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Summary 
In 2009, it was estimated that around 70 000 young men’s and women’s 

choice when it came to marriage and choice of partner in Sweden was 

limited or conditional. The Government concluded that the legislation did 

not effectively fight the occurrence of forced marriage and child marriage, 

and therefore presented a proposition for civil and criminal law changes. 

The law changes came into force July 1st, 2014. The purpose of this essay is 

to examine the Swedish civil and criminal law protection against forced 

marriage and child marriage. The essay intends to answer how the 

protection has been strengthened by the law changes undertaken, and if the 

law changes are sufficient for Swedish law to be considered to provide a 

strong protection against forced marriage and child marriage.  

 

The law changes in the area of civil law resulted in children no longer being 

able to get dispensation to marry before the age of 18. The possibility to 

recognize foreign forced marriages and child marriages was restricted from 

special reasons to exceptional reasons, and a similar provision was 

established for marriages entered into by proxy without the presence of both 

partners, so called proxy marriage. Furthermore stricter requirements for 

religious communities and their wedding officiants were established. In the 

area of criminal law two new offenses, marriage force and luring to forced 

marriage trip, were established.    

 

In the legislative process, arguments for whether or not the form of 

protection is sufficient were expressed. After having analysed the validity of 

these arguments from a critical perspective, it can be stated that the 

protection against forced marriage and child marriage has been 

strengthened, but there are areas where the legislative measures are 

insufficient. Thus, additional legislative measures should be taken in order 

for Swedish legislation to be considered to ensure a strong protection 

against forced marriage and child marriage.  
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Sammanfattning 
År 2009 bedömdes det att cirka 70 000 unga mäns och kvinnors val när det 

gällde äktenskap och val av partner i Sverige var begränsat eller villkorat. 

Regeringen konstaterade att lagstiftningen inte på ett effektivt sätt 

motverkade förekomsten av tvångs- och barnäktenskap och lade därför fram 

förslag till civilrättsliga och straffrättsliga lagändringar. Lagändringarna 

trädde i kraft den 1 juli 2014. Syftet med uppsatsen är att undersöka det 

svenska civilrättsliga och straffrättsliga skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap. Uppsatsen syftar till att besvara hur skyddet har stärkts 

genom de lagändringar som vidtogs och om lagändringarna är tillräckliga 

för att den svenska rätten ska anses ge ett starkt skydd mot tvångs- och 

barnäktenskap.  

 

Lagändringarna på det civilrättsliga området medförde att barn inte längre 

kan få dispens för att gifta sig före 18 års ålder. Möjligheten att erkänna 

utländska tvångs- och barnäktenskap begränsades från särskilda skäl till 

synnerliga skäl och en liknande bestämmelse infördes för äktenskap som 

ingås genom ombud utan närvaro av båda makarna, så kallade 

fullmaktsäktenskap. Vidare infördes strängare krav på trossamfunden och 

deras vigselförrättare. På det straffrättsliga området infördes två nya brott; 

äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.    

   

I lagstiftningsprocessen framfördes argument för och emot att skyddets 

utformning är tillräcklig. Efter att ur ett kritiskt perspektiv ha analyserat 

argumentens hållbarhet kan det konstateras att skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap har stärkts men att det finns områden där 

lagstiftningsåtgärderna är otillräckliga. Det bör således vidtas ytterligare 

lagstiftningsåtgärder för att den svenska lagstiftningen ska kunna anses 

garantera ett starkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I början av 2000-talet blev hedersrelaterat våld och förtryck, se nedan 

avsnitt 1.9, en politisk fråga i Sverige efter två uppmärksammade mord på 

unga kvinnor.1 Kvinnorna hade velat leva självständiga liv bland annat 

genom att själva välja sin pojkvän och detta accepterades inte av kvinnornas 

familjer. Behovet av lagändringar på området uppmärksammades och ledde 

till en lagreform år 2004.2 Lagändringarna avsåg att stärka skyddet mot 

tvångs- och barnäktenskap.3            

             

År 2010 tillsattes en utredning, i fortsättningen benämnd utredningen, som 

utarbetade betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och 

barnäktenskap (SOU 2012:35). Utredningen följdes av propositionen 

2013/14:208, Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt 

tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, i vilken det 

konstaterades att den dåvarande lagstiftningen innehöll alldeles för stora 

luckor för att på ett effektivt sätt kunna bekämpa tvångs- och 

barnäktenskap.4 I propositionen lade regeringen därför fram förslag till 

civilrättsliga och straffrättsliga lagändringar, i fortsättningen benämnda 

lagändringarna år 2014, som trädde i kraft den 1 juli 2014.5 Med anledning 

av de nytillkomna lagändringarna får ämnet betraktas som högaktuellt och 

det är därför av stort intresse att undersöka lagändringarna närmare.    

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka det civilrättsliga och straffrättsliga 

skyddet mot tvångs- och barnäktenskap i svensk rätt och huruvida den 

                                                
1 SOU 2012:35 s. 71. 
2 Jänterä-Jareborg 2007, s. 314f. 
3 Prop. 2003/04:48 s. 1.  
4 Dir. 2010:54 s. 1; prop. 2013/14:208 s. 19f. 
5 2013/14:JuU30 s. 1f., 4f.; rskr. 2013/14:263. 
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svenska rätten efter lagändringarna år 2014 kan anses garantera ett starkt 

skydd mot tvångs- och barnäktenskap.  

 

1.3 Frågeställningar 
Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar: Hur har skyddet mot 

tvångs- och barnäktenskap stärkts genom de lagstiftningsåtgärder som 

vidtogs år 2014? Är de lagstiftningsåtgärder som vidtogs år 2014 tillräckliga 

för att den svenska lagstiftningen ska anses kunna garantera ett starkt skydd 

mot tvångs- och barnäktenskap? Den andra frågan utgör uppsatsens 

huvudfråga.        

 

1.4 Avgränsningar 
Utöver att föreslå lagstiftningsåtgärder fick utredningen i uppdrag att föreslå 

åtgärder för att höja medvetenheten om och ändra attityder till tvångs- och 

barnäktenskap samt att förbättra samverkan mellan olika myndigheter.6 

Dessa åtgärder kommer inte att behandlas inom ramen för denna uppsats. 

Vidare är det den svenska lagstiftningen som är i fokus och avseende de 

internationella instrumenten kommer endast den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna7, EKMR, och FN:s konvention om barnets rättigheter8, 

barnkonventionen, att behandlas när de har aktualiserats i det svenska 

lagstiftningsarbetet.    

 

1.5 Metod och perspektiv  
I uppsatsen har rättsdogmatisk metod använts. Metoden utgår från de 

allmänt accepterade rättskällorna.9 Argument för och emot att skyddet är 

                                                
6 Dir. 2010:54 s. 4f.  
7 Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35. 
8 New York den 20 november 1989, SÖ 1990:20. Sverige har ratificerat konventionen men 
den gäller inte som svensk lag.  
9 Korling och Zamboni 2013, s. 21.  
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tillräckligt som framfördes i lagstiftningsprocessen har granskats och 

därefter har argumentens hållbarhet analyserats ur ett kritiskt perspektiv.  

 

1.6 Material  
För att undersöka lagändringarna år 2014 har förarbeten, 

remissammanställning och remissvar använts. Det har inte tillkommit någon 

praxis avseende lagändringarna som har kunnat studeras. Doktrin har 

använts och för att belysa olika aspekter av tvångs- och barnäktenskap har 

även annan litteratur använts. Ungdomsstyrelsens rapporter Gift mot sin 

vilja och Äkta Makar har också studerats.  

 

1.7 Forskningsläge  
Sedan i början av 2000-talet har svensk forskning behandlat frågor om 

arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap inom den övergripande frågan 

hedersrelaterat våld och förtryck. I Norge, Danmark och Storbritannien har 

den övergripande frågan istället varit arrangerade äktenskap och 

tvångsäktenskap men ämnet har börjat diskuteras i samband med 

hedersproblematiken. I Sverige är det diskussionen om barnäktenskap som 

främst har lett till förändringar av lagstiftningen.10 Tvångsäktenskap har fått 

avsevärt mindre utrymme i diskussionen.11 Maarit Jänterä-Jareborg, 

professor i internationell privat- och processrätt, har diskuterat det svenska 

rättsliga skyddet mot tvångs- och barnäktenskap så som det var utformat 

innan lagändringarna år 2014. Det har inte bedrivits någon forskning som 

specifikt avser lagändringarna år 2014.  

 

                                                
10 NCK 2010, s. 35.  
11 Jänterä-Jareborg 2007, s. 309.  
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1.8 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel redogörs för de konsekvenser som tvångs- och 

barnäktenskap kan medföra. Därefter behandlas lagstiftningsåtgärderna, 

kapitel tre behandlar de civilrättsliga åtgärderna och kapitel fyra behandlar 

de straffrättsliga åtgärderna. I uppsatsens femte kapitel återfinns en analys.  

 

1.9 Definitioner 
Internationellt sett finns det ingen gemensam åldersgräns för när ett 

äktenskap anses vara ett barnäktenskap. En anledning till detta är att olika 

länder styrs av olika traditioner och andra förhållanden, vilket har 

omöjliggjort internationella överenskommelser.12 Enligt svensk rätt anses ett 

äktenskap vara ett barnäktenskap när någon av makarna är under 18 år.13  

 

Den allmänna definitionen av tvångsäktenskap kan sägas vara när minst en 

av makarna blir tvingad in i äktenskapet.14 Det kan uppstå 

gränsdragningsproblem mellan tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap. 

Tvångsäktenskap är alltid arrangerade men alla arrangerade äktenskap är 

inte tvångsäktenskap. Samtidigt finns det en gråzon mellan tvång och fri 

vilja.15    

 

Ett fullmaktsäktenskap är ett äktenskap som ingås genom ombud när en eller 

båda makarna inte är närvarande. Sådana äktenskap är vanliga runt om i 

världen, bland annat i Mellanöstern, Asien och Syd- och Centralamerika.16 

   

Ett informellt äktenskap är ett äktenskap som inte uppfyller de formkrav 

som krävs för ett giltigt äktenskap enligt lag. Parterna ser sig dock själva 

som gifta och det gör även deras familj och släkt.17   

                                                
12 Jänterä-Jareborg 2010, s. 219.  
13 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
14 Jänterä-Jareborg 2007, s. 306.  
15 Bredal 2006, s. 36. Min översättning.  
16 Jänterä-Jareborg 2010, s. 223. 
17 Ibid. s. 215f. 
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Heder är ett begrepp som konstrueras av människors förväntningar och 

föreställningar av hur individer uppfyller sociala och kulturella normer.18 

Ursprunget till hedersrelaterat våld och förtryck är olika kulturella 

övertygelser om sexualitet, kön och makt. Tvångsäktenskap har bland annat 

sin grund i uppfattningen om att mäns och familjers heder bestäms av 

flickors och kvinnors sexuella beteende. Hederstänkandet kan inte kopplas 

till en särskild kultur eller religion.19  

                                                
18 Awla 2005, s. 150.  
19 Skr. 2007/08:39 s. 12f.  
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2 Konsekvenser av tvångs- och 
barnäktenskap 

År 2009 bedömde Ungdomsstyrelsen att cirka 70 000 unga män och kvinnor 

i Sverige hade ett begränsat eller villkorat val när det gällde äktenskap och 

val av partner. Av dem kände sig 8 500 oroliga för att de inte själva skulle få 

välja vem de skulle gifta sig med.20 Majoriteten av de som drabbas är flickor 

och kvinnor även om det finnas anledning att tro att mörkertalet kan vara 

större avseende pojkar och män.21 

 

2.1 Hälsorisker, bristfällig utbildning och 
utanförskap 

I tvångsäktenskap utsätts många kvinnor för både psykiskt och fysiskt våld. 

Under tidsperioden fram till tvångsäktenskapet är det vanligt att kvinnorna 

inte tillåts gå i skolan. Istället isoleras de från omvärlden och utsätts då ofta 

för fysiskt våld som kan leda till psykisk sjukdom, självskadebeteende och 

självmord.22 Förväntningar på ett sexuellt samliv och barnafödande medför 

även en stor risk för sexuella övergrepp och sexuella övergrepp kan i sig 

användas som påtryckningsmedel för att tvinga en flicka eller kvinna att 

gifta sig. Svårigheter att få skilsmässa och stigmatiseringen av skilda 

kvinnor bidrar till att försvåra kvinnornas situation.23     

 

När det gäller barnäktenskap är det svenska förhållningssättet att barn ska 

skyddas mot att ingå äktenskap vid en alltför tidig ålder. Barnäktenskap kan 

ha en negativ inverkan på barnets personlighetsutveckling och medföra 

negativa konsekvenser i form av försummad skolgång.24 Med en oavslutad 

eller förkortad utbildning blir det mycket svårt att ta sig in på 

                                                
20 Ungdomsstyrelsen 2009, s. 154. 
21 SOU 2012:35 s. 185.  
22 Brandon och Hafez 2008, s. 15. Min översättning.  
23 SOU 2012:35 s. 86. 
24 Jänterä-Jareborg 2007, s. 308. 
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arbetsmarknaden och det kan leda till ett långvarigt utanförskap.25 Ingår en 

flicka i tidig ålder ett äktenskap med en äldre man kan hon även få svårt att 

hävda sin rätt och att etablera sin position i hushållet. Detta kan i sin tur 

medföra minskad makt, status, påverkan och självständighet. Internationella 

studier visar på en ökad risk för att flickor i sådana äktenskap upplever våld 

i relationen, och att de i större utsträckning tror att maken har rätt att bruka 

våld. Studierna visar också på ett samband mellan tidigt giftermål och 

barnafödande. Eftersom flickans kropp inte är färdigutvecklad medför 

barnafödande hälsorisker både för flickan och för barnet.26   

 

2.2 Isolering medför minskad 
självständighet 

Astrid Schlytter, filosofie doktor och docent i rättssociologi, menar att det 

finns en fara med att unga personer isoleras inom familjen. Schlytter är av 

den uppfattningen att det moderna samhället förutsätter att de tre 

samhällsinstitutionerna stat, marknad och familj är skilda från varandra och 

att alla personer ska ha möjlighet att röra sig inom dessa. Om en ung person 

isoleras inom familjen medför detta att personen går miste om de resurser 

som samhället erbjuder. Det får även negativa konsekvenser för den unges 

självständighet, en självständighet som är nödvändig för att personen ska 

kunna övervinna de begränsningar som normerna inom familjen kan 

medföra.27         

                                                
25 SOU 2012:35 s. 86. 
26 Jensen och Thornton 2003, s. 13ff. Min översättning.  
27 Schlytter 2012, s. 78. 
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3 De civilrättsliga 
lagstiftningsåtgärderna  

Den civilrättsliga lagstiftningen reglerar vem som får gifta sig, vem som får 

förrätta en vigsel, hur dessa får gå till och i vilken utsträckning utländska 

äktenskap ska erkännas i Sverige. Därigenom sätter den civilrättsliga 

lagstiftningen i stor utsträckning ramarna för arbetet med att bekämpa 

tvångs- och barnäktenskap.28  

 

3.1 Äktenskapsdispens 
Innan lagändringarna år 2014 kunde personer beviljas dispens för att ingå 

äktenskap före 18 års ålder om det förelåg särskilda skäl.29 Utredningen 

ansåg att skälen för att ta bort dispensregeln var klart övervägande. 

Möjligheten till undantag från 18-årskravet ansågs kunna sätta press på barn 

att gifta sig och flera länsstyrelser uppgav att bestämmelsen var 

svårtillämpad. Ytterligare ett skäl för att avskaffa bestämmelsen var att den 

medförde att lagstiftningen inte garanterade samma skydd för barn från 

olika kulturella, religiösa och etniska minoritetsgrupper som för barn i 

majoritetsbefolkningen då det ofta är barn i minoritetsgrupper som pressas 

att ingå tidiga äktenskap. Utredningen betonade att lagen som utgångspunkt 

måste garantera alla barn samma skydd.30 Vidare är synsättet i svensk rätt 

att individer under 18 år inte anses ha nått en tillräcklig mognad för att 

kunna hantera de personliga och ekonomiska frågor som följer med ett 

äktenskap.31 

 

Utredningens kartläggning visade att länsstyrelserna hade gjort olika 

bedömningar när det gällde beviljandet av dispens. Att möjligheterna att få 

tillstånd berodde på var i landet barnet var bosatt menade regeringen inte var 

                                                
28 Prop. 2013/14:208 s. 45. 
29 Ibid. s. 6.  
30 SOU 2012:35 s. 210, 212.  
31 Prop. 1973:32 s. 95. 
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försvarligt. Regeringen ansåg att det skydd som garanterades genom 18-

årskravet skulle gälla alla barn och att det med hänsyn till barnens bästa inte 

skulle vara möjligt att under några omständigheter tillåta barnäktenskap i 

Sverige.32 Numera anger 2 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB, att personer 

under 18 år inte får ingå äktenskap och det finns ingen möjlighet till 

dispens.  

 

3.2 Erkännande av utländska äktenskap 
För att ett utländskt äktenskap ska medföra rättsverkningar för parterna i 

Sverige krävs det ett erkännande av äktenskapet. Avsaknaden av ett 

erkännande medför att parterna ses som ogifta i Sverige.33  

 

3.2.1 Huvudregel, undantag och undantag från 
undantaget 

1 kap. 7 § lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande 

äktenskap och förmyndarskap, IÄL, anger som huvudregel att ett äktenskap 

som har ingåtts i utlandet enligt utländsk lag ska anses giltigt till formen om 

äktenskapet är giltigt i den stat där det ingicks. 1 kap. 8 a § första stycket 

IÄL anger undantag från huvudregeln. Enligt första punkten ska ett 

äktenskap inte erkännas i Sverige om det förelåg hinder mot äktenskapet 

enligt svensk lag då det ingicks och minst en av parterna då var svensk 

medborgare eller hade hemvist i Sverige. Med hinder avses bland annat att 

en av parterna är under 18 år.34 Enligt andra punkten ska ett äktenskap inte 

erkännas i Sverige om det är sannolikt att det ingåtts under tvång, oberoende 

av parternas anknytning. Att äktenskap i Sverige ska ingås frivilligt för att 

vara giltigt kommer till uttryck genom att 4 kap. 2 § ÄktB anger att båda 

parterna till vigselförrättaren ska ange att de samtycker till äktenskapet. Att 

vigselförrättaren företräder det allmänna och att det förekommer ett visst 

                                                
32 Prop. 2013/14:208 s. 23ff. 
33 SOU 2012:35 s. 225.  
34 Jänterä-Jareborg 2010, s. 218f. 
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inslag av offentlighet vid vigseln ska också bidra till att garantera 

frivilligheten.35  

         

Innan lagändringarna år 2014 medgav andra stycket ett undantag från 

undantaget vid särskilda skäl.36 Undantagsmöjligheten skapade en risk för 

att olika myndigheter gjorde olika bedömningar av ett äktenskaps giltighet, 

något som också har skett i praxis.37 Ett exempel på när kravet särskilda skäl 

kunde anses uppfyllt var om parterna hade gemensamma barn.38 

Utredningen förespråkade inte någon förändring av bestämmelsen men 

regeringen var av den uppfattningen att kravet på särskilda skäl i andra 

stycket skulle ändras till synnerliga skäl.39 Syftet med förändringen var att 

tydligare markera i lagstiftningen den restriktiva syn som ska råda avseende 

tvångs- och barnäktenskap. Erkännande ska endast förekomma för att 

undvika allvarliga konsekvenser för paret eller då ett nekande skulle vara 

orimligt.40 Det överlämnades åt rättstillämpningen att avgöra om synnerliga 

skäl föreligger utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.41  

       

Det är inte möjligt att ingå fullmaktsäktenskap i Sverige då 4 kap. 2 § ÄktB 

anger att ett äktenskap är ogiltigt om de personer som ska ingå äktenskapet 

inte är närvarande samtidigt. Utredningen ansåg inte att någon speciell regel 

avseende utländska fullmaktsäktenskap behövde införas.42 Regeringen 

ställde sig emellertid frågande till de reella möjligheterna att samtycka till 

ett fullmaktsäktenskap. Många remissinstanser påtalade att 

fullmaktsäktenskap kunde medföra en risk för att äktenskap ingås mot en 

parts vilja. För att effektivt kunna förhindra tvångsäktenskap förespråkade 

regeringen därför en liknande begränsning av fullmaktsäktenskap som den 

vid barnäktenskap.43 1 kap. 8 a § första stycket IÄL har därför kompletterats 

                                                
35 Ds 2002:54 s. 33; SOU 1972:41 s. 146.  
36 Prop. 2013/14:208 s. 12.  
37 Jänterä-Jareborg 2007, s. 318f.   
38 SOU 2012:35 s. 230. 
39 Ibid. s. 232; prop. 2013/14:208 s. 25.  
40 Prop. 2013/14:208 s. 27.  
41 Ibid. s. 30.  
42 SOU 2012:35 s. 247.  
43 Prop. 2013/14:208 s. 12, 33.  
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med en tredje punkt som stadgar att fullmaktsäktenskap inte ska erkännas 

om inte båda parterna närvarar vid vigseln och minst en av dem vid den 

tidpunkten var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Undantaget 

från undantaget i andra stycket vid synnerliga skäl gäller även 

fullmaktsäktenskap.     

       

Några remissinstanser ville att undantagsmöjligheten i andra stycket skulle 

tas bort avseende tvångs- och barnäktenskap.44 En instans var Sveriges 

Kvinnolobby som menade att tvångs- och barnäktenskap strider mot 

grundläggande mänskliga rättigheter och att ett absolut förbud skulle ha en 

normerande verkan på attityder i samhället. Sveriges Kvinnolobby 

förespråkade även att fullmaktsäktenskap inte skulle erkännas.45  

 

3.2.2 Utländska tvångsäktenskap  
Förarbetena anger att det som utgångspunkt ska vara tvång som är straffbart 

enligt svensk rätt som avses med bestämmelsen i 1 kap. 8 a § första stycket 

IÄL men att det kan bli aktuellt att inte erkänna äktenskap även när det 

gäller andra former av allvarligt tvång.46 I utredningen diskuterades 

huruvida det skulle vara möjligt att neka erkännande då äktenskapet ingåtts 

genom otillbörliga påtryckningar, till exempel om en familj uttalar att en 

person ”inte längre är välkommen hem” om personen vägrar att gifta sig. I 

England är tvångsbegreppet vidare. Det faktum att en ung kvinnas föräldrar 

hotat med utfrysning om hon inte gifte sig i enlighet med deras vilja har i 

praxis medfört att äktenskapet ansågs vara ogiltigt. Utredningen 

konstaterade att en sådan förändring skulle medföra ett starkare skydd, att 

det sannolikt skulle leda till fler underkännanden och sända tydligare 

signaler om att äktenskap kräver parternas samtycke.47   

 

                                                
44 Prop. 2013/14:208 s. 25. 
45 Sveriges Kvinnolobby, Remissvar (SOU 2012:35), s. 1.  
46 Prop. 2003/04:48 s. 55.  
47 SOU 2012:35 s. 238f. 
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Utredningen diskuterade även en utvidgning av tvångsbegreppet i samband 

med den straffrättsliga regleringen, se nedan avsnitt 4.1, men underströk att 

det inte fanns något samspel mellan straffrätten och civilrätten som 

medförde att den civilrättsliga regleringen inte skulle kunna inneha ett 

vidare tvångsbegrepp än den straffrättsliga. Utredningen ansåg dock att en 

utvidgad civilrättslig bestämmelse skulle kunna bli svårtillämpad. Hänsyn 

behövde också tas till det faktum att det i många länder är vanligt att 

personer, främst kvinnor, inte får välja sin blivande partner fritt. Att då 

utöka möjligheterna att inte erkänna äktenskap ingångna i sådana länder 

skulle medföra alltför långtgående konsekvenser. Utredningen ansåg därför 

att det inte skulle räcka med otillbörliga påtryckningar för att inte erkänna 

ett äktenskap.48  

 

3.2.3 Utländska barnäktenskap  
Det har riktats kritik mot det faktum att gemensamma barn kunde utgöra 

särskilda skäl för att erkänna äktenskapet.49 Redan när bestämmelsen 

infördes 2004 blev den kritiserad av Lagrådet för att den skulle kunna leda 

till att barn pressades till att bli gravida för att få äktenskapet erkänt i 

Sverige.50 Utredningens experter vittnade om att det var vanligt att unga 

flickor sökte hjälp just för att de utsatts för sådan press. Förekomsten av 

gemensamma barn får också betydelse när det gäller reglerna om anhörigas 

rätt till uppehållstillstånd och Migrationsverket vittnade om en oroande 

ökning av asylsökande unga flickor som uppgett att de var gravida.51  

 

Enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716), UtlL, ska en 

person som är gift eller sambo med någon som är bosatt eller som har 

beviljats uppehållstillstånd för bosättning själv beviljas uppehållstillstånd. 5 

kap. 17 a § andra stycket 3 UtlL anger att uppehållstillstånd får vägras vid 

barnäktenskap. Tanken är dock att uppehållstillstånd ska ges i situationer 

                                                
48 SOU 2012:35 s. 239f.  
49 Ibid. s. 234.  
50 Prop. 2003/04:48 s. 33. 
51 SOU 2012:35 s. 234. 
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där ett avslag hade varit stötande, till exempel då kvinnan är gravid eller då 

paret har gemensamma barn. Erkänns inte äktenskapet kan istället 5 kap. 3 a 

§ första stycket 1 UtlL aktualiseras som reglerar situationen för den som har 

för avsikt att gifta sig eller ingå samboförhållande. Även i den situationen är 

utgångspunkten att uppehållstillstånd inte ska beviljas då någon av parterna 

är underårig men graviditet eller gemensamma barn utgör ofta skäl för 

undantag. Praxis visar att uppehållstillstånd normalt ges i dessa situationer.52   

     

Utredningen påpekade att ett skäl för att slopa undantagsmöjligheten vid 

särskilda skäl i 1 kap. 8 a § IÄL var att det skulle minska risken för att unga 

flickor pressas till att bli gravida. För att uppnå full effekt ansåg utredningen 

dock att det troligen skulle krävas att motsvarande ändring skulle ske 

avseende bestämmelserna om uppehållstillstånd.53 Som tidigare nämnts 

förespråkade inte utredningen någon ändring av undantagsmöjligheten och 

trots den uppmärksammande negativa utvecklingen lade utredningen inte 

fram något förslag angående en förändring av utlänningslagstiftningen.54 

Mot bakgrund av bland annat att barn ska skyddas mot för tidiga äktenskap 

och oönskade graviditeter menade regeringen att gemensamma barn inte 

ensamt ska medföra att kravet på synnerliga skäl anses uppfyllt. Men inte 

heller regeringen lade fram några förslag på lagändringar avseende 

utlänningslagstiftningen.55  

 

3.3 Krav på trossamfund och 
vigselförrättare 

Det är Kammarkollegiet som ger trossamfund tillstånd att förrätta vigslar 

enligt 1 § lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund. 

Kammarkollegiet får enligt 2 § också förordna befattningshavare inom 

samfundet att vara vigselförrättare. Ungdomsstyrelsen rapporterade om 

förekomsten av att personer utan behörighet som vigselförrättare har ”vigt” 

                                                
52 SOU:2012:35 s. 234. 
53 Ibid. s. 235.  
54 Ibid. s. 401.  
55 Prop. 2013/14:208 s. 28f. 
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personer i icke juridiskt bindande ceremonier även om deras samfund 

motsatt sig detta.56 Kvinnors Nätverk vittnade om att de haft kontakt med 

utsatta som uppgett att sådana ceremonier använts för att komma runt 

lagstiftningen och för få till stånd tvångs- och barnäktenskap.57  

 

I utredningen diskuterades huruvida det skulle vara tillåtet att trossamfund 

förrättar vigslar som inte är juridiskt bindande parallellt med sådana som är 

det.58 Kvinnors Nätverk ansåg att det borde krävas att trossamfund helt 

avstår från att förrätta sådana vigslar för att få beviljat vigseltillstånd.59 

Utredningen menade dock att den möjligheten måste finnas kvar med 

hänsyn till religionsfriheten och även regeringen ansåg att religionsfriheten 

måste ges företräde.60      

 

Regeringen ansåg emellertid att större krav skulle ställas på trossamfunden 

och deras vigselförrättare.61 Numera anger 1 § att ett vigseltillstånd inte ska 

ges om det på goda grunder kan antas att befattningshavare inom samfundet 

kommer att genomföra ceremonier som ger upphov till sådana 

äktenskapsliknande förbindelser som åsyftas i 4 c § andra stycket 

brottsbalken, BrB, i de fall där någon av parterna är under 18 år eller inte 

samtycker till ingåendet av förbindelsen. 2 § anger numera också att om det 

på goda grunder kan antas att en person kommer att genomföra sådana 

ceremonier ska något förordnande inte ges.  

 

                                                
56 Ungdomsstyrelsen 2012, s. 74.  
57 Kvinnors Nätverk, Remissvar (SOU 2012:35), s. 3. 
58 SOU 2012:35 s. 264.  
59 Kvinnors Nätverk, Remissvar (SOU 2012:35), s. 3. 
60 SOU 2012:35 s. 264; prop. 2013/14:208 s. 40.  
61 Prop. 2013/14:208 s. 40. 
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4 De straffrättsliga 
lagstiftningsåtgärderna  

För att på ett effektivt sätt kunna bekämpa tvångs- och barnäktenskap krävs 

det utöver den civilrättsliga lagstiftningen även straffrättsliga regleringar.62 

Redan innan lagändringarna år 2014 var det straffbart att tvinga någon att 

ingå äktenskap genom bestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4 § BrB. 

Regeringen ansåg dock att övervägande skäl talade för en särkriminalisering 

och därför infördes brottet äktenskapstvång.63 Enligt 4 kap. 4 § c BrB kan 

brottet medföra fängelse i högst fyra år. Även försök till äktenskapstvång är 

kriminaliserat enligt 4 kap. 10 § BrB. 2 kap. 2 § fjärde stycket 1 BrB anger 

att äktenskapstvång och försök till brottet undantas från kravet på dubbel 

straffbarhet.  

  

Det infördes ytterligare ett nytt brott, vilseledande till tvångsäktenskapsresa, 

i 4 kap. 4 § d BrB.64 Brottet kan medföra fängelse i högst två år. Till 

skillnad från bestämmelsen om äktenskapstvång är brottet ej undantaget från 

kravet på dubbel straffbarhet.65 Inte heller försök till vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa kriminaliserades.66  

 

4.1 Äktenskapstvång 
Utredningen kunde konstatera att familjer allt oftare använder sig av andra 

känslomässiga påtryckningar än hot om våld och att det i en del fall helt 

eller delvis rör sig om sådana påtryckningar som inte är kriminaliserade. 

Därför aktualiserades frågan om att utvidga det kriminaliserade området till 

att omfatta handlingar utöver olaga tvång.67 4 kap. 4 § c första stycket BrB 

anger att en person gör sig skyldig till äktenskapstvång om personen genom 

                                                
62 Prop. 2013/14:208 s. 45. 
63 Ibid. s. 50. 
64 Ibid. s. 16. 
65 Ibid. s. 72. 
66 Ibid. s. 67. 
67 SOU 2012:35 s. 294.  
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olaga tvång eller genom att utnyttja personens utsatta belägenhet förmår en 

annan person att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den 

stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är 

medborgare eller har hemvist. Andra stycket anger att detsamma gäller om 

personen förmås ingå en äktenskapsliknande förbindelse. Att utvidga det 

straffbara området till att även omfatta utnyttjande av en persons utsatta 

belägenhet var något som förespråkades av både utredningen och 

regeringen.68  

 

Rekvisitet utformades i enlighet med bestämmelsen om människohandel i 4 

kap. 1 a § BrB.69 Personer under 18 år anses redan vara i ett sådant sårbart 

läge att det inte krävs utnyttjande av utsatt belägenhet för att det ska ses som 

människohandel.70 Ett sådant undantag har inte gjorts i bestämmelsen om 

äktenskapstvång. Regeringen menade att den beroendeställning som många 

gånger finns mellan barn och närstående vuxna kommer att medföra att 

rekvisitet utnyttjande av utsatt belägenhet kan anses uppfyllt när en sådan 

vuxen person pressar barnet att ingå äktenskap mot dess vilja. Regeringen 

påpekade också att det kan finnas större utrymme för att mindre allvarliga 

påtryckningar kan anses utgöra äktenskapstvång när det gäller barn.71  

 

ECPAT Sverige ansåg att det var problematiskt att påtryckningarna måste nå 

upp till en viss nivå för att betraktas som straffvärda och förespråkade att det 

inte borde krävas olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet när 

offret är ett barn.72 En sådan reglering menade regeringen skulle likna den 

regleringen om barnäktenskapsbrott som övervägdes, se nedan avsnitt 4.3.73 

Den kritik som i övrigt riktades mot äktenskapstvångsbestämmelsen avsåg 

främst bestämmelsens effektivitet och eventuella bevissvårigheter.74 

Sveriges ambassad i Jordanien, Stockholms universitet, Malmö kommun och 

                                                
68 SOU 2012:35 s. 305f.; prop. 2013/14:208 s. 45.  
69 Prop. 2013/14:208 s. 52f.  
70 Prop. 2003/04:111 s. 59. 
71 Prop. 2013/14:208 s. 54.  
72 ECPAT Sverige, Remissvar (SOU 2012:35), s. 1.  
73 Prop. 2013/14:208 s. 54f.  
74 Ibid. s. 46f.  
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Fredrika Bremer Förbundet menade att en kriminalisering skulle kunna leda 

till att drabbade väljer att inte berätta vad som har hänt eftersom det är just 

närstående som riskerar att dömas.75  

 

Utredningen tog även ställning till huruvida vilseledande till äktenskap 

borde kriminaliseras. Ett exempel på en handling som ansågs straffvärd var 

vilseledande angående en ceremonis verkliga innebörd.76 En sådan 

kriminalisering förespråkade Kvinnors Nätverk.77 Ingående av 

fullmaktsäktenskap utan partens medgivande ansågs också straffvärt till 

exempel om äktenskapet blir känt för personen först efteråt då den andra 

parten ansöker om uppehållstillstånd. Press från personens omgivning kan 

då medföra att äktenskapet registreras i folkbokföringen i Sverige eller att 

parten får uppehållstillstånd baserat på anknytning eftersom personen inte 

vågar invända.78 Rädda Barnen, Rädda Barnens tematiska hedersgrupp för 

Stockholms län, Kvinnors Nätverk och Rådgivningsbyrån för asylsökande 

och flyktingar förespråkade en sådan kriminalisering.79 Utredningen avstod 

dock från att lägga fram några lagförslag men uteslöt inte att det i framtiden 

skulle kunna bli aktuellt med sådana lagstiftningsåtgärder.80 Regeringen 

ansåg att sådana förslag krävde ställningstaganden som låg utanför den 

aktuella kontexten.81  

   

4.2 Vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa 

Enligt 4 kap. 4 § d BrB döms den som genom vilseledande förmår en person 

att resa till en annan stat, i vilken personen inte bor, i syfte att genom olaga 

tvång eller utnyttjande av personens utsatta belägenhet förmå personen att 

ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som 

                                                
75 Remissammanställning (SOU 2012:35) s. 78, 80, 82ff.  
76 SOU 2012:35 s. 308.  
77 Kvinnors Nätverk, Remissvar (SOU 2012:35), s. 5.  
78 SOU 2012:35 s. 309.  
79 Remissammanställning (SOU 2012:35) s. 94f. 
80 SOU 2012:35 s. 308f.  
81 Prop. 2013/14:208 s. 60.  
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avses i 4 c § för vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Att det är vanligt att 

tvångsäktenskap kommer till stånd i andra länder efter resor som av familjen 

framställts som vanliga semesterresor eller liknande bekräftades av 

utredningen.82  

 

Regeringen ansåg att det fanns tungt vägande skäl för att införa brottet då en 

person som rest till en annan stat utan kännedom om resans verkliga syfte 

kommer att befinna sig i ett mycket sårbart läge. I en sådan situation kan det 

vara väldigt svårt att stå emot påtryckningar om äktenskap och eventuella 

omständigheter som avsaknad av tillgång till pass och pengar försvårar 

situationen. Den gärningen som paragrafen tar sikte på medför sannolikt en 

fara för att tvångsäktenskapet kan ingås. Dock uppställs det inget 

farerekvisit i paragrafen utan gärningen anses straffvärd oberoende av om 

det uppstått fara eller ej.83  

   

4.3 Ett barnäktenskapsbrott infördes ej 
År 2005 straffbelade Norge barnäktenskap genom att kriminalisera 

ingåendet eller medverkandet till ett äktenskap med ett barn under 16 år.84 

Utredningen förespråkade en kriminalisering av barnäktenskap. Brottet 

skulle benämnas barnäktenskapsbrott och medföra straff för den som 

förmår ett barn att ingå äktenskap eller för den som tar initiativ till eller 

anordnar ett barnäktenskap. Straffbestämmelsen skulle även avse informella 

äktenskap och medföra böter eller fängelse i högst två år.85 En sådan 

kriminalisering ansågs sända klara signaler om att barnäktenskap inte 

accepteras i Sverige och bestämmelsen ansågs kunna underlätta för familjer 

att stå emot påtryckningar samt underlätta för barn att hävda sin rätt.86  

     

Det diskuterades också i utredningen huruvida en kriminalisering av 

barnäktenskap skulle kunna anses strida mot mänskliga rättigheter, i första 
                                                
82 SOU 2012:35 s. 299.  
83 Prop. 2013/14:208 s. 62ff.  
84 Ungdomsstyrelsen 2009, s. 51; § 220 straffeloven.   
85 SOU 2012:35 s. 325. 
86 Ibid. s. 329. 
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hand rätten till privat- och familjeliv som stadgas i art. 8 EKMR och rätten 

till religionsfrihet som stadgas i art. 9 EKMR.87 Dessa rättigheter får dock 

inskränkas genom lag om det anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

med hänsyn till vissa i artiklarna uppräknade allmänna och enskilda 

intressen. Vid bedömningen av om en inskränkning kan göras har 

konventionsstaten en viss frihet vid tolkningen, benämnt ”margin of 

appreciation”.88 Utredningen ansåg att en inskränkning skulle kunna 

rättfärdigas med hänsyn till barns skyddsbehov och för att öka 

jämställdheten mellan män och kvinnor.89    

    

Utredningen tog vidare ställning till huruvida bestämmelsen skulle omfatta 

alla barn under 18 år eller endast barn under 15 år.90 Att låta bestämmelsen 

omfatta barn mellan 15 och 17 år skulle kunna ses som ett alltför stort 

avståndstagande från vissa kulturers traditioner. I sammanhanget 

uppmärksammade utredningen att barnkonventionen omfattar skydd mot att 

barn ingår tidiga äktenskap.91 Barnkonventionen reglerar dock inte 

äktenskap uttryckligen utan endast indirekt genom vissa artiklar.92 Enligt 

art. 1 avses med barn personer under 18 år. Art. 24.3 anger att 

konventionsstaterna ska vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att 

avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Tidiga 

äktenskap anses utgöra en sådan skadlig sedvänja.93  

 

Utredningen konstaterade att tvångs- och barnäktenskap var ett komplicerat 

lagstiftningsområde.94 Även om kulturer har värderingar som är främmande 

för majoritetsbefolkningen ska de respekteras men det får aldrig medföra att 

avsteg görs från fundamentala mänskliga fri- och rättigheter.95 Susan Moller 

Okin, professor i etik, menar i boken Mångkulturalism – kvinnor i kläm? att 

                                                
87 SOU 2012:35 s. 332f.  
88 Danelius 2012, s. 351, 424.  
89 SOU 2012:35 s. 334.  
90 Ibid. s. 335. 
91 Ibid. s. 337f.  
92 Jänterä-Jareborg 2007, s. 306. 
93 UNICEF Sverige 2008, s. 269f. 
94 SOU 2012:35 s. 22.  
95 Ibid. s. 27.  
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kvinnors rättigheter ofta kolliderar med respekt för minoritetskulturer.96 

Ämnet diskuteras också av Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, och 

Dilsa Demirbag-Sten, journalist, i boken Till frihetens försvar – En kritik av 

den normativa multikulturalismen. Med normativ multikulturalism menas 

att det bör råda en jämlikhet mellan alla kulturer som berättigar medlemmar 

i minoritetskulturer specifika rättigheter eller undantag från skyldigheter 

som inte tillfaller majoritetsbefolkningen. Författarna ställer sig kritiska till 

att medborgerliga rättigheter och skyldigheter ska bestämmas av individers 

kulturer och menar istället att de bör bestämmas av jämlikhet på 

individnivå.97 När det gäller utvecklingen av den svenska regleringen 

avseende tvångs- och barnäktenskap menar Jänterä-Jareborg att någon 

hänsyn inte har tagits till främmande kulturer och att toleransnivån är låg. 

Det är istället den svenska och västerländska synen på äktenskapet som har 

fått ett rättsligt genomslag.98 Utredningen menade att för att samhället ska 

kunna garantera ett skydd för barnen ska minoritetskulturer respekteras men 

individperspektivet måste komma i första hand. Slutsatsen blev att alla barn 

under 18 år skulle omfattas av bestämmelsen men utredningen betonade att 

den slutsatsen inte alls var självklar.99  

 

Regeringen var inte övertygad om att en kriminalisering var den bästa 

metoden för att förhindra barnäktenskap. Även om bestämmelserna om 

äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa inte kommer att 

omfatta alla barnäktenskap kommer de att inbegripa de fall som enligt 

regeringen får anses straffvärda. De fall som skulle träffas av en 

straffbestämmelse om barnäktenskap skulle vara de fall där barnäktenskapet 

ingåtts helt frivilligt eller efter påtryckningar som inte kan ses som 

utnyttjande såsom tjat eller övertalning. Regeringen var skeptisk till att 

sådana gärningar var straffvärda. Även personer som i ren välmening med 

barnets bästa för ögonen tar initiativ till ett barnäktenskap kommer då anses 

                                                
96 Okin Moller 2002, s. 13-31.   
97 Bauhn och Demirbag-Sten 2010, s. 13f.  
98 Jänterä-Jareborg 2007, s. 320.  
99 SOU 2012:35 s. 338.  
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ha begått ett brott och sådana handlingars straffvärdhet ifrågasattes.100  

            

Remissinstanserna tillstyrkte i stort sett utredningens förslag eller invände 

inte mot det. Förslagets kvalitet kommenterades av flera remissinstanser till 

exempel avseende eventuella bevissvårigheter.101 Rikspolisstyrelsen, 

Fredrika Bremer Förbundet och Romersk-katolska kyrkan anförde att 

förslagets konsekvenser inte föreföll tillräckligt genomtänkta.102    

      

   
    
 

                                                
100 Prop. 2013/14:208 s. 69ff.  
101 Ibid. s. 68.  
102 Remissammanställning (SOU 2012:35) s. 102, 110, 114f.  
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5 Analys 
I propositionen 2013/14:208 slogs det fast att skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap inte var heltäckande och att det behövdes civilrättsliga och 

straffrättsliga lagstiftningsåtgärder för att komplettera och stärka skyddet. I 

lagstiftningsprocessen framkom olika syn på i vilken utsträckning respekten 

för andra kulturer och religioner bör påverka utformningen av skyddet. Det 

kan därför ifrågasättas om lagstiftningsåtgärderna varit tillräckliga eller om 

ett välavvägt skydd mot tvångs- och barnäktenskap kräver mer långtgående 

åtgärder.        

 

5.1 Det civilrättsliga skyddet mot tvångs- 
och barnäktenskap  

Äktenskapsdispensen togs bort genom lagändringarna år 2014. Flera 

länsstyrelser hade uppgett att bestämmelsen var svårtillämpad och 

bestämmelsen ansågs även kunna medföra press på barn att gifta sig. 

Avskaffandet skulle vidare garantera att alla barn skulle ges samma skydd 

oavsett kulturell, religiös eller etnisk tillhörighet. Åtgärden får anses stärka 

skyddet mot barnäktenskap då ett totalförbud mot att barnäktenskap får 

ingås i Sverige sänder ut tydliga signaler om att sådana äktenskap inte 

tolereras i det svenska samhället.     

 

En annan åtgärd var att skärpa kravet för att i undantagsfall erkänna 

utländska tvångs- och barnäktenskap från särskilda skäl till synnerliga skäl 

för att tydligare ge uttryck för att det ska råda en restriktiv syn på sådana 

äktenskap. Även fullmaktsäktenskap omfattas nu av denna bestämmelse 

vilket medför att skyddet mot tvångsäktenskap har stärkts då 

fullmaktsäktenskap kan medföra en risk för att äktenskap ingås mot en parts 

vilja. Några remissinstanser förespråkade ett absolut förbud men regeringen 

menade att undantaget behövs i situationer där ett nekat erkännande skulle 

vara orimligt eller medföra allvarliga konsekvenser. Samtidigt finns det inte 
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någon möjlighet att ingå tvångs-, barn-, eller fullmaktsäktenskap i Sverige 

vilket ger upphov till att utländska äktenskap särbehandlas. Utgångspunkten 

måste vara att förekomsten av tvångs-, barn- och fullmaktsäktenskap ska 

motarbetas oberoende var i världen de ingås, vilket medför att även 

anknytningskravet som gäller vid barn- och fullmaktsäktenskap kan 

ifrågasättas. Något anknytningskrav finns inte vid tvångsäktenskap och för 

att den restriktiva synen ska få genomslag även avseende barn- och 

fullmaktsäktenskap borde inte parternas anknytning till Sverige vara 

avgörande för bedömningen. Om parterna saknade svensk anknytning vid 

tidpunkten för ingåendet kommer utländska barn- och fullmaktsäktenskap 

att erkännas i Sverige om äktenskapet är giltigt i den stat där det ingicks. En 

sådan ordning är motsägelsefull och får anses medföra en brist i skyddet.        

   

Regeringen ansåg att det var en fråga för rättstillämpningen att avgöra om 

synnerliga skäl föreligger och då olika instanser har gjort olika bedömningar 

angående om särskilda skäl förelåg kvarstår denna problematik. Precis som 

Sveriges Kvinnolobby anförde hade ett absolut förbud haft positiva 

normativa effekter på attityder i samhället. Vidare är det väldokumenterat 

att tvångs- och barnäktenskap medför negativa konsekvenser och de ska inte 

heller tolereras, varför det är svårt att motivera något annat än ett absolut 

förbud. Sammantaget är skärpningen av undantagsmöjligheten ett steg i rätt 

riktning men inte tillräcklig för att garantera ett starkt skydd mot tvångs- 

och barnäktenskap.  

 

Positivt är dock det faktum att gemensamma barn inte ensamt kan läggas till 

grund för att uppfylla kravet på synnerliga skäl då detta bevisligen har lett 

till att unga kvinnor pressats till att bli gravida. Någon motsvarande 

förändring har dock inte skett avseende utlänningslagstiftningen. Även om 

äktenskapet inte erkänns kan uppehållstillstånd grundat på anknytning 

beviljas vid graviditet eller gemensamma barn, vilket också normalt sker i 

praxis. Detta medför att unga kvinnor fortfarande utsätts för press att bli 

gravida. Samtidigt är situationen en annan när det gäller uppehållstillstånd. 

Om möjligheten till undantag togs bort skulle det få konsekvenser för det 
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gemensamma barnet som då nekas rätten till båda sina föräldrar. Trots detta 

är det olyckligt att inga åtgärder vidtogs efter att problemet hade 

uppmärksammats. För att lagstiftningen ska kunna skydda barn mot tidiga 

äktenskap och oönskade graviditeter bör det därför vidtas ytterligare 

utredning på området för att finna en lösning på problemet.  

 

En annan fråga som diskuterades var om ett tvångsäktenskap som ingåtts 

genom otillbörliga påtryckningar skulle kunna nekas erkännande. 

Argumentet att hänsyn måste tas till att många kvinnor i andra länder inte 

själv får lov att välja sin make och att ett utvidgat tvångsbegrepp därför 

skulle få alltför långtgående konsekvenser får anses sakna bärighet. Att 

värna om kvinnors rättigheter måste i detta avseende ges företräde framför 

respekten för andra kulturers värderingar. Utredningen anförde att ett 

utvidgat begrepp troligtvis skulle medföra fler underkännanden, ge ett 

starkare skydd och sända tydligare signaler om att äktenskap kräver 

samtycke. Således bör det även på detta område vidtas ytterligare utredning 

för att undersöka hur en utvidgning av tvångsbegreppet bäst kan göras. Det 

engelska tvångsbegreppet bör härvid studeras närmare.   

     

De skärpta kraven på trossamfunden medför att ett trossamfund inte kan få 

vigseltillstånd om det kan antas att en befattningshavare kommer att 

genomföra ceremonier som ger upphov till sådana äktenskapsliknande 

förbindelser som avses i 4 kap. 4 c § andra stycket BrB och en person som 

kan antas genomföra sådana ceremonier kan inte heller förordnas som 

vigselförrättare. Det konstaterades att icke juridiskt bindande ceremonier 

förekom bland annat för att få till stånd tvångs- och barnäktenskap. Fråga 

uppkom därför om trossamfunden helt skulle förbjudas från att genomföra 

sådana ceremonier. Ett sådant förbud hade kunnat förhindra ett kringgående 

av lagstiftningen men hade samtidigt medfört en långtgående inskränkning 

av religionsfriheten. Sammantaget får de skärpta kraven anses stärka 

skyddet mot att lagstiftningen avseende tvångs- och barnäktenskap kringgås 

utan att det sker på bekostnad av religionsfriheten. Även fortsättningsvis ska 
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vuxna personer ha rätt att ingå sådana förbindelser som en del i utövandet av 

deras religionsfrihet.  

 

5.2 Det straffrättsliga skyddet mot tvångs- 
och barnäktenskap  

Det straffrättsliga skyddet mot tvångs- och barnäktenskap stärktes genom att 

två nya brott, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa, 

infördes. Bestämmelserna omfattar även äktenskapsliknande förbindelser 

vilket är positivt då en sådan förbindelse likställs med ett juridiskt giltigt 

äktenskap av parterna och deras omgivning och därför kan upplevas som 

lika bindande. Hade bestämmelserna inte omfattat äktenskapsliknande 

förbindelser hade det dessutom varit alltför lätt att kringgå lagstiftningen 

genom att välja en icke juridiskt bindande form.  

 

Att tvinga någon till äktenskap särkriminaliserades genom bestämmelsen 

om äktenskapstvång som utöver olaga tvång omfattar de fall då någon 

utnyttjar en persons utsatta belägenhet för att förmå personen att ingå 

äktenskap. Utvidgningen av det kriminaliserade området till att även 

omfatta utnyttjande av utsatt belägenhet medför ett starkare skydd då 

bestämmelsen får ett vidare tillämpningsområde. Utredningen identifierade 

två andra situationer där det skulle kunna bli aktuellt att utvidga det 

straffbara området; vid vilseledande angående en ceremonis verkliga 

innebörd och vid ingående av fullmaktsäktenskap utan partens medgivande. 

Eftersom det är vanligt att familjer använder sig av påtryckningar som idag 

inte är kriminaliserade bör det vidtas ytterligare utredning avseende hur en 

sådan kriminalisering bäst bör utformas. För att kunna garantera ett starkt 

skydd mot tvångs- och barnäktenskap måste kriminaliseringen vara 

utformad så att den fångar upp de i praktiken förekommande 

påtryckningarna.  

 

Kriminaliseringen av det nya brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa 

bidrar till att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap då det är vanligt 
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att tvångsäktenskap ingås under sådana resor. Det faktum att det inte krävs 

att det förelegat fara för att ett tvångsäktenskap skulle ha ingåtts för att 

brottet ska anses fullbordat bör underlätta lagföringen.  

     

Lagstiftningsarbetet resulterade inte i någon kriminalisering som specifikt 

tar sikte på barnäktenskap. I Norge är barnäktenskap kriminaliserat sedan tio 

år och frågan är varför inte Sverige vidtagit motsvarande åtgärder. Lagens 

nuvarande utformning ger inte barn något starkare skydd mot 

tvångsäktenskap än vuxna. Beträffande barn krävs det också att det 

förekommit olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet även om 

regeringen anförde att det sistnämnda rekvisitet lättare skulle kunna 

uppfyllas när det gäller barn. Det finns dock situationer där ett 

barnäktenskap kommer till stånd efter tjat eller övertalningskampanjer där 

straffansvar inte kommer att kunna utkrävas. Utfallet blir detsamma vid 

”frivilliga” barnäktenskap trots att det finns anledning att ifrågasätta hur 

”frivilligt” ett barnäktenskap verkligen kan vara. Regeringen ansåg att det 

inte var straffvärt att ta initiativ till ett barnäktenskap om det sker i all 

välmening och för barnets bästa. Att ett barnäktenskap någonsin skulle 

kunna vara förenligt med barnets bästa kan dock starkt ifrågasättas.   

 

I samband med diskussionen avseende bestämmelsen om äktenskapstvång 

anfördes det att det skulle kunna bli svårt att bevisa att det begåtts ett brott 

då de drabbade skulle kunna välja att avstå från att vittna mot närstående. 

Detta blir sannolikt ännu svårare om den utsatte personen är ett barn. Att 

införa en specifik bestämmelse om barnäktenskapsbrott hade vara ett sätt att 

komma runt denna problematik. En kriminalisering hade även gjort det 

lättare för familjemedlemmar att stå emot påtryckningar från omgivningen. 

Inte heller medför rätten till privat- och familjeliv samt rätten till 

religionsfrihet i EKMR att en kriminalisering inte kan ske då en 

inskränkning i dessa rättigheter kunde motiveras enligt utredningen.  

 

Utredningen anförde dock att om kriminaliseringen av barnäktenskap även 

skulle omfatta barn mellan 15 och 17 år och inte endast de under 15 år 
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skulle den kunna anses innebära ett alltför stort avståndstagande från 

traditioner i andra kulturer. Samtidigt skulle en 18-årsgräns vara mer 

förenlig med barnkonventionen som omfattar ett skydd mot tidiga äktenskap 

för alla barn under 18 år. Utredningens utgångspunkt var att kulturers 

värderingar ska respekteras men att respekten för fundamentala fri- och 

rättigheter ska gå före. Moller Okin menar att kvinnors rättigheter ofta 

kolliderar med respekten för minoritetskulturer. Frågan är då vilka av 

kvinnors rättigheter som kan anses vara så fundamentala att de alltid bör ges 

företräde framför respekten för andra kulturer. Det kan också hävdas att 

respekten för minoritetskulturer istället bör medföra att de ges specifika 

rättigheter eller undantag från skyldigheter. Det senare är något som Bauhn 

och Demirbag-Sten kritiserar. Fråga uppkommer då om, och i så fall hur, 

lagstiftaren kan rättfärdiga den svenska normen som den rätta. Detta är svåra 

frågor men frågor som måste besvaras då vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle. Avseende en kriminalisering av barnäktenskap ansåg utredningen 

att individers rättigheter måste ges förtur och att bestämmelsen därför borde 

omfatta alla barn under 18 år. Utredningens avvägning får anses vara i linje 

med den rättsutvecklingen som Jänterä-Jareborg menar har skett på området. 

Men för att kunna garantera ett starkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap 

måste detta synsätt få fullt genomslag på samtliga områden - att personer i 

minoritetskulturer inte garanteras samma skydd som majoritetsbefolkningen 

kan inte accepteras.    

 

Ett alternativ till att införa en bestämmelse om barnäktenskapsbrott hade, i 

likhet med vad ECPAT Sverige anförde, varit att inte kräva att det 

förekommit olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet när offret är 

ett barn. På så sätt hade barn garanterats ett starkare skydd än vuxna, något 

som inte är fallet med dagens lagstiftning.  
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5.3 Avslutande kommentar 
För att kunna garantera ett starkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap 

anser jag att det är av stor vikt att identifiera vilka mänskliga fri- och 

rättigheter som är så fundamentala i Sverige att de alltid ska ges företräde 

framför respekt för andra kulturers värderingar. Det kan konstateras att det 

rättsliga skyddet mot tvångs- och barnäktenskap har stärkts på många 

områden genom lagändringarna år 2014. Dock finns det områden där 

åtgärderna är otillräckliga och där regeringen borde gått längre; främst 

genom att införa ett absolut förbud mot erkännande av utländska tvångs-, 

barn- och fullmaktsäktenskap samt genom att kriminalisera barnäktenskap. 

Det bör också vidtas ytterligare utredning på utlänningslagstiftningens 

område avseende i vilken utsträckning graviditet eller gemensamma barn 

bör ge rätt till uppehållstillstånd och slutligen bör det utredas hur en 

utvidgning av både det civilrättsliga och straffrättsliga tvångsbegreppet bäst 

kan göras. De nämnda åtgärderna bör vidtas för att svensk rätt ska kunna 

anses garantera ett starkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap.                    
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