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Summary 

Child marriages and forced marriages are customs that are globally regarded 

as harmful and therefore actively opposed by the international community. 

In Swedish law, marriage is a matter for the concerned individuals only and 

the age limit for entering a marriage is 18 years. A child marriage 

originating in a foreign country is not recognized in Sweden if any of the 

spouses has ties to Sweden. A foreign child marriage without ties to Sweden 

is recognized here, unless one of the spouses was younger than 15 at the 

time of marriage. Forced marriages are never recognized under Swedish 

law.  

 

Many child marriages are also forced marriages and the differentiation 

between the two is therefore crucial. This essay seeks, using a traditional 

legal dogmatic method, answers to what constitutes such coercion as is 

stipulated in the provision on forced marriage and how a child's consent to 

marriage is to be judged legally. Also whether the Swedish provision can be 

considered to be satisfactory is discussed.  

 

For a marriage to be considered a forced marriage, it must be preceded by 

such coercion as is stipulated in the penal provision on duress or other 

obvious undue pressure. In this regard, normal practice seems to be to not 

consider how little pressure that is needed to influence a child's decision. In 

criminal law, however, also a milder degree of pressure can constitute such 

coercion as stipulated in the provision on marriage coercion. As for 

children's consent to marriage it may be questioned whether this should be 

considered valid. However, in view of the difficult boundary issues expected 

to arise if all child marriages as a principal rule would be denied 

recognition, such a regulation is considered not to be justified.  In order for 

marriages, which are in practice to be considered as forced marriages to also 

be seen as such from a legal view, it is found that the current regulation 

should be reviewed. 
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Sammanfattning 

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är sedvänjor som globalt betraktas som 

skadliga och därför aktivt motarbetas av det internationella samfundet. I 

svensk rätt anses äktenskapet vara en angelägenhet för de berörda 

individerna och åldersgränsen för ingående är 18 år. Ett utländskt 

barnäktenskap där någon av parterna har anknytning till Sverige erkänns 

inte. Ett barnäktenskap utan sådan anknytning erkänns emellertid, såvida 

inte någon av makarna var under 15 år vid dess ingående. Tvångsäktenskap 

erkänns aldrig enligt svensk rätt. 

 

Många barnäktenskap är också tvångsäktenskap och gränsdragningen 

häremellan är därför viktig. Med en rättsdogmatisk metod söks i uppsatsen 

svar på vad som utgör sådant tvång som avses i bestämmelsen om 

tvångsäktenskap och hur barns samtycke till äktenskap ska bedömas 

rättsligt. Även huruvida den svenska ordningen kan bedömas vara 

tillfredsställande diskuteras.  

 

För att ett äktenskap ska anses vara ett tvångsäktenskap krävs att det 

föregåtts av sådant tvång som avses i straffbestämmelsen om olaga tvång 

eller andra uppenbart otillbörliga påtryckningar.  I detta hänseende synes det 

normala vara att inte ta hänsyn till hur liten grad av påtryckningar som krävs 

för att påverka ett barns beslut. I straffrättsligt hänseende kan dock även en 

mildare grad av påtryckningar konstituera sådant tvång som krävs enligt 

bestämmelsen om äktenskapstvång. Vad gäller barns samtycke till 

äktenskap ifrågasätts om detta verkligen ska betraktas som giltigt. Med 

anledning av de svåra gränsdragningar som befaras uppstå om alla 

barnäktenskap som utgångspunkt skulle nekas erkännande, anses en sådan 

reglering emellertid inte motiverad. För att äktenskap som i praktiken är att 

betrakta som tvångsäktenskap ska ses som sådana, dras slutsatsen att 

nuvarande reglering i detta avseende bör ses över.  
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

Synen på äktenskap varierar stort mellan olika länder och påverkas ofta av 

kulturella, traditionella och religiösa uppfattningar. Barnäktenskap 

förekommer i stora delar av världen, framför allt i utvecklingsländerna, där 

var tredje flicka gifts bort innan hon fyllt 18 år. Ett för tidigt äktenskap kan 

få oerhörda konsekvenser för de minderåriga, oftast flickor. Avbruten 

skolgång, fattigdom och för tidiga graviditeter som hotar flickans liv är 

problem som FN ser med barnäktenskap.1 

 

Även i Sverige förekommer barnäktenskap.2 I samband med de senaste 

årens flyktingströmmar till Sverige har frågan om hur det svenska samhället 

ska hantera barnäktenskap diskuterats livligt. Somliga menar att det inte är 

rimligt att neka erkännande av äktenskap för personer som aldrig tidigare 

haft någon anledning att ta svensk rätt i beaktande.3 Andra menar att ett barn 

över huvud taget inte kan samtycka till äktenskap och att alla barnäktenskap 

ska nekas erkännande.4 Många barnäktenskap har ingåtts på ett sådant sätt 

att de samtidigt utgör tvångsäktenskap. Enligt den svenska regleringen om 

erkännande av utländska äktenskap kan ett barnäktenskap erkännas, medan 

ett tvångsäktenskap inte gör det. Att undersöka var gränsen mellan ett 

barnäktenskap och ett tvångsäktenskap går, i synnerhet i vilken utsträckning 

ett barn kan anses lämna samtycke till äktenskap och vilken grad av tvång 

som fordras för att konstituera ett tvångsäktenskap, är därför av stort 

intresse. 

 

                                                 
1 Svenska FN-förbundet (2013) s. 13. 
2 Migrationsverket (2016) s. 6. 
3 Se t.ex. Carolina Saf (2016-01-26). 
4 Se t.ex. Fredrik Malmberg, barnombudsman (2016-02-03). 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka var gränsen mellan ett barnäktenskap 

och ett tvångsäktenskap enligt svensk rätt går. Ett särskilt fokus ligger på 

tvångsrekvisitet, d.v.s. vilken grad av påtryckningar som krävs för att 

konstituera ett tvångsäktenskap. Syftet är vidare att belysa barns möjlighet 

att lämna ett giltigt samtycke till äktenskap, främst med beaktande av de 

ekonomiska konsekvenser ett äktenskap innebär. 

 

1.3 Frågeställningar 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte är dess frågeställningar formulerade 

utifrån gränsdragningen mellan tvångs- och barnäktenskap, med fokus på 

den grad av samtycke som krävs från barnets sida för att det inte ska vara 

fråga om ett tvångsäktenskap. De frågor jag avser besvara i uppsatsen är: 

- Var går gränsen mellan ett barnäktenskap och ett tvångsäktenskap i 

fråga om den grad av tvång som krävs för att konstituera ett 

tvångsäktenskap? 

- Bör ett barn anses kunna lämna ett giltigt samtycke till giftermål? 

- Kan den svenska regleringen anses ge ett gott skydd mot barn- och 

tvångsäktenskap? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att behandla fullmaktsäktenskap, d.v.s. äktenskap 

där åtminstone en av de två som ska gifta sig inte är personligt närvarande 

vid vigseln utan företräds av någon annan. Trots en vetskap om att s.k. 

informella äktenskap är vanligt förekommande i stora delar av världen 

kommer inte heller denna äktenskapsform att beröras. Vidare kommer 

varken de socialrättsliga eller de migrationsrättsliga aspekterna, så som 
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parternas boende och möjligheten till familjeåterförening, att behandlas i 

uppsatsen. 

 

1.5 Metod och perspektiv 

Metoden för uppsatsen är en klassisk rättsdogmatisk metod. Det innebär att 

de allmänt accepterade rättskällorna så som lagstiftning, lagförarbeten och 

rättspraxis har studerats.5 Gällande rätt och de överväganden som gjorts i 

förarbetena har analyserats med ett allmänt kritiskt perspektiv. 

 

1.6 Material 

I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar har såväl den svenska 

regleringen om äktenskaps ingående och dess rättsverkningar, som 

regleringen om erkännande av utländska barn- och tvångsäktenskap 

studerats. Även den rättshandlingsförmåga som barn tillerkänns enligt 

svensk rätt har studerats i syfte att söka svar på giltigheten av underårigas 

samtycke. Materialet har främst hämtats från propositioner, offentliga 

utredningar och doktrin.  

 

Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja har varit till hjälp för att utreda 

gränsen mellan den fria viljan och tvång. Ett fåtal rättsfall har varit av 

intresse, även om det ännu inte har kommit något avgörande där frågan om 

barnäktenskap i relation till tvångsäktenskap har klargjorts. 

 

1.7 Forskningsläge 

Forskningen rörande barnäktenskap i Sverige och i andra industriländer är 

tämligen skral, utom i kontexten tvångsäktenskap. Eftersom många 

                                                 
5 Kleineman (2013) s. 21. 
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barnäktenskap ingås mot barnets vilja kan forskningen om tvångsäktenskap 

delvis sägas röra barnäktenskap.6 Beskrivningar och sammanställningar av 

forskning om äktenskap mot den egna viljan finns i Ungdomsstyrelsens 

rapport Gift mot sin vilja. Även FN har författat ett flertal rapporter på 

området. 

 

Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt, 

har forskat om barnäktenskap och tvångsäktenskap. Hennes utgångspunkt 

har dock inte varit att jämföra dessa. Den norska sociologen Anja Bredal har 

bedrivit forskning om framför allt arrangerade äktenskap i relation till 

tvångsäktenskap. Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt, är inriktad på 

barnrätt och har med sin forskning bidragit med aspekter om barnets bästa i 

olika situationer. Astrid Schlytter är docent i rättssociologi och har forskat 

kring arrangerade äktenskap i framför allt hedersrelaterade kulturer. 

 

1.8 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redogörs för den svenska synen på äktenskap, 

formkraven för ingående av äktenskap och de för ämnet relevanta 

rättsverkningar som följer av äktenskapet. De svenska reglerna om 

erkännande av utländska barn- och tvångsäktenskap behandlas i uppsatsens 

tredje kapitel. I kapitel fyra redogörs närmare för arrangerade äktenskap och 

betydelsen av den fria viljan vid ingående av äktenskap. I kapitel fem 

behandlas frågan om barns möjligheter att lämna giltigt samtycke i olika 

situationer. I kapitel sex analyseras presenterat material, vilken avslutas med 

en slutsats. 

 

                                                 
6 SOU 2012:35 s. 165. 
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1.9 Definitioner 

Barn är enligt svensk rätt en person under 18 år.7 

 

Barnäktenskap är enligt svensk rätt ett äktenskap där någon av parterna, vid 

tiden för äktenskapets ingående, är under 18 år.8 Någon internationell 

enighet om vad som utgör ett barnäktenskap finns inte.9 

 

Utländskt barnäktenskap är ett barnäktenskap ingått i utlandet. 

 

Tvångsäktenskap föreligger om ett äktenskap ingåtts genom straffbart tvång 

eller efter andra kvalificerade påtryckningar.10 

 

Arrangerade äktenskap är äktenskap som arrangeras av andra än dem som 

ska gifta sig, vanligtvis parternas föräldrar eller äldre släktingar.11  

 

 

                                                 
7 9 kap. 1 § FB. 
8 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
9 Jänterä-Jareborg (2010) s. 219. 
10 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
11 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 12. 
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2 Den svenska synen på 

äktenskap 

Utgångspunkten i svensk rätt är att den som är under 18 år inte har nått den 

mognad som krävs för att självständigt ta ställning till sådana personliga och 

ekonomiska frågor som uppkommer i ett äktenskap.12 Äktenskapet anses 

vara en angelägenhet för individen och enligt äktenskapsbalken, ÄktB, ska 

ett äktenskap bygga på frivillighet och jämställdhet.13 

 

2.1 Äktenskapshinder 

I 2 kap. ÄktB uppställs ett antal hinder mot äktenskap. Bestämmelserna tar 

sikte på situationer där äktenskap från samhällets synpunkt, p.g.a. sociala 

och medicinska skäl, inte är önskvärda.14 Det för den här uppsatsen 

relevanta äktenskapshindret kommer till uttryck i 2 kap. 1 § ÄktB; personer 

under 18 år får inte ingå äktenskap. 

 

I förarbetena framhävs att äktenskapshindren skyddar intressen av stor vikt 

och att syftet med en bestämmelse om att i vissa fall inte erkänna ett 

äktenskap är att slå vakt om dessa intressen.15 

 

2.2 Parternas samtycke 

Äktenskap som ingås enligt svensk rätt förutsätter att båda parterna är 

närvarande vid vigseln.16 Parterna ska var för sig avge sitt samtycke till 

äktenskapet. Samtycket ska lämnas av fri vilja och får inte vara förenat med 

något villkor eller förbehåll. Vigselförrättaren agerar under tjänsteansvar 

                                                 
12 Prop. 1973:32 s. 95; Prop. 2013/14:208 s. 22. 
13 Schlytter (2004) s. 50. 
14 Agell och Brattström (2011) s. 28f. 
15 Prop. 2003/04:48 s. 26. 
16 4 kap. 2 § ÄktB. 
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och är skyldig att försäkra sig om att äktenskapet ingås frivilligt.17 Med 

anledning av dessa formkrav har risken för svenska tvångsäktenskap ansetts 

vara minimal.18 Jänterä-Jareborg ser detta som en del av förklaringen till 

varför tvångsäktenskap ses som ett problem förknippat med äktenskap 

ingångna utomlands, i stater där tvångsäktenskap antigen är tillåtna eller där 

formkraven för äktenskapets ingående inte säkerställer att tvång inte 

förekommit.19 

 

2.3 Äktenskapets rättsverkningar 

Med äktenskapets rättsverkningar avses äktenskapets rättsliga innehåll, 

d.v.s. de rättigheter och skyldigheter som följer av äktenskapet.20 

Beträffande makarnas ekonomiska förhållande stadgas i 1 kap. 3 § ÄktB att 

”varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. Om det 

inte finns äktenskapsförord som stadgar annat har makarna giftorätt i 

varandras egendom, vilket innebär ett anspråk på att vid äktenskapets 

upplösning få vara med och dela värdet av den andres egendom.21 

 

Andra rättsverkningar som följer av äktenskapet är bland annat makarnas 

inbördes underhållsskyldighet.22 Denna underhållsskyldighet utsträcks i 

vissa fall att gälla även efter äktenskapets upplösning.23 Makarna har vidare 

arvsrätt efter varandra, och för att arvsrätten inte ska utfalla krävs att 

makarna upprättat ett testamente.24 Äktenskapet kan med fog betraktas som 

en av de mest ingripande rättshandlingar en person kan vidta.25 

 

                                                 
17 Jänterä-Jareborg (2007) s. 309. 
18 Jänterä-Jareborg (2010) s. 222. 
19 Jänterä-Jareborg (2007) s. 309. 
20 Bogdan (2014) s. 180. 
21 7 kap. 1–3 §§ ÄktB; Agell och Brattström (2011) s. 52. 
22 6 kap. 1, 2 och 6 §§ ÄktB. 
23 6 kap. 7 § ÄktB. 
24 3 kap. 1 § ÄB. 
25 SOU 2012:35 s. 84. 
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2.4 Äktenskapsdispens enligt svensk rätt 

Fram till den 1 juni 2014 fanns en möjlighet för underåriga som ville ingå 

äktenskap att ansöka om dispens av länsstyrelsen.26 Idag gäller en absolut 

gräns på 18 år för att ingå äktenskap i Sverige.27 Syftet är att förhindra att 

barn utsätts för påtryckningar av andra att gifta sig innan de fyllt 18 år. 

Lagstiftaren anför att gränsen ska ses som ett skydd för barn mot de 

ingripande personliga och rättsliga verkningar som ett äktenskap innebär.28 

Vidare framhåller lagstiftaren att det många gånger inte är den underåriga 

som på egen hand vill gifta sig utan att denne utsätts för påtryckningar av 

familj och omgivning, varför det ansågs angeläget att ta bort 

dispensmöjligheten. De fall då en person under 18 år faktiskt vill ingå 

äktenskap anser lagstiftaren vara av underordnad betydelse, sett i relation till 

åldersgränsens karaktär av skyddsbestämmelse. Intresset av att värna barnen 

måste, enligt lagftiftaren, få väga tyngre än kulturell eller religiös hänsyn.29 

 

                                                 
26 SFS 2004:142; SFS 2014:376. 
27 2 kap. 1 § ÄktB. 
28 Prop. 2013/14:208 s. 24; Sayed (2015). 
29 Prop. 2013/14:208 s. 24. 
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3 Erkännande av utländska 

barn- och tvångsäktenskap 

I många länder världen över kan barn, helt i enlighet med landets 

rättsordning, ingå giltiga äktenskap. Det är först när dessa äktenskap blir 

föremål för prövning i den svenska rättsordningen som reglerna om 

erkännande blir intressant. Huruvida ett i utlandet ingånget äktenskap ska 

erkännas i Sverige bestäms av den svenska internationella privaträttens 

regler. Bestämmelserna härom återfinns i lagen (1904:26 s. 1) om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, 

IÄL. 

 

3.1 Erkännandets betydelse 

Att ett äktenskap erkänns i Sverige innebär att det tillerkänns giltighet som 

ett äktenskap med alla de rättsverkningar som följer av ett sådant.30 Ett 

utländskt äktenskap som inte erkänns, p.g.a. att det brister i 

förutsättningarna, underkänns.31 Äktenskapet saknar då rättsverkningar i 

Sverige och ett och samma par kan anses ogifta i Sverige men gifta i ett 

annat land. Det har uppkommit ett s.k. haltande äktenskap, vilket kan skapa 

stora besvär för de berörda parterna.32 

 

I de fall ett äktenskap inte erkänns och således saknar rättsverkningar i 

Sverige kan parterna vara att anse som sambor enligt sambolagen. Detta 

behandlas närmare nedan under avsnitt 5.1.2. 

 

                                                 
30 Promemoria, Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap (2013) s. 4. 
31 Jänterä-Jareborg (2010) s. 218. 
32 Jänterä-Jareborg (2010) s. 226. 
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3.2 Huvudregel 

Huvudregeln i svensk rätt följer av 1 kap. 7 § IÄL, vilken stadgar att ett 

äktenskap ingånget utom riket ska erkännas i Sverige, om det till formen är 

giltigt i den stat där det ingicks eller i den eller de stater där makarna var 

medborgare eller hade hemvist. Detta generösa synsätt har sedan länge 

praktiserats i svensk rätt men har under 2000-talet till viss del begränsats 

genom att undantag till bestämmelsen införts. 

 

3.3 Undantag barnäktenskap 

3.3.1 Anknytning till Sverige 

Enligt 1 kap. 8 a § första stycket 1 IÄL ska ett äktenskap som ingåtts enligt 

utländsk lag inte erkännas i Sverige om det vid tidpunkten för ingåendet 

skulle ha funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag, och minst en av 

makarna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Syftet med 

detta erkännandeförbud är att förhindra att parter med anknytning till 

Sverige agerar för att undvika äktenskapshinder i den svenska lagen genom 

att ingå äktenskap i en annan stat.33 Från erkännandeförbudet finns ett 

undantag för de fall det föreligger synnerliga skäl för erkännande.34 

 

3.3.2 Ingen anknytning till Sverige 

För de äktenskap som inte träffas av undantaget p.g.a. anknytning till 

Sverige gäller huvudregeln i 1 kap. 7 § IÄL, att utrikes ingångna äktenskap 

ska erkännas här i riket. Anknytningskravet motiveras av lagstiftaren med 

att en regel som träffar ett äktenskap som ingåtts i enlighet med andra 

normer än svenska, vid en tidpunkt då det inte fanns anledning för parterna 

att ta de svenska normerna i beräkning, skulle föra för långt.35 Det framhålls 

                                                 
33 Prop. 2003/04:48 s. 29f.  
34 Se nedan under avsnitt 3.5. 
35 Prop. 2013/14:208 s. 27f; Prop. 2003/04:48 s. 29. 
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vidare att det kan uppstå olägenheter och betungande konsekvenser för 

parter, som inrättat sig efter att de är gifta, om äktenskapet inte erkänns. 

Huvudregeln ska därför vara att äktenskapet erkänns.36 Äktenskap ingångna 

av parter med för låg ålder erkänns dock inte av den svenska rättsordningen, 

vilket utvecklas i avsnitt 3.6. 

 

3.4 Undantag tvång 

Enligt 1 kap. 8 a § första stycket 2 IÄL ska ett äktenskap inte erkännas om 

det är sannolikt att det ingåtts under tvång. Detta gäller oberoende av 

parternas anknytning till Sverige och oberoende av deras ålder. I förarbetena 

framhålls att utgångspunkten ska vara att äktenskap har ingåtts av parternas 

fria vilja.37  

 

Vilken grad av tvång som ska krävas för tillämplighet av undantaget 

framgår inte av lagtexten. I propositionen framhålls att riktlinjen är att 

tvånget ska vara av sådan art och karaktär att det utgör en straffbar handling 

enligt svensk lag, d.v.s. att det utgör sådant våld eller hot som avses i 

straffbestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4 § brottsbalken, BrB. Det 

anförs dock att det även kan förekomma andra situationer i vilket det 

utövade tvånget framstår som så allvarligt att äktenskapet inte bör 

erkännas.38 Det civilrättsliga tvångsbegreppet behöver således inte alltid 

sammanfalla med samma begrepp i strafflagstiftningen.39 

 

Beviskravet är lågt ställt. Det räcker att det görs sannolikt att äktenskapet 

ingåtts under tvång för att erkännande vägras. Enbart ett påstående om tvång 

är dock inte tillräckligt för ett nekat erkännande.40 

 

                                                 
36 Ds. 2002:54 s. 87ff. 
37 Prop. 2003/04: 48 s. 55; Bogdan (2010) s. 166. 
38 Prop. 2003/04:48 s. 30f. 
39 Jänterä-Jareborg (2007) s. 307. 
40 Se nedan under avsnitt 4.3. 
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3.5 Synnerliga skäl 

Även om något av undantagen enligt 1 kap. 8 a § första stycket IÄL är 

tillämpligt kan äktenskapet enligt bestämmelsens andra stycke ändå 

erkännas, om det föreligger synnerliga skäl. Ett undantag till 

erkännandeförbudet ansågs behövligt då ett nekat erkännande kan leda till 

effekter som inte framstår som rimliga i det enskilda fallet.41  För 

tillämpning av undantaget krävs tydliga och mycket starka skäl.42 Att en 

underårig sedermera uppnått äktenskapsåldern bör enligt förarbetena inte 

medföra att äktenskapet erkänns. Underårighet är en brist som inte kan 

läkas, den kvarstår oberoende av parternas stigande ålder.43 Det avgörande 

är i vilken ålder makarna gavs möjlighet att ta ställning till att ingå 

äktenskapet.44 

 

Det överlämnas till rättstillämparen att i varje enskilt fall göra en samlad 

bedömning utifrån tillgängliga uppgifter för att avgöra huruvida sådana skäl 

föreligger.45 

 

 

3.6 Ordre public 

Som nämnts ovan är det inte alla utländska barnäktenskap som erkänns av 

den svenska rättsordningen. Enligt det svenska ordre public-förbehållet ska 

främmande rättsregler, som normalt vore tillämpliga, inte tillämpas om det 

skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 

rättsordningen.46 I svensk rätt finns ett generellt förbehåll i 7 kap. 4 § IÄL. 

Vad som tillhör grunderna för rättsordningen är inte närmare preciserat i 

lagregeln och begreppets innehåll förändras i takt med rätts- och 

                                                 
41 Prop. 2013/14:208 s. 135. 
42 Prop. 2013/14:208 s. 29. 
43 Ds. 2003:54 s. 90; Jfr. HFD 2012 ref. 17. 
44 Prop. 2003/04:48 s. 32. 
45 Prop. 2013/14:208 s. 30. 
46 Bogdan (1993) s. 308. 
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samhällsutvecklingen.47 I förarbetena framhålls emellertid att det ska röra 

sig om värderingar i principiella frågor av större vikt och avvikelsen ska 

vara av väsentlig art. Förbehållet ska tillämpas restriktivt. Ett exempel på 

när förbehållet kan tillämpas är enligt lagstiftaren då ett äktenskap har 

ingåtts av någon som är mycket ung.48 Vem som ska kategoriseras som 

mycket ung i detta sammanhang sammanfaller med åldern för sexuellt 

självbestämmande. Barn under 15 år kan inte med giltig verkan samtycka 

till samlag och därmed jämförbara sexuella handlingar, alldeles oavsett vad 

barnet uttrycker. Ett samlag mellan ett barn under 15 år och en person över 

15 år ska som utgångspunkt betraktas som våldtäkt mot barn.49 

 

I en dom från Kammarrätten i Jönköping har ett äktenskap underkänts med 

hänvisning till ordre public.50 Flickan var vid tiden för äktenskapets 

ingående 14 år och tre månader gammal. Ordre public-förbehållet sätter 

alltså en lägsta gräns för vilka barnäktenskap som erkänns i Sverige, 

oberoende av parternas anknytning hit. 

                                                 
47 Bogdan (2014) s. 69. 
48 Prop. 2003/04:48 s. 25. 
49 6 kap. 4 § BrB. 
50 Kammarrätten i Jönköping, mål 934–08. 
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4 Den fria viljans betydelse 

4.1 Arrangerade äktenskap 

Som framhållits ovan är äktenskapet enligt gällande svensk rätt en 

angelägenhet för individen. I de flesta länder utanför västvärlden ses istället 

äktenskapet som en angelägenhet för familjen och släkten och det 

arrangerade äktenskapet utgör normen.51  Ett arrangerat äktenskap kan i stor 

utsträckning ses som en allians mellan parternas familjer och släkter och 

äktenskapsformen kännetecknas av att det är någon annan än de som ska 

gifta sig som spelar en avgörande roll vid valet av äktenskapspartner.52 

Enligt Jänterä-Jareborg tillåts arrangerade äktenskap i Sverige under 

förutsättning att de inte har tillkommit under sådana påtryckningar som 

utgör våld på individens fria vilja.53 

 

Även om merparten av alla tvångsäktenskap utgör arrangerade äktenskap 

bör dock framhållas att ett arrangerat äktenskap inte alltid utgör ett 

äktenskap mot någon av parternas fria vilja. De som står i begrepp att gifta 

sig kan t.o.m. uppskatta att föräldrarna väljer en passande äktenskapspartner 

till dem.54 Även om äktenskapet skett mot individens vilja behöver det inte 

juridisk utgöra ett tvångsäktenskap.  Frågan berördes i utredningen bakom 

2014 års lagreform, SOU 2012:35. I utredningen framhålls att begreppet fri 

vilja inte är ”svart-vitt”. Mellan begreppen fri vilja och tvång kan det finnas 

ett stort spektrum där viljan kan påverkas. Det kan exempelvis röra sig om 

positiva påtryckningar i form av löften om förmåner eller icke straffbara 

negativa påtryckningar i form av emotionell utpressning eller hot om 

utfrysning. En part handlar inte alltid av antingen fri vilja eller av tvång.55  

Bredal beskriver gränsen mellan att inte vilja och att utsättas för tvång som 

                                                 
51 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 42. 
52 Bredal (1999) s. 14. 
53 Jänterä-Jareborg (2010) s. 222. 
54 Bredal (2006) s. 53. 
55 SOU 2012:35 s. 83. 
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flytande, en gråzon.56 Om en av parterna inte vill, och denne inte har 

möjlighet att säga nej utan att drabbas av negativa konsekvenser, är det ett 

arrangerat äktenskap mot personens vilja.57 Nedan diskuteras vilken grad av 

tvång som fordras för att äktenskapet ska utgöra ett tvångsäktenskap och 

således inte erkännas. 

 

4.2 Tvång i relation till frågan om 
erkännande 

Enligt gällande rätt erkänns inte ett äktenskap om det sannolikt ingåtts under 

tvång. Lagstiftaren har dock inte varit villig att gå så långt som att uppställa 

krav på att parterna lämnat ett frivilligt samtycke för att äktenskapet ska 

erkännas.58 

 

Som nämnts ovan finns ett litet utrymme att neka erkännande även i 

situationer då det inte förekommit sådant tvång som avses i straffrättens 

bestämmelse om olaga tvång. Lagstiftaren anger som exempel på en sådan 

situation ett äktenskap som har ingåtts genom ombud på någon annans 

uppdrag, utan att den som har ingått äktenskapet har haft någon möjlighet 

att besluta i frågan. Även det fall bestämmelserna i vigsellandet inte 

tillerkänner den som ingår äktenskapet någon egen rätt att besluta i frågan, 

och äktenskapet i sådant fall ingåtts mot den enskildes vilja, anförs som 

exempel.59 Lagrådet menar att de angivna exemplen ger intryck av att 

äktenskap kan nekas även i de fall det inte förekommit tvång. Rådet 

ifrågasätter om regleringen inte borde gå längre och även ta sikte på det 

förhållandet att ett frivilligt samtycke inte föreligger. Lagstiftaren menar att 

det finns ett särskilt behov av att det är just tvång som avses då 

bestämmelsen annars riskerar förlora sin tydlighet och därigenom sin 

normgivande funktion. Vidare anförs att tillämpningen utanför sådana nyss 

                                                 
56 Bredal (2006) s. 36f. 
57 Ungdomsstyrelsen (2009) s. 12. 
58 Prop. 2003/04:48 s. 31. 
59 Prop. 2003/04:48 s. 30f. 
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nämnda situationer bör vara ytterst begränsad och endast komma i fråga då 

det utövade tvånget tveklöst är stötande.60 

 

Även i SOU 2012:35 diskuterades omfattningen av erkännandeförbudet i 1 

kap. 8 a § första stycket 2 IÄL. Utredningen framhåller att det finns fall där 

personer utsätts för påtryckningar som inte är brottsliga men som ändå kan 

vara svåra för den enskilde att stå emot, i synnerhet om mottagaren av 

påtryckningarna är ett barn. Frågan var om bestämmelsen bör omfatta fler 

fall av äktenskap mot den egna viljan än som idag är fallet, genom att kravet 

på de påtryckningar som ska ha förekommit sänks från uppenbart 

otillbörliga till ”enbart” otillbörliga. Att den utsatta personen ”inte är 

välkommen hem” vid uteblivet giftermål är enligt utredningen ett exempel 

på en sådan otillbörlig påtryckning.61 

 

I utredningen konstateras att ett lägre ställt krav på vilka påtryckningar som 

utgör tvång eventuellt ger upphov till viss effekt i form av fler 

underkännanden och att bestämmelsen då tydligt ger uttryck för principen 

om att äktenskap ska ingås med parternas fulla och fria samtycke.  

Utredningen finner dock att en sådan reglering skulle få ett oklart 

tillämpningsområde och leda till osäkerhet kring människors civilstånd. Det 

framhålls även att, i synnerhet kvinnor, i många länder har ett begränsat 

inflytande i frågan om giftermål. Utredningen menar att ett nekat 

erkännande av en stor del av äktenskapen ingångna i dessa länder kan få 

orimligt långtgående konsekvenser. Sammantaget finner utredningen att 

intresseavvägningen mellan att å ena sidan vägra erkännande av äktenskap 

som ingåtts efter oacceptabla påtryckningar och att man å andra som 

huvudprincip godkänner äktenskap ingångna i andra länder, är lämplig.62 

 

                                                 
60 Prop. 2003/04:48 s. 31. 
61 SOU 2012:35 s. 239. 
62 SOU 2012:35 s. 239f. 
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4.3 Att bevisa tvång 

I MIG 2012:4 aktualiserades frågan om tvångsäktenskap och ordre public. 

Fallet rörde en irakisk flicka A som 15 år gammal, i Irak ingått äktenskap 

enligt irakisk lag. A ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till sin i Sverige bosatta fader. Migrationsverket och Migrationsdomstolen 

avslog ansökan på den grunden att A var gift och således inte tillhörande 

faderns kärnfamilj.63 Frågan kom i sista instans att prövas av 

Migrationsöverdomstolen. A menade att äktenskapet var ogiltigt enligt 

svensk rätt och att hon således var att betrakta som ogift. Hon anförde att 

hon giftes bort vid 15 års ålder och att detta är att se som uppenbart 

oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. A anförde vidare 

att äktenskapet ingåtts under tvång eller därmed jämförbara omständigheter. 

Hon framhöll att hon inte haft något faktiskt inflytande i frågan och att 

irakisk lag inte innehåller något krav på kvinnans samtycke till äktenskap. A 

hade ingått äktenskapet efter hot om allvarliga konsekvenser vid uteblivet 

giftermål. Migrationsöverdomstolen avslog överklagandet. Domstolen fann 

att det inte fanns skäl att tillämpa ordre public-förehållet i A:s fall och att det 

inte heller gjorts sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång. 

Utgångspunkten är att det ska ha förekommit olaga tvång. Inte heller räcker 

enbart ett påstående om tvång för att nå upp till beviskravet.  

 

4.4 Äktenskapstvång 

Som komplement till den civilrättsliga regleringen avseende 

tvångsäktenskap och barnäktenskap och i syfte att ytterligare förstärka 

skyddet, infördes i samband med 2014 års lagrevision även nya 

bestämmelser i den straffrättsliga regleringen.64 Brottet äktenskapstvång 

infördes i 4 kap. 4 c § BrB, och omfattar den som genom olaga tvång eller 

utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå äktenskap eller 

äktenskapsliknande förbindelser. 

                                                 
63 Jfr. 5 kap. 3 § första stycket 2 a UtlL. 
64 Prop. 2013/14:208 s. 45. 



 21 

 

I förarbetena framhålls att barn ofta befinner sig i sådan beroendeställning i 

förhållande till vuxna, främst föräldrarna, att det utgör en utsatt belägenhet. 

Vilka handlingar som utgör ett utnyttjande av utsatt belägenhet varierar 

beroende på barnets ålder och mognad. Det framhålls att ett barn i de tidiga 

tonåren kan vara så beroende av sina föräldrar att redan relativt lindriga 

påstötningar kan vara tillräckligt för att barnet ska finna det lönlöst att 

försöka motsätta sig äktenskapet. Som exempel på situationer som kan 

innebära ett utnyttjande av utsatt belägenhet anges i förarbetena hot om att 

uteslutas ur familjegemenskapen eller att en förälder hotar med att ta livet av 

sig om barnet inte går med på att gifta sig.65 

 

I Lunds tingsrätt prövades i juni 2016 för första gången äktenskapstvång i 

svensk domstol. I målet dömdes en man för äktenskapstvång och olaga hot 

efter att ha förmått sin 22-åriga dotter att ingå äktenskap i Afghanistan med 

en för henne främmande man. Domen överklagades och kom i andra instans 

att prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge som gjorde samma 

bedömning som tingsrätten.66 Båda instanserna framhåller att det är hotet i 

kombination med dotterns i Afghanistan allmänt utsatta situation som 

förmådde henne att ingå äktenskap.67 

 

                                                 
65 Prop. 2013/14:208 s. 141. 
66 Lunds tingsrätt, mål B 6048–15. 
67 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 1903–16 s. 9. 
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5 Barns samtycke till 

äktenskap 

 

5.1 Svensk rätt 

5.1.1 Allmänt 

Den svenska lagstiftningen har ett starkt skyddsperspektiv för barn och det 

finns åtskilliga lagbestämmelser som är ämnade att ge ett särskilt skydd åt 

alla under 18 år.68 Bestämmelserna som syftar till att motverka 

barnäktenskap är avsedda att skydda barn från att utsättas för ett åtagande de 

inte är redo för och som i vissa fall kan få livslånga konsekvenser.69 

 

Ett barns med- och självbestämmanderätt är kopplad till barnets ålder och 

mognad.70 Regler om barns rättshandlingsförmåga återfinns i 9 kap. 

föräldrabalken, FB, vilket innehåller bestämmelser med stora begränsningar 

avseende vilka rättshandlingar en underårig kan vidta utan samtycke från 

förmyndare. Huvudregeln kommer till uttryck i 9 kap. 1 § FB och enligt 

denna får barn inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare 

mån än vad som följer av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, 

testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller 

pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande. Barn 

saknar full rättshandlingsförmåga, vilket innebär att dennes viljeförklaringar 

inte får de rättsliga konsekvenser som normalt är fallet. Reglerna har 

uppställts för att ekonomiskt skydda barn som p.g.a. sin omognad bedöms 

sakna förmåga att själva tillvarata sin rätt och korrekt bedöma de rättsliga 

konsekvenserna av sitt handlande.71 Skyddet för barn tar sig också uttryck 

                                                 
68 Schiratzki (2005) s. 128. 
69 SOU 2012:35 s. 89. 
70 Schiratzki (2014) s. 88. 
71 Saldeen (2013) s. 299. 
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genom 6 kap. 11 § FB, vilken stadgar att vårdnadshavare har rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets person. Som huvudregel 

krävs samtycke av vårdnadshavare eller förmyndare för att barnets 

rättshandlingar ska bli rättsligt bindande.72 

 

5.1.2 Underåriga sambor 

Sambolagen reglerar rättsförhållandet mellan två parter som bor tillsammans 

och den innehåller ingen åldersgräns för vilka som anses vara sambor i 

lagens mening. Att lagen kan tillämpas på personer under 18 år framgår 

emellertid av 9 § andra stycket, vilken stadgar att ett samboavtal ska 

undertecknas av båda parterna, även om någon av dem är underårig. Om den 

ena parten är underårig krävs – på grund av avtalets ekonomiska karaktär – 

även förmyndarens skriftliga medgivande till samboförhållandet.73 Enligt 

lagens 3 § är samboegendom bostad och bohag som förvärvats för 

gemensam användning. Värdet av denna egendom kan emellertid bli 

föremål för likadelning vid samboendets upplösning, oavsett vem av 

samborna som är ägare till egendomen. Detta är den mest ingripande 

rättsföljden enligt lagen. Ett samboskap medför ingen giftorätt, inbördes 

underhållsskyldighet eller arvsrätt.74  

 

Av förarbetena framgår att lagen kan tillämpas på samboförhållanden där en 

eller båda parterna är mellan 15 och 18 år.  Att gränsen satts vid 15 år 

förklaras med att ett samboförhållande normalt innefattar sexuellt 

umgänge.75 

 

5.1.3 Arv och testamente 

Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB, kan en omyndig person inte upprätta ett 

giltigt testamente, med undantaget att en person som fyllt 16 år har rätt att 

                                                 
72 Schiratzki (2014) s. 88. 
73 Agell och Brattström (2011) s. 273f. 
74 Agell och Brattström (2011) s. 262. 
75 SOU 2012:35 s. 227; Jfr. avsnitt 3.6 ovan. 
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förordna om egendom som denne själv får råda över. Inte heller den 

omyndiges förmyndare kan med giltig verkan upprätta ett testamente för den 

unges räkning. De samhälleliga grunder som motiverar rätten att 

testamentera vilar på tanken att testationsrätten ska tillkomma arvlåtaren 

personligen. Är arvlåtaren förhindrad att själv upprätta testamente, skulle 

det strida mot dessa grunder, om annan fick göra det i dennes ställe. Enligt 

bestämmelsens äldre lydelse kunde en underårig som var gift upprätta ett 

testamente. Samma sak gällde äktenskapsförord, men då krävdes 

förmyndarens samtycke.76 

 

Även i fråga om möjligheten att avsäga sig arv är omyndigas rättsförmåga 

begränsad. Enligt 17 kap. 2 § andra stycket ÄB får en underårig, varken 

själv eller genom ställföreträdare, avsäga sig arv.77 En ställföreträdare får 

inte ens med överförmyndarens samtycke avstå från arv eller testamente för 

underårigs räkning.78 

 

5.2 Sveriges internationella åtaganden 

Det saknas en internationell enighet om vad som konstituerar ett 

barnäktenskap. Jänterä-Jareborg anför som en av anledningarna till att 

enighet i frågan inte varit möjlig att uppnå, att olika länder styrs och 

påverkas av olika traditioner och kulturer.79 Inte heller finns en 

internationell enighet om vilka människor som är att betrakta som barn. En 

person kan därför anses som barn i ett land och som vuxen i ett annat.80  

 

5.2.1 Internationella instrument  

Trots avsaknaden av enighet kring definitioner av barn och barnäktenskap 

finns ett antal konventioner som berör frågor kring barn och äktenskap. 

                                                 
76 Walin och Lind: Ärvdabalken med kommentar (2015-12-29, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 9 kap. 1 §. 
77 Brattström och Singer (2015) s. 56f. 
78 15 kap. 6 § FB; Brattström och Singer (2015) s. 159. 
79 Jänterä-Jareborg (2010) s. 219. 
80 SOU 2012:35 s. 119. 
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Enligt barnkonventionen är ett barn varje människa under 18 år, om han 

eller hon inte blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.81 

Barnkonventionen innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om 

barnäktenskap. Den innehåller dock artiklar som har samband med och är 

relevanta för frågan och som indirekt kan anses skydda barn mot äktenskap. 

Det gäller i huvudsak de bestämmelser som förbjuder all diskriminering av 

barn och som värnar om barnets bästa. Även de bestämmelser vilka 

garanterar barnets rätt att komma till tals och barnets medbestämmanderätt, 

är relevanta i sammanhanget.82 

 

Kravet på makarnas samtycke till äktenskapet slås fast i ett antal 

internationella instrument. Ett sådant är FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. I artikel 16 i förklaringen stadgas rätten för 

fullvuxna män och kvinnor att fritt ingå äktenskap och bilda familj. Enligt 

artikels andra punkt får äktenskap endast ingås med de blivande makarnas 

fria och fulla samtycke. Ett annat exempel är artikel 16(2) i FN:s konvention 

om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor i vilken slås fast att 

barns trolovning och giftermål inte ska ha någon rättslig verkan samt att alla 

nödvändiga åtgärder, lagstiftning inkluderat, ska vidtas för att fastställa en 

minimiålder för äktenskap. Problemet med för tidiga och ofrivilliga 

äktenskap är även identifierat i FN:s utvecklingsmål Agenda 2030. I mål 5.3 

stadgas att alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap 

och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning ska avskaffas. 

 

                                                 
81 Art. 1 barnkonventionen. 
82 Jänterä-Jareborg (2010) s. 219; Se t.ex. art. 2–3, 6, 12 och 24 barnkonventionen. 
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6 Analys och slutsats 

6.1 Gränsdragningen mellan fri vilja och 
tvång 

Det framgår tydligt av den svenska lagstiftningen att tvångsäktenskap inte 

erkänns. Endast om synnerliga skäl föreligger görs undantag från denna 

huvudregel. Vad som i lagens mening utgör ett tvångsäktenskap kan 

emellertid inte anses helt utrett. Det står klart att avsaknaden av samtycke 

inte konstituerar ett tvångsäktenskap. Motvilja samt tvång av någon grad 

torde krävas. Vilken grad av tvång och påtryckningar som fordras synes 

variera beroende på om frågan aktualiseras vid det civilrättsliga erkännandet 

av äktenskapet eller i fråga om brottsbalkens straffbestämmelse om 

äktenskapstvång. 

 

För att en person ska dömas för äktenskapstvång ska denne genom olaga 

tvång eller genom utnyttjande av utsatt belägenhet ha förmått en person att 

ingå ett äktenskap. Straffbestämmelsen omfattar således, utöver olaga tvång, 

även mildare påtryckningar. När det gäller barn anses rekvisitet utnyttjande 

av utsatt belägenhet lättare kunna uppnås, varför de påtryckningar som barn 

utsätts för kan sägas bedömas hårdare än för vuxna. Exempelvis har uttalats 

att hot om uteslutande ur familjegemenskapen kan ingå i ett sådant 

utnyttjande. Samma hot anses inte utgöra sådant tvång som avses i 

brottsbalkens bestämmelse om olaga tvång, varför det inte torde medföra att 

ett äktenskap ingått efter ett sådant hot civilrättsligt utgör ett 

tvångsäktenskap. Enbart otillbörliga påtryckningar, t.ex. uttalande om att 

den underåriga inte är ”välkommen hem” om äktenskapet inte kommer till 

stånd, torde inte räcka för ett nekat erkännande. 

 

För att ett äktenskap i civilrättslig mening ska utgöra ett tvångsäktenskap 

torde, utöver avsaknad av en reell möjlighet att vägra, krävas att uppenbart 

otillbörliga påtryckningar förekommit, d.v.s. ännu grövre påtryckningar än 
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sådana som krävs för att konstituera tvång i den mening som avses i 

brottsbalkens bestämmelse om äktenskapstvång. Något jag finner 

problematiskt är att lagstiftaren i den civilrättsliga regleringen i fråga om 

erkännande verkar ha förbisett det faktum att det sällan torde krävas särskilt 

långtgående, om än några, påtryckningar för att ett barn ska ingå ett 

äktenskap mot sin vilja. 

 

Barn befinner sig ofta i beroendeställning gentemot vuxna, i synnerhet 

föräldrar och andra äldre släktingar, och deras handlingsutrymme är således 

begränsat. När den som utsätts för påtryckningar är ett barn torde därför 

avsaknaden av en reell möjlighet att vägra ingå äktenskapet föreligga redan 

vid relativt lindriga påtryckningar. Vilka uppenbart otillbörliga 

påtryckningar som härutöver krävs för att konstituera ett barnäktenskap är 

inte utrett. Gränsdragningen mellan ett barnäktenskap och ett 

tvångsäktenskap enligt 1 kap. 8 a § IÄL kan därför inte anses vara klarlagd, 

något som naturligtvis är bekymmersamt.  

 

6.2 Barns samtycke till äktenskap 

Den svenska ståndpunkten är tydlig; personer under 18 år bör inte ingå 

äktenskap. Barnets bästa är centralt i svensk rätt och personer under 18 år 

anses inte ha uppnått den mognad som krävs för att fatta ett sådant ofta 

livsavgörande beslut. Borttagandet av dispensmöjligheten år 2014 är en 

åtgärd som vidtagits i linje med detta synsätt. Syftet med avskaffandet var 

att stärka barnets skydd och garantera alla barn, oavsett kulturell, religiös 

eller etnisk härkomst, samma skydd. Att så unga som 15-åringar, som ingått 

äktenskap i ett annat land, kan fortsätta betraktas som gifta i Sverige är 

därför något som kan te sig motsägelsefullt.  

 

Frågan huruvida ett barn enligt den svenska rättsordningen över huvud taget 

ska anses kunna lämna ett fullgott samtycke till äktenskap är intressant i 

sammanhanget. Barn har en mycket begränsad rättshandlingsförmåga, vilket 
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motiveras med att skydda barn som p.g.a. sin omognad bedöms sakna 

förmåga att bedöma konsekvenserna av sitt handlande.  

 

Det står klart att barn över 15 år kan vara sambor. Dock krävs förmyndarens 

samtycke till detta och vårdnaden om barnet kvarstår. Även om 

samboförhållanden i många avseenden kan jämställas med äktenskap finns 

betydande olikheter; samboskap medför varken giftorätt, inbördes 

underhållsskyldighet eller arvsrätt. Det kan enligt min mening därför inte 

anses motsägelsefullt att en person över 15 år tillåts att vara sambo, men 

inte att gifta sig. 

 

På grund av bristande rättshandlingsförmåga har ett barn inte rätt att skriva 

testamente eller avsäga sig arv. Det framstår som något märkligt att ett barn 

som inte bedöms kunna vidta dessa rättshandlingar, kan anses moget att 

ingå ett äktenskap och därmed bli bunden av de många och långtgående 

rättsverkningar som följer av detta. Vid ingående av ett äktenskap får, om 

inte äktenskapsförord säger annat, makarna giftorätt i varandras egendom, 

vilket i praktiken innebär att maken har ett anspråk på del i den andre 

makens egendom vid äktenskapets upplösning. En annan aspekt är att ett 

äktenskapsförord enligt äldre rätt, då barn kunde få dispens att ingå 

äktenskap, krävde förmyndares godkännande. Barnet ansågs kunna 

samtycka till giftermål, men inte till ett äktenskapsförord. Det förefaller vara 

en något inkonsekvent reglering. Det ligger i linje med den svenska synen 

på barn och äktenskap att regleringen nu är ändrad. 

 

6.3 Är nuvarande reglering 
tillfredsställande? 

Att tydligt ta ställning till huruvida nuvarande reglering är tillfredsställande 

är en svår uppgift. Reglerna om äktenskap rör frågor som i hög grad 

påverkas av kultur och religion. I fråga om erkännande av utländska 

äktenskap riskerar en alltför långtgående lagreglering att upplevas som 

stigmatiserande istället för som ett skydd för barnet. Nedan följer en analys 
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kring lagkonstruktioner som skulle kunna användas för att nå en rimlig 

avvägning. 

 

6.3.1 Samtycke 

Det argument som främst brukar lyftas fram för en ändring av nuvarande 

reglering är att den svenska lagen ska skydda alla barn, inte bara de med 

anknytning till Sverige, från barnäktenskap. Enligt Sveriges internationella 

åtaganden är det tydligt att barnäktenskap är en skadlig sedvänja som ska 

avskaffas. Någon tydlig åldersgräns för äktenskap finns inte i något 

internationellt instrument men barnkonventionen tillförsäkrar ett 

långtgående skydd för alla personer under 18 år. Sverige ses som ett 

föregångsland vad gäller skyddet för mänskliga rättigheter och det är därför 

viktigt att lagstiftaren intar en tydlig ställning och inte uppvisar någon 

ambivalens i frågan. 

 

Ett system som över huvud taget inte erkänner barnäktenskap så som giltiga 

skulle kräva en ändring av dagens reglering. Ett alternativ till nuvarande 

reglering är att anknytningskravet tas bort. Utgångspunkten skulle då vara 

att barnäktenskap inte erkänns, oavsett parternas anknytning till Sverige. I 

undantagsfall skulle dock äktenskapet kunna erkännas, om synnerliga skäl 

enligt 1 kap. 8 a § andra stycket IÄL föreligger. Vilka äktenskap som skulle 

kvalificera in under en sådan undantagsbestämmelse hade noggrant behövt 

utredas. Man kan tänka sig att exempelvis äktenskap som bestått under lång 

tid och inom vilka det finns barn, skulle utgöra sådana. 

 

Ett argument mot en lösning av det här slaget, som ofta framförs i debatten 

och som även uttalats av lagstiftaren, är att det vore orimligt att neka 

erkännande av äktenskap som parter ingått i utlandet, helt utan anledning att 

ta de svenska lagreglerna i beaktande. Invändningen är befogad, men att 

frågan om barnets samtycke över huvud taget inte berörs i sammanhanget 

finner jag bekymmersamt. 
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Även det faktum att omyndighet är en brist som inte kan läkas gör frågan 

problematisk. Ett barnäktenskap fortsätter att vara ett barnäktenskap, oavsett 

hur lång tid parterna varit gifta och om de har gemensamma barn. Det kan 

upplevas som förmynderi att vägra erkännande av ett sådant äktenskap. 

Eventuellt skulle dock fall av det här slaget kunna beviljas erkännande med 

stöd av undantaget om synnerliga skäl. Det går emellertid inte att komma 

ifrån att den gränsdragning för huruvida synnerliga skäl föreligger, som i så 

fall ska göras, blir ytterst komplicerad och riskerar att bli rättsosäker.  

 

6.3.2 Tvång 

Att sänka kraven på de påtryckningar som ska anses konstituera tvång i 

fråga om erkännande av ett tvångsäktenskap är en annan möjlig lösning för 

att stärka skyddet för barn som mot sin vilja ingått äktenskap i utlandet. 

Barn är ofta känsliga för påtryckningar och har svårt att stå emot familjens 

och släktens krav på äktenskapet. Att låta begreppet omfatta även 

otillbörliga påtryckningar skulle sannolikt fånga in flera av de fall, främst 

barnäktenskap, som idag inte anses utgöra tvångsäktenskap.  

 

Som ett av skälen till att inte utvidga tvångsbegreppet och låta det omfatta 

”enbart” otillbörliga påtryckningar anges i förarbetena att, i synnerhet 

kvinnor, i flertalet länder har ett begränsat inflytande över frågan om 

giftermålet. Detta argument får anses sakna bäring. Att värna om varje 

människas frihet får anses väga tyngre än respekten för andra kulturer och 

normer som står i uppenbar strid mot denna frihet. Lagstiftaren förde själv 

ett liknande resonemang vid slopandet av dispensmöjligheten att gifta sig 

innan 18 år; de underåriga som faktiskt vill gifta sig får stå tillbaka till 

förmån för skyddet för de som tvingas ingå äktenskap innan 18-årsdagen. 

 

En ordning av det här slaget är emellertid inte riskfri och kan leda till 

otydliga gränser för vilken grad av tvång och vilka former av påtryckningar 

som konstituerar ett tvångsäktenskap. Detta skulle kunna medföra en 

inkonsekvent rättstillämpning och riskera äventyra rättssäkerheten. 
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I MIG 2012:4 ansågs A inte ha gjort sannolikt att äktenskapet ingåtts under 

sådant tvång som fordras för att det ska anses vara ett tvångsäktenskap. A 

hade anfört att hennes far och manliga släktingar bestämt att hon, 15 år 

gammal, skulle gifta sig. A:s åsikt efterfrågades inte och hon mottog hot om 

allvarliga följder för det fall äktenskapet inte kom till stånd. Lagen i Irak 

kräver inte kvinnans samtycke till äktenskap och A saknade en reell 

möjlighet att besluta i frågan. Fallet är inte prejudicerande i alla delar, men 

p.g.a. dess utgång kan det enligt min mening ifrågasättas hur en flicka, som 

helt saknar anknytning till Sverige, ska lyckas visa att ett tvångsäktenskap är 

för handen. Dessutom kan ifrågasättas om ett äktenskap som ingåtts på detta 

sätt borde erkännas i Sverige. 

 

I de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har 

anslutit sig till stadgas på flertalet ställen att ett äktenskap alltid ska ingås 

med båda parternas fulla, fria och informerade samtycke. Detta ger 

ytterligare fog för att den svenska lagstiftningens höga krav på den grad av 

påtryckningar som anses utgöra tvång borde ses över. Ett sänkt krav på den 

grad av påtryckningar och hot som ska ha föregått äktenskapet för att det 

ska utgöra ett tvångsäktenskap är vidare i linje med Sveriges syn på 

äktenskap; att det är en angelägenhet för individen och ska ingås av en 

individs fulla och fria samtycke. Oavsett om uppenbart otillbörliga 

påtryckningar eller ”enbart” otillbörliga sådana föregått äktenskapet är det i 

alla fall inte ett äktenskap ingått av fri vilja. 

 

6.4 Slutsats 

Det skyddsperspektiv för barn som svensk rätt intagit måste gälla alla barn, 

även de som kommer hit som skyddssökande. Det finns anledning att 

ifrågasätta giltigheten av barns samtycke till äktenskap. En reglering som 

p.g.a. detta nekar erkännande av barnäktenskap är därför enligt min mening 

inte obefogad. Någon form av undantag för de äktenskap som inte anses 

motiverade att neka erkännande hade emellertid fordrats. En sådan lösning 
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skulle således kräva en ytterst svår gränsdragning mellan vilka äktenskap 

det skulle anses finnas synnerliga skäl att erkänna, och för vilka äktenskap 

det inte skulle anses föreligga sådana skäl. En svåröverkomlig risk för 

inkonsekvent lagtillämpning och rättsosäkerhet föreligger, varför detta 

alternativ enligt min mening inte kan anses motiverat. 

 

Gränsdragningen mellan ett barnäktenskap och ett tvångsäktenskap, i fråga 

om vilken grad av påtryckningar som fordras för att konstituera ett 

tvångsäktenskap, kan inte anses vara utredd. Många barnäktenskap ingås 

inte frivilligt, vilket är en anledning till att det bör råda restriktivitet i fråga 

om vilka barnäktenskap som erkänns. Ett sänkt krav på den grad av tvång 

som ska ha föregått äktenskapet för att det ska utgöra ett tvångsäktenskap, 

skulle enligt min mening vara motiverat i syfte att skydda, främst barn, mot 

äktenskap mot den egna viljan. 
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