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1. Problemets beskaffenhet
Under de senaste decennierna har såväl familjerna själva som familje-
lagstiftningen genomgått kraftiga ändringar. Kortfattat kan man säga
att begreppet »familj« i allmänhet allt mera har kommit att betyda själva
kärnfamiljen, då släktens betydelse har minskat och många av släktens
och också själva familjens tidigare centrala förpliktelser numera har
övertagits av samhället. Denna utveckling kan också skildras som kärn-
familjinriktad. Samtidigt har familjerätten både privatiserats och indi-
vidualiserats: en persons ställning i samhället är i allt mindre grad be-
roende av hans tillhörighet och ställning i en viss familj.

Detta betyder dock ingalunda att familjebegreppet eller familjens
betydelse på lagstiftningsnivå skulle ha blivit mindre problematiska.
Om också själva kärnfamiljen numera kan anses för lagstiftarens första
objekt och utgångspunkt, har dess former och definitioner mång-
dubblats såväl i samhället som i lagstiftningen. Vid sidan om de klassiska
kärnfamiljerna bestående av gifta makar och deras eventuella gemen-
samma barn förekommer numera också olika andra familjebildningar
som anses eller kräver bli ansedda som »familjer« i ett eller annat hän-
seende med tanke på lagstiftningen.

Familjerätten har på lagnivån starkt sekulariserats, vilket allra klarast
framgår av äktenskaps- och barnlagstiftningens utveckling. Ett äkten-
skap ingås inte mera för livet, utan bara för den tid båda makarna är
ense om att fortsätta äktenskapet. Med slopandet av skilsmässogrun-
derna i lagen förlorade äktenskapet sin moraliska basis på lagnivån.
Barnets äktenskapliga eller utomäktenskapliga börd har redan en längre
tid saknat betydelse. I dessa förhållanden är det förståeligt att familje-
problematiken i juridiskt hänseende oftast gäller de ekonomiska rättig-
heter eller förpliktelser som en viss familjeform för med sig.

Man kan närma sig frågan från två utgångspunkter. Den inre, »pri-
vata« utgångspunkten är en familjemedlems egen. Han kan fråga sig
vad han vinner eller förlorar t.ex. genom att gifta sig eller inte gifta sig.
Han kan bli underhållsskyldig eller berättigad att få underhåll genom
denna åtgärd; å andra sidan kan hans skatte- eller förmögenhetsrätts-
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liga eller t.o.m. civilrättsliga ställning förändras på grund av äktenska-
pet. Detsamma gäller med tanke på barnen: rättsläget kan kraftigt
förändras allt efter om en make eller sambo adopterar sin partners
barn, blir vårdnadshavare till detta eller bara nöjer sig med att bo i
samma hushåll med barnet utan några som helst åtgärder.

Den andra utgångspunkten utgår ifrån samhällets och lagstiftarens
intressen. Man kan för det första försöka styra familjebildningen till
någon för positiv ansedd riktning genom ekonomiska för- eller nack-
delar som är bundna vid en viss familjeform. För det andra kan man
lämna valet av familjeformen fritt för dess medlemmar genom att be-
handla alla liknande familjer i vissa frågor lika det oavsett, om de är
gifta eller sambon, homo- eller heterosexuella, män eller kvinnor, med
gemensamma eller särkullbarn. Som man vet, har båda dessa sätt att
närma sig frågan förekommit och förekommer fortfarande i hela Nor-
den.

Tidigare prioriterades äktenskapet i lagstifningen starkt inför andra
samlevnadsformer. Den tilltagande sexualmoraliska friheten och äkten-
skapets sekularisering förde med sig att en mera neutral inställning blev
allt populärare. Denna neutralitet har redan på många håll och i flera
avseenden lett till en i det närmaste fullkomlig jämställning av äkten-
skap och samboförhållande. På senaste tider har denna attityd börjat
vinna tillämpning också med tanke på homosexuella parförhållanden.

Rent principiellt sett står man ändå inför stora problem, då lagstift-
ningsarbetet oftast har gällt enskilda institutioner och rättigheter, där
man vid olika tidpunkter har valt olika vägar och olika familjedefini-
tioner allt efter behov. Regleringen har blivit brokig och osammanhän-
gande, och i synnerhet barnfamiljer av olika art har hamnat i ett rättsläge
där de knappast kan klarlägga sina förpliktelser och rättigheter särskilt
i sina relationer till det allmänna. Härvid har man ställt frågan, om inte
familjebegreppet klart borde definieras i lagstiftningen en gång för alla
för att slippa den rättsosäkerhet och de problem som den aktuella si-
tuationen medför.

I denna min framställning tänker jag närma mig problematiken
genom att ställa vissa grundfrågor som avspeglar ämnets problematik
och till en stor del inte blir definitivt påsvarade. Det tas bara fram några
allmänt skisserade exempelfall: en liknande problematik förekommer
dock i många enskilda frågor på talrika områden. Denna frågeställning
torde ändå hjälpa att utforma några grunddrag av problematikens be-
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skaffenhet och härmed bilda en utgångspunkt för ämnets vidare be-
handling.

2. Olika familjebegrepp — haltande kombinationer
2.1. Underhållsplikten och sociala förmåner
För drygt ett år sedan utgavs av justitieministeriet ett betänkande av
familjekommissionen som hade till syfte att kartlägga de definitioner på
familjen som fanns i den finska lagstiftningen och kartlägga möjlighe-
terna att skapa en mera enhetlig definition för att täcka mångfalden av
närförhållanden.1 Som man väl kunde vänta sig blev resultatet i det
sistnämnda hänseendet negativt: olika närförhållanden för med sig olika
rättigheter, förmåner och skyldigheter i olika sammanhang, och det är
uppenbart att man aldrig kan behärska hela det brokiga området med
ett enda familjebegrepp som verktyg.2

Det elementära med tanke på den ekonomiskt betonade problema-
tiken tycks vara, att det privaträttsliga familjebegreppet mycket starkt
baserar sig på juridiska statusdefinitioner, medan t.ex. i socialrätten
också helt faktiska förhållanden ofta tillmäts betydelse. Bara äkta makar
har sinsemellan underhållsskyldighet, och barnet har rätt att få under-
håll av sina föräldrar oavsett om barnet och föräldrarna bor tillsam-
mans eller om barnet möjligen bor i en enhet där kanske också andra
vuxna tar hand om det och dess underhåll. A andra sidan kan dock en
rent faktisk familjeenhet ha den verkan, att hela hushållets inkomster
tas i beaktande när man bestämmer en individs rätt till olika inkomst-
bundna socialförmåner, fast han inte är berättigad att få underhåll av
någon eller en viss person han bor tillsammans med.3

Dessa omständigheter kan leda till såväl över- som underkompensa-
tion med tanke på en individs faktiska ställning. En förälders under-
hållsansvar minskar inte, fast barnet skulle få rikliga förmåner av vård-
nadshavarens nya sambo eller gifta make.4 Å andra sidan måste vård-

1 Kom.bet. 1992:12. Betänkande av familjekommissionen. Perheet ja laki. Perhe-
toimikunnan mietintö. Justitieministeriet, Helsingfors 1992.

2 Se härom Kom.bet. 1992:12, s. 80 ff.
3 Se härom närmare t.ex. Kom.bet. 1992:12, s. 57 ff.
4 Med en lagändring år 1987 slopades slutgiltigt den gifta makes kompletterande

underhållsskyldighet gentemot den andra makens i samma hushåll boende barn
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nadshavaren betala högre dagvårdsavgifter på grund av sin sambos
eller gifta makes inkomster, fast denne inte är underhållsskyldig mot
barnet och också i fall, där de sammanboende parterna faktiskt helt
självständigt ansvarar var för sina egna och sina barns kostnader.5

I det sistnämnda exempelfallet — som också i vissa andra fall — har
lagstiftaren omfattat en underhållspresumption med tanke på personer
som bor i samma hushåll. Dessa antas ta del i varandras och varandras
barns försörjning och underhåll, fast lagen inte förpliktar till detta. Här
kan man alltså tala om fall, där den civilrättsliga och den socialrättsliga
underhållsfamiljen inte täcker varandra — med möjlighet av tämligen
haltande kombinationer som följd.

2.2. Möjliga lösningar samt vissa kritiska synpunkter
För att helt undvika dessa missförhållanden skulle det bara framstå en
utväg: familjebegreppet med tanke på underhåll skulle regleras på
samma sätt i alla sammanhang, dvs. den privaträttsliga underhållsplik-
ten — som onekligen ligger i bakgrunden av alla moderna jämställanden
i detta hänseende — eller avsaknaden av densamma skulle vara den
definitiva faktorn också med tanke på sociala förmåner. Det finns ju
alltid möjligheter att modifiera och vidareutveckla också den privat-
rättsliga underhållsplikten, som hittills bibehållits ytterst stabil och bun-
den vid formella kriterier.6

En möjlighet är att själva underhållsplikten i växande grad skulle bin-
das vid faktiska förhållanden, t.ex. sammanboende och gemensamt

(tidigare 46 § i äktenskapslagen). På grund härav saknar det numera betydelse,
om vårdnadshavaren gifter om sig eller nöjer sig med att leva i ett samboför-
hållande: bara barnets föräldrar har underhållsplikt.

5 Angående denna under årens lopp mycket omstridda fråga se närmare Kom.
bet. 1992:12, s. 64 och s. 83 ff., HFL) 6.6.1988, D:2422, HFD 22.10.1990 D:3550
samt Helin, Uusperheiden päivähoitomaksut - millaista sosiaalipolitiikkaa?, Oi-
keus 2/1992, s. 166 ff. Frågan fick sin klara lösning med den nya lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) som trädde i kraft 1.1.
1993 och vari den i texten framlagda tolkningen bekräftades (10 §).

6 I Finland brukar t.ex. frågan om den bortflyttade förälderns stränga under-
hållsplikt gentemot barnet, som han/hon kanske inte heller har någon kontakt
med och som redan i åratal levat i ett familjeförhållande med vårdnadshavarens
nya partner som social pappa eller mamma, ibland dyka upp i pressen. För
många lekmän tycks det vara ytterst svårt att acceptera det för lagstiftaren hittills
självklara faktum, att det starkaste bandet i föräldrarollen som bara kan skäras
av med adoption är just underhållsplikten.
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hushåll, i stället för rent formella grunder som släktskap eller äkten-
skap. På den civilrättsliga sidan skulle den klassiska på föräldraför-
hållande och äktenskap baserade automatiska underhållsplikten minska
i betydelse och också dessa fall bedömas huvudsakligen på basis av
partnerns/barnets faktiska ställning och behov i rådande förhållanden.
Bedömandet av behovet på socialbaserat stöd skulle följa samma spår. I
jämförelse med nutida preferenser betydde detta, att närmandesättet
på båda områden baserades på presumptioner och eventuella undan-
tagsstadganden i stället för strängt statusbundna skyldigheter på den
ena och likaså strängt presumptiva rättigheter utan motsvarande för-
pliktelser på den andra.

Hur dessa möjligheter skulle fungera i praktiken är en fråga för sig.
En människas familjeförhållanden hör till hennes mest intima områden
också när det gäller dessa förhållandens ekonomiska verkningar. Alla
stadganden som är bundna vid faktiska förhållanden (härmed menas
fakta som inte går att läsa direkt ur offentliga register) kräver informa-
tion som inte går att få utan de vederbörandes eller omgivningens
hjälp. Binder man sociala förmåner eller andra lagstadgade rättigheter
och skyldigheter vid sådana fakta, hotar faran av en ökad offentlig
kontroll. Ur myndigheternas synvinkel betyder utredandet av konkreta
förhållanden också arbete och merkostnader.

Det sagda stöder starkt uppfattningen att närmast objektiva grunder
borde utgöra basen för både rättigheter och skyldigheter av ovan-
skildrade slag.7 Denna lösning medför dock samtidigt att det alltid kom-
mer att finnas såväl orättvist behandlade som obehörigt gynnade famil-
jer och individer — desto mera, ju mera undantagslöst man poängterar
objektivitetsprincipen och människornas rätt att själva välja sina sam-
levnadsformer och deras faktiska innehåll.

3. Neutralitetsprincipen
3.1. Vem definierar familjen?
Neutralitetsprincipen kan sägas på lagstiftningsnivå avspegla den li-
beralisering som i samhället under de senaste decennierna skett med
tanke på sexualmoralen och familjebildningsvanor. Principens kärna
går att uttryckas med en kort sats: alla familjetyper borde behandlas

7 Se härom Helin (5), s. 167-169.
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lika. Att det hela inte är så enkelt står naturligtvis självklart, men man
har ändå kommit en lång väg från de tider, då äktenskapet ansågs vara
den enda lagliga samlevnadsformen, homosexuella straffades för denna
sin egenskap och utomäktenskapliga barn automatiskt fick lida på grund
av sin börd.8

Med tanke på familjebegreppet och neutralitetsprincipen lyder
grundfrågan naturligtvis, vilka former av samlevnad över huvud kan
anses vara »familjer« i det hänseende att de kan kräva bli behandlade
som familjer. Det minsta som förutsätts tycks vara gemensamt hushåll
och en viss sammanhörighet — härvid har det sexuella starkt framhävts.
Också med tanke på neutralitetsprincipen stöter man på samma splitt-
ringsproblematik som med familjebegreppet i övrigt: man behandlar
vissa familjetyper på samma sätt, dvs. neutralt, t.ex. på vissa civilrättsliga
områden, men detta är kanske inte fallet i social- eller skatterätten.

I den finska familjekomissionens betänkade har neutralitetsprinci-
pen tagits som utgångspunkt för lagstiftningsarbetet i framtiden.
Grundprincipen har dock kompletterats med ett viktigt förbehåll: alla
samlevnadsformer skall behandlas lika, om det inte finns särskilda skäl
för olika behandling.9 Härmed kommer också grundproblemet fram
med tanke på neutraliteten. Det räcker inte med att föra fram huvud-
regeln, utan man måste också finna och motivera de situationer, där
särskilda skäl föreligger för en annorlunda, oneutral lösning.

I Finland — som också på andra håll i Norden — har neutralitetsdis-
kussionen under de senaste åren närmast gällt homosexuella parför-
hållanden. Man kan säga att heterosexuella samboförhållanden allmänt
taget redan accepteras såvitt att man mycket sällan hör krav på sträng-
are åtgärder mot denna samlevnadsform eller protester mot lika rät-
tigheter för sambor och äkta makar. Saken är helt annan med tanke på
homosexuella. Såväl på officiell som på privat nivå förekommer mycket
stränga åsikter i stilen som att homosexuella inte är några par eller
familjer och skall inte heller bli så behandlade.

Man kan naturligtvis här ställa frågan, om det finns särskilda skäl för
olika behandling redan på grund av att en stor eller kanske största

8 Om neutralitetsprincipen och dess utveckling i Sverige se närmare Agell, Äkten-
skaps- och samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning, Helsingborg 1987, s. 150
ff. I Finland har utvecklingen stort sett följt i Sveriges spår, fast den ännu inte
nått så långt.

9 Kom.bet. 1992:12, s. 79 ff.
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delen av medlemmarna i samhället inte anser det möjligt att definiera
en viss typ av parförhållanden som familjer, fast dessa människor själva
gör det och gör anspråk på vissa rättigheter på grund av detta. Här kan
man dock konstatera att frågeställningen inte är vidare intressant. Denna
diskussion förs oftast på en ytterst personlig och subjektiv nivå och
framkallar sällan någon reell argumentation.

För att komma vidare i frågan skall den delas i mindre enheter. Ett
faktum är att det i många hänseenden redan räcker att ett par självt
definierar sig som familj. De har en gemensam vänkrets, de bjuds ut
tillsammans, de delar hem och hushåll, de kan uttrycka sin solidaritet
också på juridisk nivå genom olika avtal och testamenten och så vidare.
Att lagstiftaren inte erkänner deras »familj« som sådan får sina uttryck
i den form, att paret inte beviljas vissa sociala förmåner, en familjs
skattebehandling eller efterlevandeskydd och saknar också helt möjlig-
heten att få dessa t.ex. genom registrering av sitt familjeförhållande.

Med tanke på dessa närmast ekonomiska frågor kan man enligt min
åsikt med fog fråga, om det faktiskt kan finnas vägande skäl att förneka
dessa par de möjligheter som står öppna för heterosexuella par. Om de
själva definierar sig som familj med de känslomässiga och sociala drag
som allmänt anses vara typiska för en familj, står denna vägran av
rättigheter mycket nära att tolkas som sexuell diskriminering. Med tanke
på efterlevandeskydd, beskattning och sociala förmåner kan ju en per-
sons sexuella orientation inte ha någon som helst rationell betydelse. Då
borde det också räcka med att paret självt definierar sig som familj på
samma sätt som krävs av heterosexuella för att bli likadant behandlat,
och att de ges juridisk möjlighet till detta.

Här skall uppmärksamhet dock fästas vid ett faktum som stämplar
hela familjedebatten. Utgångspunkten — ett äkta par, man och kvinna —
är antagligen anledningen till att just sexualförbindelsen anses vara
elementär för att en familj i åtminstone någon juridisk mening över
huvud kunde bildas. Detta kan ifrågasättas. Om man utvidgar familje-
begreppet från det klassiska, paret som grundar familj och föder barn,
till t.ex. homosexuella par, måste man också ställa frågan, varför just
sexualförhållandet skulle vara av grundläggande vikt när man drar
gränser för att bestämma vilka närförhållanden som kan tillmätas juri-
disk betydelse?

Man kan bra tänka sig att det också finns andra socialt, känslomässigt
och ekonomiskt sammanbundna hushållsenheter — syskon, släktingar,
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vänner — som gärna skulle registrera sitt förhållande för att bli betrak-
tade som familjer t.ex. i beskattningen eller efterlevandeskyddet eller
med tanke på en eventuell senare separation och dess ekonomiska följ-
der. Det accentuerat sexualorienterade närmandesätt som omfattats i
dessa frågor kan på sätt och vis anses diskriminera enheter av nämnda
slag. Ändå har väl ingen fört fram tanken att ett äkta par som t.ex. på
grund av ålder, sjukdom eller helt enkelt brist på intresse inte har och
möjligen aldrig heller har haft sexuellt umgänge, för den skull inte
skulle betraktas som familj?

3.2. Särskilda skäl?
Hittills har närmast behandlats problem som i grund och botten gäller
ekonomin. Den sekulariserade familjebegreppsbildningen hade också
sin första bakgrund i ekonomiska intressen — såväl i Finland som i
Sverige gällde de första lagstadgade normerna om »äktenskapsliknande
förhållanden« folkpensionen. Genom att jämställa sambor med äkta
makar i dessa sammanhang förhindrades att ett i äktenskapsliknande
förhållanden levande par skulle ha fått sammanräknat större pensioner
än ett äkta par.10 Dessa normer hade också ännu i bakgrunden en klar
strävan att främja äktenskapet som institution — den riktiga neutralite-
ten kom i bilden först betydligt senare.

Också i den moderna familjerätten har man emellertid många om-
råden som är utpräglat icke-ekonomiska. Här gäller det närmast barn-
rätten. Hela systemet bygger på principen om »barnets bästa«, och i
dessa sammanhang blir de ekonomiska tankegångarna oftast i skuggan
eller är åtminstone sekundära. Också de problem som uppkommer i
samband med neutralitetsprincipen får delvis en annan karaktär.

För att konkretisera frågan om särskilda skäl som skulle berättiga att
åsidosätta den som huvudprincip accepterade neutralitetsprincipen tar
jag ett exempel utanför det ekonomiska. Härmed vill jag inte säga att
ekonomiska skäl aldrig skulle komma i fråga som särskilda skäl i
bedömningen. Det torde t.ex. vara självklart att man inte skall med
lagstiftning främja registreringar eller andra »familjebildningar« som
enbart har till syfte parternas ekonomiska förkovring på varandras eller

10 Se härom Agell (8), s. 150.
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samhällets bekostnad.11 Denna synpunkt skall naturligtvis alltid tas
hänsyn till i lagberedningsarbetet.

Som ovan redan framkommit, har neutralitetsprincipen i Finland
accepterats allra motsträvigast just i samband med homosexuella par.
Det finns tillsvidare ingen lagstifning på området, men familjekommis-
sionen tog i sitt betänkande en principiellt positiv ställning i frågan.12

Neutralitet och därpå baserad lagstiftning har starkt krävts av olika
organisationer också i Finland. I dessa sammanhang har man också
framfört att neutraliteten skulle förutsätta jämställande av homosexu-
ella par med heterosexuella bl.a. vad adoption och artificiell insemina-
tion beträffar.13

Enligt min åsikt är vi här framme vid ett problem som ytterst bra kan
användas som exempel i en analys av de tankegångar som är nödvändiga
i samband med gränsdragningar kring neutralitetsprincipen. Jag un-
derstryker att jag här inte syftar till frågans sakliga lösning utan an-
vänder den som exempel på sakförhållanden och de sätt man borde
närma sig problematiken kring neutralitetsprincipen och de grunder
och argument som kunde tänkas berättiga att åsidosätta den.

I och för sig kräver själva neutraliteten att också homosexuella par —
som ovan konstaterats — kunde bilda familj med vissa juridiska rättig-
heter och förpliktelser som följd. På den ekonomiska och praktiska
sidan kan man enligt min åsikt inte framföra några rationella argument
som talade för att en persons sexuella orientation skulle berättiga att
förneka honom eller henne rätten att trygga sitt parförhållande på
motsvarande sätt som det anses naturligt med tanke på heterosexuella

11 Som ett modernt och bra exempel härpå kan nämnas, att man i Finland med
1979 års adoptionslag helt slopade såkallade »skatteadoptioner«; dvs. oftast
vuxenadoptioner med arvsskattsminimeringen som enda syfte. En vuxenadop-
tion är fortfarande möjlig, men då krävs det att ett familjeförhållande mellan
adoptivbarnet och adoptanterna uppkommit redan i det förstnämndas barndom
(2,2 §).

12 Se Kom.bet. 1992:12, s. 89 f. (med en avvikande åsikt). I detta hänseende har
Sverige och Danmark kommit längre: Sverige har från år 1987 lagen om ho-
mosexuella sambor och en registreringslag planeras. Lov om registreret part-
nerskab trädde i kraft i Danmark redan 1989.

13 Det råder en ojämn situation i nämnda fråga också heterosexuella par emellan.
Enligt adoptionslagen har också en ensam person rätt att adoptera, men om det
finns två adoptanter, skall dessa vara gifta med varandra (6 och 7 §). Sambor
måste alltså gifta sig för att kunna gemensamt adoptera ett barn.
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par. Läget blir dock ett annat när det kommer en tredje part med i den
självaste familjebilden; i detta exempel ett barn som skulle adopteras till
familjen.

Neutralitetsprincipen kan enligt min åsikt aldrig tolkas eller utvidgas
så att rätten till familjebildning också skulle innebära rätten till artificiell
eller juridisk familjeökning i fall, där själva paret av naturen saknar
möjlighet att få barn. Till detta har inte heller heterosexuella par någon
subjektiv rätt. Om man tar fram frågan som en neutralitetsfråga, dvs. i
formen att själva neutralitetsprincipen skulle kräva en ändring av adop-
tionslagen, är argumentationen felaktig. I adoptionslagen stadgas om
adoptionens allmänna förutsättningar med saknormer som utformats
med tanke på vad som kan anses vara bäst för barnet såväl allmänt som
i varje enskilt fall för sig.

Så länge det inte vetenskapligt klarlagts att ett barns sociala och
känslomässiga utveckling objektivt sett är lika garanterad i en familj
med två mödrar eller två fäder med sinsemellan sexualförhållande som
i en heterosexuell familj, finns det ingen anledning att ändra adoptions-
lagen. Här gäller det problem av helt samma slag som man tänkt på när
man formulerat adoptionens allmänna förutsättningar i övrigt. Adop-
tionslagens huvudsyfte är inte att ge och den garanterar inte heller för
någon rätten att få ett adoptivbarn, utan utgångspunkten är barnets syn-
vinkel; adoptionens allmänna förutsättningar har utformats i enlighet
med vad som kan tänkas vara bäst för barnet. Om barnexpertisen kom-
mer fram till forskningsresultat enligt vilka förutsättningarna för adop-
tion kan utvidgas på ett eller annat sätt, är detta en sak för sig. Däremot
har frågan ingen direkt koppling med neutralitetsprincipen som sådan.

Detta kan tänkas vara fallet med också andra problem som vid första
ögonkastet definieras som neutralitetsfrågor. Neutralitet i och för sig
betyder bara ett principiellt förbud mot olika behandling utan giltiga
grunder. Däremot förutsätter själva neutralitetsprincipen inte att myn-
digheterna skulle aktivt avhjälpa dessa grunder och lika litet att olika
familjetyper sakligt sett alltid borde vara i samma situation på grund av
neutraliteten. Härvid skall inte heller glömmas, att själva neutralitets-
principen är en ytterst ny och tunn företeelse i hela familjerätten.
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4. Sammanfattning och diskussionsämnen
Med tanke på det ovan anförda kan några principiella frågor utformas
som enligt min åsikt är värda uppmärksamhet.

(1) Familjen som sådan kan inte definieras som ett entydigt begrepp.
Ändå borde man mera än hittills sträva till sådan lagstiftning att
man klart därav kunde läsa vad som betyder »underhållsfamilj«,
»skattefamilj« eller »arbetslöshetsfamilj«, t.ex. Normerna är ofta
splittrade och svårtolkade. En ändring på lagnivån och en bättre
teknik förutsätter naturligtvis klarare principiella lösningar än man
hittills har lyckats nå.

(2) Det ter sig mindre ändamålsenligt att familjedefinitionerna i civil-
rätten (en juridisk underhållsfamilj baserad på äktenskap och
föräldraförhållande) och socialrätten (ett faktiskt samboförhållan-
de/hushåll) så starkt avviker från varandra. Haltande kombinatio-
ner och därpå baserade ekonomiska följder utgör otvivelaktigt ett
problem.

(3) Ju högre man värderar lösningar som baseras på konkreta förhål-
landen, desto mera måste man skaffa vetskap om familjens inre
angelägenheter. Detta talar emot en principiell lösning med denna
tyngdpunkt. Vissa kompromisslösningar torde ändå vara brukbara
åtminstone i några delfrågor.

(4) Neutralitetsprincipen kan anses vara den inställning man med fog
kan syfta till. Det ter sig mindre önskvärt att från lagstiftarens sida
försöka »straffa eller belöna« människor på grund av den familje-
typ de valt. Dylika försök har också visat sig vara tämligen oeffek-
tiva. Det tidsenliga sättet att prioritera vissa klara lösningar (som
just äktenskapet) är närmast ökad information.

(5) Det råder viss osäkerhet om vad man egentligen förstår eller skall
förstå med neutralitet. I synnerhet med tanke på homosexuella
parförhållanden tycks stora problem föreligga. Enligt min åsikt be-
tyder neutralitet inte samma som jämställande. Om sakliga skäl
föreligger, kan olika behandling inte anses stå i strid med neutra-
litetsprincipen helt obeaktat, om detta sker abstrakt på lagnivån
eller konkret i ett fall.


