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Summary 
In 2010, Sweden's Government decided that the legislation, concerning 

child marriages and forced marriages, needed to be strengthened and 

reviewed. The decision was made in light of data that Ungdomsstyrelsen put 

forward in 2009. This data consisted of calculations that approximately 70 

000 youths lived in a situation where their choice of partner was limited and 

conditioned by their families. The legislative measures came into force in 

2014 and meant a further strengthening of the legislation on the area. The 

purpose of this essay is to investigate how the protection against child 

marriages and forced marriages was strengthened in conjunction with these 

legislative measures. The central issue of the essay is how the strengthened 

legislative measures correspond with the principle of the best interests of the 

child.   

 

The most comprehensive legislative measure that came into force on the 

area of civil law was that the possibility to apply for exemption to get 

married before the age of 18 was removed. Child marriages entered into in 

another country, when the child at the time of entering the marriage had a 

connection to Sweden are no longer acknowledged unless exceptional 

reasons can be presented. The possibility for religious communities to 

receive a permit to conduct marriages was also restricted. Two new offenses 

were implemented on the area of criminal law, forced marriage and 

misleading to forced marriage trip. The most important principle on the area 

of children's rights is the principle of the best interest of the child. The 

child's needs are important factors when deciding what is in the best interest 

of the child. The best interest of the child is dependent on in which society it 

is applied and is considered socially and culturally determined.  

 

When analysing the legislative measures in relation to the best interests of 

the child it could be noted that most of the measures taken, corresponded 

well with the best interests of the child. Some measures could have been 
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strengthened in order to truly ensure that the best interest of the child was 

catered to. This was confirmed when the Swedish government in 2017 

decided to open up a new investigation and evaluate and potentially 

strengthen the legislation further. 
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Sammanfattning 
År 2010 beslutade regeringen att lagstiftningen avseende barn- och 

tvångsäktenskap krävde översyn och skärpning. Beslutet fattades mot 

bakgrund av uppgifter som Ungdomsstyrelsen lade fram 2009. Dessa 

uppgifter bestod av beräkningar att uppskattningsvis 70 000 ungdomar då 

levde i en situation där deras val av partner var begränsat och villkorat av 

deras familj. Lagstiftningsåtgärderna trädde i kraft 2014 och innebar en 

ytterligare skärpning av lagstiftningen på området. Syftet med uppsatsen är 

att utreda hur skyddet mot barn- och tvångsäktenskap förstärktes i samband 

med dessa lagändringar. Den centrala frågeställningen i uppsatsen är hur de 

förstärkta lagändringarna korresponderar med principen om barnets bästa. 

 

Den mest omfattande lagändring som trädde i kraft på civilrättens område 

var att möjligheten att söka dispens för att ingå äktenskap innan 18 års ålder 

togs bort. Utländskt ingångna barnäktenskap där barnet vid tillfället för 

äktenskapets ingående hade anknytning till Sverige erkänns inte längre, 

såtillvida inte synnerliga skäl kan påvisas. Vidare skärptes möjligheten för 

trossamfund att få tillstånd att förrätta vigsel. På straffrättens område 

infördes två nya brott, äktenskapstvång och vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa. Den viktigaste principen inom barnrätten är principen 

om barnets bästa. Vid beaktandet av barnets bästa är barnets behov en viktig 

faktor. Barnets bästa är beroende av i vilket samhälle det tillämpas i och 

anses vara socialt och kulturellt bestämt.  

 

Vid analyserandet av lagstiftningsåtgärderna i relation till barnets bästa 

kunde det konstaterats att de flesta åtgärderna som vidtogs överensstämde 

väl med principen om barnets bästa. Vissa åtgärder hade kunnat gå längre 

för att säkerställa att barnets bästa tillgodoses, vilket bekräftas av att 

regeringen år 2017 beslutade om en ny utredning för att utvärdera och 

eventuellt skärpa lagstiftningen ytterligare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 20 maj 2010 beslutade regeringen att ge i uppdrag åt en särskild 

utredare att inhämta kunskap om tvångs- och barnäktenskap och föreslå 

åtgärder för att motverka dessa typer av äktenskap.1 En översyn av relevant 

straffrättslig, civilrättslig och internationellt privaträttslig lagstiftning skulle 

också genomföras. Utredningen antog namnet ”Utredningen om stärkt skydd 

mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” och ett betänkande lämnades över 

till regeringen i maj 2012.2 Utredningen mynnade ut i ett antal lagändringar 

som trädde i kraft 2014.  

 

I början av 2017 uppgav regeringen att de ville snabbutreda en lag om 

barnäktenskap. En sådan lag skulle enligt justitie- och migrationsminister 

Morgan Johansson innebära att inga barnäktenskap ska erkännas i Sverige.3 

I mars 2017 tillsattes Mari Hedenborg, justitieråd, som särskild utredare och 

utredningen har fått i uppdrag att bl.a. ta ställning till hur möjligheten att 

erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas, utvärdera 

tillämpningen av straffbestämmelserna som trädde i kraft 2014 samt lämna 

förslag till nödvändiga författningsändringar.4 Mot bakgrund av den nya 

utredningen och att lagändringarna endast varit i kraft i knappt tre år får 

ämnet ses som aktuellt och av intresse för närmare undersökning.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur skyddet mot barn- och 

tvångsäktenskap förstärktes med den lagändring som kom år 2014, samt 

huruvida lagändringarna faktiskt kan anses utgöra det starka skydd som de 

var tänkta att utgöra. Särskild roll i detta kommer barnets bästa att spela. 

                                                
1 Dir. 2010:54 s. 1. 
2 SOU 2012:35 s 2f. 2 SOU 2012:35 s 2f. 
3 Sydsvenskan, 2017-02-17. 
4 Dir. 2017:25 s. 8ff. 
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1.3 Frågeställningar 
Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar, varav den första utgör 

uppsatsens huvudfråga: 

• På vilket sätt korresponderar de förstärkta lagändringsåtgärderna 

som vidtogs år 2014 med barnets bästa? 

• På vilket sätt stärktes skyddet mot barn- och tvångsäktenskap med 

de lagändringar som vidtogs år 2014?  

1.4 Avgränsningar 
På grund av uppsatsens begränsade omfattning kommer fullmaktsäktenskap 

inte att behandlas, trots vetskap om att sådana äktenskap är vanligt 

förekommande i stora delar av världen.5 Utredningen som föregick 2014 års 

lagändringar fick utöver att föreslå lagstiftningsåtgärder även i uppdrag att 

föreslå åtgärder för att öka medvetenheten om barn- och tvångsäktenskap 

samt se över behov av bättre samverkan mellan myndigheter.6 Dessa 

kommer inte heller att behandlas inom ramen för denna uppsats.  

1.5 Metod och perspektiv 
För att uppfylla uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod använts. 

Denna metod utgår från de allmänt accepterade rättskällorna.7 Sandgren, 

professor i civilrätt vid Stockholms universitet, menar däremot att 

rättskälleläran är ett svårbeskrivet fenomen vars innebörd är skiftande.8 Han 

menar att den inte är statisk utan att den konstant utvidgas.9 Enligt honom 

finns det åtminstone fyra rättskälleläror att använda, vars innehåll skiljer sig 

åt. De rättskällor som använts i denna uppsats för att besvara 

frågeställningarna följer den, som Sandgren kallar den, rent hierarkiska 

rättskälleuppfattningen och består av lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin, 

                                                
5 SOU 2012:35 s. 243. 
6 Dir. 2010:54 s. 4f. 
7 Korling & Zamboni, s. 21. 
8 Sandgren, 2005, s. 651. 
9 Sandgren, 2007, s 36. 
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i nämnda ordning.10 I uppsatsen behandlas lagändringarnas innebörd vilka 

därefter analyseras utifrån ett barnrättsperspektiv med fokus på principen 

om barnets bästa. Barnets bästa diskuteras i uppsatsens femte kapitel.  

1.6 Material 
Förarbeten och nu gällande lagstiftning har använts för att undersöka 2014 

års lagändringar. Doktrin och annan litteratur har använts för att undersöka 

och belysa den aktuella lagstiftningen samt för att belysa aspekter kring 

barn- och tvångsäktenskap. Även Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin 

vilja har observerats. Praxis på området saknas varför det inte har kunnat 

studeras.  

1.7 Forskningsläge 
Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt har 

diskuterat regleringen mot barn- och tvångsäktenskap som den såg ut innan 

2014 års lagändringar. Någon forskning vad avser det förstärkta skyddet 

mot barn- och tvångsäktenskap som trädde i kraft 2014 har inte genomförts. 

Vad avser forskningen kring barnets bästa har bl.a. Anna Singer, professor i 

civilrätt vid Uppsala universitet och Johanna Schiratzki, professor i 

rättsvetenskap vid Stockholms universitet diskuterat principen. Specifik 

forskning kring hur barnets bästa korresponderar med de förstärkta 

lagstiftningsåtgärderna har inte gjorts. 

1.8 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel behandlas vad ett barn- och tvångsäktenskap är, 

vilken problematik som följer av dessa äktenskap samt en kort redogörelse 

av reglerna på äktenskapsrättens område. Kapitel tre består av en 

redogörelse av utredningens resultat och besvarar uppsatsens andra 

frågeställning. I fjärde kapitlet behandlas den offentliga debatten 

grundläggande. Kapitel fem behandlar kort principen om barnets bästa och 

vilken utgångspunkt analysen utifrån barnets bästa kommer att ha. 
                                                
10 Sandgren, 2005, s. 651. 
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Uppsatsens sista kapitel består av en analys av lagändringarna i ljuset av 

barnets bästa.  
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2 Äktenskapsrätten 
Äktenskap fyller en viktig funktion i många länder och kulturer, inklusive den 

svenska. Den svenska äktenskapsrätten innehåller bl.a. regler om ingående och 

upplösning av äktenskap samt underhållsskyldighet mellan makarna under och 

efter äktenskap. Äktenskapsrätten reglerar makarnas 

förmögenhetsförhållanden, såsom vem av makarna som har rätt att bestämma 

över egendomen under äktenskapet samt regler om bodelning, exempelvis hur 

egendomen ska delas upp vid äktenskapsskillnad eller äktenskapets 

upplösning.11 

2.1 Äktenskaps ingående 
Regler om äktenskaps ingående återfinns i äktenskapsbalken. I 2 kap. 1 § 

äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB, stadgas att den som är under 18 år inte får 

ingå äktenskap. Enligt 4 kap. 2 § ÄktB ska båda parter ge till känna att de 

samtycker till äktenskapet. För att en vigsel ska vara giltig ska den enligt 4 kap. 

1 § ÄktB ingås i närvaro av släktingar eller andra vittnen. 

2.2 Ett giltigt äktenskaps rättsverkningar 
I Sverige har vi regleringar för två olika typer av samlevnadsformer: äktenskap 

och samboförhållande. Rättsverkningarna av ett äktenskap är betydligt mer 

långtgående och heltäckande än samboförhållandets som inte regleras i lika 

stor utsträckning. I svensk rätt saknas möjlighet till ogiltigförklarande av redan 

ingånget äktenskap. Ett äktenskap kan endast upplösas genom 

äktenskapsskillnad eller ena makens död. 12 

 

Med ett giltigt äktenskap följer en del rättigheter för makarna ifråga. Ett giltigt 

äktenskap medför exempelvis en laglig rätt att ärva den först avlidne maken 

före gemensamma barn.13 Ett giltigt äktenskap öppnar även upp möjligheter för 

                                                
11 Olsson, Rother-Schirren & Scüldt 2015, s. 15. 
12 Ibid. s. 16. 
13 3 kap. 2 § ärvdabalk (1958:637), ÄB. 
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rätt till en andel av den andra makens giftorättsgods vid en äktenskapsskillnad 

om makarna inte skrivit äktenskapsförord.14  

 

Utöver detta innebär ett giltigt äktenskap även att båda makarna presumeras 

vara föräldrar till ett barn fött inom äktenskapet, d.v.s. maken måste inte göra 

anspråk på att vara barnets fader. Om föräldrarna är gifta registreras kvinnans 

make nämligen ”automatiskt” som barnets fader då han i sådant fall enligt 1 

kap. 1 § föräldrabalk (1949:381), FB, är barnets rättsliga fader. Att alla barn 

som föds har rätt till två föräldrar har länge setts som en grundläggande 

målsättning med regleringen av fastställande av faderskap.15 Viktigt att ha i 

åtanke är dock att barnets ställning tryggas i svensk rätt på så sätt att reglerna 

om vårdnadshavarnas skyldighet att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god 

fostran inte utgår från att barnet är fött inom ett äktenskap.16 

2.3 Vad är ett barnäktenskap? 
Vad som kännetecknas av ett barnäktenskap (i Sverige) är att minst en av 

makarna vid äktenskapets ingående var under arton år. Detta för att 18 år 

gäller i svensk rätt som åldersgräns både för ingående av giltigt äktenskap 

och vid bestämmandet av när en person upphör att vara barn.17 

2.4 Vad är ett tvångsäktenskap? 
Ett tvångsäktenskap definieras av att ett äktenskap ingås med inslag av 

tvång hos åtminstone en av parterna. Tvånget ska enligt ett 

propositionsuttalande ha varit av en sådan karaktär att det skulle ha utgjort 

en straffbar handling enligt svensk lag. Detta innebär alltså att äktenskapet i 

praktiken ska ha ingåtts med sådant olaga tvång som avses i 4 kap. 4 § BrB, 

nämligen att någon med våld eller hot tvingat någon annan att gifta sig.18 

Enligt samma uttalande kan det inte uteslutas att det även finns andra 

situationer där det utövade våldet framstår som så allvarligt att äktenskapet 

                                                
14 7 kap ÄktB; 9 kap. ÄktB; 10 kap. ÄktB. 
15 Singer 2012, s. 48ff. 
16 Prop. 2013/14:208 s. 29. 
17 Jänterä-Jareborg 2007, s. 306.  
18 Prop. 2003/04:48 s. 31 och s. 48f. 
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inte bör erkännas.19 Allvarliga hot kan dessutom vara underförstådda, t.ex. i 

det fall då ett syskon inom en familj tidigare har gifts bort med tvång.20 Den 

civilrättsliga innebörden av tvång behöver således inte alltid motsvara dess 

straffrättsliga innebörd.21  

 

Bedömningen kan i praktiken vara svår att göra då det oftast inte brukar 

vara synligt att ett äktenskap ingåtts med tvång. Vidare kan det dessutom i 

somliga fall vara svårt att dra en tydlig gräns mellan äktenskap som ingåtts 

under tvång och äktenskap som arrangerats av andra, men som ingåtts utan 

påtryckningar. I vissa länder är arrangerade äktenskap mycket vanliga, t.ex. 

i Indien och i delar av Turkiet.22 Äktenskap som arrangerats av andra är 

tillåtna i Sverige under förutsättning att påtryckningar som utgör våld mot 

den enskildes fria vilja inte förekommit.23 

2.5 Vilken problematik medföljer barn- 
och tvångsäktenskap? 

Enligt det svenska synsättet på barnäktenskap ska barn skyddas mot för 

tidiga äktenskap då det innebär en risk för försummad skolgång och 

yrkesutbildning. Ett äktenskap som minderårig kan leda till att barnet i fråga 

tas ur skolan och/eller inte avslutar sin utbildning för att det i ett giftermål är 

dennes ansvar att försörja familjen ekonomiskt eller i hemmet genom att ta 

hand om hushåll och eventuella barn. En ytterligare skyddsaspekt som anses 

problematisk ur det svenska synsättet är just för tidigt föräldraskap och 

tidigt sexuellt umgänge.24 Idag är sexuellt umgänge med ett barn under 

femton år rubricerat som våldtäkt mot barn i svensk rätt.25 Genom att 

godkänna och/eller erkänna ett äktenskap där en av makarna är ett barn kan 

regelbundet sexuellt umgänge och föräldraskap hos barn anses legitimerat.26 

 
                                                
19 Prop. 2013/14:208 s. 55f.  
20 Ibid. s. 49. 
21 Ibid. s 31. 
22 Jänterä-Jareborg 2007, s. 307. 
23 Jänterä-Jareborg 2010, s. 222.  
24 Jänterä-Jareborg 2007, s. 308. 
25 6 kap. 4 § brottsbalk (1962:700), BrB. 
26 Jänterä-Jareborg 2007, s. 308. 
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Barnäktenskap och tvångsäktenskap sammanfaller på så sätt att de som 

tvingas ingå äktenskap ofta är underåriga men när barnet själv velat ingå 

äktenskap är det inte fråga om ett tvångsäktenskap.27 Däremot upphör inte 

ett barnäktenskap att vara problematiskt för att barnet frivilligt ingår det.28 

För de fall tvångsäktenskapet också är ett barnäktenskap sammanfaller alltså 

även problematiken.  

2.6 Barn- och tvångsäktenskaps 
utsträckning i Sverige 

Enligt utredningen som låg till grund för 2014 års lagändring uppskattades 

minst 250-300 personer under år 2011 uppleva en akut eller ganska akut risk 

för att bli gifta mot sin vilja. I sin rapport från 2009 beräknade 

Ungdomsstyrelsen (numera Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor) att uppskattningsvis 70 000 ungdomar lever i en 

situation där de har begränsningar i förhållande till äktenskap och/eller att 

familjen ställer upp villkor för den unges val av partner.29 Cirka 8 500 av 

dessa 70 000 unga var oroliga över att inte själva få välja vem de ska gifta 

sig med.30 

 

I undersökningar som genomförts i eller i samband med utredningsarbetet 

framkom att det i december 2011 fanns tretton barn i Sverige i åldrarna 15-

17 som var registrerade som gifta. I dessa framkom även att Skatteverket 

under ett år hanterade sammanlagt 70 fall av bokföringsärenden om 

registrering av ett utländskt barnäktenskap där någon av parterna vid vigseln 

hade anknytning till Sverige genom hemvist eller medborgarskap. Detta 

tyder på att problemet med tvångs- och barnäktenskap i Sverige fortfarande, 

åtminstone vid tiden för lagändringarna, är betydande rent kvantitativt.31   

 

                                                
27 Schiratzki 2005, s. 148. 
28 Jänterä-Jareborg 2007, s. 308. 
29 SOU 2012:35 s. 21f. 
30 Ungdomsstyrelsen 2009 s. 154. 
31 SOU 2012:35 s. 24f. 
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3 Utredningen om stärkt skydd 
mot barn- och 
tvångsäktenskap 

Utredningen slog fast att lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap är 

komplicerat. Till det kommer oron om vad en sådan lagstiftnings 

stigmatiserande effekt skulle ha på samhällets syn på minoritetsgrupper och 

deras traditioner. Därför är det ibland frestande att avstå från lagstiftning. I 

sådana situationer är det enligt utredningen viktigt att komma ihåg att det 

finns människor, särskilt kvinnor och flickor, som är i behov av lagstiftarens 

hjälp och skydd. Dessa åtgärder måste därför vidtas, trots att magkänslan 

säger annat. 32 

3.1 Civilrättsliga åtgärder mot barn- och 
tvångsäktenskap 

Den mest omfattande civilrättsliga lagändring som trädde i kraft till följd av 

utredningen var att möjligheten för unga att söka dispens för ingående av 

äktenskap innan 18 års ålder togs bort. Följdändringar gjordes därefter i 

lagar som föräldrabalken och ärvdabalken. Även i IÄL33 infördes 

ändringar.34   

3.1.1 Äktenskapsbalk 
Möjligheten för minderåriga att söka dispens för att ingå äktenskap innan 18 

års ålder togs bort helt. Detta innebär att det för en person under 18 år från 

och med 2014 inte längre är möjligt att ingå giltigt äktenskap i Sverige.35 

Den största delen av utredningens remissinstanser tillstyrkte förslaget eller 

lämnade det utan invändning. Romerskkatolska kyrkan ansåg dock att 

dispensmöjligheten borde finnas kvar då synen på lämplig lägsta ålder för 

                                                
32 SOU 2012:35 s. 22. 
33 Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella förhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap. 
34 Prop. 2013/2014:208. 
35 Se 2 kap. 1 § ÄktB; 5 kap. 5 § ÄktB; 15 kap. 1 § ÄktB. 
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äktenskaps ingående kan skilja sig åt mellan olika kulturer. Sveriges kristna 

råd påpekar den problematiska motsättning som kan uppstå med 15 år som 

lägsta tillåtna ålder för sexuellt samliv och 18 år som en fast lägsta gräns för 

äktenskap.36 Generellt var dock remissinstanserna, som tidigare nämnts, 

positiva.  

3.1.2 Föräldrabalk 
Eftersom att minderåriga inte längre kan ingå äktenskap består vårdnaden 

om ett barn till dess att barnet fyller 18 år. Med vårdnad avses det juridiska 

ansvaret för barnet och normalt motsvarar detta den faktiska vårdnaden om 

barnet.37 I de undantagsfall då svensk rätt, även efter 2014 års lagändringar, 

erkänner barnäktenskap ingångna i utlandet upphör vårdnaden om barnet 

medan förmynderskapet består tills barnet fyller 18 år.38 

3.1.3 Lag om internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap och förmynderskap 

I samband med lagändringarna infördes krav på båda parternas närvarande 

vid ingående av äktenskap där minst en av parterna har anknytning till 

Sverige.39 I de fall en av parterna vid äktenskapets ingående var svensk 

medborgare eller hade hemvist i Sverige erkänns ett äktenskap som ingåtts 

enligt utländsk lag endast om båda parterna var närvarande vid äktenskapets 

ingående. En sådan lagändring innebär t.ex. att ett äktenskap som ingås 

enligt utländsk lag i ett annat land än Sverige mellan en ung svensk kvinna 

på plats i Sverige och en man som föräldrarna valt ut i ett annat land inte 

erkänns i Sverige. Ett enkelt sätt att lösa ett sådant problem vore att skicka 

dottern till landet i fråga för att där gifta bort henne. För att råda bot på detta 

problem infördes även straffrättsliga bestämmelser som kommer att 

redogöras för kort nedan i 3.2.  

 

                                                
36 Prop. 2013/14:208 s. 22. 
37 Karnov internet, Föräldrabalk 6 kap. 2 §, not 143, 15 maj 2017.  
38 Sciratzki 2017, s. 90. 
39 1 kap. 8 a § IÄL. 
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Flera remissinstanser ställde sig positiva eller yttrade sig inte alls över 

förslaget att ytterligare begränsa möjligheten att i undantagsfall erkänna 

utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap. Sveriges Kvinnolobby ansåg 

att möjligheten till undantag helt bör tas bort och pekade särskilt på risken 

för att unga kvinnor pressas att bli gravida för att uppfylla kravet på 

särskilda skäl, medan Svenska FN-förbundet och Rådgivningsbyrån för 

asylsökande och flyktingar ville ta bort undantagsmöjligheten för 

barnäktenskap helt.40 Den lagändring som trädde i kraft tycks vara en 

kompromiss av de olika åsikter som remissinstanserna, utredningen och 

regeringen presenterat. 

 

Särskilda skäl har ersatts med synnerliga skäl för att tydligare betona att 

sådana äktenskap som avses i paragrafen endast ska erkännas i 

undantagsfall.41 Vad som avses med synnerliga skäl framgår varken 

uttryckligt i lagen eller i den proposition som föregick lagen. Regeringen 

anser dock att den mycket restriktiva syn på möjlighet till undantag som 

faktiskt ska gälla också bör komma till klarare uttryck i lagstiftningen, därav 

uppgraderingen till synnerliga skäl. Synnerliga skäl, som undantag till 

huvudregel om nekat erkännande av äktenskapet, kan t.ex. föreligga om ett 

underkännande av äktenskapet medför allvarliga konsekvenser för paret 

eller om det annars framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet. 42 

3.1.4 Lag om rätt att förrätta vigsel inom 
trossamfund 

Utredningen påpekar att det inom vissa trossamfund förrättas 

bröllopsceremonier som är rättsligt ogiltiga men som i praktiken blir bindande 

för parterna. På så sätt kan i praktiken tvångs- och barnäktenskap uppstå även i 

Sverige.43 Därför föreslår utredningen att det ställs krav på trossamfund och 

vigselförrättare att de inte genomför religiösa ”tvångsvigslar” eller 

”barnvigslar” för att de ska få vigseltillstånd. Sådana äktenskap medför inga 

                                                
40 Prop. 2013/14:208 s. 25. 
41 Ibid. s. 27. 
42 Ibid. s. 27. 
43 SOU 2012:35 s. 32. 
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lagenliga äktenskap men leder till förbindelser som i praktiken har samma 

effekt som lagenliga äktenskap.44 Lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel 

inom trossamfund (hädanefter 1993 års lag) fick 2014, på regeringens förslag 

en ny formulering. I samband med att brottet äktenskapstvång infördes i 4 kap. 

4 c § BrB skärptes också möjligheten för ett trossamfund att få tillstånd att 

förrätta vigsel. Numera framgår av 1993 års lags 1 § att tillstånd att förrätta 

vigsel inte ska ges om det på goda grunder kan antas att befattningshavare 

inom samfundet kommer att genomföra ceremonier som ger upphov till sådana 

äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kap. 4 c § andra stycket 

brottsbalken i fall där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till 

att ingå förbindelsen. Motsvarande grund för att neka någon att bli förordnad 

till vigselförrättare föreslogs också och ändringen kan idag återfinnas i 2 § 

1993 års lag.45 Denna nya formulering innebär ett förstärkt skydd mot såväl 

barnäktenskap som tvångsäktenskap. 

 

De flesta remissinstanser som yttrade sig i frågan var positiva till förslaget, 

men bl.a. Kammarkollegiet och Kvinnors Nätverk ville gå längre.46 Regeringen 

ändrade formuleringen av utredningens förslag efter att Nämnden för statligt 

stöd till trossamfund anmärkt på att rekvisitet ”anledning att anta” kan leda till 

rättsosäkerhet. Syftet med de nya bestämmelserna är inte att Kammarkollegiet 

ska behöva slå fast att en äktenskapsliknande ceremoni där någon deltagit mot 

sin vilja eller varit underårig faktiskt genomförts. Det som bör vara avgörande 

för om ett trossamfund ska vägras tillstånd att förrätta vigsel är antagandet att 

sådana ceremonier kommer att förekomma. Därför ersattes rekvisitet till "på 

goda grunder kan antas". 47 

3.2 Straffrättsliga åtgärder mot barn- och 
tvångsäktenskap 

I brottsbalken implementerades ändringar i tidigare lagstiftning i samband 

med 2014 års lagändring, likväl infördes två nya paragrafer. Fullbordade 
                                                
44 SOU 2012:35 s. 22. 
45 Prop. 2013/14:208 s. 40. 
46 Ibid 38ff. 
47 Ibid. s. 41. 
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brotten äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa återfinns i 

brottsbalken och även försök, förberedelse och stämpling till 

äktenskapstvång är numera kriminaliserat.48  

3.2.1 Äktenskapstvång 
Regeringens förslag om en särskild straffbestämmelse avseende 

tvångsäktenskap mötte inte några invändningar från remissinstanserna. Vad 

avser skälen för kriminalisering betonar remissinstanserna särskilt det starka 

skyddsintresset bakom förslaget, den markering av samhällets 

avståndstagande som en kriminalisering innebär, kriminaliseringens signal- 

och symbolvärde samt dess allmänpreventiva och normpåverkande 

funktion. Kriminaliseringens betydelse för myndigheternas arbete mot 

tvångsäktenskap och det faktum att en kriminalisering kan ge anhöriga hjälp 

att stå emot påtryckningar från andra lyfts även fram.49  

 

Kriminalvården uppmärksammar däremot att eftersom att tvångsäktenskap 

enligt utredningens förslag inte ska medföra en ogiltighet kan det i vissa fall 

bli fråga om kriminalisering av äktenskap som ges rättslig giltighet. 

Stockholms universitet påpekar att intresset av att bevara och följa den egna 

kulturkretsens värderingar kan väga tyngre än intresset av att undvika en 

straffrättslig påföljd, varför det kan ifrågasättas huruvida kriminaliseringen 

faktiskt skulle medföra de preventiva effekter som eftersträvas.50 Sveriges 

advokatsamfund lyfter fram att det kan finnas praktiska svårigheter när det 

gäller bevismöjligheter för försvaret eftersom att den största delen av 

bevisning normalt återfinns utomlands. Samfundet påpekar även att 

lagföring enkelt kan kringgås genom att gärningspersonen avstår från att 

registrera äktenskapet.51 

 

Remissinstanserna tillstyrker att bestämmelsen även ska omfatta 

äktenskapsliknande förbindelser (eller ”informella äktenskap”). Enligt 

                                                
48 4 kap. 4 c § BrB; 4 kap. 4 d § BrB; 4 kap. 10 § BrB. 
49 Prop. 2013/14:208. s. 46. 
50 Ibid. s. 46. 
51 Ibid. s. 47. 
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Skatteverket är det verkliga, och betydligt vanligare, problemet inte fall då 

ett civilrättsligt gällande äktenskap ingås utan förfarandet att barnet gifts 

bort genom en äktenskapsliknande ceremoni.52 Flera remissinstanser är 

däremot uppmärksamma på de tillämpnings- och bevissvårigheter som kan 

uppstå och menar bl.a. att definitionen är för vag och att den ger mycket 

liten vägledning för rättstillämpningen.53 

 

Det som enligt regeringen talar starkast för införandet av en ny 

straffbestämmelse är att det därigenom blir möjligt att utvidga straffansvaret 

till att omfatta fler gärningar än de som kan bestraffas som olaga tvång. Det 

är sällan nödvändigt att utöva tvång i egentlig mening för att förmå en yngre 

person att ingå äktenskap mot sin vilja. Just därför är en kriminalisering av 

detta slag central.54 I många fall är den som förmår barnet en släkting eller 

nära familjemedlem och i sådant fall kan påtryckningar och 

skuldbeläggande vara tillräckligt för att barnet ska ingå äktenskap. 

Regeringen understryker även att en bestämmelse som inte omfattar 

äktenskapsliknande förbindelser skulle innebära ett svagare skydd för barn 

även i de fall då tvång i egentlig mening förekommit.55 

3.2.2 Vilseledande till tvångsäktenskapsresa 
I samband med 2014 års lagändringar infördes brottet vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa i 4 kap. 4 d § brottsbalken. Den som genom vilseledande 

förmår annan att resa till en annan stat än där hen bor, i syfte att genom tvång 

eller utnyttjande av hens utsatta belägenhet förmår hen att ingå äktenskap eller 

en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c § kan dömas för 

brottet som kan leda till fängelse i högst två år.  

 

Tillämpningsområdet för vilseledande till tvångsäktenskapsresa utvidgas till att 

även inkludera andra kvalificerade påtryckningar, genom att inkludera även 

                                                
52 Prop. 2013/14:208 s. 47. 
53 Ibid. s. 48. 
54 Ibid. s. 51. 
55 Ibid. s. 56. 
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utnyttjanden av en persons utsatta belägenhet.56 Ingen remissinstans avstyrkte 

förslaget och bl.a. Åklagarmyndigheten och Svenska FN-förbundet tillstyrkte 

regeringens förslag utan att lämna närmare synpunkter på det.57 

 

Förslaget, och sedermera lagändringen, har sin bakgrund i artikel 37 i 

Europarådets konvention om våld mot kvinnor.58 Enligt artikel 37.2 ska 

gärningar som består i att förleda en vuxen person eller ett barn till en annan 

stats territorium där hen inte är bosatt i syfte att den vuxne eller barnet ska 

tvingas ingå äktenskap kriminaliseras. För att Sverige ska kunna tillträda 

konventionen måste således detta handlande kriminaliseras.59 Enligt regeringen 

finns det anledning att ge den nya bestämmelsen ett vidare tillämpningsområde 

än konventionens art 37.2 och inte begränsa det till tvång utan även inkludera 

utnyttjande av någons utsatta belägenhet.60 Detta syns även direkt i nuvarande 

lagstiftning. 

3.2.3 Ett barnäktenskapsbrott infördes inte  
Utredningen föreslog dessutom att det i 7 kap. brottsbalken skulle införas ett 

särskilt brott, barnäktenskapsbrott med straffskalan böter eller fängelse i 

högst två år. Dömas för brottet skulle den som förmår ett barn att ingå 

äktenskap eller som tar initiativ till eller anordnar ett äktenskap.61 Ett sådant 

brott infördes inte. Regeringen gjorde nämligen bedömningen att någon 

ytterligare kriminalisering av gärningar som tar sikte på barn inte behövs 

utan hänvisar till förslaget om att införa brottet äktenskapstvång.62 Brottet 

äktenskapstvång tar nämligen sikte på samma problematik, och täcker såväl 

barn- som tvångsäktenskap. Någon som döms för äktenskapstvång kan 

dömas till fängelse i högst fyra år, en hårdare straffskala än den som 

föreslogs gälla för barnäktenskapsbrott.63 

                                                
56 Prop. 2013/14:208 s. 20. 
57 Ibid. s. 61. 
58 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet, antagen den 7 april 2011. 
59 Prop. 2013/14:208 s. 62. 
60 Ibid. s. 63. 
61 SOU 2012:35 s. 29. 
62 Prop. 2013/14:208 s. 67. 
63 4 kap. 4 c § BrB. 
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3.3 Europakonventionen om våld mot 
kvinnor 

I juni 2011 beslutades det att ge en utredare i uppdrag att analysera 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot 

kvinnor och av våld i hemmet. Utredaren fick även i uppdrag att se över 

vilka lagstiftningsåtgärder, eller andra åtgärder, som skulle krävas för att 

Sverige skulle kunna tillträda konventionen, samt lämna förslag på sådana 

åtgärder.64 Resultatet av denna utredning presenterades i samma proposition 

som resultatet av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och 

barnäktenskap.65 

 

Konventionen innehåller två artiklar som behandlar tvångsäktenskap; artikel 

32 och artikel 37, vilka är av relevans för framställningen av denna uppsats. 

Artikel 32 tar sikte på upphörandet av ett tvångsäktenskap och stadgar att ett 

äktenskap som ingås under tvång ska kunna ogiltigförklaras eller upplösas 

utan att det blir oskäligt ekonomiskt eller administrativt betungande för 

brottsoffret. Enligt artikel 37 ska det vara straffbart att tvinga en vuxen 

person eller ett barn att ingå äktenskap samt att förleda någon att resa 

utomlands i syfte att personen ska tvingas ingå äktenskap i utlandet.66 

Artiklarna uppfylls numera och i Sverige trädde konventionen i kraft den 1 

november 2014.67 

                                                
64 Ds 2012:52 s. 3.  
65 Prop. 2013/14:208.  
66 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet.  
67 Chart of signatures and ratifications of Treaty 210, Council of Europe, 15 maj 2017. 
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4 Den offentliga debatten 
Frågan om barn- och tvångsäktenskap, särskilt den om barnäktenskap, har 

på senare år tagit en allt större plats i den allmänna debatten och det finns 

vitt skilda åsikter om hur problemet ska lösas, och även om ”problemet” ens 

bör ses som ett problem. Rösterna för en stark reglering av barnäktenskap 

tycks vara fler, eller åtminstone tala högre, än de som talar mot en sådan 

reglering. En av anledningarna till att meningarna är så spridda är för att 

debattörerna tar olika rättsområden som utgångspunkt. Saf, Malmberg och 

Jänterä-Jareborg är bara några av de namn som skrivit om ämnet men de 

belyser tydligt vitt skilda ståndpunkter. 

 

Carolina Saf, doktorand i internationell privaträtt, skriver i Dagens juridik 

att utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige och 

att de således bör respekteras. Där betonar Saf att frågan om utländska 

familjerättsliga förhållanden ska ges rättslig effekt i Sverige regleras av 

internationell privaträtt. Den internationella privaträtten tar hänsyn till att 

familjevärderingar kan se olika ut i andra delar av världen och att en senare 

flytt till Sverige, ibland oplanerad och ofrivillig, inte ska rubba ett etablerat 

familjeförhållande. I artikeln lägger Saf också vikt vid att svensk rätt tillåter 

det hon kallar ”barn-sambor” och sexuella aktiviteter från 15 års ålder och 

att det därför skulle vara godtyckligt att tvinga isär makar utan respekt för 

deras rättigheter och fria vilja.68 

 

Fredrik Malmberg, barnombudsman, menar å andra sidan att både svensk 

rätt och barnkonventionen69 talar sitt tydliga språk: barn ska skyddas mot 

övergrepp och utnyttjande och har rätt att växa upp under trygga 

förhållanden.70 Malmberg betonar också artikel 16 i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna; äktenskap är något som fullvuxna 

                                                
68 Saf, Dagens Juridik, 2016-01-26.  
69 FN:s konvention om barnets rättigheter, antagen den 20 november 1989. 
70 Malmberg, Dagens juridik, 2016-02-04.  
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män och kvinnor har rätt att ingå.71 Malmberg menar vidare att eftersom att 

vi inte accepterar att ett barn skickas utomlands för att ingå äktenskap bör vi 

inte heller acceptera barnäktenskap ingångna i utlandet av personer som 

avser att ha sin hemvist i Sverige.72 

 

Enligt Jänterä-Jareborg bejakas inte främmande kulturer i den nya 

lagstiftningen och tröskeln för tolerans har satts lågt. Den enda kultur som 

ges ett rättsligt erkännande är enligt henne den syn på äktenskap som vuxit 

fram i det svenska, och det västerländska, samhället. Meningarna är enligt 

henne delade huruvida detta är välgrundat eller att ta lagstiftningen för långt. 

En försvarspunkt som hon lägger fram för den svenska utgångspunkten är 

att vad som är tillåtet är i linje med de viktigaste 

människorättsinstrumenten.73 

 

                                                
71 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948. 
72 Malmberg, Dagens juridik, 2016-02-04. 
73 Jänterä-Jareborg 2007, s. 320. 
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5 Barnrätt 
Barnrätt som rättsområde reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. 

Historiskt sett har barnets rättigheter varit underordnade föräldrarnas 

rättigheter, i synnerhet faderns, men under 1900-talet började föräldrarnas 

ansvar och samhällets skydd för barn att stegvis utvecklas. Under 2000-talet 

har samhällets skydd för barn utvecklats allt mer.74 

5.1 Barnets bästa 
Den viktigaste principen inom barnrätten är principen om barnets bästa.75 

Vad som anses vara barnets bästa varierar över tid och mellan olika kulturer. 

Barnets bästa är alltså beroende av i vilket samhälle det tillämpas i. Som 

rättslig idé anses barnets bästa vara socialt och kulturellt bestämt och den 

rådande synen i den tid och det i samhälle som det tillämpas är det som 

avgör dess innehåll.76 

 

En viktig faktor att beakta vid barnets bästa är barnets behov. Numera 

nämns några av dessa behov i lagtexten. 6 kap. 1 § FB är utgångspunkten 

vid avgörandet av vad som är barnets bästa.77 Paragrafen föreskriver att 

barnets behov av omsorg, trygghet och god fostran ska tas i beaktande när 

barnets bästa ska bedömas. Ytterligare behov räknas upp i 6 kap. 2 a § FB. I 

paragrafen slås fast att särskilt avseende ska fästas vid risken för att barnet 

eller annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs 

bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och 

god kontakt med båda föräldrarna när bedömningen av vad som är barnets 

bästa görs. Barnets vilja ska vägas in i prövningen kring barnets bästa i 

förhållande till barnets ålder och mognad. Någon särskild åldersgräns när 

barnets vilja ska tillmätas större betydelse fastslås inte i lagen utan en 

bedömning ska göras i det enskilda fallet. Av paragrafen framkommer att 

                                                
74 Olsson, Rother-Schirren & Scüldt 2015, s. 61. 
75 Schiratzki 2005, s. 52. 
76 Singer 2012, s. 18. 
77 Ibid. s. 28.  
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barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. 

 

Exakt vad som är barnets bästa finns inte uttryckligt stadgat i lagen, vilket 

öppnar upp möjlighet för flexibilitet vid bedömningen. Det är det enskilda 

barnets behov och intressen som ska tillgodoses varför det inte kan avgöras 

generellt vad som är barnets bästa. Om lagtexten hade bestått av en 

uttömmande beskrivning eller uppräkning av vad som är barnets bästa är 

risken stor att domstolar och andra som har att tillämpa lagen ställts i ett 

hörn och att begreppet hade tappat sitt syfte. Tydligt enligt doktrin är 

däremot att beslut som fattas utifrån barnets bästa inte ska fattas utifrån ett 

rättviseperspektiv för föräldrarna utan det som är bäst för barnet är det som 

ska vara avgörande.78 

5.2 Barnkonventionen 
Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av 

FN:s generalförsamling den 20 november 1989 efter många års arbete. 

Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990 och ratificerades av en 

majoritet av världens länder redan inom ett år. Idén med konventionen var 

att barn skulle få sina grundläggande behov tillgodosedda, rätt till skydd 

mot diskriminering och övergrepp samt en rätt att säga sin mening.79 

Tanken med konventionen var alltså med andra ord att barn ska respekteras.  

 

Sverige ratificerade Barnkonventionen den 21 juni 1990.80 Idag är 

konventionen en rättskälla men det finns en pågående diskussion om 

huruvida konventionen ska införlivas i svensk lag.81 Senast år 2016 öppnade 

regeringen upp diskussionen ytterligare genom att föreslå att konventionen 

blir svensk lag.82 

                                                
78 Olsson, Rother-Schirren & Scüldt 2015, s. 75. 
79 Englundh 2009, s. 39. 
80 SOU 2016:19 s. 115. 
81 Schiratzki 2017, s. 27. 
82 SOU 2016:19. 
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5.2.1 Vem är ett barn?  
Att alla människor under 18 år är barn slås fast redan i barnkonventionens 

första artikel, om inte barnet blir myndig tidigare enligt lagen i det land som 

gäller barnet. Barnkonventionens rättigheter gäller för alla barn som 

befinner sig i ett land som har ratificerat konventionen varför rättigheterna i 

konventionen bör gälla för alla barn som kommer i kontakt med det svenska 

rättssystemet.83 

5.2.2 Konventionens innehåll 
Konventionen innehåller 54 artiklar i tre delar och är enligt uttalande från 

FN-kommittén hel och odelbar.84 Detta innebär att man vid tolkning inte bör 

lyfta ut enstaka artiklar utan att helheten av konventionen är det centrala. 

Trots detta finns det vissa artiklar som kan anses mer övergripande än andra, 

särskilt artiklarna 2, 3, 6 och 12. Dessa artiklar anses vara allmänna 

principer, eller grundprinciper, och det är tänkt att dessa ska användas som 

hjälp vid tolkning av konventionen.85 Barnkonventionens artikel 3.1 

behandlar åtgärder som rör barn och stadgar att vid vidtagande av dessa 

åtgärder ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hammarberg, 

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter mellan 2006 och 2012 

och Holmberg, f.d. statsråd har dragit slutsatsen att även om barnets bästa 

inte alltid kan prioriteras i alla beslut ska principen alltid övervägas och 

väga tungt.86 

                                                
83 Singer 2012, s. 38. 
84 Englundh 2009, s. 46. 
85 Ibid. s. 46. 
86 Hammarberg & Holmberg 2000, s. 31-41.  
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6 Analys 

6.1 Det förstärkta skyddet mot barn- och 
tvångsäktenskap 

Den principiellt viktigaste civilrättsliga ändring i arbetet för ett förstärkt skydd 

mot barn- och tvångsäktenskap, som trädde i kraft 2014 var att 

dispensmöjligheten som tidigare fanns i 2 kap. 1 § ÄktB för minderåriga som 

ville ingå äktenskap avskaffades. Numera finns det ingen möjlighet för en 

minderårig i Sverige att ansöka om dispens för att få ingå äktenskap. Det finns 

därmed inte längre en liten risk för att familj eller släkt ska påtvinga ett barn att 

ansöka om dispens för att ingå äktenskap. I teorin borde detta innebära att 

barnäktenskap inte existerar i Sverige. Regleringen är däremot inte så enkel. 

Det är i dagsläget inte möjligt för ett barn att ingå ett giltigt äktenskap enligt 

svensk rätt men möjligheten återstår dock genom den internationella 

privaträtten. 

 

Om en make vid äktenskapets ingående var svensk medborgare eller hade 

hemvist i Sverige erkänns inte ett utländskt äktenskap om inte båda parterna 

var närvarande vid äktenskapets ingående. Vidare skärptes paragrafen på så 

sätt att det för erkännande av ett sådant äktenskap, ett tvångsäktenskap eller 

äktenskap då äktenskapshinder förelegat kräver synnerliga skäl. Vad detta 

innebär framgår som nämnt i kapitel 3.1.4 inte tydligt i varken lag eller 

förarbete men regeringens vilja var att den restriktiva syn på möjlighet till 

undantag som faktiskt ska gälla skulle komma till uttryck i lagstiftningen. Den 

nya formuleringen innebär att varken barnäktenskap ingångna i Sverige eller 

barnäktenskap ingångna i utlandet med anknytning till Sverige är tillåtna. 

 

Regleringen berör inte barnäktenskap som ingåtts i utlandet men som saknar 

anknytning till Sverige. Dessa äktenskap erkänns nämligen som utgångspunkt. 

Malmberg menar att eftersom att vi inte accepterar att ett barn skickas 

utomlands för att ingå äktenskap bör vi inte heller acceptera barnäktenskap 

ingångna i utlandet av personer som senare avser att ha sin hemvist i Sverige. 
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Meningen med den internationella privaträtten är däremot enligt Saf att hänsyn 

ska tas till att familjevärderingar kan se olika ut i andra delar av världen och att 

en flytt, planerad som oplanerad, inte ska behöva rubba ett etablerat 

familjeförhållande. Saf betonar även att sexuella aktiviteter från 15 års ålder 

och det hon kallar ”barn-sambor” tillåts enligt svensk rätt och att det således är 

godtyckligt att tvinga isär makar. Detta måste ställas mot det skyddsbehov som 

både utredningen och Malmberg pekar på: barn ska skyddas mot övergrepp och 

utnyttjande. Jag anser att barnets skydd mot övergrepp ska väga över ett barns 

rätt att gifta sig. I min mening blir ett äktenskap i denna situation snarare en 

förmån än en rättighet, vilket jag anser överensstämmer med gällande rätt då 

barn inte får ingå äktenskap i Sverige. Reglerna som gäller för barn i Sverige 

bör i min mening gälla för alla barn i Sverige oavsett ursprung, kultur eller 

religion. Om reglerna skiljer sig åt riskerar en situation där olika regler 

tillämpas på olika grupper att uppstå. 

 

Även de straffrättsliga bestämmelser som infördes 2014 visar på ett tydligt 

ställningstagande från lagstiftarens sida – barn- och tvångsäktenskap är inte 

tillåtna och den som tvingar eller förmår någon att ingå sådant äktenskap ska 

straffas. Huruvida lagstiftningen faktiskt kommer att leda till att fler straffas 

återstår att se men lagstiftningen lär komma att ha symbolisk betydelse på så 

sätt att den markerar lagstiftarens syn på dessa frågor. Genom markeringen 

visar lagstiftaren både potentiella offer och förövare att svensk rätt inte 

accepterar den situation som förelåg innan lagändringarna. 

6.2 Det förstärkta skyddet mot barn- och 
tvångsäktenskap i relation till barnets 
bästa 

Huvudfrågan som uppsatsen har att besvara är på vilket sätt det förstärkta 

skyddet mot barn- och tvångsäktenskap korresponderar med principen om 

barnets bästa. Som nämnts i kapitel 5.1 anses barnets bästa variera över tid och 

mellan olika kulturer. Det är med andra ord inte omöjligt att det som anses vara 

barnets bästa idag skiljer sig åt från vad som ansågs vara barnets bästa för tjugo 

år sedan, och vad som kommer att anses vara barnets bästa om tjugo år. I 
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kontexten barnäktenskap som ingås i Sverige har regeringen på senare år varit 

tydlig – barnäktenskap ska inte kunna ingås i Sverige. Denna slutsats dras med 

utgångspunkt i de lagändringar som gjorts för att förstärka skyddet mot barn- 

och tvångsäktenskap.  

 

6 kap. 2 a § FB stadgar att särskilt avseende ska fästas vid risken att barnet 

utsätts för övergrepp vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Detta blir 

särskilt påfallande vid jämförelse med 6 kap. 4 § BrB som reglerar våldtäkt 

mot barn. Den sexuella självbestämmanderätten når ett barn vid 15 års ålder 

vilket kan utläsas negativt av nämnda paragraf. Så vitt avser barnets bästa i 

kontexten barnäktenskap borde det med utgångspunkt i paragrafen om våldtäkt 

mot barn och paragraferna 6 kap. 1-2 a § FB åtminstone alltid vara barnets 

bästa att ett barnäktenskap där en av makarna är under 15 år varken ska kunna 

ingås eller erkännas i Sverige. Ett sådant äktenskap skulle med stor risk leda till 

sådana övergrepp som avses i så väl 6 kap. 2 a § FB som 6 kap. 4 § BrB.  

 

När barnet har fyllt femton år är situationen lite annorlunda, framför allt 

eftersom att barnet då når åldern för sexuell självbestämmanderätt. 

Problematiken med barn- och tvångsäktenskap utgörs däremot som tidigare 

nämnts inte enbart av tidigt sexuellt umgänge och tidigt föräldraskap utan även 

av risk för försummad skolgång och yrkesutbildning. Sveriges Kvinnolobby 

pekade i sitt remissuttalande på att unga kvinnor riskerar att pressas att bli 

gravida för att uppfylla kravet på synnerliga skäl för att äktenskapet ska 

erkännas. En sådan risk, hur stor eller liten den må vara, kan i min mening inte 

anses vara barnets bästa, särskilt inte då tidigt föräldraskap nämns som ett av 

problemen med barn- och tvångsäktenskap. Barnets vilja ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder. Däremot är det inte 

omöjligt att ett barn som är gift med en äldre make har en vilja som färgats av 

makens, och även släktens eller familjens, syn på saken.   

 

Ett undantag mot huvudregeln om icke-erkännande av ett barn- eller 

tvångsäktenskap ska endast göras om det föreligger synnerliga skäl. Synnerliga 

skäl kan som tidigare nämnt vara att ett icke-erkännande medför allvarliga 
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konsekvenser för paret, eller om det på annat sätt framstår som orimligt att inte 

erkänna äktenskapet. I de fall det gifta barnet i fråga har barn och/eller är 

gravid är bedömningen än svårare att göra. Då ställs nämligen två intressen 

mot varandra: det gifta barnets skyddsbehov ställs då mot det gemensamma 

barnets rätt till båda föräldrarna. En fråga är då om det är mer förenligt med 

barnets bästa att i ett sådant fall erkänna eller underkänna äktenskapet, men 

också vilket av barnens bästa som ska få företräde om resultaten inte är 

desamma. En allvarlig konsekvens för paret skulle kunna vara just denna 

specifika situation, vilket i sådant fall skulle kunna öppna upp för ett undantag 

till erkännandeförbudet, men det är tveksamt om det skulle leda till en sådan 

allvarlig konsekvens att det uppfyller kraven på synnerliga skäl i 1 kap. 8 a § 

IÄL. Då svensk rätt inte skiljer på barn som är födda inom eller utom 

äktenskap borde ovan nämnda situation inte vara ett tillräckligt starkt skäl för 

ett erkännande. Barnets bästa i sådant fall korresponderar således väl med den 

lagstiftning som nu är i kraft, oavsett vilket av barnen en väljer att utgå från. 

Även de straffrättsliga bestämmelserna korresponderar som synes ovan väl 

med barnets bästa. 

 

Redan år 2007, sju år innan de aktuella lagändringarna trädde i kraft, hävdade 

Jänterä-Jareborg att främmande kulturer inte bejakas i den svenska 

lagstiftningen och att endast den svenska synen på äktenskap ges rättsligt 

erkännande. Trots att uttalandet har några år på nacken kan det argumenteras 

för att så fortfarande är fallet. De svenska reglerna talar idag sitt tydliga språk; 

barn- och tvångsäktenskap ska inte uppstå i svensk rätt. Detta innebär de facto 

att endast den svenska, och den västerländska, synen på äktenskap ges rättsligt 

erkännande. Huruvida detta är välgrundat eller tar lagstiftningen för långt är 

diskutabelt. År 2007 lade Jänterä-Jareborg fram som försvarspunkt att den 

svenska positionen överensstämmer med de viktigaste 

människorättsinstrumenten. Barnombudsman Fredrik Malmberg hänvisar i sin 

artikel till FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och dess 

16:e artikel; äktenskap är något som fullvuxna män och kvinnor har rätt att 

ingå. Hur begreppet fullvuxna bör tolkas är en fråga i sig, men enligt dess 

ordalydelse bör det innebära att det är vuxna män och kvinnor som har rätt att 
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ingå äktenskap.  

 

I min mening är det med utgångspunkt i nämnda människorättsinstrument och 

den svenska regleringen välgrundat att ta lagstiftningen i denna riktning. Precis 

som utredningen fastslår är lagstiftning på detta område komplicerat och risken 

för en stigmatiserande effekt på samhällets syn på minoritetsgrupper och dessa 

traditioner är stor. Detta måste ställas mot människors skyddsbehov, särskilt 

kvinnor och flickors, och om Sverige vill råda bot på problemet anser jag att 

dessa åtgärder måste vidtas, särskilt sett i ljuset av barnets bästa, trots att det 

riskerar att stöta vissa grupper. 
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