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Det følgende er konklusioner og anbefalinger fra 
undersøgelsen Regnbuefamiliers forhold 2008.  
 
Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse, hvor 
32 familier omfattende 44 børn i alderen 0‐18 har 
deltaget. Forældrene omfatter 20 mænd og 65 
kvinder, herunder 1 transseksuel kvinde. 
• 15 af mændene og 37 af kvinderne er 

biologiske forældre 
• 10 af mændene og 54 af kvinderne er juridiske 

forældre 
• 18 af mændene og 64 af kvinderne er sociale 

forældre 
• 19 familier har benyttet anonym sæddonation 
• 1 familie har benyttet sæd med identity 

release 
 
 
 
Børneloven må ændres, så den omfatter alle 
nyfødte børn. Dermed undgås at børn ufrivilligt 
kun har én juridisk forælder, ligesom 
statsborgerskab sikres. 
 
Alt for mange børn rammes i dag af 
utidssvarende lovgivning, der som konsekvens 
har, at de ufrivilligt kun har én juridisk forælder. 
Problemerne skyldes fortrinsvis, at børnenes 
slægtskab fastlægges ved adoptionsloven i stedet 
for, som for andre børn, ved børneloven.  
 

6 ud af 44 børn i undersøgelsen har ufrivilligt kun 
en juridisk forælder pga. forhindringer i 
lovgivningen.   
 
Forældrene til det ene barn blev skilt før det var 
muligt at stedbarnsadoptere. 5 af børnene er 
ramt af 3‐måneders‐reglen1, og 2 af børnene er 
yderligere ramt af 25‐års‐reglen2. 
I alt har 21 af børnene været ramt af 3‐måneders‐
reglen. Heraf har 2 af børnene tillige været ramt 
af 2,5‐års‐reglen3, og 2 af børnene ramt af 25‐års‐
reglen. Det betyder, at næsten halvdelen af 
børnene har været ramt af reglerne om adoption. 
Hertil kommer 1 barn, som ikke har dansk 
indfødsret fordi den biologiske mor ikke er dansk 
statsborger. 
 
 
 
Undersøgelsen illustrerer, at mennesker får de 
børn de ønsker. Lovgivning kan gøre det mere 
besværligt, men ønsket om at stifte familie kan 
ikke reguleres ved lov. 
 
Undersøgelsen illustrerer, at mangfoldigheden i 
familiestrukturer er omfattende. Det er vigtigt at 

                                                
1 Adoption kan tidligst finde sted 3 måneder efter 
fødslen 
2 Adoptanten skal være fyldt 25 år 
3 2,5 års samliv en forudsætning for 
stedbarnsadoptionadoption 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bemærke, at der er tale om positive valg. 
Børnene i undersøgelsen er fra 0 til 18 år gamle. 
Flere af børnene har kunnet opleve, at der i deres 
levetid er indført love, som skulle forhindre, at 
der skulle blive flere af deres slags familie. En hel 
del af børnene er blevet til under og på trods af 
forbuddet mod kunstig befrugtning til lesbiske.  
 
 
 
Der bør gives adgang til, at par af samme køn kan 
prøves som adoptanter. 
 
Mange – ikke mindst blandt mændene – ville 
gerne have adgang til adoption. Dette ville give 
mandlige par mulighed for at skabe en 
kernefamilie. Denne mulighed findes ikke i dag. 
En anden mulighed ville være at benytte sig af 
surrogatmoderskab (rugemoderskab). Så vidt 
vides findes der ikke i Danmark regnbuefamilier 
af denne type, men Landsforeningen får jævnligt 
forespørgsler fra bøsser, der overvejer 
muligheden, og fra kvinder, der overvejer at 
hjælpe bøssepar. 
 
 
 
Det er problematisk, at et barn ikke får nogen 
juridisk tilknytning til de sociale forældre, hos 
hvem det vokser op. Der bør lovgives, så alle 
sociale forældre til et barn kan anerkendes. 
En sådan mulighed vil gøre det overflødigt at 
skabe meningsløse hierarkier blandt forældrene 
 
Mændene, der ønsker at være fædre, får børn 
med kvinder i forskellige strukturer. Der vil typisk 
være tale om tokernefamilier, hvor børnene får 
to hjem. Der er eksempler på, at man vælger at 
bo i samme hus, men sådanne eksempler er ikke 
med i undersøgelsen. I familierne vil der ofte 
være mere end to voksne om børnene, og det er 
væsensforskelligt, hvordan man i den enkelte 
familie ser situationen: Nogle betragter sig som 
to forældre med partnere, andre som fire 
forældre. Lovgivningen opererer kun med to 
juridiske forældreroller, så nogen må blive 
forældre uden juridisk forældreskab. I 
undersøgelsen er der familier, hvor de biologiske 
forældre er juridiske forældre, og andre hvor den 

biologiske mor og hendes partner er juridiske 
forældre.  
I praksis er der to dimensioner i det juridiske 
forældreskab: Slægtskab og forældremyndighed. 
Begge dele kunne ændres, så der kunne være 
mere end to.  
Allerede i dag er det sådan ved adoption, at et 
voksent menneske anerkender forældreskabet til 
et barn, som det ikke er genetisk beslægtet med. 
Samfundet anerkender, at et sådant forhold er et 
fuldt forælder‐barn‐forhold. Der er intet der taler 
for, at et sådant forhold skulle forhindres af, at 
barnet tillige har sine genetiske forældre som 
juridiske forældre. I dag er det selvfølgelig sådan, 
at børn ikke automatisk arver efter de ikke‐
juridiske forældre, og at de ikke arver efter 
bedsteforældrene, hvis forælderen går bort før 
bedsteforældrene. 
Forældremyndigheden kunne tilsvarende deles, 
så de voksne, der de facto er forældre for barnet, 
også får mulighed for at agere på barnets vegne. 
Nogen giver udtryk for, at det er synd for barnet 
at skulle have flere forældre, fordi det lægger for 
mange forpligtelser på barnet. Men når det nu ér 
sådan, at der er børn, der har mere end to 
forældre, så tjener det ikke barnets tarv, at 
samfundet sætter disse ind i et hierarki, hvor 
nogen står under andre. 
 
 
 
Såvel anonym som ikke‐anonym donorsæd bør 
være tilgængeligt. Der bør endvidere skabes 
lovmæssige rammer for kendte donorer, så denne 
ikke får det juridiske forælderskab, men f.eks. kan 
registreres som biologisk forælder. Dette kunne 
f.eks. ske allerede før nedkomsten, så den 
biologiske mor og hendes partner kunne 
anerkende forældreskabet straks – i dag skal de 
vente 6 måneder, desuagtet alle tre parter er 
enige, en enighed der ikke kan formidles til 
myndighederne 
 
Lesbiske, der ønsker at få børn, har flere 
muligheder end mændene – og skal derfor træffe 
nogle valg. Det ene er, om barnet skal kunne 
kende sit genetiske ophav, det andet er, om 
barnet skal have en far, altså en mandlig social 
forælder. Mange ønsker et kendt genetisk ophav, 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men det er problematisk, da der opereres med 
donoranonymitet i Danmark.   
Andre mener til gengæld, at anonym 
sæddonation er at foretrække. Dette er ud fra en 
betragtning om, at barnet kan komme til at skabe 
forventninger til en ikke‐anonym donor, som ikke 
har hold i virkeligheden. Sædbankerne har i dag 
ikke‐anonym donorsæd, men den må ikke 
anvendes på fertilitetsklinikker i Danmark. 
Modsat ikke‐anonym sæddonation via en 
sædbank er den kendte donor – f.eks. en bekendt 
til moderen, som barnet eventuelt lejlighedsvis 
mødes med, uden han dermed indtræder i rollen 
som far. Der er to eksempler på dette i 
undersøgelsen. At anvende en sådan kendt donor 
kræver stor tillid, idet både den biologiske mor og 
donoren vil være i stand til at starte 
faderskabssag 
 
 
 
Ikke‐anonym ægdonation bør lovliggøres. Det 
kunne evt. ske i form af familiedonation4.  
 
Landsforeningen får ret ofte henvendelser fra 
lesbiske par om muligheden for at den ene kan 
donere et æg til den anden, således den ene 
bliver genetisk mor og den anden den fødende 
mor (fysiologiske mor). Dette er i dag umuligt 
pga. kravet om donoranonymitet. 
 
 
 
Fertilitetsbehandling skal fortsat være tilgængelig 
uanset seksuel orientering. Der vil være tale om 
direkte diskrimination, hvis infertile borgere 
behandles eller ej afhængig af deres seksuelle 
orientering. 
 
Det må konstateres, at der blandt mænd og 
kvinder, der ønsker at stifte en regnbuefamilie, 
forekommer en del infertilitet. 
 
 
 

                                                
4 F.eks. er organdonation som udgangspunkt 
anonym, men det tillades at et familiemedlem 
donerer en nyre til et andet. 

Der er mange måder, danske myndigheder 
repræsenterer familier: Det kan f.eks. være i 
administrative systemer eller i informations‐
materialer. Disse må udformes, så de måder, 
borgernes familier ser ud, er inkluderede. 
 
Det ser i det store og hele ud til, at 
sundhedsvæsenet har taget vel imod 
regnbuefamilierne, ift. behandling mv. Der er 
nærmest ingen problemer ift. at møde op som 
forældrepar af samme køn eller som mere end to 
forældre. 
Til gengæld er det bydende nødvendigt, at denne 
inkludering også kommer til udtryk i de 
administrative systemer og i kommunikationen i 
form af skriftlige materialer osv. Man må indføre 
kønsneutrale/rolleneutrale felter5 i 
vandrejournalen og andre papirer, så medmødre 
ikke skal stå som far. Det bør også være muligt at 
anføre, om der er flere forældre, så man f.eks. 
ikke skal til at forklare sig, når man kommer til 
scanning. Dette er ikke blot for regnbue‐
familiernes og sundhedspersonalets skyld, men 
for at mainstreame mangfoldigheden i familierne 
i administrationen generelt6. Noget tilsvarende 
skete ifm. indførelsen af det registrerede 
partnerskab, som i dag optræder synligt og 
parallelt med ægteskab. 
Tilsvarende bør man tænke i et mangfoldigt 
udtryk i de materialer, der er henvendt til 
børnefamilier, så ikke alene den traditionelle 
kernefamilie er repræsenteret. 
 
 
 
Hvis fastlæggelse af forældreskabet flyttes fra 
adoptionsloven over i børneloven, som anbefalet 
ovenfor, vil alle problemerne om fædreorlov 
forsvinde. Man kunne i samme forbindelse ændre 
sprogbrug til f.eks. partnerorlov. 
 

                                                
5 F.eks. "Far/medmor", "Anden forælder" eller 
"Partner". 
6 F.eks. kan den biologiske mor i dag på 
blanketten med faderskabsoplysninger alene 
afkrydse, om hun har været sammen med én 
mand eller med flere mænd, men ikke at hun har 
benyttet anonym donorsæd. 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De familier, hvor det er en medmor, der skal 
være juridisk forælder, rammes hårdt ifm. 
fødslen. Medmødrene kan ikke blive juridiske 
forældre de første måneder af barnets liv, og har 
derfor heller ingen ret til at være sammen med 
barnet i tiden efter fødslen. Det er helt 
utilfredsstillende, at staten gennem denne 
lovgivning motiverer virksomhederne til at 
behandle nybagte forældre blandt deres ansatte 
forskelligt. Undersøgelsen viser tydeligt, hvor 
broget billedet er. Arbejdsmarkedets parter skal 
drøfte disse undtagelser som særskilte punkter i 
overenskomster. Alt i alt en hoben besvær blot 
fordi familierne er underlagt adoptionsreglerne. 
 
 
 
Når børnene får fastlagt slægtskabsforholdene 
ved fødslen, skal fødselsregistreringen afspejle 
dette. Så også her må "Far"‐kategorien ændres 
eller suppleres.  
 
Ud over den administrative side af sagen, skal det 
også nævnes, at personalet på kirkekontoret 
naturligvis skal behandle alle familier med samme 
respekt. Der er i undersøgelsen 3 eksempler på, 
at personalet har udtrykt foragt for 
familieformen.  
 
 
 
Reglerne om forældreskab bør udformes, så 
slægtskab kan fastlægges straks ved fødslen – 
eller før – så barnets situation er sikker og sikret 
fra det kommer til verden. Dette må ikke gå ud 
over muligheden for, at personer ved uenighed, 
skal have mulighed for at få prøvet 
forældreskabet. 
 
Mange spørgsmål om faderskabssager er løst i 
dag. Ved kunstig befrugtning med anonym 
donorsæd, kan faderskabssagen henlægges 
umiddelbart. Med fædres mulighed for at starte 
faderskabssag, er tidligere tiders problemer med, 
at bøsser blev reduceret fra fædre til donorer et 
overstået kapitel. Det er derfor i dag kun 
familierne med kendte fædre, der er 
problematiske. Hvis der, som ovenfor anbefalet, 
laves regler for kendte donorer, f.eks. registrering 
af biologisk forældreskab uden juridisk 

forældreskab, kunne også disse sager afsluttes 
ved fødslen. 
 
 
 
Der bør afsættes midler til forskning i og 
formidling af viden om regnbuefamilier. 
Forståelsen af forskelligartede børnefamiliers 
vilkår i Danmark skal forbedres og mainstreames i 
forvaltning, rådgivningstilbud og oplysning. 
 
Undersøgelsen giver et ret entydigt billede af, at 
det danske samfund er meget favnende ift. 
regnbuefamilierne. Der er overordnet set ingen 
problemer i mødet med institutioner, 
myndigheder og andre familier. 
 
Til gengæld er der nogle problemer, når man går 
tættere på. Mange oplever problemer med egen 
familie. Ens familie vælger man jo ikke selv, og 
måske er det det, der er afgørende for, vi ser 
problemerne her – hvis det var fremmede, der 
havde forbehold, ville man jo oftest kunne undgå 
dem eller ignorere dem. 
Ofte er problemerne i familierne forbigående, 
idet al skepsis forsvinder, når først barnet er 
kommet til verden. Men i andre tilfælde er de 
blivende. Typisk handler det om manglende 
anerkendelse af medforældres forælderskab eller 
eventuelt fravalg af en far. 
 
Eneste anstødssten udadtil er, at en del oplever, 
at andre mennesker problematiserer den 
eventuelle manglende tilstedeværelse af mænd i 
barnets liv, et spørgsmål mødrene selvsagt har 
overvejet selv, men til stadighed skal forsvare. 
 
 
Der synes at være et behov for at se på 
internaliserede hierarkier i regnbuefamilierne. 
Når så mange af forældrene gør så meget ud af at 
være aktive i bestyrelser osv. i børnenes 
institutioner, for at sikre åbenhed om deres 
familieform, så er det på den ene side et billede 
på ressourcestærke forældre med interesse i 
deres børns ve og vel. Men på den anden side 
kan det også være et udtryk for, at man oplever 
sig i en forsvarsposition og har behov for at yde 
dette ekstra. Hvis det er sandt, kan det ses som 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en særlig belastning, man skal være opmærksom 
på i familierne, så man ved den koster ressourcer. 
Det billede, denne rapport giver, tyder ikke på, at 
der skulle være den fjerneste grund til at placere 
sig selv i en forsvarsposition. 
 
Medforældres position kan være udsat. En 
respondent nævner selv direkte, at hun kan have 
tendens til at sætte sig selv lavere end den 
biologiske mor. I skilsmissesagerne er det altid 
medforældrene, der står ringest. I de tilfælde, 
hvor de ikke har haft juridisk forældreskab synes 
de særligt udsatte.  
 
Kampen om det juridiske forældreskab stikker 
dybt. Det er en hovedproblemstilling i de familier, 
hvor der er mere end to forældre, typisk en 
beslutning om, om det skal være den biologiske 
far eller medmoderen, der skal være den anden 
juridiske forældre – eller hvem der skal være 
nummer to i familien, som en respondent 
udtrykker det.  
 
En anden sammenligning, der kan foregå i 
regnbuefamilier, er ift. fædre. Regnbuefamilierne 
er overordentligt varierede, og det betyder, at 
forældrene træffer nogle valg. Valg som er 
baseret på grundige overvejelser, og hvor der 
sikkert ofte ses både for og imod i en beslutning. 
Man finder at noget er bedre end noget andet og 
træffer et valg. Er kvinder efter overvejelser f.eks. 
nået frem til, at man mest hælder til anonym 
sæddonation eller mest til en aktiv far, så vil man 
efterfølgende hele tiden risikere at overveje, om 
man nu også valgte rigtigt. Man vil kunne måle sig 
mod andre familier og nå frem til – et hierarki.  
 
Mændene, på deres side, kan opleve sig 
afhængige af kvinderne, og kan være tvunget til 
at vælge en løsning med en mor – måske sågar en 
løsning med relativt begrænset samvær med 
barnet – hvor de måske havde foretrukket 
adoption.  
 
En anden kendt problemstilling, som dog ikke er 
repræsenteret blandt respondenterne, er, hvis 
biseksuelle forældre har fået børn i et forhold 
med en person af samme køn, og siden bevæger 
sig ind i et forhold med en af modsat køn. Det kan 

have betydning for, hvorvidt man oplever et 
fællesskab med andre regnbuefamilier. 
 
Denne hierarkitænkning er karakteristisk for 
regnbuefamilierne, idet de mange forældreroller 
her blander sig. Der er stor grund til at italesætte 
dette, både i forbindelse med 
familieplanlægningen og i forbindelse med 
konfliktløsning. De hierarkier, man skaber som 
forældre, vil barnet også opfatte. 
 
 
 
Regnbuefamilierne er i en vis udstrækning 
pionerer i familieudviklingen. Med et stadigt fald i 
fertiliteten bliver det mere og mere almindeligt at 
børn har forskellige biologiske og sociale 
forældre, og på adoptionsområdet ses en 
udvikling i retning af åbne adoptioner, hvor 
barnet beholder kontakt til sine biologiske 
forældre. Det er vigtigt samfundet anerkender 
denne stigende diversitet, og at lovgivning og 
sociale omgangsformer følger med, så familierne 
får de bedst mulige vilkår og børnene får den 
opvækst, de fortjener.  

Undersøgelsen er lavet i foråret 2008 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