydligt när man läste Lagrådets yttrande, de hade inte 
enbart juridiska synpunkter utan också politiska. De tyckte inte att 
homosexuella skulle jämföras med heterosexuella. I så fall hade 
det varit en idiotisk kommentar, att säga att konsekvenserna av att 
ingå partnerskap inte är överblickbara. Men att bemöta detta utåt 
är ju inte så lätt, att säga: ”Strunta i Lagrådet!” det var en utman-
ing. Kanske i första hand för Maj-Lis och för Barbro. Då trodde 
jag nog att: ”Jädrans, nu går det åt pipan.” Eller också: ”Nu vågar 
inte de politiker som stöder oss komma till skott.”

 Riksdagsdebatten minns jag också. Barbro nämnde inte så 
 mycket om argumenten som motståndarna kom med men jag minns 
dem väldigt väl, det var förfärliga saker som sas från kd och Ny 
Demokrati. En nydemokrat sa till exempel att om äktenskap för 
homosexuella infördes skulle det innebära en typ av renommé- 
snyltning. Det var den snälle nydemokraten som sa det. Den värste 
hette John Bouvin. I riksdagsprotokollet framgår inte riktigt vad 
han gjorde därför att stenograferna var snälla nog att skriva nåt i 
stil med: ”Riksdagsledamoten gör obscena gester” inom parentes. 
Det han sa var att han hade träffat en präst för ett och ett halvt år 
sedan minsann och han hade förklarat hur det låg till: ”John, vet 
du, det här går inte [för sina två pekfi ngerspetsar mot varandra] 
och det här går inte heller [formar två runda ringar med hjälp av 
pekfi ngrar och tummar och för dem mot varandra], men det här 
[för sitt ena pekfi nger mot den runda ring som formats med hjälp 
av den andra handens pekfi nger och tumme], det går!” Det var 
Bouvins argument. I protokollet står det också att talmannen var 
tvungen att tillrättavisa åhörarna att de inte fi ck komma med några 
åsiktsyttringar och att inga applåder fi ck komma från läktaren. 
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Det här visades i TV och framställdes ju som löjligt naturligtvis. 
I efterhand, när beslutet var fattat och lagen trätt i kraft, kunde vi 
alla skratta åt det.

 Alla var inte lyckliga över det här beslutet. En som inte var 
lycklig över det var Gunnar Weman, han var ärkebiskop. Han utar-
betade faktiskt ett pressmeddelande där han beklagade riksdagens 
beslut. Det var ju liksom kronan på verket av ett långt motstånd 
från den centralt kyrkliga politiken. Det är lite svårt att förstå idag 
när vi har en sådan klok ärkebiskop som K. G. Hammar, men då 
var det riktigt gräsligt.

 I augusti samma år fi ck Barbro som enda person hittills i världs- 
historien, tror jag, för andra gången den så kallade Guldlambdan, 
det vill säga det pris för positiva insatser för homosexuella som 
delas ut av RFSL i samband med Homosexuella frigörelseveckan. 
Den andra var Elisabeth Persson, vänsterpartisten som höll på att 
inte hinna i tid till det möte, som Barbro beskrev, som hölls i sam-
band med justeringen av utredningen. Det var tur att hon hann, 
annars hade hon nog inte fått priset. 

 Det som jag kände väldigt tydligt när lagförslaget väl gått  igenom 
var att nu dröjer det hemskt länge innan vi kommer vidare. Jag var 
väldigt rädd för att de som sa att det var dumt att acceptera för- 
slaget skulle få rätt. De menade att vi skulle gå miste om någonting 
bättre. Men jag har från åskådarplats följt hur adoptionsdebatten 
gick vidare och i en rasande fart faktiskt. 2002, bara sju år efter det 
att partnerskapslagen trädde i kraft, åtta år efter riksdagsbeslutet, 
beslutade riksdagen att homosexuella har möjlighet att ansöka om 
adoption av barn. 

 Fortfarande återstår den – uppenbarligen – besvärliga frågan om 
insemination. Det är en fråga som jag tror är alldeles underskattad 
just nu. Nu handlar det ju om könsneutralt äktenskap. Jag tror att 
det fi nns väldigt många homosexuella som tror att det liksom kom-
mer att ordna sig. Och det är jag absolut inte säker på. Jag hoppas 
att man kan få samma uppslutning inom rörelsen kring frågan om 
könsneutralt äktenskap som kring frågan om registrerat partnerskap. 
Jag tror inte att vi kan lita på att snälla politiker på egen hand för 
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fram frågan, utan nu måste vi samla oss till kamp. Det var vad jag 
ville säga. 

Lena Lennerhed
Tack. Varsågod Maj-Lis Lööw.

Maj-Lis Lööw
När Jens nämnde 70-talet så erinrade jag mig att jag faktiskt var 
med i en liten arbetsgrupp som skrev ett mycket radikalt och väldigt 
rött och mycket revisionärt familjepolitiskt program med titeln 
”Familjelivet i framtiden, en socialistisk familjepolitik”. Det lades 
fram av Socialdemokratiska kvinnoförbundet 1972. Det handlade ju 
väldigt mycket om arbetslivets villkor kombinerat med familjelivets 
villkor och ligger i hög grad till grund för den familjepolitik och 
jämställdhetspolitik vi har idag. Min uppgift i den här gruppen var 
att skriva ett familjerättsligt avsnitt. Redan då, 1972, skrev vi i detta 
program att vi tyckte att samhället inte skulle lägga sig i med vilka 
vuxna människor valde att leva sina liv. Det handlade mycket om 
kollektivboende, men vi tog också upp homosexualitet. Vi argu-
menterade för att det måste vara samhällets uppgift att skydda den 
eventuellt svagare parten när någon till exempel bryter upp en rela-
tion eller ett samboende. Vi tog upp arvsfrågor och sådant. Jag kan 
dock inte erinra mig att jag ägnade så särskilt mycket tankemöda 
åt homosexualitet utan jag jobbade mycket med kvinnofrågor. Jag 
blev ordförande i lagutskottet 1991 och dessförinnan hade jag suttit 
i regeringen i tre år som invandrarminister. 

 När den socialdemokratiska regeringen föll 1991 så ville ett antal 
statsråd komma tillbaka till riksdagen. De försökte få någonting 
mer att göra än att bara vara röstmaskiner, som Barbro sa, och 
hade anspråk på att få någon ledande befattning i något utskott. 
Jag blev väldigt förvånad, när jag blev erbjuden ordförandeskapet 
i lagutskottet, ett utskott där oppositionen  brukar ha ledarposten. 
Nu betraktas ju inte lagutskottet som något särskilt häftigt eller 
sexigt i riksdagen, det måste jag säga. Det handlar om civilrättsliga 
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frågor, om familjerätt, konsumentfrågor, patenträtt och en hel del 
liknande saker. Normalt så är det ingen dramatik runt lagutskot-
tet. Och det hade jag väl inte väntat mig heller, när jag med glädje 
ändå accepterade att bli ordförande i detta utskott. Men så skulle 
det ju inte bli. Det skulle bli en hel del dramatik, inte bara kring 
partnerskapslagen utan också kring några andra stora frågor: EES-
anslutningen och skuldsaneringslagen, som det var ganska mycket 
strid om.

 Vi socialdemokrater hade ett partikongressbeslut som sa att vi 
skulle verka för en partnerskapslagstiftning. Samtidigt hade vi en 
borgerlig regering som vi visste aldrig skulle kunna lägga fram en 
proposition till riksdagen om ny lagstiftning. Då var frågan: Vad 
gör vi nu? Vi hade ju som uppgift att fullfölja, tyckte vi, partikon-
gressens beslut. Vi tog upp frågan i (s)-gruppen i lagutskottet, men 
också i den stora riksdagsgruppen, där man förankrar sina frågor. 

 Det jag upptäckte, vilket jag egentligen inte visste tidigare, det 
var att det rent konstitutionellt var fullt möjligt att riksdagen själv 
sköter hela processen, det vill säga  skriver lagtexten, går till Lagrå-
det och så småningom tar beslutet. Tjänstemännen i lagutskottets 
kansli, juristerna där, var fullt införstådda med att det skulle bli ett 
väldigt, väldigt stort jobb, men de var också beredda att göra det, 
inte minst, tror jag, för att de också förstod att det var historiskt 
att anta en sådan här lagstiftning på det här sättet, det vill säga att 
man utnyttjade den konstitutionella möjligheten istället för att göra 
som man normalt gör. 

 Vi tog upp diskussionen i riksdagsgruppen. Jag var livligt påhe-
jad inte minst av väldigt många kvinnor i riksdagsgruppen, medan 
många män överhuvudtaget inte sa någonting alls. Det var egentli-
gen aldrig någon som talade emot en partnerskapslag vid den här 
tidpunkten. Under arbetets gång informerade vi riksdagsgruppen 
gång på gång. Det var egentligen aldrig någon ordentlig opposi-
tion mot det här, vilket skulle få betydelse längre fram när vi så 
småningom skulle komma till att verkligen ta ställning. Jag ska 
återkomma till det.
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 En av de frågor vi vittnen ombads att besvara  löd: Varför  en-
gagerade du dig i frågan? Mitt motiv var ju egentligen att jag tyckte 
att vi skulle fullfölja partikongressens beslut. Men i botten låg 
naturligtvis också frågan om rättvisa. Varför ska man behandla 
homosexuella par annorlunda? Betydelsefullt för många i riks-
dagsgruppen var nog också det faktum som Barbro nämnde att 
Kent Carlsson hade gått bort. Vi var ganska omtumlade av det och 
dessutom kände vi att partnerskapslagen i högsta grad hade varit 
en av hans sista önskningar och vi borde fullfölja kongressbeslutet 
för hans skull.

 Vi jobbade alltså vidare med frågan. Det var ju ett hantverk, 
och som sagt juristerna på lagutskottets kansli gjorde ett jättefi nt 
jobb. De stödde oss entusiastiskt hela tiden i den här frågan och 
det var ingen tvekan om att de också ville att vi skulle klara av det 
här. Men det var många sömnlösa nätter. Jag minns särskilt två 
kommentarer. Det var någon som kom lite i skymundan och sa: 
”Ska du verkligen ge dig in i den här frågan? Tänk på att det är 
väldigt osäkert om du kan få igenom den. Och tänk på att det kan 
bli så att du under stor uppmärksamhet driver den hela vägen fram 
till omröstning i kammaren och förlorar du så står du där. Vilken 
oerhörd politisk prestigeförlust det blir för dig personligen! Det 
kan ruinera hela din politiska framtid!” Jag blev väldigt ställd, för 
så hade jag överhuvudtaget inte funderat. Det är klart att man som 
politiker väljer sina strider, vad man ska lägga mer möda på, men 
jag hade överhuvudtaget inte tänkt i de banorna att man skulle 
kalkylera på det sättet. Men det fi nns det uppenbarligen de som 
gör. 

 Den andra kommentaren jag särskilt minns var väl mera 
tankeväckande. Den kom faktiskt från Ingvar Carlsson. Han sa till 
mig: ”Du har mitt stöd att driva det här men jag har den synpunkten 
att man kanske inte ska driva en sådan här kontroversiell fråga där 
risken fi nns att det blir en ytterligt liten, kanske en rösts, majoritet 
i kammaren. Det här är en speciell typ av fråga som riksdagen har 
att ta ställning till. Det fi nns inga sakliga argument, inga ekono-
miska fakta och så vidare, att ta fasta på. De här etiska, moraliska 
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frågorna är lite speciella.” Han tyckte uppenbarligen inte att man 
skulle driva den typen av frågor med väldigt knapp majoritet. 

 När det närmade sig beslut låg jag sömnlös på nätterna, men 
inte räknade jag får utan jag räknade röster, inte minst räknade jag 
folkpartister. Det var ju lite avgörande då. För det första: Skulle 
vi kunna hålla ihop den socialdemokratiska gruppen? Det var ju 
den stora frågan och det hade naturligtvis väldigt stor betydelse. 
Då började det att knaka i fogarna bland en och annan av poj-
karna inte minst. Egentligen var det såvitt jag vet bara manliga 
riksdagsledamöter som började få kalla fötter och som började 
fundera. Men då har man också – det kan ju vara intressant för 
er att få veta – någon slags tumregel som sa att har man inte sagt 
ifrån från början så kommer man inte på slutet och hoppar av. Och 
det var ju inte många som från början tydligt hade sagt att nej, vi 
tycker inte att vi ska driva det här. Det var det egentligen ingen 
som hade gjort. Så den socialdemokratiska gruppledningen med 
Jan Bergqvist i spetsen var mycket, mycket bestämd på att nu ska 
vi försöka hålla ihop den gruppen, det ska inte vara några avhopp. 
Har man inte sagt ifrån från början får man faktiskt fi nna sig i att 
det är ett partipolitiskt beslut.

 Vi höll ihop den socialdemokratiska gruppen och det var ju 
grunden, för det är ju en stor grupp. Sedan var det vänstern och de  
enskilda – vilka kan man ju se från röstsiffrorna – men kanske var 
det lite fl er centerpartister som röstade för än vad jag hade väntat 
mig och det var också någon moderat. Jag var väldigt glad när det 
blev trettio rösters övervikt, inte minst därför att det var en ordentlig 
majoritet. Det kändes bra. Lagen hade ju gått igenom också med 
bara en röst majoritet, men det kändes ju bättre att vi hade en så 
pass god marginal och därmed så pass bra stöd.

 Det faktum att Lagrådet avstyrkte eller var tveksamt till lagen 
kändes som en kalldusch för mig. Deras uppgift var ju att göra 
en juridisk bedömning, inte att sitta och tycka eller att göra en 
politisk bedömning. Återigen fi ck vi bra stöd från våra jurister på 
lagutskottets kansli. De sa: ”Det här kan vi inte bry oss om. Det 
som de skriver är inte relevant. Vi ska titta på de rent juridiska 
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invändningar som de har och kanske kan vi också ta hänsyn till 
det i lagtexten.” 

 Jag kan ju också berätta att Ny Demokratis representant i lagut-
skottet var John Bouvin och det var ju en ständig källa till förvirring, 
måste jag säga. Men han blev så småningom utbytt av en yngre 
och något smartare kille, som väl hade blivit inlurad i det hela utan 
att egentligen begripa vad det var han hade gett sig in på. Det var 
fruktansvärt pinsamt att höra hans inlägg i riksdagsdebatten.

 Jag vill bara göra några refl ektioner till. Det har ju redan vitt- 
nats om det lobbyarbete som bedrevs i den här frågan. Sedan vi 
gick med i EU har det blivit mycket snack om lobbyister, men de 
har ju alltid funnits där fast vi tidigare inte kallade dem för just 
lobbyister. Så mycket lobbande som jag blev utsatt för i frågan om 
partnerskapslagen har jag aldrig varit med om tidigare. Det var i 
första hand inte uppvaktning från organisationer, utan det rörde 
sig istället om brev och enskilt tyckande. Ju närmare beslutet vi 
kom, desto grövre blev argumenten. Det var ganska förskräckligt 
och jag tror faktiskt att det lite grann bidrog till att en och annan 
i den socialdemokratiska gruppen som hade varit lite tveksam till 
lagen blev mer positiva eftersom de tyckte att det var fullkomligt 
otänkbart man skulle gå de här kritikerna till mötes. Kritiken stärkte 
dem alltså i sin övertygelse om att de skulle rösta för partnerskaps- 
lagen. Ibland kan alltså opinionsarbete gå så långt så att det blir 
kontraproduktivt och det tror jag att det blev i det här fallet.

 Sedan har vi ju också frågan om taktik och mål och om det 
fanns skilda uppfattningar. Det har ingen nämnt ännu, men det var 
ju väldigt många som sa att: ”Först ska de få gifta sig och snart 
kommer de att få adoptera barn också.” Då gällde det att förklara 
att varje riksdag tar sina beslut. För mig var det då nödvändigt att 
säga, inte minst i riksdagsdebatten, att detta är steget, för det var 
det ju. Det handlade om äktenskapsbalken och skulle vi ha börjat 
att diskutera det här med att adoptera barn, då är det ju en helt an-
nan lagstiftning, då är det föräldrabalken. 

 Sedan kan man ju aldrig veta hur det drar iväg och vad som 
händer så småningom i en kommande riksdag. Men då var det steget 



37

det gällde då och jag tror att det var väldigt viktigt att det framgick. 
Jag tror också att det var alldeles nödvändigt att kalla det registrerat 
partnerskap. Hade vi då försökt att göra en äktenskapslagstiftning, 
då hade det inte gått hem. Det är väl så, reformist som jag är, att 
jag inser att man får ta en sak i taget, man får ta det steg för steg. 
Men samtidigt är det här ett bra exempel på att man som politiker 
också måste våga gå före opinionen. Man kan inte bara sitta och 
vänta på en väljaropinion för då blir det ingenting gjort. 

 Biståndet är ett bra exempel på det också. Att Sverige har ett 
sådant förhållandevis högt anslag till bistånd det beror ju inte på 
att det har funnits ett starkt folkligt krav på det. Men sedan det 
genomfördes fi nns det ett stöd för det. Det är precis samma sak 
med partnerskakslagen. Det tycker jag man ser på vad som har 
hänt efteråt, nämligen att partnerskapslagen på något vis var ett 
genombrott. På så sätt bäddar man för att opinionsarbetet kan gå 
vidare och att folk får en helt annan inställning till frågan och också 
är beredda kanske att gå vidare. Tack.

Lena Lennerhed
Tack så mycket. Då har vi det sista vittnet, Jan Hammarlund, 
 varsågod.

Jan Hammarlund
Jag tycker det har varit jätteintressant att höra alla de här berät-
telserna. Det är väl så att den här frågan har ställt saker och ting på 
sin spets så till den milda grad i alla omöjliga – och även väldigt 
oväntade – sammanhang och skikt av samhällslivet. Det märker 
man ju inte minst på den här raffl ande berättelsen från riksdagen, 
som Barbro delgivit oss. 

 När jag blev tillfrågad om att vara vittne så tänkte jag: Ska 
jag verkligen vara med? Har jag något att säga? Jag har inte så 
förskräckligt mycket att tillägga till det som redan har berättats. 
Och de här frågorna : ”Vad gjorde du?” ”Varför engagerade du dig 
i parnerskapslagen?” är lite svåra för mig att besvara eftersom jag, 



38

tvärtemot vad många kanske tror, faktiskt inte alls var engagerad i 
den delen av HBT-kampen. Istället representerade jag väl närmast 
den homosexuelle aktivist som bara egentligen ser det här som en 
fullständigt självklar fråga om jämlikhet. För att uttrycka det enkelt: 
Jag är en utpräglad ensamvarg och det blir bara värre och värre. 
Jag trivs alldeles utmärkt med att gå för mig själv. Men numera 
känner jag faktiskt att det är jag som bestämmer att jag inte vill 
gifta mig. Det är inte någon annan som bestämmer att jag inte ska 
gifta mig. Det är en oerhört viktig sak.

 Jag var, kan man väl säga, huvudsakligen aktiv som RFSL-
aktivist under en tioårsperiod. Jag har räknat ut att det måste ha 
varit ungefär mellan 1977 och 1986. Det var ju innan det här riktade 
arbetet just ifråga om Partnerskapslagen och äktenskap tog fart. 
Jag kan faktiskt inte minnas att den här frågan överhuvudtaget 
diskuterades då. Självklart gjordes den väl det, men jag har faktiskt 
inga minnesbilder, från mitt mycket intensiva engagemang och 
arbete med frigörelseveckor och demonstrationer, att den här frå-
gan överhuvudtaget var något man pratade om. Men det gjorde vi 
säkert, vissa av oss, vi jobbade på många olika fronter nämligen.

 En liten anekdot, en väldigt personlig grej, som ändå speglar 
någonting av mitt förhållande till de här frågorna var att jag var i 
Chile 1991 på en liten turné. Det började med intervjuer i dags- 
tidningarna i Chile, som ju till övervägande del var väldigt borger-
liga. Dessutom var Chile ett så oerhört familjefundamentalistiskt 
samhälle att man nästan inte kan föreställa sig det om man lever i 
Sverige. På en av de här tidningarna så var det en kvinnlig journal-
ist som intervjuade mig och hon säger: Är du gift? Jag har aldrig 
någonsin under hela min verksamhet i Sverige under trettio år som 
artist fått den frågan av en enda journalist någonsin så jag blir helt 
perplex. Nej, svarade jag, homosexuella får inte gifta sig i Sverige, 
men det är på gång, Socialstyrelsen har tagit upp frågan. Och det 
kändes så enormt skönt att kunna besvara denna fåniga fråga på 
det planet, på det sättet. För ovanlighetens skull kände jag mig lite 
stolt över det.
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 Det var alltså 1977–1986 som jag var som mest aktiv. Men jag 
har faktiskt gått med i varenda demonstration alternativt parad se-
dan 1977 och fram till idag. Jag är alltså en trogen homoaktivist. 

 Jag var med och drog igång någonting 1993 som vi kallade 
Fronten mot familjefundamentalism. Nu ska jag inte bli så mång- 
ordig om den, men jag tycker ändå att den är lite viktigt. Ordet 
familj kommer från ordet ”famulus” som betyder slav eller tjänare. 
Det är alltså pluralformen, det är slavarna, husbondens slavar i 
det patriarkala, antika Rom. Det är det som ligger till grunden lite 
för vår juridiska lagstiftning, delvis i alla fall, och även för vår 
livsåskådning, samhällsåskådning och så vidare. Det kan vi inte 
komma ifrån, på gott och ont.

 Jens var inne på det här med pensionsreformen. Reform för 
mig betyder att någonting blir bättre, inte att det blir sämre, så det 
var enligt min uppfattning fel ord som användes. Hur som helst, 
pensionsreformen gick igenom väldigt smärtfritt medan det var stor 
uppståndelse kring vår partnerskapslag. Då tänkte jag: Utnyttjar 
man oss här för att lägga ut en rökridå kring en annan kontroversiell 
beslutsprocess? I många svarta stunder nuförtiden så tänker jag: 
Hur kommer det sig att vi gör sådana underbara framsteg för hela 
HBT-rörelsen? Det kanske är för att det inte kostar några pengar? 
Allting annat kostar ju pengar, det får man ju dagligen och stundli-
gen höra.

 Det här vill jag också säga – och också det är väldigt personligt 
och ett starkt minne: Just den här kvällen 1995 när lagen hade gått 
igenom så tyckte jag att, ja, det var väl bra. Precis innan den gick 
igenom så tänkte jag: Ja, det blir bra, om den går igenom, självklart, 
det är givet. Att det är en obetydlig detalj för mig personligen har 
ingen betydelse överhuvudtaget. Jag är ointresserad av kyrkliga 
ritualer och jag har ingen lust att fl ytta ihop med någon, men visst, 
det är bra. När jag gick ner till RFSL-huset den här kvällen så 
upplevde jag någonting fullständigt oväntat som jag blev väldigt 
överraskad över. Det kändes nämligen som någon hade lyft en två 
ton tung sten från mina skuldror som jag hade burit på hela mitt 
liv utan att vara medveten om det. Så kändes det. Det glömmer 
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jag aldrig. Det var väldigt anmärkningsvärt. I övrigt hade det här 
inga som helst konsekvenser för mig personligen, men det var en 
ganska viktig konsekvens ändå. 

Jens Rydström
Tack så mycket. Det har varit jätteroligt att höra alla olika minnen 
kring partnerskapslagens tillkomst. Nu tänkte vi ge vittnena tillfälle 
att kommentera varandras berättelse, ställa frågor och så vidare. Vi 
börjar i samma ordning som tidigare. Barbro, varsågod. 

Barbro Westerholm
Det var tre saker som jag tänkte på när jag lyssnade på de andra. 
Vi diskuterade i kaffepausen argumenten för och emot partner-
skapslagen. Tydligt var att de som var emot den, som lutade sig 
mot bibelcitat, var så tysta. Partnerskapslagens tillkomst handlade 
mycket om känslor. Det är känslor i maggropen som bygger på 
tidigare erfarenheter i livet. Det som ligger i botten på att jag har 
arbetat med de här frågorna alltsedan jag mötte RFSL i Socialsty-
relsens trappa är min pappas ordspråk: ”Leben und leben lassen.” 
På svenska alltså: ”lev och låt leva”, det vill säga lägg dig inte i 
andra människors sätt att leva så länge de inte skadar någon annan. 
Det här tycker jag är fundamentalt, människor måste få välja att 
leva sina egna liv på det sätt de själva vill så länge de inte skadar 
någon annan.

 Det andra jag vill ta upp handlar om kvinnligt och manligt. I 
Sveriges riksdag var det så, som Maj-Lis var inne på, att det var lät-
tare att få med kvinnorna än männen. Det här har jag också upplevt 
utomlands. Jag blev inbjuden till en utfrågning i den brasilianska 
kongressen med anledning av ett förslag om partnerskap där. De 
som hade drivit fram förslaget var kvinnor från olika partier och 
kongressens läkare, de senare hade det här med hiv/aids som skäl 
för att få fram en partnerlagstiftning.  Männen i allmänhet var 
väldigt mycket emot. Därför var det mycket, mycket färgstarkare 
reaktioner än i den svenska riksdagen. Någon i svart kaftan stod 
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med bibeln i högsta hugg och talade om den svenska promiskuiteten 
på ett sådant sätt att den svenska regeringen fi ck lov att protestera 
hos den brasilianska. 

 Det tredje jag vill ta upp handlar om den ende kristdemokraten 
som var för ett partnerskap, nämligen Jerzy Einhorn. Han blev 
utkvittad från omröstningen på grund av att han skulle ha röstat ja. 
Alf Svensson bestämde sig för att han skulle vara frånvarande. Jag 
vet inte om de hittade någon att kvitta ut, men närvarande skulle 
han inte vara. Han satt bakom mig i riksdagen och var bänkkam-
rat med Kent Carlsson. Jag tror att Kent Carlsson hade väldigt 
bra diskussioner med Jerzy Einhorn om hur det var att leva som 
homosexuell. Jerzy Einhorn kunde relatera det till sin barndom: 
Jude, andra världskriget, diskriminering, gula trianglar och skära 
trianglar. 

Jerzy tyckte att det var så fel att han inte fi ck rösta. Han försökte 
att häva kvittningen i sista stund, men det gick inte. Det offi ciella 
skälet till att han var utkvittad var att han skulle få en fi n medalj, 
Pro Patria, senare på kvällen och att han ansågs behöva fyra, fem 
timmar på sig för att byta om till frack. Men Jerzy var van vid att 
byta till frack på herrtoaletter, på tågtoaletter och så vidare, han var 
fena på att svida om så han behövde inte de där timmarna. 

Jag ville bara lägga till det, att det fanns en kristdemokrat som 
hade en annan uppfattning än majoriteten.

Eva Ahlberg
Jag kan ju säga det så att ni andra också hör det. Jag tyckte att det 
var roligt att höra Maj-Lis förklaring på hennes kända replik: ”Detta 
är steget” i riksdagsdebatten. Jag tror nog att många av oss som 
lyssnade såg det som att socialdemokraterna därmed sa att nu blir 
det inget mer på ett tag. Det är skönt att höra att det låg någonting 
annat i det också. De som var motståndare mot partnerskapslagen 
och som var motståndare mot adoptionslagen har ju använt den 
repliken många gånger i sina argument.
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Tobias Wikström
Jag skulle väl egentligen också vilja anknyta till det våra båda 
politiker här har sagt. Det kan ibland framstå som att det var en 
spikrak väg. Vi fi ck ett beslut på socialdemokraternas partikongress 
1990 och sedan var det bara att arbeta för lagen. Sanningen är ju 
den, tycker jag, att socialdemokraterna har ju varit radikalare i 
opposition i den här frågan. Jag tror inte att det var betydelselöst. 
Du får naturligtvis rätta mig om jag har fel, Maj-Lis, men social-
demokraterna tyckte också att det fanns en politisk poäng i att liera 
sig med ett borgerligt parti och därmed åstadkomma en splittring i 
det blocket. Man var säkert övertygad om sakfrågan, men arbetet 
inom socialdemokraterna dittills hade inte varit spikrakt även om 
de båda representanterna i partnerskapskommittén, särskilt Mar-
gareta Winberg, var engagerade. Man får inte heller glömma att 
partistyrelsens förslag till beslut 1990 inte alls var lika positivt som 
det sedan blev under kongressen. Men det är ju bra, för det visar 
att partidemokratin fungerar. 

 Inom RFSL sa vi ofta att vi ska inte fokusera alltför mycket på 
dem som är emot oss, alltså kristdemokraterna. Vi vet redan var vi 
har dem. Vi måste ju se till att de som i princip stöder våra frågor 
faktiskt sätter lite fart också.

Maj-Lis Lööw
Nej, det var inte spikrakt på något vis, långtifrån. Jag var inte, som 
jag sa, egentligen engagerad i den här frågan. När partikongressen 
och ärendet diskuterades så var jag förmodligen snarare inne på 
föräldraförsäkringen eller något sådant. Jag bekymrade mig inte 
om partnerskapsfrågan då, men den gick ju igenom på partikon-
gressen. När jag blev ordförande i lagutskottet stod jag inför faktum: 
Det fanns ett beslut från en partikongress och det fanns en färdig 
utredning. Att inte gå vidare med frågan föll mig aldrig in. Det var 
defi nitivt inte så att riksdagsgruppen, eller ens någon enda person 
sa: ”Vad bra, Maj-Lis, nu har du hittat något med en politisk poäng, 
nu kan vi göra livet svettigt för den borgerliga regeringen.” På det 
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viset var det inte utan jag måste säga att det krävdes ganska hårt 
arbete och det tar jag gärna åt mig äran för. Att själv driva den här 
frågan i den socialdemokratiska gruppen och få dem med på att vi 
nu skulle vi rulla igång det här tåget och få det att gå in på stationen 
också, det var tufft.

 Birgitta Dahl, som var en av de mest entusiastiska påhejarna, 
sa en gång när hon skulle säga något vackert om mig att: ”Det 
mest fantastiska du har gjort, Maj-Lis, det är partnerskapslagen, 
för tänk så du stred för den i riksdagsgruppen.” Det var ju skoj.  
Även om jag tycker att jag har gjort ganska mycket annat också i 
mitt politiska liv.

Det var inte någon spikrak process utan det var tufft. Det är kan-
ske väldigt svårt för er att förstå, men för mig var det helt otroligt 
att gruppen höll ihop och att vi fi ck en enig socialdemokratisk 
omröstning. Det hade jag aldrig trott, när jag påbörjade arbetet för 
en partnerskapslag.

 Jag tog tidigare inte upp skälen, motiven för partnerskapslagen. 
Skälen mot var, som jag förstod och minns det, mest bibeln. Det 
förekom sådana påtryckningar och ett sådant språk som man aldrig 
trodde att en kristen människa var kapabel till. Men skälen för? 
Det här som någon pratade om tidigare att partnerskapslagen skulle 
bidra till att göra homosexuella anständiga, det hörde jag aldrig i 
den interna debatten i partiet. 

Däremot så fanns det ju en tanke att den skulle leda till att ho-
mosexuella skulle uppnå en formell tvåsamhet. Kanske fanns det 
en underton av aids-bekämpning i det? Det sades ju inte alltid 
explicit, men man tyckte det var viktigt att ändå uppmuntra kärlek 
mellan just två människor oavsett kön. Men det viktigaste var nog 
ändå rättvisepatoset.

Jan Hammarlund
Jag har alla möjliga refl ektioner. Före pausen gick jag aldrig in 
särskilt mycket på Fronten mot familjefundamentalismen. Det 
kanske vore på sin plats att nu, väldigt kortfattat, redogöra för 
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den. Fronten mot familjefundamentalism fi ck en väldig genomslag-
skraft 1993/1994. Begreppet började cirkulera allmänt, vilket vi 
med tillfredsställelse konstaterade och drog oss tillbaka till andra 
aktiviteter. Fundament betyder grund, så om man är familjefun-
damentalist anser man alltså att familjen är grunden för hela sam-
hällslivet, och det håller vi ju inte med om. Vi tycker i alla fall inte 
att det är någon särskilt bra grund, den är för svag och för bräcklig 
och för nyckfull. 

 En sak som förtjänar att påpekas: Jag och Eva satt och pratade 
innan seminariet började. ”Vad ska jag säga?” sa jag. Och hon 
svarade: ”Ja, men Du har ju skrivit mot Partnerskapslagen, prata 
om det.” ”När då?” sa jag.  ”Jo, i en artikel i KOM UT! [RFSL:s 
medlemstidning]”, svarade hon. ”Nej, det kan jag inte komma 
ihåg!”, sa jag. 

Det visade sig att det var mitt avståndstagande mot familjefun-
damentalism som spökade. Och det visar ju hur intressanta, mång-
sidiga och mångtydiga de här sakerna som vi diskuterar egentligen 
är. Jag ser det snarare så att en riktig familjefundamentalist absolut 
inte vill ha några förhållanden överhuvudtaget mellan personer av 
samma kön. En riktig familjefundamentalist tycker precis som Alf 
Svensson & Co att  mamma, pappa och barn är den enda acceptabla 
familjeformen. Det ironiska med detta är ju att familjefundamenta-
lismen krossar familjen. Jag tycker att folk hjärtans gärna får bilda 
familj, om de vill, självklart, men familjefundamentalismen krossar 
ju familjerna genom att lägga på dem ett ansvar som de faktisk inte 
klarar: Försörjningsansvar för ett antal individer, x antal barn, kvin-
norna får ta hand om gamla sjuka föräldrar hemma och så vidare. I 
länder där man inte har det här stora allmänna försäkringssystemet, 
som vi trots allt fortfarande har i Sverige, så dukar både individer 
och familjer under för det här trycket.

 Jag tycker det är relevant också att fråga sig, som Jens gjorde 
i inledningen: Vad har hänt med allt snack om kollektivboende? 
Finns det inga unga människor i dagens samhälle som är intresse-
rade av att bo i olika former av kollektivt boende överhuvudtaget? 
Det är väldigt märkligt.
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 En annan sak som jag vill kasta in här i debatten, som jag tycker 
är viktig, är sekularismen. Jag tycker i likhet med de fl esta i min 
generation att: ”det där gamla begreppet, äsch vadå? Vi är väl inte 
särskilt kristna här i allmänhet?” Men jag börjar förstå att det inte 
riktigt är så enkelt. Inte minst mot bakgrunden av debatten om 
slöjan, som jag tycker är jättekomplicerad och svår att ta ställning 
till. Jag känner oerhört stark sympati för Frankrike. Jag är glad att 
de har lyckats stå emot kritiken mot att förbjuda slöjor i allmänna 
skolor. Sedan har man ju en massa privatskolor och det är en an-
nan problematik. Allt det här härstammar ju faktiskt från Code 
Napoléon, från början av 1800-talet, där man gjorde ett klart och 
tydligt ställningstagande att staten och samhället ska vara sekulärt 
och ingenting annat. 

 Så har det inte gått till i Sverige. Religionsfriheten infördes 
1951. Staten och kyrkan skildes åt för bara tio år sedan. 1915 skilde 
man på stat och kyrka i Uruguay till exempel, och i många andra 
länder, som är katolska, har man på något sätt sedan länge haft ett 
mer konsekvent förhållningssätt. Varje gång det i Sverige dyker 
upp reformkrav till förmån för förtryckta grupper i samhället, till 
exempel kvinnor eller homosexuella, så får sekulariseringsproces-
sen en liten puff framåt. Men att det gnisslar väldigt mycket i hjulen 
det framgår av till exempel kristdemokraterna. Men det går kanske 
framåt i alla fall. Det perspektivet tycker jag är viktigt att få med 
i det här sammanhanget, för det är ändå centralt. 

 Det var nästan otäckt att se när Jens visade skillnaderna i äk-
tenskapsceremonin och partnerskapsceremonin. När det gäller oss 
homosexuella så står det: ”Detta ger er rättigheter och skyldigheter 
gentemot varandra och samhället” men det står det inte när det 
gäller heterosexuella. Det är verkligen otäckt.

 Slutligen, en sak till, eftersom Tobias kom in på socialdemokra-
ternas agerande. Jag är själv vänsterpartist, vänster-vänsterpartist 
dessutom, och jag måste säga att man ska inte glömma avkriminali-
seringen av homosexualitet 1944, om vi nu går tillbaka en längre 
bit i historien. Såvitt jag har förstått – och det har jag från Jörn 
Svensson, min partikamrat som är en oerhört intelligent och påläst 
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person – så var socialdemokraterna pådrivande i den saken. Men 
avkriminaliseringen ledde också till en fruktansvärd backlash några 
år senare, i början på 50-talet när Sveriges Mödrar bildades och sa 
att: ”Det är våra söner det handlar om, vart ska det här ta vägen.” 
Det kom alltså en fasansfull reaktion, som Jörn berättat om från 
sin skoltid, där det utvecklades ett system av terror och angiveri 
som faktiskt inte hade funnits innan den här lagen kom och som 
tog ett bra tag på sig att ebba ut.

Tobias Wikström
Jag vill minnas att vi var väldigt väl medvetna om att den här de-
batten och de här åsikterna som Jan gav uttryck för i sitt upprop 
mot familjefundamentalismen fanns inom homorörelsen. Därför 
så var jag noga med att aldrig använda sådana argument som att 
partnerskapet uppmuntrar parförhållanden. Det kan ju rimligen 
RFSL inte ha någon åsikt om. Dessutom kan man ju i ljuset av 
skilsmässostatistik diskutera om äktenskapet som institution verk-
ligen uppmuntrar parförhållandens bestående. Man kan ju undra 
om det inte snarare ger motsatt effekt.

 När det gäller den lite komplicerade frågan om religionsfrihet, 
så sa du Jan att vi fi ck religionsfrihet 1951. Det är ju just det som 
är kruxet, att i Frankrike har man inte religionsfrihet utan de har 
sekularism. Det kallas för laïcíté på franska och det är alltså inte 
frihet att få utöva sin religion kors och tvärs utan det är att man slår 
fast att vi har en sekulär stat. Så är det inte riktigt i Sverige utan vi 
talar om allas rätt att utöva sin religion. 

 Staten har ju faktiskt överlåtit rätten att utöva myndighetsutöv- 
ning, alltså att förrätta vigslar, till, som jag ser det, privata organi-
sationer i form av kyrkor. Jag kan tycka att det är egentligen helt 
uppåt väggarna och att vi borde ha ett civiläktenskap istället, alltså 
en obligatorisk historia som statsmakterna sköter och sedan får 
man göra som man vill med den religiösa ceremonin, som det är i 
många katolska länder.
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 Men vi hade inget annat val inom RFSL än att arbeta för ett 
partnerskap. Det kunde på den tiden inte riktigt vara en fråga då att 
driva civiläktenskap istället för partnerskap. Vår ytterlighetsstånd-
punkt var ju att så länge staten överlåter myndighetsutövning till 
kyrkan, alltså att viga två personer, och det får legala konsekven-
ser så borde man egentligen tvinga kyrkan att göra det även med 
personer av samma kön. Om det inte fungerar, ja, då får man ta 
konsekvenserna av det och kanske ändra hela rasket. Men det var 
inte riktigt möjligt då.

 Det här med backlash som Jan tog upp tycker jag är viktigt 
att ha i bakhuvudet. Den kan ju i alla politiska rörelser komma 
förr än man anar. Det fi nns alltid underströmmar som kan göra att 
samhällsklimatet hårdnar. Det kan verkligen bli en backlash i den 
här frågan också. Men samtidigt fi nns det en inneboende kraft i det 
här med partnerskap. Det ser man i USA där det i vissa delstater 
fi nns Civil Unions och i andra delstater får man till och med gifta 
sig. Det innebär att det på något sätt blir väldigt svårt för politiker 
att avskaffa en sådan här sak som faktiskt håller igång kraft i en 
väldig massa familjer. Det kan liksom inte ens kristdemokraterna 
avskaffa, även om de skulle komma i majoritet i riksdagen. Det 
tycker jag känns som någon slags trygghet att vi blir manifesterande 
på fl er och fl er sätt i samhället. 

 Sedan är det naturligtvis många i min bekantskapskrets, och 
jag själv också, som inte är intresserade av att gifta sig även om vi 
råkar ha en parrelation. Och den uppfattningen delar vi, så vitt jag 
kan förstå, med väldigt många heterosexuella också. Diskussionen 
om vad det är för poäng med att gifta sig är ju precis lika för oss 
homosexuella som för andra. Men jag upplever inte att det var så 
många som lät sig hindras av det skälet. Det var oerhört många 
som arbetade med den här frågan inom homorörelsen men som 
absolut inte hade några planer i sin vildaste fantasi att själva ingå 
partnerskap eller äktenskap.
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Eva Ahlberg
Det där med civiläktenskap är nog en bra tanke, men så länge som 
samhället har delat ut sin vigselrätt till olika kyrkor och församlin-
gar då menar jag att samhället måste jämställa homo- och heterosex-
uella först, sedan kan vi diskutera om vi ska införa civiläktenskap 
i Sverige. Jag ser det som en separat företeelse, för det är ju inte 
en tradition som vi har i Sverige. Då ska vi plötsligt börja krångla 
till det för heterosexuella. Då ska de plötsligt inte få lov att gifta 
sig i kyrkan. Det är klart att de får, men inte bara med en ceremoni 
utan istället har man två olika ceremonier för att få dem att köpa 
det, för att det är homosexuellas rättigheter – det tror jag inte på. 
Så tror jag inte det funkar i praktiken med dagens debatt.

Lena Lennerhed
Jag har en fråga angående era minnen här. Man ser olika skiljelinjer, 
framförallt skiljelinjer mellan, jag skulle inte säga kristen men kan-
ske vissa frikyrkliga grupper och andra. Vi har pratat om skiljelinjer 
mellan höger och vänster. Vi har också pratat om kön, om att det 
är fl er kvinnor än män som är för en partnerskapslag. Vi kan alltså 
se en rad olika skiljelinjer på olika håll. Men, hur är det då med 
generationer eller ålder – fi nns det några skiljelinjer där? De fl esta 
studier har väl visat att generellt är yngre personer mer positiva, 
de är mer liberala i sexualmoraliska frågor än äldre. Har ni några 
refl ektioner kring frågan om ålder eller generation?

Barbro Westerholm
Som jag ser det så spelar ålder en klar roll. Det upplevde jag väldigt 
tydligt, när jag 1999 blev aktuell för att bli förbundsordförande för 
ett pensionärsförbund. Jag svarade att jag ställer upp om valbered-
ningen är enig. Det var den, men sedan kom reaktionerna från med-
lemmarna på att ”homotanten” blivit förbundsordförande. Särskilt 
starka var reaktionerna från bibelbältet, det som går från västkusten 
och över till Kalmar någonstans och Jönköping och sedan upp i 
Västerbotten. Men man kunde inte artikulera kritiken offentligt. 
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Istället tog man upp frågan om mitt arvode, att jag skulle få ett 
arvode som var lite bättre än vad den tidigare förbundsordföranden 
hade fått. När man skrapade på det här så framgick det att det inte 
var arvodet det handlade utan vad det handlade om var att jag är 
kvinna som engagerar mig för de homosexuellas sak.

 När jag i somras skulle tala på Pride-festivalen då kom det 
väldigt tydliga signaler från en rad håll att min tid inte borde läggas 
på ett sådant framträdande. Jag sa att det väljer jag själv. Det intres-
santa var det som hände efter framträdandet när jag gick och ställde 
mig i socialdemokraternas stånd,  ingen av pensionärsorganisation-
erna hade nämligen eget tält där. Den första som jag mötte var en 
medlem i mitt pensionärsförbund som kom fram och sa: ”Äntligen 
har vi någon att prata med! Kan inte ni ha ett tält här under nästa 
Pride-festival?” Sedan kom det ytterligare ett tiotal medlemmar 
och sa samma sak. Då kände jag att det här är en grupp som är 
väldigt osynlig i sin generation jämfört med i senare generationer. 
Det här tål att tänkas på. Vad gör vi för äldre homosexuella, för 
att de ska känna att de är integrerade och inte utanför samhället? 
Det här fi nns det ju ingen forskning om, vad jag vet, utan det här 
är bara upplevelser som jag har haft och som leder till eftertanke.

Eva Ahlberg
Jag har för mig att det gjordes en undersökning om vad man tyckte 
om partnerskapslagen innan man började jobba aktivt för den och 
den visade att en del äldre var positiva. De som var mest negativa 
var medelålders män. Jag tror att många äldre har samlat på sig så 
mycket klokhet och visdom att de börjar förstå att homosexuella 
också kan behöva gifta sig.

 Vad vi själva upplevde så tror jag inte att det var så stor skillnad 
över generationsgränserna, inte vad jag minns i alla fall. Det är som 
Tobias säger: Även om man kanske inte själv var så intresserad just 
då av att ingå partnerskap, så tyckte man väl ändå att principen var 
viktig. De som så att säga hade störst glädje av lagen tror jag var 
många äldre. Jag tror att det fanns ett uppdämt behov hos många 
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som hade levt tillsammans i väldigt många år. Jag hade kontakt 
med många äldre på telefon. Många av dem hade verkligen glädje 
av partnerskapslagen, medan det för andra var det för sent eftersom 
partnern redan dött. 

Maj-Lis Lööw
Barbros vittnesmål från Pride-festivalen är väldigt intressant. Det 
talar väl ändå för att backlashen är ganska långt borta. Jag tror att 
det snarare talar för att det har hänt en väldig massa under de se-
naste åren och det kanske inte dröjer så länge förrän PRO har tält 
på Pride-festivalen och att det känns helt naturligt.

 Angående det här att fl er kvinnor är för än män så fi ck jag i en 
diskussion med några gubbar höra att: ”Det är väl inte så konstigt 
att det mest är kvinnor som pratar om det här.” ”Nähä, varför då?” 
frågade jag. ”Jo, det är väl inte så farligt med kvinnor som är 
lesbiska!” sa de då. Av det får man väl dra den slutsats man vill, 
men det är väl det som en del kallar för bögfrossa. Det fanns en 
könsskillnad och naturligtvis vore det konstigt om det inte också 
fanns en åldersskillnad i den här frågan.

Jan Hammarlund
Jag vill kommentera det som Maj-Lis sa om att backlashen är 
ganska långt borta. Det ser ju ut så att under de senaste tjugo 
åren så har mellan tjugo och trettio personer mördats i Sverige, 
 huvudsakligen av nazister, med motivet att personen ifråga har 
varit antingen  homosexuell eller att man har trott att personen har 
varit homo sexuell eller den varit utlandsfödd eller fackförenings-
man - som Björn Söderberg. Men majoriteten av de här tjugo till 
trettio  personerna är homosexuella.

Tobias Wikström
Jag tjuvtittade på riksdagsdebatten igår på datorn. Det var så mycket 
text så att min dator låste sig. Jag blev ju lite skrämd över valören 
på orden som förekom. Den skulle inte vara likadan idag, även om 
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den skulle ha handlat om samma sak. Det som är den stora skill-
naden är ju att homosexuella har blivit oerhört mycket synligare. 
Man kan fundera över vad det är som har hänt. För tjugo år sedan 
var det fullt möjligt att växa upp i Sverige utan att stöta på en enda 
person som man visste var homosexuell. När jag var ute och började 
skolinformera 1985 så använde vi ett retoriskt grepp som gick ut 
på att vi började med att fråga: ”Är det någon som känner någon 
homosexuell?” Ingen räckte upp handen. Eller nån gjorde det och 
då man kunde säga: ”Ni andra ljuger. Alla känner väl någon som 
är homosexuell.” Idag fungerar inte det. Alla räcker upp handen 
eller väldigt många gör det när man ställer en sådan fråga. Detta är 
ju en stor förändring. Jag tror också att mina partikamrater och att 
Barbros partikamrater då kunde tillåta sig att vara tveksamma och 
fundera över om det här verkligen var en fråga att ta på allvar. Det 
beror ju naturligtvis på att de inte hade någon personlig erfarenhet 
av det. I så fall så hade det ju varit mycket, mycket svårare. Jerzy 
Einhorns dotter är lesbisk, jag tror inte att det är någon hemlighet 
eftersom hon ju har varit väldigt aktiv i periferin av homorörelsen. 
Det påverkade säkert Jerzy Einhorn. På samma sätt sägs det ha 
påverkat vicepresidenten i USA, som ju också han har en lesbisk 
dotter, att ta ställning mot Bush. Men vi får väl se hur länge Dick 
Cheney kommer att fortsätta ta ställning mot Bushs politik när det 
gäller det äktenskapsfrågan. 

Barbro Westerholm
Samarbete över parti- och blockgränserna har förekommit länge, 
det vet vi, men det som hände under partnerskapslagens tillkomst 
var ju att Vänsterpartiet, socialdemokraterna och Folkpartiet sam-
arbetade över parti- och blockgränserna. Det blev ett väldigt nära 
och fruktbart samarbete. Det la nog grunden till att HBT-gruppen 
sedan bildades. Den tror jag har hjälpt till väldigt mycket på så 
sätt att det nu fi nns någon eller några i varje parti som kan de här 
frågorna ordentligt och som kan förmedla det till de egna partikam-
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raterna. Man blir då en i den politiska ”familjen” som är sändare. 
Det främjar framtida samarbete.

 Ta till exempel Ecco Homo-utställningen i riksdagen. Den var 
ju mycket speciell i sin tillblivelse. Elisabeth Ohlson tog kontakt 
med Tasso Stafi lidis och mig och vi träffades. Vi visste att väldigt 
många riksdagsledamöter talade om utställningen utan att ha sett 
den. Riksdagsledamöter är ju inte oftast inte på hemorten när ut-
ställningar visas där och därför tyckte vi att den skulle visas i riks-
dagen. Och Elisabeth Ohlson var med på noterna. Vi skulle alltså 
visa den i riksdagen, men det blev en komplicerad resa. Vi gick 
till Birgitta Dahl som sa: ”Ja, självklart ska utställningen visas i 
riksdagen. Det är viktigt. Samhällsdebatten handlar om det här och 
den ska fi nnas tillgänglig för riksdagsledamöterna.” Sedan mötte 
hon resten av talmanskonferensen. En av reaktionerna löd: ”Men 
tänk på alla skolbarn som besöker riksdagen, hur skulle de drabbas 
av denna utställning?!” Vi skulle därför inte få ha den där alla andra 
utställningar visades utan den skulle förpassas till Nubiska rummet, 
som ligger ganska oländigt till i riksdagen, det är där man spelar 
bridge. Där skulle den få visas veckan efter sportlovet. Birgitta 
Dahl och jag åkte iväg på sportlov och kvar var Tasso Stafi lidis. 
Plötsligt kom vaktmästarna och sa att där kunde man inte hänga 
utställningen eftersom man inte fi ck ta ner gobelängerna från väg-
garna. Det var ju svepskäl. Det var ingen konst att ta ner dem. Tasso 
och jag satt i ständig telefonkontakt med varandra. Vad göra? Tasso 
hade kontakter med Dramaten och därifrån fi ck han hyra stativ. Det 
kostade 35 000:- och vi hade inga pengar, men vi sa att vi ska fi xa 
det på något sätt. Utställningen skulle helt enkelt bli av! De här 
stativen kunde vi arrangera som kors och så hängdes alla de vackra 
fotona på dessa och det sattes på soft musik. Det blev ett väldigt 
speciellt ljus genom takfönstret. Rummet var öppet dygnet runt för 
riksdagsledamöter, tjänstemän och alla i departementen. Under en 
veckas tid var det ”klickfullt” av folk. Det fanns besökare klockan 
ett på natten. Det var helt fantastiskt, hur bra det blev. Sedan fi ck 
vi våra partier att betala de 35 000 kronorna. 
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 Jag berättar det här för att illustrera hur man på det här sättet 
svetsas samman kring en fråga och hur det sedan fortsätter och 
man gör andra saker. Det blir ett steg mot nästa reform. 

 Flera har vittnat om att det här med adoption kanske gick lättare 
och fortare än vad man hade tänkt sig. Det tror jag beror just på 
samarbetet över parti- och blockgränser, att man förmedlar kunskap 
och har förtroende för varandra. Det skapar möjligheter. Nu hop-
pas vi bara att möjlighet till insemination blir verklighet. Det har 
vi motionerat om länge i riksdagen. Och det görs ju redan utanför 
samhälleliga system, det är ingen konst. Jag berättade för en par-
tikollega vid kaffet en gång att det är bara att ta en tårtsprits och 
så fi xar mannen det och sedan så… Vi hade gräddtårta på bordet 
och partikollegan höll på att smälla av!  Det är ju dumt att ha en 
lagstiftning som lägger hinder i vägen för sådant som i alla fall 
görs.

Jens Rydström
Jag tänkte sticka emellan med en fråga här. Vi sitter ju alla centralt 
i Stockholm, men jag funderar lite på lokalplanet, Vid den här tiden 
och sommaren efteråt var det ett förfärligt liv, i olika kommuner 
så vägrade man att utse partnerskapsförrättare. Jag tänkte om ni 
hade några kommentarer kring det. Var det en annan situation både 
inom partierna och på ett visst plan ute i landet? Kan man se någon 
skillnad mellan stad och land?

Eva Ahlberg
Jag tror inte att det var någonting annat än vad man kunde förvänta 
sig. Jag tror ingen hade förväntat sig att det skulle fungera problem-
fritt på en gång och att alla direkt skulle ställa upp och registrera 
partnerskap. Det fanns ju vigselförrättare i Stockholm som ville 
göra det och det fanns vigselförrättare i alla partier som inte ville 
göra det. Det fi nns fortfarande både vänsterpartister och sossar som 
vägrar att ställa upp och registrera partnerskap, vilket jag tycker 
är en skam. 
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 Huruvida det gick långsammare att klara ut tankarna om partner-
skap ute i landet, det vet jag inte. Jag tyckte inte debatten var livaktig 
i hela Sverige innan lagen gick igenom. Det är väl som vanligt en 
del geografi ska skillnader. Det var skillnad mellan Stockholm och 
bibelbältet.

Barbro Westerholm
Om man tittar på Folkpartiets riksdagsgrupp så var de som företrädde 
partiet och bodde i bibelbältet överlag negativa och de var också 
mycket angelägna om att inte tappa röster eftersom de ville bli 
återvalda. Som riksdagsledamot tycker jag att det är väldigt viktigt 
att man inte är beroende av sitt uppdrag utan att man har ett annat 
yrke att gå till så att man inte behöver kämpa mot sitt samvete för att 
bli omvald. Vi hade en riksdagsledamot, Ingrid Ronne-Björkqvist 
från Småland, och hon förlorade sin plats på grund av att hon var 
för partnerskap. En partikollega från bibelbältet tog den platsen 
istället.

Jens Rydström
En annan sak jag har funderat på är det här med aids-problematiken. 
Redan på 1980-talet hade vi en situation som gjorde att väldigt 
mycket uppmärksamhet kom att riktas mot homosexuella mäns 
problem. Att argumentera för partnerskap som ett sätt att förhindra 
aidsepidemin har jag inte sett särskilt ofta i det pressmaterial som 
jag gått igenom. Men det förekom i en debattartikel, i DN tror jag, 
som publicerades strax före omröstningen och som bland annat var 
undertecknad av Kjell-Olof Feldt. I riksdagsdebatten sas det att det 
inte var ett argument för partnerskapslagen.  

Barbro Westerholm
Som jag såg det, spelade det en väldigt liten roll. Det handlade 
istället i första hand om att bejaka kärleken mellan människor och, 
som Maj-Lis tagit upp, om rättvisan. Det var de motiv som var de 
allmänt förhärskande. Jag upplevde nästan att man ville plocka 
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bort hiv-motivet, för det var ju irrelevant i sammanhanget – hiv ska 
bekämpas på annat sätt än genom en partnerlagstiftning.

Eva Ahlberg
Frågan om partnerskapslagen restes av Socialstyrelsen med hjälp 
av aids-frågan. Men efter det så tror inte jag heller att det var något 
viktigt argument. Det var på något vis bara för att öppna dörren. Det 
är möjligt att Örtendahl [Socialstyrelsens dåvarande chef] verkligen 
menade allvar med det han sa, det är fullt möjligt. Men i och med 
att dörren då öppnades så kom alla de riktiga argumenten fram.

Barbro Westerholm
Jag vet inte riktigt hur det ligger i tiden. Från början var hiv-frågan 
ett homosexproblem så att säga. Gradvis så har den övergått till ett 
allmänt problem även i heterosexuellas förbindelser. Så jag vet inte 
om det hade hänt något på den fronten, som gjorde att det inte riktigt 
var relevant att använda det som ett argument i hiv-debatten.

Tobias Wikström
Jag tror att det förekom här och där att hiv-bekämpningen an-
vändes som argument. Men tror jag snarare att hiv-epidemien hade 
betydelse för att homosexualiteten blev synlig. Indirekt så gjorde 
hiv-epidemien att man inte kunde blunda för att det fanns homo-
sexuella, man kunde inte längre låtsas som om homosexuella inte 
fanns. Hiv är ju en märkligt homosexuell epidemi ändå på något 
sätt, för homosexuella har ju alltid varit den största gruppen bland 
de smittade i Sverige. Nu talas det mindre om det eftersom det fi nns 
bromsmediciner. Men det var ju under hela 80-talet och långt in på 
90-talet homosexuella män och sprutnarkomaner som drabbades 
i störst utsträckning.
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Jan Hammarlund
Jag vill kommentera det här. Då på den tiden, när aids och hiv dök 
upp här, då var ju jag aktiv i allra högsta grad. Jag kan säga så här 
att jag tror att det var en väldig tur att vi hade kommit så långt i 
homokampen som vi hade gjort när viruset dök upp. Det måste ha 
varit fruktansvärt för homosexuella i länder där man överhuvud-
taget inte hade avancerat så långt som hos oss. Det rörde sig ändå 
om en sjukdom som åtminstone i västvärlden och USA i första 
hand drabbade homosexuella män. Detta gjorde också att hela ho-
morörelsen fi ck en oerhört positiv betydelse för hiv-preventionen 
som jag tror att få är medvetna om idag, speciellt idag när hiv-
preventionen har krympt till nästan ingenting i Sverige, den är 
alltså i bedrövligt skick. 

Lena Lennerhed
Idag fokuserar vi ju på den svenska utvecklingen, men samtidigt 
så är det ju så att partnerskapslagar har man infört i många andra 
länder också. Jag skulle bara vilja fråga er lite grann kring själva 
det politiska arbetet, vare sig ni nu är homoaktivister eller om ni 
jobbar som politiker. Hur mycket samarbetade ni med folk i andra 
länder? Hade man ett intensivt samarbete – kunskapsutbyte och 
erfarenhetsutbyte – eller hade man det inte? 

 Jag undrar också om Tobias och Eva utifrån RFSL-perspektivet 
hade väldigt mycket kontakter med svenska riksdagsledamöter 
 eller om ni inte hade det? Hur såg den kanalen ut? Var det öppna 
 dörrar? 

Tobias Wikström
Nu för tiden så tror jag att om man arbetar inom RFSL så behöver 
man inte skriva motionerna åt riksdagsledamöterna eftersom det 
numera fi nns både medvetenhet och kunskap om de här frågorna. 
Det gjorde vi inte då heller, men i väldigt många frågor så handlade 
det om att vi var tvungna att hjälpa till med så pass mycket fakta-
kunskap så att vi i princip skrev hela motionen. Partnerskapsarbetet 
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var speciellt för där fanns det ju en utredning. Vi hade jättemycket 
kontakt med riksdagsledamöter under de här åren. Sveriges riksdag 
är ju helt unik på så sätt att man bara kan ringa upp ledamöterna – 
det är betydligt svårare att komma nära regeringen – och det gjorde 
vi ju otroligt systematiskt, vi prickade av: Vem har ansvar för den? 
Och vad svarade de? Sa de: ”ring i morgon”, då ringde vi igen 
nästa dag. När vi var inne på upploppet var vi väldigt på. Och vi 
visste ju att det var motståndarsidan också. De skickade ut många 
brev och gratisprenumerationer till Dagen till riksdagsledamöterna. 
Barbro sa till mig en gång att tidningen Dagen fungerade jättebra 
som dörrstopp.

Barbro Westerholm
Angående frågan om det internationella samarbetet: För min del så 
besökte jag naturligtvis Danmark under arbetet med utredningen. 
Kent Carlsson ordnade också så att norska företrädare kom till 
riksdagen. Efter omröstningen har i varje fall jag blivit inbjuden 
till olika ställen för att berätta om mina erfarenheter. Men det har 
man inte så mycket tid till, när man fått igenom en fråga då går 
man vidare till nästa fråga.

 När det gäller ett underlag till motioner och sådant så är man 
naturligtvis väldigt beroende av att få kunskapsunderlag från de 
som verkligen kan frågorna. Det är klart att intresseorganisationer 
har ett intresse av att vi landar på ett visst beslut. Men som riks- 
dagsledamot måste man också fundera över vad man själv tycker. 
Och ta reda på vad det fi nns för andra åsikter i frågan.

 Nu arbetar jag ju själv som lobbyist och jobbar gentemot riks-
dagspartierna. När jag började med detta funderade jag över vad 
jag tyckt har varit bra respektive dåligt hos andra lobbyorganisa-
tioner. Det är tre lobbyorganisationer som jag har kopierat från i 
mitt nuvarande uppdrag som lobbyist och de är: Sveriges Före-
nade Studentkårer, Reumatikerförbundet och RFSL. De tre har 
det gemensamt att de kommer med ett gediget kunskapsunderlag. 
Jag gör också klart för den riksdagsledamot jag möter att jag har 
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förståelse för att han eller hon behöver ta in andra synpunkter och 
göra sina avvägningar. Det tror jag är väldigt viktigt i relationen 
mellan intresseorganisationer och politiker för att skapa respekt 
och förtroende.

Eva Ahlberg
Jag vill prata lite grann om det internationella samarbetet. Från 
RFSL:s sida hade vi ett omfattande nordiskt samarbete. Under hela 
slutet på 80-talet och åtminstone halva början av 90-talet, så hade 
vi regelbundna möten inom de nordiska förbunden, vi träffades en 
gång om året och hade ordentliga dragningar. Partnerskapsfrågan 
var ju en sådan fråga som var uppe på alla dessa möten ända från 
att den blev aktuell. Som vi har sagt tidigare så hann ju Norge före 
oss med ett år. Segdragningen var vi inte glada över. 

Jens Rydström
Det fi nns en tävlan i Norden om att vara den bästa välfärdsstaten. 
När jag var i Norge och pratade sa jag vi i Sverige kunde leva med 
att Danmark hann före oss, men att Norge gjorde det var svårare 
att hantera…

Tobias Wikström
Det har pratats mycket om mediernas stora betydelse och det skriver 
jag under på. Man kan inte säga att medierna var positiva, därför 
att det var de egentligen inte, men frågan fi ck väldigt mycket upp-
märksamhet. Om någon tokstolle från den kristna högern hade sagt 
någonting, så fi ck han mycket uppmärksamhet och det framställdes 
som något otroligt egendomligt. Kända homosexuella personer 
fi ck alltid mycket uppmärksamhet, naturligtvis därför att det var 
lite spännande med en sådana, men det hjälpte ändå till i de här 
frågorna.

 Man ska komma ihåg att det här var under en tid då det inte fanns 
någon som tänkte på att införa en myndighet som HOMO. Inom 
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RFSL skämtade vi och kallade oss för Kungliga Homofi liverket. 
Nu kan vi inte göra det, för nu fi nns det en sådan myndighet. 

Det var som om journalisterna inte fattade att vi var en intresse- 
organisation, att vi var en part i målet, när uppgifter var tvungna 
att kontrolleras och verifi eras. Det kunde hända att det ringde folk 
från redaktionen på nåt debattprogram i TV som skulle handla om 
homosexualitet. De ringde och frågade: ”När kom utredningen? 
Vad stod det i den? Vilka åsikter kom till uttryck?” Jag kunde höra 
hur de satt och skrev samtidigt och tänkte: ”Det jag säger kommer 
att gå rätt ut i sändning” – och det var precis så det var! Vi var ju 
lobbyister, vi ville ju få ut vår syn på saken, vi kom naturligtvis inte 
med några felaktiga faktauppgifter, men våra perspektiv kom ju ut 
väldigt väl tack vare att vi har så otroligt lata journalister i det här 
landet. Men också på grund av att det fi nns en positiv inställning 
till alla människors lika värde. Den typen av frågor får otroligt 
mycket uppmärksamhet.

 Eva åkte på hästjobbet för att ordna upp alla pressklippen som 
kom i tjocka, bruna kuvert. Tyvärr betalade vi styckepris för dem, 
så det blev dyrt, men av tjockleken på kuverten kunde man dra 
slutsatsen att frågan fi ck otroligt mycket uppmärksamhet. Jag kan 
inte komma på någon annan fråga som har fått så mycket uppmärk-
samhet i både lokalpressen och i rikspressen.

Eva Ahlberg
Vi skrev också mycket själva. Vi skrev pressmeddelanden och inte 
sällan fi ck de uppmärksamhet. Jag har ju skrivit pressmeddelanden 
också på mitt nuvarande jobb och det är en i jämförelse mycket mer 
hopplös sysselsättning. Inte kul alls. Så det var ju väldigt positivt 
för RFSL:s del. 

 Vi hade också väldigt öppna kanaler till fl era riksdagsledamöter 
och till riksdagen. Märk väl att detta var innan e-posten. Du Tobias 
började ju använda e-post tidigt, men det var inte förrän 1994. Innan 
dess var det fortfarande telefoner som gällde och riksdagsledamöter 
var inte lätta att få tag på via telefon. Det var ett hästjobb.
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Maj-Lis Lööw
För min del så minns jag egentligen bara arbetet som gjordes av 
 Homosexuella Socialdemokrater. De tog sig an oss som var en-
gagerade i partnerskapslagen. Vi hade täta sittningar med dem i 
lagutskottet, (s)-gruppen och Håkan Andersson. Det var jättelärorikt. 
Överhuvudtaget så tycker jag att hela den tiden när jag jobbade med 
det här var full av aha-upplevelser och ihjälskjutna fördomar. Det 
var väldigt berikande att få jobba med den här frågan.

  
Jens Rydström
Vad jag förstår var Sverige relativt tidigt ute med sitt lagförslag. I 
och med den här utredningen, som kom 1984, så var man beredd 
att diskutera saken och det uppmärksammades i tidningarna i en 
massa länder att nu ska homosexuella få gifta sig i Sverige. Sen 
tog det visserligen lång tid innan förslaget blev verklighet, 

 Nu tänkte vi låta publiken ställa frågor. 

Okänd åhörare
Det har varit jättespännande och roligt att få höra den lilla historien 
bakom den stora historien. Det är två saker jag skulle vilja höra 
lite mer om. Det första handlar om det som Barbro och Tobias har 
beskrivit, det vill säga att kvinnorna var mer positivt inställda än 
männen. Vad var det egentligen som gjorde att kvinnor inom poli-
tiken och föreningslivet lättare tog sig an den här frågan i början på 
90-talet? Kanske handlade männens motstånd om att de hade lite 
mer att förlora på att den traditionella heterosexuella kärnfamiljen 
ifrågasattes? Maj-Lis berättade om grupper av kvinnor som hade 
diskuterat familjen och ifrågasatt den. Kvinnor var alltså mer öppna 
för en annorlunda familj, även om de var familjevänliga. Att driva 
partnerskapslagen handlade om en typ av familjevänlighet. Jag är 
lite nyfi ken på vad ni säger om det och om ni andra i föreningslivet 
kunde se samma könsskillnad i era kontakter och i era arbeten.

 Jag skulle också gärna höra lite mer om varifrån idén om part-
nerskapslagen kommer. Det har ju hänvisats till aids-epidemien 
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på 80-talet och de känslor som den rörde upp och att det skulle 
handla om empati. Men själva idén – varför skulle det just vara 
ett registrerat partnerskap? Efter att ha lyssnat verkar det som om 
RFSL varit en viktig aktör genom att de hade ett förslag. Kanske 
kan man beskriva det som att ett fönster öppnar sig – det fi nns 
helt plötsligt en möjlighet och är man förberedd så kanske det går 
vägen. Kan man beskriva det som hände på det sättet? 

Är det så att RFSL hade genomgått en utveckling under 80-
talet? Jan beskrev sig som aktivist mera i termer av kamp och 
demonstration, medan det för Tobias och Eva mer handlade om 
lobbyarbete, kontakter, att driva på, ge underlag och så vidare. 
Har RFSL genomgått en utveckling och därmed blivit inriktad på 
att driva rättighetsfrågor och är det därför som man i ett visst läge 
plötsligt vinner gehör? Ni ockuperar trappan på Socialstyrelsen för 
att komma in i det politiska spelet och kan därifrån driva frågan 
vidare. Vad jag är nyfi ken på är alltså varifrån själva idén kom och 
varför det blev den här frågan och inte en annan.

Barbro Westerholm
1973 behandlade riksdagen det här med samlevnad mellan två 
personer av samma kön och sa ja till att det var en accepterad sam-
levnadsform. Det kan man väl säga, att där någonstans så börjar, 
åtminstone utifrån min utgångspunkt, historien och sedan går den 
vidare. Eva var inne på den utredning som kom 1984 om homosex-
uella och samhället. När man läser i början av den utredningen tror 
man att nu kommer det att argumenteras för äktenskap. Men det 
gjorde man inte. Den talar först för äktenskap men backar sedan den 
på grund av: ”de grundmurade värderingarna som fi nns i samhället 
om äktenskapet som institution för familjebildning mellan man och 
kvinna.”Så skrev man. Sedan avvisade man registrering, därför 
att då skulle man få ett rättsinstitut som pekade ut vissa personer i 
samhället. Sedan tillkom lagstiftningen om homosexuella sambos 
istället. Därefter har jag inte hittat det mellanläge som blev verk-
lighet i och med lagen om registrerat partnerskap. Jag vill fråga 
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er: Är det i den danska historien som man måste hitta det här med 
registrerat partnerskap? Är det därifrån själva termen kommer? 

Eva Ahlberg
Jag tror att utredningen från 1984 fi ck betydelse för att det där kallas 
för registrering. Men kombinationen ”registrerat partnerskap” kom 
nog från Danmark. Det uttrycket tror jag inte användes i Sverige 
innan dess.

 För att svara lite grann på dina frågor så tror jag att mäns och 
kvinnors olika hållning handlar om sex. När man pratar om ho-
mosexuella så tänker de fl esta på män, på bögar. Och då blir det 
fruktansvärt äckligt. Det handlar inte ett dugg om familjebildningar 
eller synen på äktenskap utan det handlar bara om sex och snusk. 
Däri ligger skillnaden tror jag. Kvinnor tänker lika mycket på bögar 
som män när det handlar om homosexualitet, men för kvinnor är 
det inte lika provokativt.

 Du pratade också om att aids-epidemin skulle ha väckt empati 
och att det skulle vara en av orsakerna bakom partnerskapslagen. 
Jag tror inte att det handlar ett dugg om empati – det handlar om 
skräck. Det handlar om ett försök att få homosexuella att gifta sig 
och leva i parförhållanden så att de slutar upp med att vara ute och 
snuska sig i buskarna och smitta heterosexuella, alltså de som också 
har sex med kvinnor. Det handlar inte om empati, tror jag.

 Det sista jag ville säga handlar om frågan om RFSL har förän-
drats eller om metoderna har förändrats. Vi demonstrerar ju fort-
farande, fast vi kallar det för parad. Vi gamla vänsteraktivister 
tycker det är lite trist kanske. Jag tror att det har blivit möjligt med 
lobbyism på ett sätt som det inte var innan, därför att då fanns det 
ingen som var intresserad av att lyssna på det vi sa.

Tobias Wikström
Jag måste få svara på det sista du tog upp: Hur kom det här med reg-
istrerat partnerskap in i bilden. Det är väldigt oklart. Det fi nns väldigt 
lite dokumenterat, tror jag, om hur den processen blev  aktuell. Alla 
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tänker på Danmark, plötsligt hände det där. Erfarenheter från den 
väldigt långvariga statliga utredningen Homosexutredningen som 
alltså kom 1984 var att det var två saker som allmänheten, vad nu 
det är, hade väldigt svårt för. Man hade svårt för att kalla ett sam-
könat förhållande för äktenskap och man hade svårt för allting som 
handlade om homosexuella och barn. Det registrerade äktenskap 
blev ett sätt att ändå få igenom en lagstiftning. Vi i homorörelsen 
accepterade detta, kapitulerade inför dessa fördomar. Men man kan 
samtidigt lika gärna säga att det vi gjorde var att vi tog det som var 
acceptabelt, alltså vi avstod från äktenskapet och från barn. 

 Jag kan tycka såhär i efterhand att det ändå var rätt så bra. 
 Numera framstår skillnaden mellan äktenskap och partnerskap som 
nästan löjlig. Nu går ju debatten på det här sättet: Nu har vi ju det 
här, vad är det då att tjafsa om? Varför kan det inte få kallas äkten-
skap, med nästan samma juridiska innebörd? På något sätt kom vi 
närmare äktenskapet och barnfrågan har ju utvecklats, som vi har 
pratat om. Jag tror nog att vi har kommit längre fram tack vare att 
vi har antog det registrerade partnerskapet. Fast det nu framstår 
som så futtigt att vi ska ha en separat lagstiftning för oss. 

Maj-Lis Lööw
Det fanns väl en ambition i utredningen att partnerskapslagstift-
ningen skulle bli så lik äktenskapslagstiftningen som det någonsin 
var möjligt. Men som jag sa förut: Hade vi då vid den tidpunkten 
kallat det för äktenskap då hade vi inte fått gehör i riksdagen, det 
är säkert.

Peter Frejhagen 
Jag har suttit och skrivit som en galning. Jätteintressant har det varit. 
Peter Frejhagen heter jag. Jag har varit med i socialdemokraterna 
sedan slutet av 80-talet, jag har jobbat inom Homosexuella Social-
demokrater och jag har också varit aktiv inom RFSL. 

RFSL var faktiskt väldigt strategiska när de valde att arbeta för 
registrerat partnerskap likväl som att partierna valde någon form av 
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konsensus som man kunde enas omkring. Jag formulerar min fråga 
såhär: Hur mycket handlar det om denna pragmatism, att bögar och 
fl ator och transpersoner var uteslutna från partierna i dessa frågor? 
Jag menar inte att RFSL blev partipolitiskt bundet utan mera att 
det var den form som vi som så att säga var tvungna att välja i just 
den här enskilda frågan. Kanske kan ni också svara på varför RFSL 
gick från aktivism till reformism i just de här frågorna. 

Jag har också en fråga till fråga till Maj-Lis och Barbro: Hur 
tänkte ni kring alla bögar och fl ator och transpersoner som fanns 
inom partierna, men som valde att vara osynliga eller att gå till 
RFSL. 

Barbro Westerholm
För mig var det inte partipolitik utan en mänsklig rättighetsfråga. 
De ”sändare” som var viktiga för mig var Kent Carlsson som för 
mig var den politiker i riksdagen som kunde komma med egna 
erfarenheter. Sedan hade jag ett nätverk inom RFSL från Social-
styrelsetiden. Tobias kom med just det kunskapsunderlag som be-
hövdes och Benny Henriksson kände jag från Socialstyrelsen för 
han hade jobbat där. Jag hade kontakt med dem jag hittade och de 
som sökte upp mig. Det är mitt svar på frågan. 

 Idag är det ju annorlunda. Den som leder HBT-gruppen i riks-
dagen idag är folkpartist.

Eva Ahlberg
Någon partipolitik inom RFSL kan inte jag säga att det blev mer 
av. Ända sedan 80-talet har det funnits en del partigrupper, alltså 
Homosexuella socialister, Homosexuella Socialdemokrater och en 
del moderater. Det fanns ju fl er, men de var utanför RFSL och de 
var ju också engagerade i den här frågan.

Tobias Wikström
Det var ju så att frågan inte hade kommit så långt politiskt om det 
inte också hade hänt saker inom partierna, det vill säga att folk 
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 motionerade vid Folkpartiets landsmöte eller vid socialdemokrater-
nas kongress. Det bevakade ju vi och det var ju lika viktigt som att 
lobba gentemot politikerna. Om frågan inte hade gått tjänstevägen 
inom partierna så hade den nog inte kommit lika långt. Det som är 
så himla käckt med svenska partikongresser är ju att där förs en rätt 
öppen debatt. Inget parti kan ju vara helt säker på utgången av en 
partikongress. Det fi nns tid att diskutera och det kan det hända att 
man får fram något positivt beslut och sedan är det ju bara att ringa 
upp politikerna och säga: ”Nu fi nns det här kongressbeslutet, vad 
tänker ni göra åt det?” På något sätt jobbade vi genom att bevaka 
att frågorna gick vägen genom partierna och alltid fanns det någon 
som kunde motionera. 

Barbro Westerholm
Får jag bara tillägga att Homosexuella Liberaler fi nns ju också, 
men de dök upp för mig mera på slutet. Vid det laget behövde jag 
inte mer kunskap, men jag upplevde dem som ett stöd i ryggen. 
Ibland när jag kände mig litet ensam, vilket man gör när man driver 
den här typen av frågor och man får en massa läskiga brev och 
telefonsamtal, så kändes det väldigt skönt att ha en värmestuga. 
Homosexuella Liberaler var för mig mera av en värmestuga än en 
givare av ny ammunition – ammunitionen hade jag redan.

Jan Hammarlund
Jag vill bara kommentera en detalj som jag reagerade över tidig-
are när ni presenterade bilden av att RFSL har gått från aktivism 
till reformism. Jag tror inte att den riktigt stämmer. Visserligen 
företräder jag den aktivistiska linjen, jag vill gärna vara ute och 
slåss med polisen, men jag tycker att jag sätter väldigt mycket 
värde på reformismen också. Min uppfattning är att de här båda 
bitarna har funnits parallellt inom RFSL ändå tills på senare år då 
den aktivistiska delen tynade av lite. Och jag tror det snarast har 
att göra med sånt som kommersialiseringen av RFSL Stockholms 
öppna verksamhet. Och det är något som jag beklagar. 
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 Jag har under samtalets gång också refl ekterat lite över den här 
fullständiga stagnationen, att man tappade sugen, när Frigörelse- 
veckan blev Pride, som verkligen drivs på ett durkdrivet kom-
mersiellt sätt. Det kan också vara intressant ur historisk aspekt 
även om det fi nns folk som har kompletterande beskrivningar.

Maj-Lis Lööw
Det är inte säkert att jag förstod din [Frejhagens] fråga rätt. Jag måste 
ju säga att jag gick inte och funderade på hur många  homosexuella 
socialdemokrater det fanns eller att jag tänkte att jag gjorde det för 
deras skull. Jag tog kanske för givet att om man var homosexuell 
och var beredd att visa det utåt så gick man med i Homosexuella 
Socialdemokrater och då kanaliserades kraven via dem. Hade jag 
refl ekterat vidare så skulle jag nog ha undrat om partnerskapslagen 
skulle vara till någon nytta om man inte är beredd att gå ut med 
sin homosexualitet. Men många blir ju också stärkta av det faktum 
att man får den här lagen och att den här frågan diskuteras. Det 
var ju så att de kontakter som vi hade med Håkan Andersson och 
hans killar betydde väldigt mycket. Framförallt kände man att det 
på något vis förpliktande, det fanns ett partipolitiskt beslut och nu 
ville de få igenom lagstiftningen. Det var dem man svek om vi 
inte klarade av det.

Peter Frejhagen
Det jag fokuserade på var mer den här känslan av maktlöshet som 
partimedlem, det vill säga vi var tvungna att lämna över till Maj-Lis 
att driva frågan därför att det inte fanns någon plats inom partiet 
för oss att själva agera i frågan. Nu hamnade vi inom Världens 
hem istället, eftersom vi där själva kunde agera, formulera, tänka 
och så vidare. Men då det blev ju inte partipolitiskt formulerat. 
Det var i och för sig en styrka. Idag känner jag att det är en otrolig 
styrka att jag faktiskt kan lämna det socialdemokratiska perspek-
tivet och istället vara HBT-aktivist. Men samtidigt var det ju inte 
ett fritt val.
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Barbro Westerholm
Jag tror att det här har förändrats nu. Då var det RFSL som var 
viktiga erfarenhetsbärare. Det var där styrkan fanns och det var 
de som stod som kunskapsförmedlare innan de hoppade av utred- 
ningsarbetet. Men idag är det nog väldigt annorlunda. Nu har vi 
ingen från Homosexuella Liberaler här, men jag skulle tippa att 
de känner att de idag har en tydligare roll inom partiet. Inte minst 
genom Martin Andreasson som ju nu också sitter i riksdagen. Det 
har betydelse.

Lena Lennerhed
Har vi några fl er frågor och kommentarer från publiken? Då får 
Jens ställa en avslutande fråga.

Jens Rydström
Jag har en avslutande fråga som jag hoppas också kan få oss att 
blicka lite framåt. Jag var på riksdagsbiblioteket i morse och plock-
ade fram voteringsprotokollet från den här berömda omröstningen 
och jag tänkte jag skulle formulera någonting utifrån det. Vi har 
pratat om skillnaden mellan kvinnor och män och vi har pratat om 
skillnader mellan generationer. Jag noterar i protokollet att när 
folkpartisterna var närvarande så röstade åtta mot och samtliga var 
män. Om man tittar på socialdemokraterna så röstade alla närvar-
ande för, det var tio frånvarande, nio män och en kvinna, bland de 
frånvarande var Ingvar Carlsson och Göran Persson. 1986 skrev 
Hans Nestius en debattartikel i DN, där han hävdade att tunga 
namn inom socialdemokratien motsatte sig idén om samboskap 
för homosexuella, bland annat Ingvar Carlsson. Det är inte min 
mening att brännmärka honom. Jag kan också notera att en av de 
två moderater som gick emot partilinjen och röstade ja var Fredrik 
Reinfeldt och idag är han partiledare!

 Det verkar ju som det här har varit en fråga som har kommit 
underifrån på något vis. Den har i hög grad drivits av kvinnor 
och man har haft problem med att få pojkarna i partiet – som du 
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sa Maj-Lis – att ställa upp. Hur upplever ni att det är nu? Hur 
etablerad är den här frågan? Hur många tunga namn är helt för? 
Vilken förändring har skett på de här tio åren i det avseendet?

Barbro Westerholm
Jag vågar inte säga hur det ser ut i Folkpartiets riksdagsgrupp idag 
eftersom det har kommit in så många nya som jag inte känner sedan 
tidigare. Men jag upplever det som att de starkaste förespråkarna när 
vi började med frågan var Daniel Tarschys, Maria Leissner, Ingrid 
Ronne-Björkqvist och jag själv. Tre kvinnor och en man. Jag är 
född 1933 och Ingrid 1934, Maria är lite yngre och Daniel är tio år 
yngre. Nog upplever jag rent allmänt att det här är naturligare för 
den yngre politikergenerationen. Men i riksdagsgruppen kan jag 
tänka mig att det fortfarande fi nns de från bibelbältet som har svårt 
för frågan. Jag har inte sett röstprotokollet från adoptionsvoterin-
gen. Har du tittat på det Jens? (Jens: ”Nej.”) Det vore intressant att 
se, man borde jämföra dem vad avser kön och ålder.

Maj-Lis Lööw
Jag känner inte personerna i riksdagsgruppen på det viset alls. Men 
visst har det hänt saker, det har självklart skett förändringar.

Jag vill kommentera det Jens säger. Jag vet inte om jag sade det 
förut, men i mina mörkaste stunder räknade och räknade jag röster. 
Jag gick till riksdagsgruppens gruppledaren och sa att du får väl 
kvitta ut de där som absolut inte kan tänka sig att rösta för. – ”Här 
ska inte kvittas ut någon”, sa han. Så ingen fi ck kvittning. 

Barbro Westerholm
Man ska komma ihåg att det rådde en form av kvittningsförbud 
fram till klockan tre. Men därefter vet jag att det var fem ledamöter 
som försvann ner till Bryssel illa kvickt och jag vet inte hur många 
till som var utkvittade efter klockan tre. Om du [Jens] ska skriva 
historia kan det vara intressant att veta. Jag vet inte hur man kan 
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få tag på den uppgiften, men det skulle ju vara intressant. Jag vet 
bara att vi tappade minst fem ja-röster efter klockan tre.

Jens Rydström
Någon som har något ytterligare att säga?

Eva Ahlberg
Det är lite tramsigt, men jag har något att berätta. Det kan vara kul 
för er som var på plats i riksdagen. När röstningen gick igenom 
och man såg siffrorna på tavlan då var jag så rörd så tårarna bara 
trillade samtidigt som jag febrilt skrev upp siffrorna eftersom jag 
behövde ha dem med mig tillbaka till kontoret. Och mitt i detta 
stora emotionella kaos så friade Jeanette till mig! [Applåder.] 

Maj-Lis Lööw
Barbro sa redan i sitt inledningsanförande att det var så fi nt att få 
brev från alla föräldrar som tackade och jag tyckte det var jätteroligt 
med alla bröllopskorten. Det var många som skickade ett sådant 
utan att jag på något vis hade varit inblandad. De kom ihåg att de 
skulle skicka ett till mig. Det kändes jättebra!

Lena Lennerhed
Då vill vi tacka er så mycket för detta enormt fascinerande semi-
narium och dessa interiörer från politikens korridorer. Jag känner 
mig som en politisk oskuld, när jag lyssnar på er, det har varit oer-
hört lärorikt. Det har varit jättespännande. Tack så väldigt, väldigt 
mycket för att ni kom hit. [Applåder.]  
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