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Summary 

Involuntary child marriage is an international phenomenon, that Sweden 

attempts to thwart. As a result, Sweden does not recognize foreign child 

marriages concluded with ties to Sweden. In contrast, foreign child 

marriages concluded without such ties are recognized, as long as the child 

was over 15 years old at the time of the conclusion. Forced marriages, on 

the other hand, shall never be recognized. 

 

The purpose of this essay is to, by using a traditional legal dogmatic 

method, investigate what is meant by coercion, and how grave the coercive 

element must be for a child marriage to be considered a forced marriage. It 

is also analysed how Sweden considers children's consent to marriage and 

what the shaping of the regulation regarding recognition of foreign 

marriages can result in for children in practice. 

 

Such practices that normally are sufficient to persuade a child to marry, 

have generally proven to be insufficient for a child marriage to constitute a 

forced marriage. The discovery of coercion also requires that one of the 

spouses informs the Swedish authorities about the coercion, and that the 

presence of coercion is made probable. This combined can lead to 

remarkable results, especially considering asylum seeking married children 

who are granted a residence permit in Sweden. Based on this result, a 

discussion is held about whether or not, and if so how, the current regulation 

should be changed. Because of what the changes that are purposed possibly 

can result in, such as abuse of the regulation and too far-reaching 

interference in people's lives, the current regulation is, however, found to be 

acceptable. 
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Sammanfattning 

Ofrivilliga barnäktenskap är ett internationellt fenomen, som Sverige söker 

motarbeta. Som ett resultat härav erkänner Sverige inte utländska 

barnäktenskap som ingåtts med anknytning till Sverige. Däremot erkänns 

barnäktenskap som saknat svensk anknytning, såvida barnet var över 15 år 

när äktenskapet ingicks. Något som däremot aldrig ska erkännas är 

tvångsäktenskap. 

 

I denna uppsats är syftet att, genom en rättsdogmatisk metod, söka utreda 

vad som egentligen avses med tvång, och hur grovt tvångsinslaget måste 

vara för att ett barnäktenskap ska betraktas som ett tvångsäktenskap. Det 

analyseras även hur Sverige egentligen betraktar barns samtycke till 

äktenskap och vad utformningen av regleringen om erkännande av 

utländska äktenskap kan innebära för barn i praktiken. 

 

Sådana företeelser som normalt är tillräckliga för att förmå barn att ingå 

äktenskap, visar sig generellt sett vara otillräckliga för att ett barnäktenskap 

ska utgöra ett tvångsäktenskap. Tvångets upptäckt kräver dessutom att 

någon av makarna upplyser de svenska myndigheterna om tvånget och att 

förekomsten av tvång görs sannolik. Det sammantagna kan leda till 

anmärkningsvärda resultat, särskilt avseende gifta asylsökande barn som 

beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Utifrån detta resultat förs en avslutande 

diskussion kring huruvida och i sådana fall på vilket sätt regleringen bör 

förändras. På grund av vad de förändringar som föreslås kan komma att 

resultera i, såsom missbruk av regleringen och alltför långtgående 

ingripanden i människors liv, befinns nuvarande reglering emellertid vara 

godtagbar.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Regler om äktenskap och dess ingående är starkt präglat av kultur och 

tradition, vilket ser olika ut i olika länder. I många länder varifrån 

invandring sker till Sverige är barnäktenskap och arrangerade äktenskap 

vanligt förekommande.1 I Sverige anses äktenskap aldrig böra ingås av barn, 

och tonvikt läggs vid varje individs frihet att själv få välja om och med vem 

äktenskap ska ingås.  

 

Genom det senaste årets flyktingvåg har Sverige mottagit flera asylsökande 

barn som är gifta med vuxna makar. Dessa äktenskap har orsakat en stor 

mediedebatt, då många anser att barnäktenskap aldrig ska accepteras i 

Sverige.2 Huruvida dessa barn civilrättsligt ska betraktas som gifta här i 

landet avgörs genom tillämpningen av regleringen om erkännande av 

utländska äktenskap. Enligt denna reglering kan ett barnäktenskap erkännas, 

medan ett tvångsäktenskap aldrig ska det. Intressant blir därmed att utreda i 

vilken mån ett barn anses kunna samtycka till äktenskap och var skiljelinjen 

egentligen dras mellan ett barnäktenskap och ett tvångsäktenskap. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa barns samtycke till äktenskap och att 

utreda hur Sverige betraktar samtycket när frågan om barnäktenskaps 

relation till tvångsäktenskap aktualiseras. Syftet är också att utreda vilken 

betydelse den svenska internationellt privat- och processrättsliga regleringen 

                                                
1 Se avsnitt 5.3. 
2 Se bl.a. RFSU: Sverige måste sluta acceptera barnäktenskap, <www.rfsu.se/sv/Om-
RFSU/Press/Pressmeddelanden/2016/-Sverige-maste-sluta-acceptera-barnaktenskap/>, 
besökt 2016-05-22; Fredrik Malmberg: ”Aldrig rätt att acceptera barnäktenskap”,  
<www.dagenssamhalle.se/debatt/aldrig-raett-att-acceptera-barnaektenskap-22170>, besökt 
2016-05-22. 
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om erkännande av utländska äktenskap kan komma att ha för barn som har 

ingått äktenskap utan anknytning till Sverige. 

1.3 Frågeställningar 

Jag har för avsikt att mot bakgrund av uppsatsens syfte besvara följande 

frågor, av vilka den första utgör uppsatsens huvudfråga: 

- Var går gränsen mellan ett barnäktenskap och ett tvångsäktenskap i 

frågan om erkännande av utländska äktenskap? 

- Vad kan gränsdragningen ha för betydelse i praktiken?  

1.4 Avgränsningar 

På grund av begränsat utrymme kommer jag inte att fördjupa mig i 

fullmaktsäktenskap. Uppsatsen kommer inte heller behandla informella 

äktenskap, trots en medvetenhet om att många barnäktenskap ingås 

informellt.3 En diskussion kring samboskap och möjlighet till 

äktenskapsskillnad utelämnas likaså. 

1.5 Metod och perspektiv 

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod. Det innebär att svar främst 

har sökts i lagstiftning, lagförarbeten och rättspraxis.4 Gällande rättsläge 

samt de hänsyn som tagits i förarbetena har ställts i relation till vad 

resultatet kan tänkas bli för gifta barn i praktiken. Detta har sedan 

analyserats ur ett allmänt kritiskt perspektiv.  

1.6 Material 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har förarbetena till regleringen 

om erkännande av utländska barn- och tvångsäktenskap studerats. Till hjälp 

för att utreda gränsen mellan barns fria vilja och tvång har jag även funnit 

                                                
3 Prop. 2013/14:208 s. 47. 
4 Kleineman (2013) s. 21. 
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stöd i Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja. Det saknas avgöranden 

där barnäktenskaps relation till tvångsäktenskap har klarlagts. Av denna 

anledning har endast ett fåtal rättsfall varit av betydelse. Detta genom att de 

har belyst andra centrala aspekter som behövts för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. Därutöver har material hämtats ur doktrin. 

1.7 Forskningsläge 

Forskning om gränsen mellan barnäktenskap och tvångsäktenskap är 

knapphändig. Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och 

processrätt vid Uppsala universitet, har bedrivit forskning om barnäktenskap 

och tvångsäktenskap, men inte i syfte att jämföra dessa äktenskap. Astrid 

Schlytter, docent i rättssociologi vid Stockholms universitet, har forskat om 

arrangerade äktenskap, främst ur ett hedersperspektiv. Johanna Schiratzki, 

professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal högskola, har med sin litteratur 

bidragit med aspekter om barnets bästa ur ett transnationellt perspektiv. Den 

norska sociologen Anja Bredal har bedrivit forskning om tvångsäktenskap, 

men då i relation till arrangerade äktenskap. Till hennes litteratur har det 

hänvisats rikligt i Ungdomsstyrelsens rapport.  

1.8 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redogörs för vad ett barnäktenskap respektive 

tvångsäktenskap är. I samma kapitel upplyses om förekomsten av sådana 

äktenskap och varför man vill skydda barn från dem. 

 

I tredje kapitlet redogörs för gällande bestämmelser om erkännande av 

utländska äktenskap. Fjärde kapitlet beskriver när dessa bestämmelser kan 

aktualiseras. 

 

I femte kapitlet upplyses om den problematik som en kartläggning av ett 

barns egen vilja att ingå äktenskap är förenad med. I samma kapitel 
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redogörs även för det rättsfall som legat närmast ett avgörande av gränsen 

mellan barnäktenskap och tvångsäktenskap. 

 

Sjätte kapitlet behandlar barns samtycke till äktenskap samt de i 

sammanhanget relevanta rättigheter som tillkommer barn. Slutligen 

analyseras materialet i kapitel sju.  

1.9 Definitioner 
Barnäktenskap är äktenskap där minst en av parterna var under 18 år vid 

äktenskapets ingående.5  

 

Med utländskt barnäktenskap avses ett barnäktenskap som ingåtts 

utomlands. Denna definition gäller oavsett om båda, någon av eller ingen av 

makarna hade hemvist eller medborgarskap i Sverige vid äktenskapets 

ingående.  

 

Tvångsäktenskap är äktenskap ingångna genom straffbart tvång eller efter 

andra kvalificerade påtryckningar.6  

 

Äktenskap mot någons vilja är en vidare definition av tvångsäktenskap än 

vad regleringen om erkännande föreskriver. Att den ena parten egentligen 

inte har velat gifta sig omfattar således fler äktenskap än dem som juridiskt 

klassas som tvångsäktenskap.7  

 

Arrangerade äktenskap är äktenskap där andra än makarna själva, ofta 

familj och släkt, har spelat en avgörande roll vid valet av äktenskapspartner. 

Arrangerade äktenskap kan men måste inte utgöra tvångsäktenskap eller 

äktenskap mot någons vilja.8  

                                                
5 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
6 Ibid. s. 20. 
7 Ibid. s. 20; Ungdomsstyrelsen (2009) s. 10.  
8 SOU 2012:35 s. 82. 
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2 Barnäktenskap och 
tvångsäktenskap  

2.1 Förekomst och konsekvens av 
barnäktenskap 

Enligt svensk rätt är den som är under 18 år ett barn.9 Sverige har intagit 

ståndpunkten att barn inte bör ingå äktenskap, med hänsyn till de negativa 

konsekvenser äktenskapet kan innebära för den som inte är tillräckligt 

mogen.10 I Sverige får barn inte ingå äktenskap; något som däremot är 

vanligt förekommande och fullt lagligt i många andra länder. Detta skapar 

svårigheter att uppnå internationell enighet om var en minimiålder för 

äktenskaps ingående bör ligga. Vissa centrala internationella instrument på 

området saknar av denna anledning en uttrycklig minimiålder för ingående 

av äktenskap.11 Internationellt saknas även en gemensam definition av vem 

som är ett barn.12 FN:s barnrättskommitté har dock i linje med den 

myndighetsålder som stadgas i barnkonventionen rekommenderat 18 år som 

en lämplig lägsta ålder för ingående av äktenskap.13 Barnrättskommittén har 

även i ett konkret fall fastslagit att 14 år är för lågt.14  

 

En anledning till att äktenskap i somliga länder ingås i ung ålder är att 

sexuella förbindelser utanför äktenskapet inte accepteras. Att kontrollera 

kvinnans sexualitet bidrar även till att upprätthålla familjens heder. Att gifta 

bort en dotter kan dessutom innebära ekonomiska fördelar. Äktenskapet i 

dessa länder är således på många sätt av större intresse för kollektivet än för 

individen.15  

 

                                                
9 9 kap. 1 § FB.  
10 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
11 2 kap. 1 § ÄktB; Jänterä-Jareborg (2010) s. 219; Hodgkin (1998) s. 8. 
12 SOU 2012:35 s. 119. 
13 Hodgkin (1998) s. 10; Artikel 1 barnkonventionen. 
14 Schiratzki (2005) s. 146. 
15 Bredal (2006) s. 16. 
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FN:s barnrättskommitté betraktar barnäktenskap som en skadlig sedvänja 

från vilken barn ska skyddas. Detta dels eftersom att äktenskap och 

graviditet i låg ålder kan innebära hälsorisker, dels eftersom att 

barnäktenskap kan hindra i synnerhet flickor från att få utbildning.16 Vidare 

anses äktenskap bidra till sexuella förväntningar, vilket kan föranleda 

sexuella övergrepp. Inomäktenskapligt våld hävdas dessutom vara statistiskt 

vanligare förekommande i äktenskap där kvinnan har gift sig ung.17 Barn- 

och tvångsäktenskap betraktas även som nära kopplade till hedersrelaterat 

våld och förtryck, vilket Sverige försöker motarbeta.18 

 

2.2 Förekomst och konsekvens av 
tvångsäktenskap 

I flera internationella instrument, bland annat FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna, anges att äktenskap ska ingås med makarnas 

fulla och fria samtycke.19 Sådan är även utgångspunkten enligt svensk rätt. 

Av intresse är att FN har definierat alla äktenskap ingångna utan fritt och 

giltigt samtycke som tvångsäktenskap.20 Det förekommer dock andra 

definitioner.21 

I den svenska juridiska diskussionen om barnäktenskap och 

tvångsäktenskap har tvångsäktenskap fått relativt litet utrymme. Enligt 

Jänterä-Jareborg beror detta delvis på att tvångsäktenskapen har förknippats 

med äktenskap ingångna på utländskt territorium, där tvångsäktenskap kan 

vara tillåtna eller där formkraven för äktenskaps ingående inte garanterar 

frånvaro av tvång.22 När äktenskap ingås i Sverige säkerställs makarnas 

frivillighet bland annat genom kravet på båda makarnas närvaro och att de 

                                                
16 Hodgkin (1998) s. 8. 
17 SOU 2012:35 s. 86. 
18 Prop. 2013/14:208 s. 78. 
19 Artikel 16.2 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
20 FN:s generalförsamling, In-depth study (2006) s. 40, p. 122. 
21 SOU 2012:35 s. 75. 
22 Jänterä-Jareborg (2007) s. 309.  
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på förfrågan av vigselförrättaren ska lämna sitt samtycke. Vigselförrättaren 

agerar dessutom under tjänsteansvar 23 

Tvångsäktenskap drabbar främst barn och unga vuxna, vilket innebär att 

många barnäktenskap samtidigt är tvångsäktenskap.24 I syfte att förhindra 

barn- och tvångsäktenskap skedde omfattande lagändringar i Sverige år 

2004 och 2014. Lagändringarna avsåg dock inte i samma omfattning 

äktenskap ingångna utan anknytning till Sverige som dem ingångna med 

sådan anknytning.25 

 

                                                
23 4 kap. 1-4 §§ ÄktB. 
24 Prop. 2013/14:208 s. 20 f. 
25 Se närmare härom i kapitel 3 och 5. 
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3 Rättslig reglering av 
erkännande av utländska 
barn- och tvångsäktenskap 

Barn kan på ett giltigt sätt ha ingått äktenskap utomlands. Det är när frågan 

om huruvida dessa äktenskap ska erkännas i Sverige som regleringen om 

erkännande av utländska äktenskap blir intressant. Nedan följer en 

redogörelse av relevanta regleringar för frågan om ingångna barn- och 

tvångsäktenskaps erkännande.  

3.1 Huvudregel 
Av 1 kap. 7 § lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) följer huvudregeln rörande i 

utlandet ingångna äktenskap. Där anges att äktenskap som ingåtts utom riket 

enligt främmande lag ska anses giltigt till formen här i riket, om äktenskapet 

är giltigt i den stat där det ingicks.  

3.2 Undantag om barnäktenskap 

3.2.1 Med anknytning till Sverige 
I 1 kap. 8 a § första stycket IÄL stadgas undantagen från huvudregeln, 

innebärande att utländska äktenskap i där angivna fall inte ska erkännas. Av 

bestämmelsens första punkt följer att ett äktenskap inte ska erkännas, om det 

vid tidpunkten för äktenskapets ingående förelåg ett äktenskapshinder enligt 

svensk lag och minst en av parterna vid tidpunkten för äktenskapets 

ingående var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Det för denna 

uppsats centrala äktenskapshindret är att personer under 18 år inte får ingå 

äktenskap.26 Resultatet blir att äktenskap ingångna utomlands, när någon av 

parterna var under 18 år och någon dem hade hemvist eller medborgarskap i 

Sverige inte erkänns här.27 

                                                
26 2 kap. 1 § ÄktB. 
27 Prop. 2003/04:48 s. 55. 
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Bestämmelsens syfte är att svenska äktenskapshinder inte ska kunna 

kringgås av personer med anknytning hit, genom att äktenskapet ingås 

utomlands. Att den underåriga maken fyllt 18 år när frågan om erkännande 

aktualiseras förtar därför inte äktenskapets status som barnäktenskap. Det 

avgörande är nämligen i vilken ålder makarna gavs möjlighet att ta ställning 

till huruvida äktenskapet skulle ingås, varför ett barnäktenskap förblir just 

ett barnäktenskap.28  

3.2.2 Utan anknytning till Sverige 
Kravet på att makarna ska ha fyllt 18 år innan äktenskapet ingicks omfattar 

inte makar som saknade anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående. 

Utländska barnäktenskap ingångna av makar som saknat hemvist eller 

medborgarskap i Sverige ska som utgångspunkt således erkännas här.29 

 

Några remissinstanser föreslog inför 2014 års lagrevision att 

anknytningskravet helt skulle tas bort. En av dem var Rådgivningsbyrån för 

asylsökande och flyktingar. De menade att alla barnäktenskap borde nekas i 

Sverige, oavsett vilken anknytning makarna haft till Sverige vid 

äktenskapets ingående.30 Ett borttagande av anknytningskravet skulle dock 

enligt regeringen vara att gå för långt, då makar utan anknytning inte haft 

anledning att ta de svenska normerna i beaktande.31 Det anses även kunna 

medföra betydande nackdelar om individer inte kan komma hit och räkna 

med att fortfarande betraktas som gifta. Ett erkännande ska därför vara 

utgångspunkten.32 Att utländska barnäktenskap ingångna utan anknytning 

till Sverige som utgångspunkt ska erkännas, utesluter dock inte att en för låg 

ålder kan hindra erkännande, vilket utvecklas i uppsatsens avsnitt 3.5. 

                                                
28 HFD 2012 ref. 17; prop. 2003/04:48 s. 32. 
29 Prop. 2013/14:208 s. 27 f. 
30 Ibid. s. 25. 
31 Ibid. s. 28. 
32 Ds 2002:54 s. 87. 
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3.3 Undantag om tvång  
Ett äktenskap ska inte erkännas om det sannolikt har ingåtts under tvång.33 

Detta undantag omfattar alla äktenskap, oavsett makarnas ålder och 

anknytning. Ett tvångsäktenskap föreligger när äktenskapet ingåtts genom 

straffbart tvång eller efter andra kvalificerade påtryckningar. Vad som utgör 

straffbart tvång konstitueras av bestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4 § 

BrB. Detta innebär att äktenskap som ingåtts genom våld eller hot om våld 

utgör tvångsäktenskap.34 

 

Utöver olaga tvång finns påtryckningar av mildare art, som också kan 

konstituera tvångsäktenskap. Dessa är av särskilt intresse för en 

gränsdragning mellan barnäktenskap och tvångsäktenskap, då olaga tvång 

sällan torde krävas för att ett barn ska förmås ingå äktenskap. Som exempel 

på vad som kan konstituera tvångsäktenskap anges att en part har företrätts 

av ett ombud vid äktenskapets ingående och att denna part inte själv har gett 

ombudet instruktionerna.35 Detta konstituerar samtidigt ett 

fullmaktsäktenskap36, varför exemplet inte kommer att studeras närmare. 

Tvång uppges även kunna föreligga när lagen i det land där äktenskapet 

ingås inte ger den som ingår äktenskapet någon rätt att själv besluta i frågan. 

Har den enskilde av någon annan då förmåtts ingå äktenskapet mot sin egen 

vilja anses äktenskapet inte böra accepteras.37 

 

Ett tvångsäktenskap föreligger däremot inte när påtryckningarna varit av 

mindre ingripande karaktär och den enskilde haft reella möjligheter att själv 

besluta i frågan. Som exempel härpå anges att den enskilda ingått 

äktenskapet endast för att inte gå miste om en förmån eller väcka familjens 

missnöje. I andra situationer än de nämnda avses 

tvångsäktenskapsbestämmelsen tillämpas endast om det utövade tvånget 

                                                
33 1 kap. 8 a § första stycket 2 IÄL. 
34 Prop. 2003/04:48 s. 55 f. 
35 Ibid. s. 56. 
36 Prop. 2013/14:208 s. 135. 
37 Prop. 2003/04:48 s. 56. 
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tveklöst är stötande. Enbart det faktum att ett äktenskap har ingåtts mot 

någon av parternas vilja är inte tillräckligt för att ett tvångsäktenskap ska 

anses föreligga.38 Var skiljelinjen dras mellan att genom tvång ha förmåtts 

ingå äktenskap och att, på ett sätt som är otillräckligt för att klassas som 

tvång ha förmåtts ingå äktenskap mot sin vilja, är dock tämligen oklart. 

Detta utvecklas närmare i kapitel fem. 

 

Beviskravet att tvånget ska göras sannolikt för att äktenskapet ska kunna 

nekas erkännande är ett lågt ställt krav. Det är dock inte tillräckligt med ett 

enkelt påstående om tvång för att tvång ska anses ha gjorts sannolikt. 

Konkreta och precisa uppgifter, givna vid en inledd förundersökning är vad 

som i regel krävs.39  

3.4 Erkännande om synnerliga skäl 
I 1 kap. 8 a § andra stycket IÄL görs ett undantag från undantaget, 

innebärande att barnäktenskap med anknytning till Sverige eller 

tvångsäktenskap likväl kan erkännas om det föreligger synnerliga skäl. 

Synnerliga skäl kan föreligga om lång tid har förflutit sedan äktenskapet 

ingicks, om parterna haft en mycket svag anknytning till Sverige vid 

äktenskapets ingående eller om makarna har gemensamma barn. Dessa 

faktorer är inte ensamt tillräckliga för att utgöra synnerliga skäl, men kan 

bidra till att det finns anledning att undantagsvis erkänna äktenskapet. 

Utrymmet att med stöd av synnerliga skäl erkänna barnäktenskap ingångna 

med anknytning till Sverige eller tvångsäktenskap avses vara ytterst 

begränsat. Hade någon av makarna anknytning till Sverige när äktenskapet 

ingicks ska nämnda utrymme i princip vara obefintligt.40 

3.5 Ordre public 
Av 7 kap. 4 § IÄL följer att en bestämmelse i främmande lag eller beslut 

som meddelats av en myndighet i främmande stat inte får tillämpas, om det 

                                                
38 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
39 Prop. 2003/04:48 s. 55; MIG 2007:19. 
40 Prop. 2013/14:208 s. 28; prop. 2013/14:208 s. 135 f. 
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skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 

rättsordningen. Förbehållet, även benämnt ordre public, kan tillämpas i fall 

där äktenskap har ingåtts genom tvång eller av någon som är mycket ung.41 

Ordre public-förbehållet bidrar med att sätta en lägsta åldersgräns för vilka 

barnäktenskap som kan erkännas i Sverige och gäller oberoende av 

anknytning. 

 

Den absoluta minimiåldern för vilka äktenskap som kan godtas konstrueras 

av myndighetsåldern för sexuell myndighet. Sexuell samlevnad med en 

person under 15 år kriminaliseras som våldtäkt mot barn, varför 

erkännanden av äktenskap ingångna innan makarna fyllt 15 år skulle 

innebära att rättsordningen motarbetade sig själv.42 Med stöd härav har 

flertalet äktenskap ingångna när någon av makarna endast var 14 år nekats 

erkännande.43 Äktenskap där någon av parterna varit 15 år vid ingåendet kan 

däremot erkännas.44 

3.6 Erkännandets innebörd 
Innebörden av att ett äktenskap erkänns är att makarna berättigas de 

rättsverkningar som medföljer ett giltigt äktenskap. Bland dessa 

rättsverkningar finns makars ömsesidiga underhållsskyldighet, 

giftorättsgemenskap avseende egendom och rätt att ärva varandra.45 Trots att 

äktenskapet nekas giltighet här i Sverige hindrar det inte att makarna 

betraktas som gifta i ett annat land.46  

 

                                                
41 Prop. 2003/04:48 s. 25. 
42 6 kap. 4 § BrB. 
43 Se Kammarrätten i Stockholm, mål 4875-15, dom 2015-07-20; Kammarrätten i 
Jönköping, mål 934-08, dom 2009-02-17. 
44 Prop. 2003/04:48 s. 21. 
45 SOU 2012:35 s. 84. 
46 Prop. 2013/14:208 s. 25. 



 16 

4 När frågan om erkännande 
aktualiseras 

4.1 Inför Skatteverket 
Frågan om äktenskaps erkännande aktualiseras ofta för första gången vid 

folkbokföring hos Skatteverket.47 Bland dem som ska folkbokföras finns 

asylsökande som har beviljats permanent uppehållstillstånd.48 Att någon av 

makarna var för ung när äktenskapet ingicks observeras i regel relativt 

enkelt vid en genomläsning av överlämnat äktenskapsbevis. Förekomsten av 

tvång är däremot en brist som inte är synlig. Detta ställer krav på att tvånget 

påtalas av någon av makarna.49 Skatteverkets utgångspunkt ska dessutom 

vara att äktenskapet har ingåtts av makarnas fria vilja om ingenting talar 

emot det.50 

Av Skatteverkets folkbokföringsenheter uppges det vara väldigt få unga som 

i kontakt med myndigheten förklarar sig ha varit utsatta för tvång.51 Enligt 

Riksskatteverket torde påståendet om tvång snarare ske vid en senare 

tidpunkt än folkbokföring.52 För tillräckligt underlag att kunna bedöma 

frågan om tvång behöver Skatteverket dessutom i regel ha fått en utredning 

härom av socialtjänsten, polisen eller annan myndighet.53 

Socialtjänstens ansvar omfattar i princip alla barn på svenskt territorium 

såvida de har någon slags anknytning hit. Ansvaret inbegriper såväl dem 

med svenskt medborgarskap som dem med uppehållstillstånd i Sverige, 

                                                
47 Prop. 2003/04:48 s. 55. 
48 Migrationsverket: Asylsökande som får permanent uppehållstillstånd,  
<www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-
far-stanna/Permanent-uppehallstillstand.html>, besökt 2016-05-19. 
49 Prop. 2003/04:48 s. 31. 
50 Ibid. s. 55. 
51 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 262. 
52 Prop. 2003/04:48 s. 32. 
53 Ibid. s. 55; Ungdomsstyrelsen (2009) s. 262.  
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inklusive de som har status som asylsökande.54 Socialtjänsten har även en 

lagstadgad möjlighet att följa upp ärenden som de kommer i kontakt med.55 

Att ett äktenskap registreras som giltigt i folkbokföringen är inte bindande 

för hur frågan om erkännande kan komma att bedömas i andra 

sammanhang.56 Möjligheten att åberopa tvång är inte heller tidsbegränsad.57 

Frågan om äktenskapets giltighet kan därför tänkas uppstå flera år efter 

folkbokföring, exempelvis i en tvist om arv eller bodelning.58 Det har hänt 

att en make efter långvarigt äktenskap har vänt sig till Skatteverket och 

begärt att få folkbokföringsuppgifterna ändrade, med stöd av att äktenskapet 

ingåtts genom tvång.59 

4.2 Inför Migrationsverket 
Förutom hos Skatteverket aktualiseras frågan om äktenskaps giltighet bland 

annat hos Migrationsverket, i samband med ansökningar om 

uppehållstillstånd i Sverige.60 Ofta gäller frågan sådana äktenskap där en i 

utlandet bosatt make ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till sin make i Sverige.61 Det förekommer dock fall där båda makarna saknar 

anknytning till Sverige när frågan om äktenskapets giltighet här i Sverige 

aktualiseras inför Migrationsverket. Närmare härom ser vi i avsnitt 5.5. 

                                                
54 Schiratzki (2005) s. 149; Socialstyrelsen: Frågor och svar om barn som är gifta 
<www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/ensamkommandebarnsomargifta>, besökt 2015-06-
12. 
55 11 kap. 4 a § SoL. 
56 Prop. 2003/04:48 s. 55. 
57 SOU 2012:35 s. 239 ff. 
58 Jfr. prop. 2013/14:208 s. 37; SOU 2012:35 s. 226.  
59 SOU 2012:35 s. 231. 
60 Prop. 2013/14:208 s. 37. 
61 Ibid. s. 29. 
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5 Att vilja eller inte vilja 
Nedan redogörs för hur utrymmet för barns egen vilja i frågor om äktenskap 

kan variera samt vilka risker som kan vara förenade med tillåtande av 

barnäktenskap. Då enbart motvilja har uppgetts vara otillräckligt för att 

konstituera tvångsäktenskap söks även svar på när ett barns motvilja 

egentligen anses övergå i tvång. 

5.1 Tidigare meddelade 
äktenskapsdispenser 

Utgångspunkten i Sverige har länge varit att personer under 18 år inte bör 

ingå äktenskap, då äktenskap är förenade med sådana personliga och 

ekonomiska konsekvenser som barn anses sakna mognad att hantera.62 

Sedan 1969 har ingående av äktenskap dock varit möjligt, både för män och 

kvinnor under 18 år, men enbart med stöd av dispens.63 År 2004 infördes ett 

krav på särskilda skäl för att dispens skulle beviljas. Beslutet togs av 

länsstyrelsen. Bedömningen gjordes bland annat mot bakgrund av 

sökandens ålder och mognad. Giftermålets möjliga konsekvenser för barnets 

utveckling, utbildning och sociala förhållanden i övrigt utgjorde ytterligare 

bedömningsfaktorer.64  

 

I propositionen till införandet av kravet på särskilda skäl påtalades att 

dispens inte enbart innebar att den underårige gavs rätt att ingå äktenskap, 

utan att den samtidigt undantogs från det skydd som åldersgränsen erbjuder. 

Av vikt var därmed att alltid utreda huruvida dispens verkligen begärdes 

genom ett självständigt ställningstagande från den underårige och inte som 

ett resultat av påtryckningar från andra.65 När det framkom att äktenskapet 

var arrangerat skulle den underåriges egen vilja särskilt utredas.66 De 

                                                
62 Prop. 2003/04:48 s. 21. 
63 Dessförinnan var ålderskravet 21 år för män och 18 för kvinnor, se prop. 2013/04:208 s. 
22. 
64 Prop. 2003/04:48 s. 20 f. 
65 Ibid. s. 21 f. 
66 Prop. 2003/04:48 s. 46. 
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dispenser som meddelades var få och rörde huvudsakligen 17-åriga flickor 

av utländsk bakgrund. Att dispens kunde beviljas även för personer som var 

15 år var inte uteslutet, men avsågs liksom tidigare vara utomordentligt 

sällsynt.67  

 
År 2014 togs möjligheten till dispens från ålderskravet för ingående av 

äktenskap bort. Anledningen var bland annat att det förelåg fall där dispens 

hade beviljats enbart för att barnet skulle slippa riskera att bli utsatt för våld 

eller utstötning av sin omgivning. Det uttalades även att det kunde antas 

vara sällan som barnet självt fann ett giftermål angeläget.68 Såvitt känt 

handlar barnäktenskap i princip uteslutande om att familj eller släkt har 

tvingat eller på annat sätt utövat påtryckningar för att barnet ska gifta sig.69 

Genom borttagandet av dispensmöjligheten skulle påtryckningarna bli 

meningslösa, då äktenskapet ändå skulle bli ogiltigt här i landet.  

 

Regeringen uttalade en medvetenhet om att det fanns situationer där en 

person under 18 år av olika skäl hade en vilja att gifta sig. Det ska således 

inte uteslutas att barnäktenskap kan ingås frivilligt. Behovet av skydd för 

dem i Sverige som inte ville gifta sig, men som utsattes för påtryckningar att 

göra det, ansågs dock vara av överordnad betydelse.70 

5.2 Närmare om tvång i frågan om 
erkännande 

För att ett äktenskap ska erkännas krävs frånvaro av tvång.71 Däremot krävs 

inte att makarna har lämnat ett frivilligt samtycke. Så långt har regeringen 

nämligen uttalat sig inte vilja gå. Lagrådet uppgav inför 

tvångsäktenskapsbestämmelsens införande att de exempel som gavs på när 

tvång kunde anses föreligga72 gav intryck av att äktenskap kunde nekas även 

                                                
67 Prop. 2003/04:48 s. 20 ff. 
68 Prop. 2013/14:208 s. 24. 
69 Ibid. s. 70. 
70 Ibid. s. 24. 
71 1 kap. 8 a § första stycket 2 IÄL. 
72 Dvs. att äktenskapet ingåtts genom ombud eller att lagen inte krävt samtycke och parten 
förmåtts ingå äktenskapet mot sin vilja. 
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om det inte förelegat just tvång. De ifrågasatte därför om inte 

tvångsäktenskapsbestämmelsen borde ta sikte på avsaknad av frivilligt 

samtycke. Regeringens svar var nekande, varpå de förklarade att det som 

betecknar exemplen på tvång är att någon utnyttjar sin maktställning för att 

åstadkomma att någon annan gifts mot sin vilja. Att utvidga 

tvångsäktenskapsbestämmelsen till att omfatta avsaknad av frivilligt 

samtycke skulle enligt regeringen förta bestämmelsens tydlighet och 

normgivande funktion.73 

 

Ett liknande resonemang fördes i SOU 2012:35.74 Diskussionen rörde 

huruvida kravet på tvångsinslag hos de påtryckningar som kan klassas som 

tvång skulle sänkas. Utredningen ansåg att den grad av påtryckningar som i 

nuläget krävs kan definieras som att de måste vara ”uppenbart otillbörliga” 

för att utgöra tvång. Frågan var huruvida man kunde utvidga begreppet 

tvång till att omfatta sådana påtryckningar som endast var ”otillbörliga”. 

Detta skulle särskilt vara av intresse när den som utsätts för press att ingå 

äktenskap är ett barn. Som exempel på otillbörliga påtryckningar angavs att 

familjen klargjorde att den utsatta personen ”inte är välkommen hem” om 

den inte ingick äktenskapet.75  

 

Ett sänkt krav på vad som utgör tvång skulle enligt utredningen ytterligare 

förtydliga att äktenskap endast ska ingås med parternas fulla och fria 

samtycke. Utredningen ansåg sedermera att konsekvenserna av ett sådant 

utvidgande av begreppet tvång skulle bli för långtgående. Detta särskilt med 

tanke på att det på många håll i världen är vanligt att, i synnerhet kvinnor, 

har ett begränsat inflytande i frågan om äktenskap. Väldigt många av 

äktenskapen från dessa länder skulle då nekas erkännande, vilket skulle 

strida mot intresset av att man i huvudsak vill godta äktenskap ingångna i 

enlighet med reglerna i andra länder.76 

                                                
73 Prop. 2003/04:48 s. 31. 
74 Vilken ligger bakom 2014 års lagrevision. 
75 SOU 2012:35 s. 239 f. 
76 Ibid. s. 238 ff. 
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5.3 Arrangerade äktenskap 
En diskussion kring gränsdragningen mellan arrangerade äktenskap och 

tvångsäktenskap kan bidra till att förenkla förståelsen för uppsatsens 

frågeställningar. Var ett barnäktenskap placeras i relation till ett 

tvångsäktenskap är av flera anledningar svårt att avgöra. 

 

Arrangerade äktenskap utgör huvudregeln i många av världens länder, 

medan kärleksäktenskap utgör undantaget. I patriarkala samhällen som dem 

i Mellanöstern, Nordafrika samt Syd- och Östasien tillhör arrangerade 

äktenskap det vanliga sättet för giftermål. De som gifts bort är ofta barn eller 

unga vuxna.77 Enligt Jänterä-Jareborg erkänns arrangerade äktenskap i 

Sverige under förutsättning att de inte har tillkommit under ”sådana 

påtryckningar som utgör våld på individens fria vilja”.78 Vilka dessa 

påtryckningar är beskrivs dock inte närmare. Konstateras gör däremot ofta 

att det mellan fri vilja och tvång finns ett spektrum och att den enskildes 

vilja i detta spektrum kan påverkas av olika slags påtryckningar, såväl 

fysiska som psykiska. Som vanligt förekommande psykiska påtryckningar 

anges emotionell utpressning, hot om utfrysning och andra subtila 

handlingar.79  

 

De flesta tvångsäktenskap utgör arrangerade äktenskap. Andra än individen 

själv har ju då bestämt att äktenskap ska ske. Alla arrangerade äktenskap 

utgör däremot inte tvångsäktenskap. Äktenskapet kan nämligen ha 

arrangerats på ett med individens vilja överensstämmande sätt.80 Har 

arrangemanget skett mot individens vilja måste äktenskapet dock inte 

juridiskt utgöra ett tvångsäktenskap. Gränsen mellan att drabbas av ett 

arrangerat äktenskap mot sin vilja och ett tvångsäktenskap beskrivs av Anja 

Bredal som en gråzon.81 Inom denna zon finns äktenskap som arrangerats av 

                                                
77 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 42 f. 
78 Jänterä-Jareborg (2010) s. 222.  
79 SOU 2012:35 s. 83. 
80 Bredal (2006) s. 36. 
81 Ibid. s. 36. 
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föräldrarna utan den unges samtycke, med visst samtycke från den unge, 

eller med fullt samtycke från den unge. Därutöver kan en varierande grad 

påtryckningar ha utövats.82 

 

I patriarkalt präglade samhällen och miljöer där barnäktenskap och 

arrangerade äktenskap är vanliga, anses flickor och kvinnor ofta 

underordnade män och yngre underordnade äldre. Här är lydnad mot äldre 

ofta norm. Vetskapen om att ett brott mot normen kan leda till allvarliga 

konsekvenser kan räcka för att ett barn ska avstå från att uttrycka sin 

motvillighet mot äktenskap. Att barnet inte vågar säga nej till ett äktenskap 

som andra arrangerat av rädsla för repressalier, eller för att avståendet ändå 

kommer att mötas av tvång, gör att det kan anses gift mot sin vilja.83 Detta 

är dock sett i svensk civilrättslig bemärkelse troligen inte ett 

tvångsäktenskap. Barnet har nämligen inte utsatts för explicita 

påtryckningar.84 Istället föreligger ett slags självtvång där personen 

samtycker utan protest, troligtvis eftersom att alternativet att vägra giftermål 

känns för riskabelt.85 

5.4 Kriminaliseringen av äktenskapstvång 
År 2014 stärktes skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige 

även på straffrättens sida. Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av 

utsatt belägenhet förmår en person att ingå äktenskap kan numera dömas för 

äktenskapstvång.86 Genom kriminaliseringen avsåg regeringen att ytterligare 

skydda särskilt yngre personer mot de mildare påtryckningar som kan 

konstituera tvångsäktenskap. De ville även utsända en ytterligare signal om 

att barnäktenskap och tvångsäktenskap inte accepteras i Sverige.87  

 

                                                
82 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 38.  
83 SOU 2012:35 s. 83. 
84 Jfr. Ungdomsstyrelsen (2009) s. 10; prop. 2013/14:208 s. 21; SOU 2012:35 s. 83; 
Schlytter (2004) s. 53. 
85 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 39. 
86 4 kap. 4 c § BrB.  
87 Prop. 2013/14:208 s. 46. 
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I förarbetena uttalas barn enbart genom sin ålder befinna sig i en utsatt 

belägenhet, särskilt i relation till sina föräldrar. I denna relation befinner sig 

barnet ofta i en beroendeställning. Äktenskapstvångsbrottet kan därför 

aktualiseras om en förälder eller andra närstående utsätter ett barn för press 

att ingå äktenskap, eller arrangerar ett äktenskap utan hänsyn till barnets 

vilja. När offret är ett barn torde ytterligare, relativt påtagliga påtryckningar 

som i regel krävs för att någon ska tvingas ingå äktenskap inte vara 

nödvändiga. Som andra exempel på utnyttjande av ett barns utsatta 

belägenhet och brottets aktualisering anges hot om att barnet kommer att 

uteslutas ur familjegemenskapen eller hot om att en förälder kommer att ta 

livet av sig om barnet inte ingår äktenskapet.88 

 

För att dömas för äktenskapstvång krävs att gärningsmannen har anknytning 

till Sverige. Jurisdiktionen omfattar däremot inte föräldrar bosatta i 

exempelvis Irak, som utan anknytning till Sverige tvingat sitt barn att gifta 

sig där.89 Om detta barn någon gång skulle behöva folkbokföras i Sverige 

aktualiseras därmed troligen inte heller denna, i jämförelse med 

tvångsäktenskapsbestämmelsen relativt vida definition av tvång. De i 

äktenskapstvångsbestämmelsen kriminaliserade handlingarna uttalas också 

kunna leda till äktenskap som medges civilrättslig giltighet här i landet.90 

5.5 Att bevisa tvång 
I rättsfallet MIG 2012:4 ansökte en omyndig flicka A, från Irak, om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin i Sverige bosatta far. 

Ansökan avslogs av Migrationsverket och Migrationsdomstolen på grund av 

att A var gift och därmed hade förlorat anknytningen till sin far och 

kärnfamilj i Sverige.91 Hennes äktenskap hade ingåtts helt utan anknytning 

till Sverige. 

 

                                                
88 Prop. 2013/14:208 s. 140 f. 
89 Jfr. prop. 2013/14:208 s. 109f.; prop. 2013/14:208 s. 138. 
90 Prop. 2013/14:208 s. 51 f.; prop. 2013/14:208 s. 142. 
91 5 kap. 3 första stycket 2 a § UtlL. 
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A överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och menade att 

äktenskapet var ogiltigt enligt svensk rätt. Som grund härför åberopade hon 

att hon giftes bort när hon var 15 år, utan att ha haft något reellt inflytande i 

beslutet om giftermål och utan att hennes åsikt tillmättes intresse. Irakisk lag 

kräver inte kvinnans samtycke för att ett äktenskap ska komma till stånd. 

Efter hot om att allvarliga konsekvenser annars skulle inträffa ingicks 

äktenskapet. 

 

För det första menade A att 15 år är en äktenskapsålder som den svenska 

rättsordningen uppenbarligen inte godkänner. Hennes äktenskap skulle 

därför ses som uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 

rättsordningen. Vidare anförde hon att äktenskapet ingåtts under tvång eller 

under omständigheter som är att jämställa med tvång. Med dessa grunder 

som stöd skulle hon anses ogift och tillhörande sin kärnfamilj. 

 

Migrationsöverdomstolen avslog överklagandet. Att A var 15 år vid 

äktenskapets ingående ansågs inte utgöra ordre public. 

Migrationsöverdomstolen ansåg inte heller det ha gjorts sannolikt att 

äktenskapet ingåtts genom tvång. Som utgångspunkt uttalades det nämligen 

krävas olaga tvång för att konstituera ett tvångsäktenskap. Ett enkelt 

påstående om tvång är som nämnt heller inte tillräckligt för att nå upp till 

beviskravet.92 

 

Jag vill uppmärksamma att MIG 2012:4 inte är prejudicerande för domstolar 

i andra fall. Likväl finner jag detta avgörande vara intressant för aktuell 

uppsats. 

 
 

                                                
92 Se avsnitt 3.3. 
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6 Barns samtycke till 
äktenskap 

En beaktansvärd fråga i diskussionen kring barnäktenskap och 

tvångsäktenskap är den om hur barns rätt och möjlighet att samtycka till 

äktenskap betraktas rättsligt. Även om det inte har förekommit olaga tvång 

eller andra kvalificerade påtryckningar kan det nämligen ifrågasättas 

huruvida ett giltigt samtycke egentligen kan anses föreligga, när den vars 

samtycke diskuteras är ett barn.93 

6.1 Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention har bland annat för avsikt att garantera barn en 

långtgående rätt att komma till tals. Detta i takt med stigande ålder och 

mognad.94 I barnkonventionen värnas även om att barnets bästa alltid ska 

komma i främsta rummet och att all diskriminering av barn ska förbjudas.95  

 

Även om barnkonventionen inte innehåller någon uttrycklig reglering av 

barnäktenskap anses ovan nämnda konventionsrättigheter indirekt skydda 

barn mot äktenskap.96 Artiklarna bidrar nämligen till att upplysa om att var 

och en själv har rätt att bestämma om sin framtid, inkluderat huruvida man 

vill ingå äktenskap. Artiklarna visar även att ett barns rätt till 

medbestämmande inte ska göras beroende av varifrån det kommer etniskt, 

kulturellt eller religiöst.97 

6.2 Svensk rätt 
Svensk ungdomspolitik utgår bland annat från ett 

självständighetsperspektiv. Lagstiftning som rör personer under 18 år ger 

stöd för gradvis ökande självbestämmande och ansvar fram till 

                                                
93 SOU 2012:35 s. 87. 
94 Artikel 12 barnkonventionen; SOU 2012:35 s. 87. 
95 Artikel 3.1 och artikel 2 barnkonventionen. 
96 Jänterä-Jareborg (2010) s. 219.  
97 SOU 2012:35 s. 297. 
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myndighetsåldern.98 Trots eftersträvan av ökad självständighet är 

underårigas möjligheter att vidta rättshandlingar begränsade. Av 

föräldrabalken följer att ett barn är ytterst begränsat i sin förmåga att vidta 

rättshandlingar utan förmyndarens samtycke. Anledningen är att barn anses 

sakna mognad att hantera frågor av större vikt.99 

 

Barn i Sverige har en relativt långtgående rätt att komma till tals. Vilken 

vikt viljan tillmäts beror dock på barnets ålder och mognad. Barnets vilja 

beaktas i frågor om vårdnad, boende och umgänge.100 Den är även av 

betydelse i kontakten med socialtjänsten.101 Även om barnets vilja beaktas 

ska viljan endast utgöra en del i en helhetsbedömning av vad som anses vara 

barnets bästa.102  

 

 

                                                
98 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 13. 
99 9 kap. FB; jfr. prop. 2003/04:48 s. 21. 
100 6 kap. 2 a § FB.  
101 3 kap. 5 § SoL. 
102 Prop. 1981/82:168 s. 66. 
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7 Analys 

7.1 När går fri vilja över i tvång? 
Den svenska lagstiftaren har tydligt intagit ståndpunkten att barn är särskilt 

utsatta när de utsätts för påtryckningar, i synnerhet av sina närstående. I linje 

härmed får numera ingen under 18 år ingå äktenskap i Sverige. Om personer 

med anknytning hit söker kringgå åldersgränsen genom att gifta sig 

utomlands erkänns äktenskapet i princip aldrig, i syfte att minimera risken 

för att barn påtvingas ofrivilliga äktenskap. Många av de mildare 

påtryckningar som förekommer för att förmå yngre personer i Sverige att 

ingå äktenskap har till och med kriminaliserats, för att på så sätt tydliggöra 

avståndstagandet från barnäktenskap och tvångsäktenskap. Detta till trots 

kan vissa, så unga personer som 15-åringar103, som med stor sannolikhet 

inte helt fritt har valt att ingå äktenskap i sitt hemland, obehindrat fortsätta 

att leva som gifta i Sverige; något som av många skäl kan ifrågasättas. 

 

Uppenbart är att allt utom frivilligt samtycke inte utgör tvång. Det torde 

nämligen krävas motvilja och därutöver något slags tvång för att konstituera 

ett tvångsäktenskap. Vad tvånget dock ska bestå i erfar jag variera, beroende 

på i vilket sammanhang frågan aktualiseras. Det uttalas exempelvis kunna 

vara tillräckligt att en förälder i Sverige hotar sitt barn med uteslutande ur 

familjegemenskapen för att denne ska dömas för äktenskapstvång. För att en 

persons äktenskap ska utgöra ett tvångsäktenskap i civilrättslig mening torde 

däremot krävas att det, utöver avsaknad av reella möjligheter att vägra ingå 

äktenskapet, har förekommit ännu grövre, ”uppenbart otillbörliga” 

påtryckningar. Att det inte alltid krävs särskilt allvarliga, om än några 

påtryckningar för att ett barn ska ingå äktenskap mot sin vilja verkar inte 

beaktas. 

 

                                                
103 Se avsnitt 3.2.2 och 3.5. 
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Avsaknad av en reell möjlighet att vägra ingå äktenskap bör visserligen 

föreligga relativt tidigt om den som utsätts för påtryckningar är ett barn. 

Vilka uppenbart otillbörliga påtryckningar som därutöver krävs har dock 

inte klarlagts. Gränsen mellan barnäktenskap och tvångsäktenskap i 1 kap. 8 

a § IÄL är således på intet sätt klar. Klargjorts har dock att hot om 

uteslutande ur familjegemenskapen inte är tillräckligt för att konstituera ett 

tvångsäktenskap. Förevarande otydlighet finner jag bekymmersam, i 

synnerhet när äktenskap ingångna redan vid 15 års ålder som nämnt kan 

erkännas i Sverige, i princip utan ifrågasättande.  

 

Anmärkningsvärt är att myndigheterna verkar ha väldigt nära till hands att 

mena att tvång inte har förelegat, om en person åberopar tvång i syfte att få 

uppehållstillstånd i Sverige. Att personen var ett barn när tvånget utövades 

förefaller sakna betydelse för bedömningen. Även om MIG 2012:4 inte är 

prejudicerande i alla frågor är resultatet av domen oroväckande, sett ur ett 

barnperspektiv. A ansågs inte ha gjort sannolikt att hon tvingats till 

äktenskap trots att hon var 15 år när äktenskapet ingicks, att lagen i Irak inte 

kräver kvinnans samtycke och att hon hotades med allvarliga konsekvenser 

om hon inte ingick äktenskapet. Jag förstår visserligen att alla slags 

påståenden inte bör vara tillräckliga för att en så stor konsekvens som ett 

äktenskaps nekande ska kunna uppnås. Jag ifrågasätter dock om tvång 

någonsin kan bevisas, särskilt av en person som helt saknat anknytning till 

Sverige vid äktenskapets ingående. 

7.2 Betydelsen i praktiken 
Vad kan gällande rättsläge då resultera i för de gifta, asylsökande barnen i 

Sverige? För att ett asylsökande barn inte fortsatt ska betraktas som gift vid 

beviljat uppehållstillstånd krävs först och främst att barnet berättar för 

myndigheterna om förekomsten av tvång. Gör barnet inte detta kommer 

äktenskapet med största sannolikhet att erkännas. Socialtjänsten ansvarar 

visserligen för att barn i Sverige ges skydd och lever under goda 

förhållanden. De kan således någon gång komma att fråga barnet om dess 
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vilja rörande äktenskapet och möjligen se till att det inleds en utredning om 

tvång, som Skatteverket sedan kan bygga ett nekat erkännande på. 

 

Föga troligt är dock att ett asylsökande barn, nyanlänt i ett fullkomligt 

främmande land, överhuvudtaget vill eller vågar uppmärksamma 

myndigheterna om att det upplever sig ha tvingats till äktenskap. Om barnet 

har mod nog att berätta torde det heller inte räcka att barnet förklarar att 

äktenskapet arrangerats mot barnets vilja. Våld eller allvarliga hot torde 

behöva påtalas. Återigen kvarstår dessutom frågan om hur tvångets 

förekomst i sådana fall ska kunna göras sannolikt, då all bevisning troligen 

finns i hemlandet. Ur detta perspektiv känns tvångsäktenskapsbestämmelsen 

nästintill tandlös.  

 

Resultatet är sannerligen intressant och kan dessutom komma att bli väldigt 

påtagligt. Barn som i sällskap av sina makar beviljas uppehållstillstånd kan 

komma att leva i svenska hushåll, under sådant våld och förtryck som 

Sverige avser att bekämpa. Frågan är hur man då ser på alla de negativa 

faktorer man avsett att förhindra med den långtgående lagstiftning som 

träffar barn som ingått äktenskap med anknytning till Sverige. Att barn inte 

får vara barn, att de påtvingas graviditet eller utsätts för våld strider ju mot 

svensk moral och internationella konventioner. Rättigheter som barns lika 

värde, förbud mot diskriminering men framför allt barnets bästa riskerar att 

stå på spel.  

7.3 Bör regleringen ändras? 
Bör man, så som Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar föreslog, 

ta bort anknytningskravet och därmed neka alla barnäktenskap erkännande? 

Ett argument emot detta är, som regeringen har uttalat, att parter utan 

anknytning hit har saknat anledning att ta de svenska normerna i beaktande. 

Barnäktenskap förblir dessutom barnäktenskap. Sedan länge gifta makar kan 

därmed ha infunnit sig i äktenskapet och helt enkelt förutsätta att 

äktenskapet ska erkännas även i Sverige, trots att någon av dem var 15-17 år 

när äktenskapet ingicks. En separation av sådana makar upplevs troligen 
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inte lika motiverad som den av makar där den ena fortfarande är ett barn. 

Makarna kan dessutom ha fått barn tillsammans, vilka också kan drabbas av 

ett nekat erkännande. Icke att förringa är dessutom att Sverige relativt 

nyligen beviljat dispens för främst 17-åriga flickor att ingå äktenskap. 

Flickornas mognadsgrad att hantera ett äktenskap har således ansetts 

tillräcklig och deras skolgång och personliga hälsa har inte ansetts riskera att 

utsättas för negativa konsekvenser. Det är således inte självklart att 

barnäktenskap enbart är skadliga för de inblandade. 

 

Ett möjligt alternativ för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap även för 

barn som ingått äktenskap utan anknytning till Sverige, vore att sänka 

kraven på vad som konstituerar tvångsäktenskap. På så sätt skulle det 

möjliggöras för ett barn att nå framgång med en invändning om tvång om en 

sådan görs. Äktenskap som ingåtts redan efter milda påtryckningar är ju 

uppenbart inte frivilliga. 

 

Risken är dock att en sänkt tröskel och än mer otydliga gränser för vad som 

konstituerar tvångsäktenskap kan medföra rättsosäkerhet. Att man utgår från 

olaga tvång och sedan i undantagsfall kan kvalificera mildare påtryckningar 

som tvångsäktenskap medför viss tydlighet. Det är även tänkbart att en 

make annars långt efter folkbokföring, exempelvis i en tvist om arv eller 

bodelning, skulle kunna utnyttja en för låg tröskel för vad som konstituerar 

ett tvångsäktenskap. Detta genom att hävda att det förekommit ett litet 

inslag av tvång när personen i ung ålder ingick äktenskapet och att 

äktenskapet således inte är, eller möjligen aldrig har varit, giltigt i Sverige. 

Samtidigt finns undantaget om synnerliga skäl. Har makarna barn och har 

lång tid förflutit sedan äktenskapet ingicks kan ju ett äktenskap som 

egentligen inte ska erkännas likväl göra det, med stöd av att det föreligger 

synnerliga skäl. Ett sådant försök bör då inte nå framgång. 

 

Ett annat alternativ vore att höja åldersgränsen för vad som kan erkännas, 

från 15 till exempelvis 17 år, för att på så sätt lättare försäkras om att de 

äktenskap som erkänns i Sverige har ingåtts relativt frivilligt. Med ökad 
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ålder följer rimligen ökad talan och möjlighet till motstånd mot familjens 

påtryckningar. Återigen finns barnäktenskap där åldern inte har utgjort något 

problem och äktenskapet har ingåtts frivilligt. Sådana äktenskap bör då inte 

automatiskt nekas erkännande, särskilt inte om makarna fortsatt önskar vara 

gifta. 

 

Även om lagändringar likt de nämnda kan vara förenade med betydande 

risker anser jag emellertid att något slags ifrågasättande av barnäktenskap 

bör ske, när makar som kommer hit är barn och frågan om äktenskapets 

giltighet aktualiseras. Detta skulle kunna ske om man exempelvis utgick 

ifrån att inga barnäktenskap ska erkännas. De äktenskap som ingåtts utan 

anknytning till Sverige skulle sedan undantagsvis kunna erkännas om det 

föreligger särskilda skäl, såsom gemensamma barn etc. Ett omkastat 

utgångsläge, från erkännande till icke erkännande, skulle dock kunna ställa 

väldigt höga krav på makar som kommer till Sverige, eftersom att 

förekomsten av särskilda skäl då alltid måste bevisas. Detta kan vara mer 

betungande än rättfärdigat, särskilt eftersom att majoriteten av 

barnäktenskapen som skulle påverkas troligen är sådana som existerat en 

längre tid och där båda makarna hunnit bli vuxna. 

7.4 Slutsats 
Att ta ställning till huruvida nuvarande reglering om erkännande av 

utländska äktenskap är bra eller dålig är svårt. Bestämmelsen har betydelse 

för flera frågor och inte bara för den politiska fråga som uppstår vid 

hanteringen av asylsökande barn. 

 

Sammantaget finner jag emellertid nuvarande reglering om erkännande av 

utländska barnäktenskap vara godtagbar. Om inte makarna i ett 

barnäktenskap som ingåtts utan anknytning till Sverige själva begär hjälp av 

myndigheterna, bör man inte utifrån sina egna åsikter om vad som är rätt 

alltför långtgående ingripa i deras liv. Även om den som kan komma att 

befinna sig i ett äktenskap här är ett något motvilligt barn, finns tungt 

vägande argument som talar emot en förändring av nuvarande reglering. I 
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slutändan ligger troligen det viktigaste arbetet hos myndigheterna. Att 

exempelvis socialtjänsten följer upp barnäktenskap som de kommer i 

kontakt med är av fundamental vikt. Till dess får man helt enkelt blunda för 

vad som i regel anses vara barnets bästa. 
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