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SAMMANFATTNING 

Tvångs- och barnäktenskap accepteras inte inom den svenska äktenskapsrätten. 

Trots detta förekommer det allt oftare att omyndiga barn gifter sig med eller 

utan sin vilja samt att vuxna ingår äktenskap utan sitt fria samtycke. Tvångs- 

och barnäktenskap kan ingås på olika sätt. Ett exempel på när barnäktenskap 

kan ta plats är när äktenskap ingås utan ett giltigt intyg om hinderprövning 

medan tvångsäktenskap tar plats då svensk rätt frångås och äktenskapet ingås 

utan ena eller båda parters fria samtycke.  

Det finns idag ingen särskild straffbestämmelse som tar sikte på att specifikt 

kriminalisera tvångs- och barnäktenskap i Sverige. En rad andra 

straffbestämmelser kan dock komma att aktualiseras före, i samband och efter 

äktenskapens ingående då personen i fråga kan utsättas för bland annat olaga 

tvång, misshandel och sexuellt ofredande enligt brottsbalken (1962:700) [cit 

BrB]. Frågan huruvida skyddet mot tvångs- och barnäktenskap bör förstärkas, 

har varit aktuell under en längre tid. År 2012 överlämnades betänkandet (SOU 

2012:35) Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap [cit. SOU 

2012:35] till regeringen. Syftet var att utreda samt föreslå de ändringar som 

eventuellt behövas för att ytterligare stärka skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap. 

Regeringen har idag valt att proponera om ett förstärkt skydd mot tvångs- och 

barnäktenskap. Förslagen har lagts fram i  propositionen (2013/14:208) Stärkt 

skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets 

konvention om våld mot kvinnor [cit. Prop. 2013/14:208]. Syftet med denna 

uppsats är att lyfta fram de frågor som tas upp i samband med de proponerande 

lagförslagen, att undersöka hur dessa förhåller sig till betänkandet samt 

Lagrådets synpunkter i  förhållande till frågan. 

Sammanfattningsvis finnes det att det befintliga skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap inte är tillräckligt effektivt och att det därmed finns plats för en 



2 

 

vidareutveckling av skyddet. Detta genom införandet av två nya 

straffbestämmelser som kriminaliserar äktenskapstvång och vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa samt införandet av civilrättsliga åtgärder, som 

borttagandet av dispensmöjligheten från minimiålderskravet vid ingåendet av 

ett äktenskap, en ytterligare begränsning av erkännandet av utländska barn- och 

tvångsäktenskap,  att utländska fullmaktsäktenskap som huvudregel inte ska 

erkännas och slutligen att trossamfund inte ska kunna få vigseltillstånd om de 

genomför ceremonier med parter som är under 18 år eller inte samtycker till 

ingåendet av den äktenskapsliknande förbindelsen som ceremonin medför. 
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FÖRORD  

Tvång, speciellt barnrelaterat tvång, är ett känsligt ämne för de flesta. Genom 

olika formers nyhetsrapportering, upplyses man alldeles för ofta om hur barn 

och unga fråntas sin rätt att välja när och med vem de vill ingå ett äktenskap, 

då de tvingas in i äktenskap av nära och kära. Berättelserna är många. 

Berättelsen om den 15- åriga flickan som skickades till Irak, blev bortgift med 

en betydligt äldre kusin och sedan underrättar världen om de övergrepp hon 

utsatts för under sitt äktenskap via en undangömd dator. Eller berättelsen om 

den unga kvinnan som ville få en utbildning i Sverige men som istället blev del 

av en byteshandel mellan två familjen. Hur hon hotades misshandlades och  till 

sist giftes bort. Dessa är endast två av tusentals hjärtgripande berättelser som 

tar plats idag. 

Att tvångs- och barnäktenskap är en företeelse som anses vara oacceptabel i det 

svenska samhället har uppmärksammats en hel del i dagsläget. Frågan huruvida 

vidare åtgärder mot tvångs- och barnäktenskap ska tas, har varit aktuell under 

en längre tid. En reform är igång i och med att en ny proposition har 

presenterats av regeringen.  Jag har därför valt att ta tillfället i akt och 

undersöka propositionen som lagts fram. Mina förhoppningar med denna 

uppsats är att ge en redogörelse för vilka  problem som kan uppstå och om 

eventuella parametrar finns för att undankomma dessa. 

Jag vill passa på att framföra min tacksamhet till Anna Kaldal för sitt stöd som 

handledare. Jag uppskattar verkligen din hjälp och vägledning. 

Stockholm 2014 

Anatoli Spanothimiou 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Rätten att fritt välja att ingå äktenskap och livspartner är en självklarhet för de 

flesta av oss. Detta är en allmän uppfattning som den svenska rättsordningen 

återspeglar då det i äktenskapsbalken (1987:230) [cit. ÄktB] föreskrivs att 

ingåendet av ett äktenskap ska ske genom yttrandet av båda parters fria vilja 

och att minimiåldern, 18 år, är uppfylld.1
 Vidare föreskrivs rätten att ingå 

äktenskap i artikel 16 i Företa Nationernas allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna [cit. FN- konventionen] som en av de grundläggande 

mänskliga rättigheterna. Så är dock inte alltid fallet då omyndiga samt unga 

människor här i landet lever idag under rädslan över att bli bortgifta utan att ha 

möjlighet att tycka till om saken. De som drabbas av tvångs– och 

barnäktenskap berövas rätten att bestämma över sin egen framtid. Ett brott vars 

skydd idag är begränsat då det inte finns någon särskild straffbestämmelse 

inom svensk rätt som direkt reglerar dessa två former av äktenskap.  

Lagstiftaren har istället valt att kriminalisera handlingar som företagits innan 

och efter äktenskapets ingående. Straffansvar kommer då i fråga om 

handlingen i fråga uppfyller de rekvisit som lagstiftaren föreskrivit i olika 

straffbestämmelser. Straffbestämmelser som aktualiseras kan vara allt ifrån 

olaga hot
2
 till våldtäckt.

3
 

Juridiken är ett område där gällande rätt ändras med tidens gång. Det som för 

hundra år sedan ansågs vara acceptabelt kan idag anses vara allt annat utom det 

och omvänt. Orsaken bakom samhällets och lagstiftarens skiftande syn på vad 

som anses acceptabelt varierar. Det kan bland annat bero på att gällande lag 

finnes vara otillräcklig för att uppnå de mål som lagstiftaren önskat 

åstadkomma med lagen, eller att samhällets synsätt inte längre återspeglas i 

gällande lag som därmed behöver modifieras. När det kommer till tvångs- och 

                                                 
1
 ÄktB 2 kap. 1 § samt 4 kap.  2 §. 

2
 BrB 4 kap. 5 §.   

3
 Ibid., 6 kap. 1§. 
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barnäktenskap befinner vi oss mitt under en reform. Detta kan enkelt 

konstateras genom uppmärksammandet av tre källor: SOU 2012:35, 

Lagrådsremissen, Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt 

tillträde till Europarådets konvention om  våld mot kvinnor [cit. 

Lagrådremissen angående stärkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap] och 

slutligen Prop. 2013/14:208. Frågan som söker besvaras är huruvida ett 

förstärkt skydd ska införas gällande tvångs- och barnäktenskap. Detta är ett 

ämne som har diskuterats omfattande både av svensk media och av regeringen. 

En lagändring som skulle kriminalisera ovannämnda handlingar som idag inte 

är straffbara, ser ut att bli verklighet i den snara framtiden.  

Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

utföra en översyn av relevant straffrättslig, civilrättslig samt internationell 

privaträttslig lagstiftning. I maj 2012 överlämnades betänkandet SOU 2012:35 

till regeringen. I betänkandet  hade justitierådet Göran Lambertz i uppdrag att 

öka kunskapen om tvångsäktenskap och barnäktenskap och att föreslå 

lagstiftning och andra åtgärder för att stärka skyddet mot sådana äktenskap. 

Utredningen var en del i den nationella handlingsplan som utförts för att 

förebygga att unga blir bortgifta utan sitt samtycke. I utredningen uppskattades 

att minst 250 - 300 personer upplevde år 2011 en risk att bli gifta mot sin vilja i 

Sverige. Under samma år hölls minst sexton personer kvar i utlandet för att 

giftas bort.
4
 

Den 13 februari 2014, skickade regeringen en remiss till lagrådet med 

justitiedepartementet som avsändare. I Lagrådremissen angående stärkt skydd 

mot tvångs- och barnäktenskap  föreslår regeringen civilrättsliga och 

straffrättsliga lagändringar med syfte att  förstärka skyddet mot 

tvångsäktenskap och barnäktenskap.
 
Alldeles nyligen, den 27 mars 2014, las 

Prop. 2013/14:208 fram inför riksdagen vars lagändringar föreslås träda ikraft 

den första juli 2014. Jag vill här ta tillfället i akt och påpeka att liksom 

                                                 
4
 SOU 2012: 35, s. 24. 
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propositionen, som kom ut i mitten av skrivandet av denna uppsats, så kommer 

även en eventuell lagändring komma att aktualiseras under skrivandets gång. 

Detta kommer dock att presenteras i slutordet i sista kapitlet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att regeringen observerat gällande 

rätts otillräcklighet när det kommer till skyddet mot tvångs- och barnäktenskap 

och tar stadiga steg mot en utveckling av skyddet. I ett mångkulturellt samhälle 

som Sverige föreligger många aspekter som måste tas hänsyn till vid bildandet 

av en ny lag. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna garantera lagens 

effektivitet. När det rör sig om äktenskap, är kultur och religion något man inte 

kan bortse ifrån.  Invånare med utländsk bakgrund har ofta en annorlunda 

uppfattning om vad som hur ett äktenskap skall ingås och i vilken ålder. De 

finner sig berättigade att gå runt gällande svensk rätt med religiösa och 

kulturella motiveringar som bakgrund.  

För att effektivt förebygga och förhindra förekomsten av tvångs- och 

barnäktenskap i Sverige måste särskild fokus läggas på att kartlägga 

bakomliggande faktorer till förekomsten av dessa former av äktenskap. 

Särskild uppmärksamhet måste riktas mot de grupper av individer där tvångs- 

och barnäktenskap visar sig förekomma mest frekvent. Att en undersökning 

görs, huruvida propositionen regeringen lagt fram bäst motarbetar dessa former 

av äktenskap, är en naturlig följd när lagstiftaren föreslår en lagändring. Det är 

ett intressant uppdrag att diskutera, kanske till och med våga kritisera huruvida 

de föreslagna lagändringarna på bästa sätt garanterar lagens effektivitet och att 

eventuellt resonera kring huruvida andra parametrar borde tagits upp. En 

uppgift som jag med stor entusiasm tagit mig an i denna uppsats.  

1.2 SYFTE 

Övergripande syfte med denna uppsats är att utföra en granskning av relevant 

straffrättslig, civilrättslig och internationellt privaträttslig lagstiftning samt att 

kort analysera och diskutera svensk rätts effektivitet vad gäller skyddet mot 
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tvångs- och barnäktenskap. Därutöver, ämnar jag att granska SOU 2012:35 och 

utreda olika remissinstansers ståndpunkter gällande betänkandet. En 

undersökning av Lagrådets synpunkter och  Prop. 2013/14:208 kommer vidare 

att ta plats och följande frågeställningar besvaras;  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Frågor som är av intresse i detta sammanhang och som avses behandlas i denna 

uppsatts är följande; Hur är relevant lagstiftning utformad inom 

tvångsäktenskap och barnäktenskap? Vilka eventuella förslag föreslås för att 

utöka det befintliga skyddet?  Presenterar förslagen några problem?   

1.4  METOD 

I denna uppsats kommer, till en början, den traditionella rättsdogmatiska 

metoden främst att tas till användning. Detta för att klargöra för läsaren hur 

rättsläget ser utifrån de existerande rättskällorna. Jag avser att granska bland 

annat: lag, prejudikat, förarbeten, doktrin och praxis. Svensk gällande rätt 

kommer att användas som utgångspunkt, med små blickar in i internationell 

rätt för att informera läsaren över hur rättsläget ser ut i sin helhet.  Jag kommer 

dessutom att ta avvändning av komparativ metod då jag kommer att undersöka 

och framhäva eventuella likheter/olikheter som finns hos olika remissinstanser 

synpunkter angående SOU 2012:35 . Samt hur propositionen, 2013/14:208, 

slutligen är utformad i ljuset av lagrådremissen. 

Den rättsdogmatiska metoden består av två olika perspektiv, nämligen de lege 

lata  och de lege ferenda.  

Följande arbete tas, till att börja med, ur ett de lege lata perspektiv, vilket 

innebär att en beskrivning av gällande rätt kommer att genomföras. 

Avslutande, och övervägande, del av detta arbete tas ur de lege ferenda 

perspektiv, det vill säga en beskrivning av hur gällande rätt borde se ut utifrån 

mitt eget perspektiv. 
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1.5 DISPOSITION 

Andra kapitlet omfattar en kort redogörelse av den äktenskapliga 

lagregleringens utveckling, därefter följer en genomgång av gällande 

lagstiftning som finns inom tvångsäktenskap och barnäktenskap. Dessutom 

redogörs det för hur den straffrättsliga och civilrättsliga  lagstiftningen ser ut i 

dagsläget.  

I det tredje kapitlet behandlas den nationella straffrättsliga regleringen kring 

tvångsäktenskap och barnäktenskap.  

Fjärde kapitlet berör aktuella förslag om åtgärder ifrån regeringens sida för att 

motarbeta tvångsäktenskap och barnäktenskap. SOU 2012:35, olika 

remissinstansers åsikter, lagrådsremissen, Lagrådets yttrande samt Prop. 

2013/14:208 kommer här att genomgås.  

Femte, och sista kapitlet, innehåller en diskussion och analys och avslutas med 

ett kortfattat slutord. 

1.6  AVGRÄNSNING 

Med syftet av denna uppsats som fokus, har jag valt att rikta min 

uppmärksamhet främst inom den civilrättsliga och straffrättsliga regleringen.  

Vad gäller könsavgränsning, så vill jag ta tillfället i akt och meddela om att jag  

ursprungen inte hade någon som helst önskan att begränsa skrivandet av denna 

uppsats endast till det kvinnliga eller manliga könet. Detta eftersom jag finner 

att frågan är lika viktig både för kvinnor som för män. Däremot fann jag att det 

ofta sker en sådan avgränsning i den doktrin som jag funnit. I ett flertal 

tillfällen har fokus i olika utredningar riktats mot unga flickor och kvinnor. 

Anledningen bakom detta kan vara att det råder en allmän uppfattning att vissa 

former utav tvångs- och barnäktenskap i större del drabbar unga flickor och 

kvinnor. Min personliga önskan är att inte göra någon gränsdragning i mitt 
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skrivande. Att jag ibland blir påverkad av olika källor och vid vissa tillfällen i 

uppsatsen i högre grad nämner kvinnor som offer är oundvikligt då vissa 

utredningar gjort med kvinnor som utgångspunkt.  

För att fördjupa läsarens kunskap i frågan om varför tvångs- och barnäktenskap 

vanligtvis tar plats, behövs kultur- och religionsrelaterade frågor kort beröras.  

Detta har jag valt att göra genom olika utredningar som jag valt att ta upp. 

Ingen djupgående analys kommer dock att ta plats då jag finner att uppsatsens 

syfte skulle komma att bli för utsträckt. 

På grund av tids- och platsbrist, har jag valt att inte skriva någon historisk 

genomgång av äktenskapslagstiftningen i Sverige. Hur intressant det än må 

vara att ha en genomgång av detta, så finner jag att syftet med uppsatsen är att 

rikta blicken mot  framtiden genom propositionen om lagändring som 

regeringen framlagt och framföra olika åsikter huruvida detta är en eventuell 

lösning till tvångs- och barnäktenskap i Sverige. Jag har, som inledning i 

kapitel två, endast valt att kort nämna att en straffrättslig reglering har funnits i 

Sverige i form av olaga giftermål, men att regleringen inte är aktuell idag. 

Av samma anledning har jag valt att inte skriva om omfattande om vigselrätt, 

hinderprövning samt äktenskapsskillnad då jag finner att dessa inte är 

essentiella för att läsaren skall kunna forma en uppfattning rörande frågorna 

som är aktuella.  
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2. EN DEFINITION AV BEGREPPEN: BARN- OCH 

TVÅNGSÄKTENSKAP  

Barnäktenskap föreligger enligt svensk rätt då minst en av parterna som ingår 

äktenskapet är under 18 år. Enligt föräldrabalken (1949:381) [cit. FB] anses 

denna person vara underårig och därmed omyndig
5
. Vid det fall då ett barn av 

egen fri vilja skulle vilja ingå ett äktenskap innan den uppfyllt ålderskriteriet, 

begär denna tillstånd från länsstyrelsen.
6
 Barnets föräldrar ges möjlighet att 

yttra sig om saken
7
 men föräldrarnas samtycke är inte nödvändigt för att barnet 

ska beviljas ingå äktenskap.
8
 

Tvångsäktenskap föreligger då äktenskap ingåtts genom utövandet av straffbart 

tvång eller då äktenskap ingåtts efter andra kvalificerade påtryckningar. Då 

utförandet av någon form av straffbar tvång  resulterat i att få en eller båda 

parter att gifta sig mot sin vilja, föreligger det med andra ord tvångsäktenskap.
 9

 

2.1 TVÅNGS– OCH BARNÄKTENSKAP, DEN 

STRAFFRÄTTSLIGA  REGLERINGEN 

Fram till år 1974 var olaga giftermål kriminaliserat i Sverige.
10

 Så var fallet då 

giftermål tog plats mellan två personer då en av dessa, till följd av 

sinnesjukdom eller liknande, inte ägde rättslig handlingsförmåga eller vid de 

fall då äktenskap ingicks på grund av villfarelse, svek eller tvång.  

 De som drabbas av tvångs– och barnäktenskap idag har begränsat skydd, då 

det inte finns någon särskild straffbestämmelse inom svensk rätt som direkt 

reglerar dessa två former av äktenskap. Genom upphävandet av 

straffbestämmelsen olaga giftermål valde lagstiftaren istället att skydda sina 

                                                 
5
 FB, 9 kap. 1 § 

6
 ÄktB 15  kap. 1§. 

7
 Ibid.,  2 kap. 1 §. 

8
 Barnrättens grunder, sid. 92. 

9
 Prop. 2013/14:208,  sid. 20. 

10
 BrB den 21 december 1962, upphävde dåvarande 7  kap. 2 § genom lag 1973:648. 
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invånare genom att konstatera att den som tvingat annan, omyndig eller 

myndig, att ingå ett äktenskap gör sig skyldig till en rad andra bestämmelser i 

brottsbalken, bland annat olaga tvång.
11

  

2.2 DEN CIVILRÄTTSLIGA REGLERINGEN I DAGSLÄGET 

Ingåendet av ett äktenskap ska enligt ÄktB ske genom yttrandet av båda parters 

fria vilja. Vigseln sker i närvaro av vittnen och båda parter måste vara 

närvarande samtidigt när de uttrycker sitt samtycke.12  En vigsel får endast 

genomföras av en behörig vigselförrättare och  det är vigselförrättarens 

skyldighet att försäkra sig om att äktenskapet ingås frivilligt.
13

 Om det är 

sannolikt att en person har tvingats att ingå ett äktenskap, har denne rätt till 

äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.14 Innan ett äktenskap ingås görs 

en så kallad hinderprövning av Skatteverket som undersöker om det föreligger 

några hinder för äktenskapets ingående.
15

 De svenska äktenskapshindren finns 

reglerade i andra kapitlet ÄktB. Minimiåldern, 18 år måste vara uppfylld då 

personen under minimiåldern inte anses ha den mognad som erfordras för att 

självständigt kunna ta ställning till de konsekvenser av personlig och 

ekonomisk natur som uppkommer i en stadigvarande samlevnad.16  Dispens 

från miniålderskravet kan ges under särskilda skäl och en ansökan måste göras 

till länsstyrelsen.17 Därutöver kan närvarokravet också kringgås. Detta  genom 

ett så kallat fullmaktsäktenskap. Förutsättningarna för dessa redogörs för 

nedan. 

                                                 
11

 Brb 4 kap. 4  §. 
12

 ÄktB 4 kap. 1 och 2 §. 
13

 Ibid., 4 kap. 2 § samt skr 2009 sid 16. 
14

 Ibid., 5 kap. 5 §. 
15

 Ibid., 3 kap. 1 §. 
16

 ÄktB 2 kap. 1§  samt  Skr. 2009/10:229 sid. 16. 
17

 ÄktB  2 kap. 1 § som hänvisar till ÄktB 15 kap. 1§. 
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2.3 DISPENS FRÅN ÅLDERKRAVET 

Huvudregeln vid ingåendet av ett äktenskap är att båda parter fyllt 18 år vid 

äktenskapets ingående.
18

 Detta eftersom personer under 18 års åldern, enligt 

svensk rätt, fortfarande betraktas som omyndig och därmed barn.
19

 En 

grundläggande förutsättning för att dispens från ålderskravet skall meddelas är 

att barnet i fråga har uppnått sådan personlig mognad att konsekvenserna av ett 

äktenskap står klart för denne. Den omyndiges sociala förhållanden, personliga 

utveckling och eventuell utbildning tas i beaktande vid denna bedömning. 

Vidare krävs det att den omyndige har möjlighet att ekonomiskt och personligt 

försörja sig själv och att beslutet rörande äktenskapet tagits av denne 

självmant.
20

 Vid bedömningen av om dispens skall meddelas eller inte görs en 

övervägning av eventuella negativa konsekvenser av att den omyndige ingår ett 

äktenskap i ett tidigare skede än vanligtvis. I SOU 2012:35 anges som 

potentiella negativa effekter av att omyndiga flickor gifter sig i förtid att de i 

hög sannolikhet inte avslutar sin skolgång efter giftermålet. Därutöver löper 

flickor av detta slag större risk än andra att bli slagna eller hotade och en eventuell 

graviditet i en ung ålder kan i vissa fall orsaka hälsoproblem.21 De särskilda 

förutsättningarna som lett till att en ansökas om dispens gjorts övervägs 

gentemot de negativa konsekvenserna och ett beslut tas efter en samlad 

bedömning av samtliga omständigheter rörande det enskilda fallet och med den 

omyndiges bästa som utgångspunk.  Vårdnadshavarna bereds tillfälle att yttra sig 

angående dispensansökan och har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut att 

bevilja dispens.
22

 Det finns möjlighet att  överklaga länsstyrelsens beslut om 

tillstånd till äktenskap hos allmän förvaltningsdomstol.
23

  

                                                 
18

 ÄktB  2 kap. 1 §. 
19

 FB,  9 kap. 1 §. 
20

 Skr. 2009/10:229, sid 17. 
21

 SOU 2012:35, s id 86. 
22

 ÄktB 15 kap. 1 § 2 st och 1 §  3 st. 
23

 Ibid., 15 kap. 4§. 
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2.4 ERKÄNNANDET AV UTLÄNDKSA VIGSLAR 

Fram till år 2004 ansågs det relativt enkelt att kringgå de svenska 

äktenskapshindren genom att välja att gifta sig utomlands. Detta även för 

personer med stark anknytning till Sverige. År 2004 infördes en bestämmelse 

om att utländska äktenskap inte erkänns om det vid tidpunkten av vigsel 

förelåg äktenskapshinder enligt svensk lag och minst en av partera var svensk 

medborgare eller hade hemvist i Sverige. Syftet med bestämmelsen var att 

hindra kringgåenden av äktenskapshindren.
24

  

Erkännandet av äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag regleras i lagen 

(1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap [cit. Lag 1904:26 s.1] För äktenskap som ingåtts utrikes och 

enligt främmande lag, är huvudregeln i svensk rätt i  att äktenskapet erkänns i 

Sverige om det är giltigt till formen enligt lagen i den stat där äktenskapet 

ingicks eller i den eller de stater där mannen och kvinnan var med borgare eller 

hade hemvist vis äktenskapets ingående.
25

 Det ställs inget krav på att 

äktenskapet har ingåtts genom vigsel eller inför en behörig vigselförrättare. Att 

ett utländskt äktenskap erkänns i Sverige innebär att det tillerkänns giltighet 

som ett äktenskap med alla de rättsverkningar som följer. Om äktenskapet inte 

erkänns saknar det rättsverkningar i Sverige. Vilket i sin tur resulterar i att 

samma par kan anses ogifta i Sverige men gifta i något annat land. 26 

Huvudregeln har dock två undantag som regleras i 7 kap. 4 § och 1 kap. 8 a § i 

Lag 1904:26 s.1. I 7 kap. 4 § stadgas det att  ett äktenskap inte erkänns då det 

är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. dvs. 

svensk ordre public. Vad som tillhör grunderna för rättsordningen tas inte upp i 

lagregeln men enligt förarbetena rör det sig om värderingar i principiella frågor 

av större vikt. Den konstaterade avvikelsen måste dock vara av väsentlig art 

                                                 
24

 Prop. 2013/14:208,  sid. 156. 
25

 Skr. 2009/10:229, sid. 17 samt Lag 1904:26 s. 1, 1 kap. 7 §. 
26

 PM angående erkännande av fullmaktsäktenskap, sid 4. 
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vilket också är anledningen till att denna bestämmelse tillämpas restriktivt.
27

  1 

kap. 8 a § infördes i syfte av att ytterligare stärka skyddet mot tvångsäktenskap. 

I första stycket föreskriv det, som nämnts tidigare, att äktenskap som ingåtts 

enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om det vid tidpunkten av vigsel 

förelåg äktenskapshinder enligt svensk lag och minst en av partera var svensk 

medborgare eller hade hemvist i Sverige eller vid det fallet då det anses vara 

sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång. I bestämmelsens andra stycke 

föreskrivs dock ett undantag från denna regel då ett äktenskap kan erkännas 

även vid det fallet då det anses sannolikt att det ingåtts under tvång. Detta om 

det föreligger särskilda skäl. Regeln anses vara nödvändig då man måste kunna 

ha möjlighet att ta hänsyn till det enskilda fallet då det i somliga fall skulle leda 

till orimliga resultat att neka erkännandet av äktenskap som är oförenliga med 

äktenskapshinder. I förarbetena nämns som exempel på förhållanden som utgör 

särskilda skäl, den omständighet som skulle ha hindrat äktenskapet enligt 

svensk lag men som senare ändrats så att det vid punkten för bedömningen inte 

längre finns något hinder. Så är exempelvis fallet då ena parten har ett tidigare 

ingånget äktenskap som vid bedömningen av erkännandet av det senare 

äktenskapet redan har upplöst. Så är emellertid inte fallet om äktenskapshindret 

bestod av att ena parten var omyndig vid äktenskapets ingående men som 

senare uppnår den ålder då äktenskap är tillåtet. Syftet bakom detta synes vara 

att bevara skyddet mot barnäktenskap då skyddet inte skulle få sin avsedda 

effekt om ett äktenskap legitimeras enbart på den grunden att 18- årsdagen 

inträtt. Fall då det skulle ha funnits möjlighet till dispens från äktenskapshinder 

enligt svensk lag, men som inte prövats, är också en omständighet som skulle 

kunna leda till undantag. Frågan om erkännande kan dessutom bli aktuell då en 

lång tid passerat efter vigseln. Vid det fallet bör erkännande kunna medges då 

parterna har inrättat sig efter vigseln och ett nekat erkännande skulle leda till 

allvarliga negativa konsekvenser. I vissa situationer kan ett äktenskap som 

                                                 
27

 Prop. 2003/04:48,  s.25. 
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annars inte skulle accepteras enligt huvudregeln, erkännas av hänsyn till de  

barn som mannen och kvinnan fått tillsammans.
28

 

2.5 FULLMAKTSÄKTENSKAP 

I vissa delar av världen är det möjligt att ingå äktenskap genom ombud. Så är 

fallet vid ett så kallat fullmaktsäktenskap. Fullmaktsäktenskap förekommer då 

åtminstone en av de två som ska ingå äktenskapet inte är personligen 

närvarande vid vigseltillfället utan företräds av någon annan. Ett sådant 

äktenskap kan ingås både genom en vigselceremoni eller genom att  ett 

äktenskapskontrakt undertecknas.29 Vid fullmaktsäktenskap kan 

tvångsäktenskap komma i fråga då personen som ingick äktenskapet inte hade 

någon reell möjlighet att fatta beslut i frågan.  

Som nämnts tidigare, erfordras enligt svensk rätt båda parters samtidiga 

närvaro vid ingåendet av ett äktenskapet för att detta ska anses vara giltigt.
30

 

Ett fullmaktsäktenskap kolliderar med andra ord med den svenska 

rättsordningen, där båda parters samtidiga närvaro krävs för att äktenskapets 

ingående. Det finns ingen möjlighet att ingå ett fullmaktsäktenskap inom rikets 

gränser och ett äktenskap i strid mot denna bestämmelse är därmed ogiltigt.31 

Det är däremot möjligt att ingå ett fullmaktsäktenskap utrikes, och få det sedan 

erkänt i Sverige. Hur detta går till redovisas nedan. 

2.6 ERKÄNNANDET AV UTLÄNDSKT 

FULLMAKTSÄKTENSKAP 

 Ett fullmaktsäktenskap som tagit plats utrikes erkänns i Sverige om det är 

giltigt till formen enligt lagen i det land där äktenskapet ingåtts eller i det land 

där makarna var medborgare eller hade sin hemvist. Exempel på när ett 

fullmaktsäktenskap inte erkänns i Sverige är då det ingåtts utan en parts 

                                                 
28

 Prop. 2003/04:48, sid. 32. 
29

 SOU 2012:35 s. 243. 
30

 ÄktB,  4 kap. 2 §. 
31

 Ibid.,  4 kap. 2 § 2 stycket.  



16 

 

frivilliga samtycke eller då en av parterna har en anknytning till Sverige och 

det vid tidpunkten för vigseln fanns ett äktenskapshinder enligt svensk lag.32 Ett 

bra exempel på när äktenskapshinder föreligger anförs i Prop. 2013/14:208, där 

underårighet omnämns i kombination med att minst en av parterna hade 

hemvist eller medborgarskap i Sverige.
33

 

I PM angående erkännandet av fullmaktsäktenskap behandlas frågan huruvida 

en lagändring till Lag 1904:26 s.1 bör ta plats. Det föreslås att 

fullmaktsäktenskap som utgångspunkt inte ska erkännas i Sverige om minst en 

av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när 

äktenskapet ingicks. Detta i syfte att ytterligare stärka skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap i land. I SOU 2012:35 bedöms det att det inte bör ske någon 

lagändring.
34

 

2.7  TVÅNGS- OCH BARNÄKTENSKAP IDAG OCH DESS 

KONSEKVENSER. 

Tvångs- och barnäktenskap är en realitet i Sverige trots att dessa former av 

äktenskap anses vara oförenliga med den svenska rättsordningen. I en del fall 

kan ett tvångsäktenskap samtidigt vara ett barnäktenskap. Så är fallet då en 

eller båda är underåriga och en eller båda tvingas in till äktenskapet. Barn 

utsätts  för våld eller hot eller psykiska påtryckningar. Psykiska påtryckningar 

kan vara lika svåra för ett barn att stå emot som de fysiska, i synnerhet då de 

utövas av barnets föräldrar och andra som barnet står i ett beroendeförhållande 

till.35 Psykiska påtryckningar förekommer exempelvis då föräldrar 

skuldbelägger sina barn till att följa deras vilja eller så de hotar med uteslutning 

från familjegemenskapen. 

                                                 
32

 Skr. 2009/10:229, sid 19 samt Lag 1904:26 s. 1,  1kap 8 a §. 
33

 Prop. 2013/14:208, sid. 156. 
34

 Ibis., sid. 30. 
35

 SOU 2012:35, sid. 87. 
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Det kan ha stora negativa psykologiska effekter att gifta sig och sammanleva 

med en person mot sin vilja. Förväntningar på att ett äktenskap ska leda till 

barn talar för ett aktivt sexuellt samliv med en partner som man själv inte valt 

och leder i många fall till en stor risk för sexuella övergrepp. Sådana övergrepp 

förekommer också som ett medel för att tvinga individen till att ingå ett 

äktenskap till att börja med. Internationella studier visar att kvinnor som gifter 

sig unga löper större risk än andra att bli slagna eller hotade. Dessa kvinnor 

formar ofta uppfattningen att en make har rätt att slå sin hustru. Därutöver leder 

tidiga äktenskap ofta till tidig familjebildning och bidrar därmed till en 

oavslutad skolgång då kvinnan i fråga anses tvungen att stanna hemma och ta 

hand om sin familj efter det att hon gift sig. 36
 

Ungdomsstyrelsen är en myndighet vars uppgift är att ta fram kunskap om 

ungas levnadsvillkor. År 2008 fick ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen 

att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i 

Sverige. Resultatet presenterades i en  rapport med titeln Gift mot sin vilja. I 

undersökningen beskrevs det att ungefär 70 000 ungdomar mellan åldrarna 16 

och 25 år är idag oroade över att de inte själva får välja fritt vem de ska ingå 

äktenskap med.37 

Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsregister var 10 672 personer, upp 

till 25 år, gifta årsskiftet 2007/2008. 7 086 var kvinnor och 3 586 män. 

Statistiken visar vidare att 400 individer var gifta, i åldern till och med 18 år, 

och av dem var 20 personer under 18 år. Det var uteslutande flickor med 

utländsk bakgrund som gifte sig under 18- års gränsen. Bland dem som fyllt 18 

år var 303 kvinnor med utländsk bakgrund och endast 38 med svensk 

                                                 

36
SOU, 2012:35 sid. 86. 

37
 Gift mot sin vilja, sid. 307. 



18 

 

bakgrund. Av de 39 män som fyllt 18 år hade 33 utländsk bakgrund och 6 

svensk bakgrund.
38 

Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag av regeringens att förebygga och 

förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja. Från och med 

2012 har länsstyrelsen ansvar att samordna och stödja arbetet mot tvångs- och 

barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck.39 

                                                 
38

 Gift mot sin vilja, s. 306. 
39

 Se http://www.mucf.se/att-bli-gift-mot-sin-vilja. 
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3. NATIONELL STRAFFRÄTTSLIG REGLERING AV 

TVÅNGSÄKTENSKAP 

Fram till år 1974 var olaga giftermål kriminaliserat, vilket var fallet då någon 

tvingades ingå äktenskap mot sin vilja.
40

 I Sverige inleddes en diskussion om 

tvångs- och barnäktenskap  i början av 1970-talet och har under de senaste  10–15 

åren eskalerat. År 2004 genomfördes lagändringar som hade i syfte att stärka skyddet 

mot tvångs- och barnäktenskap. Förändringarna innefattade bl.a. ett förbud att ingå 

äktenskap inför svensk myndighet före 18 års ålder utan särskilt tillstånd. Dessutom 

skärptes villkoren för s.k. äktenskapsdispens.
41

 Idag är  frånvaron av straffrättslig 

reglering rörande tvångsäktenskap i svensk rätt något som proponeras att 

ändras.42
 Så som gällande rätt är utformad idag, är den inte själva 

tvångsäktenskapet i sig som kriminaliseras utan handlingarna som företas för 

att kontrollera offret i valet av livspartner, ingåendet av äktenskapet och efter 

äktenskapets fullbordan, som kriminaliseras genom olika bestämmelser i BrB.43 

Brott som kan aktualiseras och som används som verktyg för påtryckningar för 

ingåendet av ett äktenskap genom tvång är bland annat olaga frihetsberövande, 

då offrets berövas friheten44 olaga tvång eller grov olaga tvång, när misshandel 

eller hot om brottslig gärning tvingar offret att göra, tåla eller underlåta något.45 

 Vid de fall då kränkande förfaranden, i syfte på extrem kontroll från 

familjemedlemmars sida, tar plats kan grov fridskränkning aktualiseras.46 I 

bestämmelsen stadgas att den som gör sig skyldig till gärningar enligt 3, 4 eller 

6 kapitlet i BrB mot en närstående, döms då var och en av gärningarna utgör ett 

led i en upprepad kränkning av offrets integritet samt att gärningarna varit 

                                                 
40

 BrB den 21 december  1962, upphävde dåvarande 7  kap. 2 § genom lag 1973:648. 
41

 SOU 2012:35, sid. 25. 
42

 Se Prop.2013/14:208. 
43

 SOU 2008:41, sid. 163. 
44

 BrB, 4 kap. 2 §.  
45

 Ibid., 4 kap. 4  §. 
46

 Ibid., 4 kap. 4 a  §. 
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ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla.47 Det grova 

fridskränkningsbrottet fokuserar på den nedbrytande effekter som systematiska 

gärningar mot en närstående oftast får.  

Dessutom kan bestämmelsen om människohandel aktualiseras då man genom 

olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med 

annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller 

tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella 

ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan 

verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.48
 Lagrummet i 

fråga har i syfte att skydda offrets fria och verkliga vilja. I propositionen 

(2003/04:111) Ett utvidgat straffansvar för människohandel [cit. Prop. 

2003/04:111]  anges det som exempel på utnyttjandet av en persons fria vilja 

inom ett tvångsäktenskap då offret utnyttjas sexuellt och för att utföra 

hushållsarbete.49 

Även då offret ingår äktenskap på grund av olika påtryckningsmedel kan 

våldtäckt aktualiseras. Detta då offret genom misshandel, med våld eller genom 

hot om brottslig gärning tvingas till samlag eller annan sexuell handling som är 

jämförlig med samlag av sin make.50
 Detsamma gäller sexuellt tvång och grovt 

sexuellt tvång.51 

3.1 NATIONELL STRAFFRÄTTSLIG REGLERING AV 

BARNÄKTENSKAP 

Liksom vid tvångsäktenskap så förekommer ingen särskild straffrättslig 

reglering rörande barnäktenskap i svensk rätt. Det är med andra ord inte 

straffbart att gifta sig med någon som är under 18 år eller på annat sätt 

medverkar till uppkomsten av ett barnäktenskap.  Dock kan även vid det här 

                                                 
47

 SOU 2008:41, sid. 164. 
48

 BrB, 4 kap. 1 a §. 
49

 Prop.2003/04:111, sid. 67 
50

 BrB 6 kap. 1 §.  
51

 Ibid., 6 kap. 2 §.  
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fallet andra bestämmelser bli aktuella före, och efter, ingåendet av ett 

äktenskap då en eller båda parter är omyndiga.52 

Brott som kan aktualiseras är  bland annat olaga tvång respektive grovt olaga 

tvång då offret, i samband med tvånget misshandlas eller genom hot om 

brottslig gärning tvingas att göra, tåla eller underlåta något.53 Misshandel kan 

aktualiseras, då offret tillfogas kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätts 

i vanmakt.54 respektive grov misshandel om gärningen varit livsfarlig, 

kroppsskadan klassas som svår  eller särskild hänsynslöshet eller råhet visas 

från gärningsmannens sida.55
 Dessutom kan våldtäckt mot barn förekomma då 

samlag med ett barn under femton år eller en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag förekommit.
56

 Våld, 

hot eller tvång är, enligt förarbetena, inte en nödvändighet för att samlag med 

en underårig ska klassas som våldtäckt. Detta eftersom den omyndige under 15 

år inte kan, med giltig verkan, samtycka till sexuell handling.57
 Därutöver kan 

sexuellt ofredande förekomma, då gärningsmannen sexuellt berör ett barn 

under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling 

med sexuell innebörd.58 Handlingen ska anses, för den vuxne, ha en klar och 

otvetydig sexuellt prägel. Vad som menas med det är att berörningen ska  ha en 

sexuell inriktning och ska söka reta eller tillfredsställa gärningsmannens 

sexualdrift. Barnets uppfattningar av den sexuella handlingen saknar betydelse, 

enligt förarbeten, utan det är uteslutande den vuxnes inställning som är av 

betydelse i detta sammanhang.59 

Även vid barnäktenskap kan människohandel aktualiseras då man genom olaga 

tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat 

sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar 

                                                 
52

 SOU 2008:41, sid. 170 och SOU 2012:35, sid. 109. 
53

 BrB, 4 kap. 4 §. 
54

 Ibid., 3 kap. 5 §.  
55

 Ibid., 3 kap. 6 §. 
56

 Ibid., 6 kap. 4 §. 
57

 Brottsbalken, en kommentar Del 1, sid. 6:26. 
58

 BrB, 6 kap 10 §. 
59

 Brottsbalken, en kommentar Del 1, sid. 6:44- 6:45. 
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emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, 

avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en 

situation som innebär nödläge för den utsatte.60  Straffansvar förekommer även 

då något otillbörligt medel inte använts av gärningsmannen, vid det fallet då 

offret inte fyllt 18 år.
 61

  

                                                 
60

 BrB, 4 kap. 1 a §. 
61

 Ibid., 4 kap. 1 a § andra stycket. 
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4. SOU 2012:35, STÄRKT SKYDD MOT 

TVÅNGSÄKTENSKAP OCH BARNÄKTENSKAP  

Den 20 maj 2010 gav regeringen i uppdrag åt justitierådet Göran Lambertz att 

göra en översyn av relevant straffrättslig, civilrättslig samt internationellt 

privaträttslig lagstiftning samt att föreslå ändringa för att ytterligare stärka 

skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. I maj 2012 överlämnades av 

utredningen betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.  

I betänkandet föreslås bland annat följande: 

1. Att tvångsäktenskap kriminaliseras genom en särskild 

straffbestämmelsen i brottsbalken. Brottet benämns äktenskapstvång 

och även vissa äktenskapsliknande förbindelser som inte är giltiga 

äktenskap omfattas här, dvs.  informella äktenskap.
62

  

I betänkandet anförs att skälen för kriminalisering av tvångsäktenskap 

överväger skälen emot. Det föreslås därför att det i brottsbalken införs en 

särskild straffbestämmelse där äktenskapstvång kriminaliseras. 

Äktenskapstvång begås om någon genom olaga tvång eller utnyttjande av en 

persons utsatta belägenhet förmår personen att ingå äktenskap. Straffet är 

fängelse i högst fyra år. Det föreslås vidare att straff tillkommer den som 

genom vilseledande förmår någon att resa till ett annat land i syfte att tvinga 

personen att ingå äktenskap. Straffet är fängelse i högst två år.
63

 

2. Att barnäktenskap kriminaliseras genom att en särskild 

straffbestämmelse införs i brottsbalken. Brottet benämns 
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barnäktenskapsbrott. Även informella barnäktenskap inkluderas i 

kriminaliseringen.
64

 

Även här menas att skälen för kriminalisering av barnäktenskap överväger 

tydligt skälen emot. En särskild straffbestämmelse skulle på ett tydligare sätt 

understryka samhällets reaktion till barnäktenskap. Att barn ingår 

äktenskapsliknande förbindelser i Sverige, i religiös eller traditionell ordning, 

är en förbindelse som inte är rättsligt giltig. Problemet är att personerna i 

praktiken ändå ses som gifta inom den egna omgivningen och kan inte alltid 

fritt lämna förhållandet. Avgörande skäl för att kriminalisera informella 

äktenskap är att det finns behov från rättsordningens sida att skydda barn och 

unga från sådana förhållanden. Barnäktenskapsbrott begås då någon förmår ett 

barn att ingå ett äktenskap eller tar initiativ till eller anordnar ett 

barnäktenskap, under förutsättningen att äktenskapet kommer till stånd. Straffet 

är böter eller fängelse i högst två år.
 
Vid barnäktenskapsbrott ska den som själv 

är ett barn inte straffas om han eller hon medverkar till ett barnäktenskapsbrott 

genom att gifta sig med barnet. Partnern ska inte heller straffas då 

ålderskillanden är liten och det med hänsyn till detta och omständigheterna i 

övrigt inte bör leda till ansvar. 
65

 

3. Att dispens från miniåldersgränsen för att ingå äktenskap tas bort så att 

barnäktenskap inte är en möjlighet längre.
66

 

Trots att det kan finnas beaktansvärda skäl i det enskilda fallet att ansöka om 

dispens från minimiålderskravet, ifrågasätts det starkt om det under några 

omständigheter kan godtas att barn i Sverige fattar beslut med så långgående 

konsekvenser som ett äktenskap medför. Det anses att en dispensmöjlighet i 

praktiken innebär att lagstiftningen inte ger samma skydd åt barn från olika 

religiösa, kulturella eller etniska minoritetsgrupper som åt barn i 

majoritetsbefolkningen. Lagstiftaren bör inte medverka till att upprätthålla 
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otidsenliga och diskriminerande normer utan utgångspunkten bör vara att alla 

barn ges samma skydd av lagen. Förslaget att avskaffa dispensmöjligheten 

motiveras därutöver genom att själva existensen av en dispensmöjlighet ger 

intrycket att samhället ger sitt stöd till att så sker. Det anförs ofta som förmån 

för dispensmöjligheten att det i vissa grupper innebär stora svårigheter om ett 

barn föds utom äktenskap, men denna motivering ifrågasätts då traditioner 

inom en grupp i så fall skulle väga tyngre än det gravida barnets rättigheter. 

Dessutom kan det förekomma att familjer är så angelägna att gifta sina barn 

med en av familjen utvald person att man pressas till en graviditet vilket antas 

ökar möjligheten till äktenskapsdispens. Om dispensmöjligheten behålls i syfte 

att skydda gravida flickor mot repressalier inom den egna gruppen innebär 

detta att man åsidosätter samhällets skyldighet att behandla alla lika och ett 

slags stöd för normer att utomäktenskaplig sexualitet och graviditet ör skamliga 

och förbjudna, ett synsätt som det svenska samhället inte stöttar.
67

    

4. Ett så kallat nationellt kompetensteam inrättas för att leda, samordna 

och stödja arbetet mot tvångsäktenskap, barnäktenskap samt 

hedersrelaterat våld och förtryck.
68

  

Myndigheters agerande anses vara av grundläggande betydelse för skyddet mot 

tvångs- och barnäktenskap. Inrättelsen av ett nationellt kompetensteam med 

uppgift att på olika sätt främja arbetet mot tvångs- och barnäktenskap samt 

hedersrelaterat våld och förtryck är ett stadigt steg mot bekämpningen av dessa 

formers äktenskap och våld. Kompetensteamets uppdrag föreslås vara att bland 

annat utveckla och effektivisera samverkan, främja goda arbetsmetoder, främja 

myndigheter och andra verksamheter, ta fram utbildnings- och 

informationsmaterial samt skapa mötesplatser för praktiker och forskare. 

Dessutom förslås kompetensteamet få i uppdrag att tillsammans med 
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Skolverket utveckla och sprida ett metodmaterial för det förebyggande arbete 

som förekommer i skolor mot tvångs- och barnäktenskap.
69

 

5. Socialstyrelsen ges i uppdrag att genomföra ett tillsynsprojekt angående 

tvångs- och barnäktenskap hos kommunernas socialtjänster.
70

 

Socialstyrelsens arbete inom tvångs- och barnäktenskap spelar en huvudsaklig 

roll då socialstyrelsen är bland de myndigheter som kommer i kontakt med 

dessa former av äktenskap. Det föreslås att socialstyrelsen får i uppdrag att 

genomföra en särskild tillsynsinstans inom tvångs- och barnäktenskap med 

insatser från det kompetensteamet till stöd för utvecklingen av socialtjänstens 

arbete. Det rekommenderas att en metod utarbetas i frågan om när 

socialtjänsten bör initiera insatser riktade mot familjer där det förekommer hot 

tvångs- eller barnäktenskap samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det står 

klart att det måste finnas goda kunskaper om sådant familjearbete samt de 

komplikationer och risker som är förenade med det. Kompetensteamet bör ta 

ledningen i metodutvecklingen medan utarbetandet av metoden bör inkludera 

en utvärdering av de metoder som används idag ibland annat Västra Götaland, 

Uppsala samt Stockholm. 
71

 

6. För att trossamfund och vigselförrättare ska kunna få vigseltillstånd ska 

krav ställas på dessa att inte genomföra några religiösa tvångsvigslar 

eller barnvigslar som visserligen inte är lagligt bindande äktenskap, 

men vars effekter leder till liknande förbindelser.
72

 

Inom vissa trossamfund förrättas bröllopsceremonier och liknande vars 

rättsliga verkan är obefintlig men som, för parterna som deltagit, anses vara 

bindande.  Dessa informella äktenskap, som nämns tidigare under punkt ett och 

två, medför att det i praktiken är möjligt att tvångs- eller barnäktenskap tar 
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plats i Sverige.  Det är därför viktigt att försöka hindra att sådana informella 

äktenskap kommer till stånd. Det föreslås därför att det för vigseltillstånd ska 

krävas att det inom samfundet inte genomförs några ritualer som skulle 

resultera i informella tvångs- eller barnäktenskap.  Motsvarande krav gäller för 

de personer som förordnas som vigselförrättare. Därutöver föreslås det att en 

dialog inleds mellan de svenska myndigheterna och trossamfunden om tvångs- 

och barnäktenskap.
73

 

7. Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska föra en dialog med 

samfunden och vigselförrättarna om barnäktenskap och 

tvångsäktenskap i sin ordinarie verksamhet.
74

 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund föreslås att, i sitt ordinarie arbete, 

föra en dialog med dessa formers äktenskap som inriktning. Nämnden föresås 

dessutom, tillsammans med Kammarkollegiet, ges i uppdrag att anordna en 

utbildning för präster samt andra befattningshavare inom trossamfund som har 

utbildats utomlands om svensk lagstiftning rörande äktenskap.
75

 

8. Att det ska utarbetas en rekommenderad metod för familjearbete i akuta 

situationer.  

Metoden föreslås bygga bland annat på en utvärdering av de metoder som 

används i landet idag.  

4.1 FRÅGOR SOM BETÄNKANDET VALT ATT 

UTELÄMNA 

I betänkandet väljer man att avstå från att lägga fram förslag i ett par 

betydelsefulla frågor som skulle kunna hjälpa stärka skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap. Det föreslås exempelvis inte något om begränsningar vad gäller 
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möjligheten att i Sverige erkänna ett utomlands lagenligt så kallat 

fullmaktsäktenskap.
76

 Det föreslås inte någon kriminalisering av 

fullmaktsäktenskap, inte ens då det är fråga om att någon ingår ett äktenskap 

för någon annans räkning mot dennes vilja.
77

  

Som nämnts tidigare, är huvudregeln att ett giltigt utländskt äktenskap erkänns 

i Sverige. Ända fram till 2004 var det relativt enkelt för en person att undandra 

sig de svenska äktenskapshindren genom att välja att gifta sig utomlands. Detta 

även då en av parterna hade en stark anknytning till Sverige. Vid införelsen av 

en ny bestämmelse år 2004, var syftet att förhindra dessa kringgåenden av 

äktenskapshindren.  Numera erkänns inte utländska äktenskap om det vid 

äktenskapets ingående förelåg ett äktenskapshinder enligt svensk lag. Om det 

exempelvis anses sannolikt att ett äktenskap har ingåtts under tvång, erkänns 

inte äktenskapet i Sverige förutom om det finns särskilda skäl som skulle leda 

till att det erkänns. I betänkandet föreslås dock inga ändringar eller ytterligare 

inskränkningar i bestämmelserna gällande erkännandet av utländska äktenskap, 

vilket i sin tur lämnar dörren öppen vad gäller möjligheterna att erkänna 

exempelvis barnäktenskap som ingåtts i utlandet. 
78

 Anledningen bakom 

motvilligheten att lägga fram förslag i dessa fall är att man anser att skälen mot 

lagstiftning överväger behovet. 
79

 

Vidare ifrågasätts det i betänkandet huruvida tvångs- eller barnäktenskap som 

ingåtts i landet bör ogiltigförklaras. Det anses inte vara något som bör införas 

då en bestämmelse av sådan tyngd fodrar överväganden långt utanför de frågor 

som denna utredning  diskuterar. Ett sådant förslag bör läggas fram endast då 

det först skett en utredning med en bredare bas i äktenskapsrätten.
80
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4.2 BETÄNKANDETS REMISSBEHANDLING 

Efter en remiss har yttranden över betänkandet avgett av tiotals källor. 

Diskrimineringsombudsmannens, Domstolsverkets samt  Juridiska 

fakultetsnämndens yttranden gällande betänkandet redovisas nedan. Kriteriet 

bakom valet av dessa tre remissinstanser är deras ståndpunkter gällande 

betänkandet. 

Diskrimineringsombudsmannen [cit. DO] var en av de myndigheter som ställde 

sig bakom utredningens förslag att införa en särskild straffbestämmelse om 

äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott i brottsbalken. DO ställde sig även 

bakom förslaget att ta bort möjligheten till dispens för underåriga att gifta sig 

innan de nått 18 års åldern. Förändringarna skulle ha ett viktigt symbolvärde, 

menar DO, och skulle fylla en allmänpreventiv funktion i samhället och skulle 

underlätta arbetet mor förekomsten av tvångs- och barnäktenskap. Inrättelsen 

av ett nationellt kompetensteam faller också, enligt DO, som lämplig åtgärd. 

Likaså stötte DO förslaget att skärpa kraven på trossamfund och 

vigselförrättare och att Nämnden för statligt stöd till trossamfund för en dialog 

med samfunden och vigselförrättarna om tvångs- och barnäktenskap. DO delar 

synen på att det finns ett behov att skydda utsatta individer från det som i 

betänkandet nämns som informella äktenskap. Däremot ifrågasätts vilka 

konsekvenser införandet av en straffbestämmelse gällande informella 

äktenskap skulle medföra. DO menar att det finns anledning att oroa sig även 

att en sådan straffbestämmelse skulle komma att få diskriminerande effekter 

mot minoritetskulturer. Det går inte att utesluta den föreslagna 

straffbestämmelsen skulle kunna tillämpas godtyckligt utifrån negativa 

föreställningar gällande minoritetskulturer och skulle på så vis kunna leda till 

diskriminerande effekter. Komplexiteten rörande denna fråga påkallar en mer 

ingående övervägning från lagstiftarens sida medan utredningen i sig inte ger 

en tillräckligt tydlig beskrivning av aktuella problembilder och förslagets 

konsekvenser. Samtidigt förekommer gränsdragningsproblem vid 
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bestämmelsen uppkomst och tillämpning i den del som rör informella 

äktenskap. 
81

 

Domstolsverkets tillstyrkte i allt väsentligt utredningens förslag i sitt 

remissyttrande över betänkandet. Verket instämde utredningens slutsatser att 

skälen för en kriminalisering av tvångs- respektive barnäktenskap överväger 

skälen emot. Särskilda straffbestämmelser understryker samhällets reaktion på 

företeelserna, menar Domstolsverket. Det är dock viktigt att framhålla att 

framtida straffbestämmelser måste vara tydliga och enkla att tillämpa bland 

annat ur rättsäkerhetssynpunkt. Det förekom, enligt Domstolsverket, ett behov 

av förtydliganden vad gäller informella äktenskap och vilseledande till 

utlandsresa med tvångsäktenskapssyfte. Därför föreslogs det att fortsatt 

lagstiftningsarbete bör inriktas på att lyfta fram var straffansvarets gränser går. 

Tydliga förarbetsuttalanden ansågs också vara önskevärda, vad gäller 

exempelvis informella äktenskap, då man på så vis undviker 

tillämpningsproblem. Domstolsverket ansåg vidare att en ogiltighetseffekt av 

ett tvångs- eller barnäktenskap bör övervägas ytterligare innan en civilrättslig 

regel om ogiltighet införs. En sådan regel synes, enligt Domstolsverkets 

mening, falla utanför utredningens område.
82

 

Även Juridiska fakultetsnämnden i Stockholms universitet ställde sig generellt 

positiv bakom tanken på att genom lag förse myndigheter med större ansvar 

vad gäller att säkerställa att de som utsätts för, eller riskerar utsättas för, 

tvångs- eller barnäktenskap erhåller skydd och stöd. En kriminalisering fyller 

viktiga funktioner, som exempelvis att understryka samhällets avståndstagande 

från de aktuella gärningarna. Dessutom innebär en sådan kriminalisering att 

polis och åklagare har en skyldighet att agera i syfte att utreda och lagföra 

eventuellt brott. Vilken i sin tur skulle leda till ökad medvetenhet av  

myndigheter och olika organisationer som, med hög sannolikhet, skulle ingripa 
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när det uppstår misstanke om problem. Det bör också beaktas att en 

kriminalisering kan inverka negativt på de personer som avses att skyddas. Tar 

den utsatte en myndighetskontakt avseende sin situation riskerar denne att 

familj eller släktingar drabbas av straffrättsliga konsekvenser. Därutöver 

påpekar remissinstansen att det är känt att kriminalisering i vissa fall leder till 

ett ökat mörkertal. Vad gäller tvångsäktenskap instämmer fakultetsnämnden i 

att en kriminalisering skulle tydligt markera samhällets avståndstagande i fråga 

om ingåendet av ett äktenskap mot en eller båda parters vilja. För att brottet ska 

anses vara uppfyllt, enligt förslaget, måste gränsen för olaga tvång alternativt 

utnyttjande av en persons särskilt utsatta belägenhet uppnås. Problemet bakom 

detta är att en rad andra formers påtryckningar faller utanför ramen för brottet 

äktenskapstvång. Detta innebär att en rad situationer som gör att den enskilda 

individen upplever sig intvingad till ett äktenskap lämnas utanför. Juridiska 

fakultetsnämnden föreslår därför att det bör lyftas fram att många äktenskap 

tillkommer mot ena eller båda partters vilja med påtryckningar som faller 

utanför ramen för utredningens förslag. Det kan röra sig om lindrigare brott 

som exempelvis ofredande eller förolämpningar, vilka inte kvalificeras som 

olaga tvång. Det föreslås därför att brottet äktenskapstvång ska innefatta även 

lindrigare gärningar än de föreslagna.
83

 

I frågan rörande barnäktenskap medför kriminaliseringen ett förstärkande av en 

ståndpunkt som lagstiftaren redan tagit i ÄktB, det vill säga att personer under 

18 år inte kan ingå äktenskap. Kriminaliseringen får vidare en mer direkt samt 

praktisk betydelse då polis och åklagare har skyldighet att agera genom att 

inleda en förundersökning och utreda misstanke om brott. Med hänsyn till att 

förslaget omfattar äktenskap ingångna utomlands och att kravet på dubbel 

straffbarhet inte är tänkt att gälla, anser fakultetsnämnden att risken för 

diskriminering särskilt bör beaktas. Unga människor som lever i Sverige men 

tillhör andra kulturer och sedvänjor och ingår äktenskap i sitt hemland försätts i 
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en svår situation när de svenska reglerna om äktenskap ges tillträde då de lever 

i Sverige.
84

 

4.3 REGERINGENS FÖRSLAG TILL LAGRÅDET 

Lagrådremissen angående stärkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap, 

överlämnades av regeringen till Lagrådet den 13 februari 2014. I det 

remitterade förslaget föreslår regeringen bland annat civilrättsliga samt 

straffrättsliga lagändringar för att stärka skyddet mot tvångs- och 

barnäktenskap. Regeringen föreslår ändringar i ÄktB, BrB, Lag 1904:26 s.1 

och lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund [cit. Lag 

1993:305].
85

  

Dess huvudsakliga innehåll omfattar civilrättsliga samt straffrättsliga 

lagändringar. På det civilrättsliga området föreslås att möjligheten till 

äktenskapsdispens ska tas bort för underåriga. Regeringen delar med andra ord 

betänkandets syn på nödvändigheten att understryka samhällets reaktion till 

barnäktenskap.
86

 Vidare föreslås det att möjligheten att erkänna utländska barn- 

och tvångsäktenskap ska begränsas till fall där det föreligger synnerliga skäl. 

Därutöver föreslås att utländska fullmaktsäktenskap som huvudregel inte ska 

erkännas längre då minst en av parterna har anknytning till Sverige vid 

äktenskapets ingång. Dessa två förslag har valts att utelämnas  betänkandet där 

inga förändringar  proponerats.
87

 Det föreslås dessutom att skärpta krav på 

trossamfund och deras vigselförrättare samt en ökad tillsyn över 

vigselverksamheten införs. Något som även i betänkandet proponerats.
88

 På det 

straffrättsliga området föreslås det att två nya brott ska införas i BrB. Första 

brottet, äktenskapstvång, förekommer då någon genom olaga tvång eller 

utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att gifta sig eller ingå en 

äktenskapsliknande förbindelse. Andra brottet,  det vill säga vilseledande till 
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tvångsäktenskapsresa, förekommer då någon genom vilseleda en person förmår 

denne att resa till ett annat land än det där denne bor, i syfte att genom olaga 

tvång eller utnyttjande av dennes utsatta belägenhet förmå denne att ingå 

äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.
89

 Regeringen följer 

betänkandets förslag gällande införandet av en ny straffbestämmelse rörande 

tvångsäktenskap men ansåg att andra brottet som inkluderades i samma 

bestämmelse, då man genom vilseledande förmår någon att resa till ett annat 

land i syfte att tvinga denne till att ingå äktenskap, borde få en egen plats i 

BrB.
90

 

4.4 LAGRÅDETS SYNPUNKTER 

Lagrådet har bland annat ansett att det remitterande förslaget angående 

straffansvar för äktenskapstvång, vars innehåll föreslås placeras i 4 kap. 4 c § 

första stycket i BrB, behöver en väsentlig omarbetning och att andra stycket 

om äktenskapsliknande förhållanden bör avstrykas. En mer genomförlig 

redovisning kommer genomföras nedan. 

 Förslaget till ändring av lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel 

inom trossamfund.  

I 1 § är det en förutsättning att det på goda grunder kan antas att ÄktB 

bestämmelser om vigsel m.m. kommer att tillämpas för att trossamfund ska ges 

vigselrätt. Enligt förslaget ska de därutöver på goda grunder kunna antas att 

samfundets organisation är sådan att befattningshavare inom samfundet inte 

kommer genomföra ceremonier med äktenskapsliknande förbindelser som 

avses i 4 kap. 4 c § andra stycket i BrB, om någon av parterna är under 18 år 

eller ingår förbindelsen utan samtycke. Enligt  2  § kan en präst eller 

befattningshavare inom samfundet förordnas till vigselförrättare men att något 
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sådant förordnande inte bör ges om det på goda grunder kan antas att personen 

i fråga kommer att genomföra ceremonier som tidigare nämnts.  

Problemet anses vara lagtexten utformning. I 1 § krävs det att det på goda 

grunder kan antas att befattningshavare inte kommer att förrättas oönskade 

ceremonier  medan det enligt 2 § är ett hinder mot förordnande av 

vigselförrättare att det på goda grunder kan antas att den tilltänkte förrättaren 

kan komma att förrätta sådana ceremonier. Lagrådet föreslår därför en ändring 

av bestämmelsen utformning med en ny andra mening i 1 § med följande 

lydelse: 

“Tillstånd ska inte ges in det med 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 

förbindelsen.”
91

 

 Förslaget till ändring av lag i BrB 

Införelsen av nya 4 kap. 4 c §, äktenskapstvång. I paragrafens första stycke 

straffbeläggs den som genom olaga tvång (tvångsfallet) eller utnyttjande av 

utsatt belägenhet (utnyttjandefallet) förmår en person att ingå ett äktenskap 

som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i 

en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist.  

Begreppet olaga tvång omfattas samma handlingar som de i 

straffbestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4 § BrB vilket i sin tur innebär att 

tvångsfallen i föreslagna 4 kap. 4 c § BrB redan täcks idag av straffansvar 

enligt bestämmelsen om olaga tvång. Dessutom avser den föreslagna 

straffbestämmelsen endast tvång till ett äktenskap som  är giltigt i den stat där 

det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av 

makarna är medborgare eller har hemvist, medan bestämmelsen om olaga 
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tvång täcker fler fall när någon tvingas att ingå äktenskap. Det anses 

problematiskt att motivera varför samma gärning, dvs. att tvinga någon att ingå 

äktenskap, kan ska kunna straffas enligt olika bestämmelser beroende på vilken 

stat äktenskapet är giltigt. Det är också viktigt att påpeka att olaga tvång inte 

har undantagits kravet på dubbels straffbarhet i 2 kap 2 § BrB vilket 4 kap. 4 c 

§ BrB föreslås undantas från, vilket gör valet mellan om en handling hamnar 

under 4 kap. 4 § eller 4 kap. 4 c § BrB svårmotiverad.
92

 

I utnyttjandefallet kriminaliseras utnyttjandet av någons utsatta belägenhet. 

Begreppet utsatt belägenhet är oklar i sin innebörd och avgränsning och ger 

ingen klar ledning av vilka situationer som avses. Uttrycket utsatt belägenhet 

används även i bestämmelsen i 4 kap. 1a §  BrB om människohandel. Enligt 

Lagrådet är det inte lämpligt att använda samma uttryck i olika paragrafer med 

avsikt att ge dessa olika innebörd, i vart fall bör inte ett uttryck ges olika 

innebörd i straffbestämmelse inom samma kapitel i BrB. Det föreslås därför att 

en övervägning bör göras angående uttrycket utsatt belägenhet och om inte 

denna kan ersättas av något annat begrepp, som exempelvis 

beroendeställning.
93

 

Enligt 4 kap. 4 c § andra stycket ska straffansvaret rörande tvångsäktenskap 

även träffa så kallade äktenskapsliknande förbindelser, då parterna betraktas 

som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varann. 

Även här uppkommer frågan om dubbelkriminalisering då det genom olaga 

tvång är möjligt att förmå någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse. 

För övrigt ifrågasätts andra stycket från rättssäkerhetssynpunkt då det i 

bestämmelsen används flera rekvisit med obestämd innebörd. 

Sammanfattningsvis finner Lagrådet att det remitterade förslaget om 

straffansvar för tvångsäktenskap enligt bestämmelsens förstastycke bör 
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omarbetas väsentligt innan den kan genomföras medan andra stycket om 

äktenskapsliknande förbindelser bör avstyrkas helt. 
94

 

Enligt 4 kap. 4 b § straffbeläggs den som genom vilseledande förmår en person 

att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att genom olaga 

tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att 

ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 kap. 4 c §. 

Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa är konstruerat som ett abstrakt 

farebrott. Kriminaliseringen avser en gärning som medför en risk för en skadlig 

effekt utan att det tillkommit fara för att risken ska förverkligas. Straffansvar 

tillkommer då den vilseledde rest till en annan stat, detta även vid det fallet då 

gärningsmannen vid ankomsten ändrat sig och någon konkret risk för att barnet 

ska utsättas för brott enligt 4 kap. 4 c § BrB inte föreligger. Handlingar som i 

praktiken skulle anses utgöra  föreberedande  till ett brott, kriminaliseras här 

som ett fullbordat brott. Vilket i sin tur innebär att någon praktisk möjlighet till 

frivilligt tillbakaträdande inte ges enligt 23 kap. 3 § BrB. Därutöver förenas 

straffansvar med att en resa företagits till en annan stat. Bestämmelsen 

konstruktion lämnar vilseledandet till en annan del av landet i syfte att väl där 

tvinga personen att ingå äktenskap, straffritt. För att inte glömma att 

gärningsmannen inte alltid behöver påverka den andra personen genom 

vilseledande utan denne kan redan ha en uppfattning om resan syfte då denne 

kan tro att det är fråga om besök hos släktingar.
95

 Sammanfattningsvis 

motsätter sig Lagrådet inte den föreslagna bestämmelsen men anser att det bör 

övervägas om det finns möjlighet att utforma bestämmelsen så att 

straffansvaret kopplas till en konkret istället för en abstrakt fara och som skulle 

ge gärningsmannen möjlighet att undgå ansvar enligt vad som nämnt ovan.
96

 

 Övriga lagförslag lämnas av Lagrådet utan erinran. 
97
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4.5  PROPOSITIONEN, 2013/14:208, SRÄKT SKYDD MOT 

TVÅNGS- OCH BARNÄKTENSKAP SAMT 

TILLTRÄDE TILLEUROPARÅDETS OM VÅLD MOT 

KVINNOR 

I Prop. 2013/14:208 som överlämnandes av regeringen till riksdagen den 27 

mars 2014,  föreslår regeringen civilrättsliga och straffrättsliga lagändringar för 

att förstärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. Det föreslås bland annat 

att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta. Något som idag är möjligt 

genom dispens från minimiålderkravet enligt 2 kap. 1 § ÄktB som hänvisar till 

15 kap. 1 § ÄktB. Vidare föreslås att möjligheten att erkänna utländska tvångs- 

och barnäktenskap ska begränsas ytterligare, liksom att motsvarande 

begränsning ska införas vad gäller möjligheten att erkänna fullmaktsäktenskap, 

dvs. äktenskap som ingåtts utan att båda parterna varit närvarande. I 

propositionen föreslårs vidare att två nya brott införs i brottsbalken, nämligen 

äktenskapstvång samt vilseledande till äktenskapsresa. Äktenskapstvång består 

i att någon, genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet, förmår en 

person att gifta sig eller ingå en äktenskapsliknande förbindelse. Förberedande 

gärningar kriminaliseras genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång 

blir straffbart samt genom det nya brottet vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa.
98

  

Propositionens innehåll överensstämmer med det remitterade förslaget som 

överlämnades till Lagrådet av regeringen den 13 februari 2014 och vars 

innehåll redogörs för ovan under kapitel 4.4. Lagrådets synpunkter beaktades 

av regeringen som valt att yttra sig gällande dessa och skälen bakom varför 

inga ändringar gjorts i propositionen.  En redogörelse av dessa skäl görs nedan. 
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4.6  CIVILRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT TVÅNGS- OCH 

BARNÄKTENKSAP 

 Vad gäller frågan om dispens från minimiålderskravet vid äktenskapets 

ingående så föreslår regeringen att möjligheten för personer under 18 år 

att få tillstånd att gifta sig ska tas bort. 

Utredningens bedömning i betänkandet, SOU 2012:35, överensstämmer med 

regeringens. Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker förslaget eller väljer 

att lämna det utan några invändningar. Ett fåtal remissinstanser är dock 

negativa till förslaget. Av dessa befarar Fredrika Bremer Förbundet att 

möjligheten till dispens från åldersgränsen kommer att leda till att fler 

ungdomar frivilligt eller mot sin vilja kommer att åka utomlands för att gifta 

sig. Romersk-katolska kyrkan menar att dispensmöjligheten bör kvarstå med 

hänsyn till att lämplig lägsta ålder varierar mellan olika kulturer medan 

Sveriges kristna råd menar att det råder en problematisk motsättning då 

samhället tillåter 15 år som lägsta ålder för sexuellt samliv medan 15 år som en 

lägsta ålder för äktenskap.
99

 Regeringen motsätter sig Fredrika Bremer 

Förbundet argumentation gällande oron över att förslaget skulle kunna leda till 

att fler ingår barnäktenskap utomlands då det idag endast i undantagsfall går att 

få sitt äktenskap erkänt i Sverige idag om barnet i fråga har anknytning till 

Sverige och gifter sig utomlands. Dessutom föreslår Regeringen att 

möjligheten att få ett utländskt äktenskap erkänt ska begränsas ytterligare i 

syfte att förhindra kringgåendet av de svenska äktenskapsreglerna.
100

 

Regeringen påpekar att det under år 2004 konstaterades det att relativt få 

tillstånd att ingå äktenskap gav samt att praxis mellan länsstyrelserna syntes 

variera.
101

 Bland de kartlagda av utredningen ärenden fanns det fall där dispens 

beviljats då en eller båda parter riskerat att hamna i en mycket besvärlig 

situation i förhållande till sin omgivning om dispens inte meddelades. Som 
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exempel nämns en eventuell graviditet eller då det upptäckts att någon är 

sexuellt aktiv utan att vara gift. Regeringen anser att det skydd som 

dispensmöjligheten hittills inneburit aldrig syftat till att möjliggöra 

hänsynstagande till kulturella eller religiösa skillnader och menar att intresset 

att värna över barnens bästa måste överväga dessa intressen.
102

 

 Vad gäller frågan om erkännande av utländska tvångs- och 

barnäktenskap, föreslår regeringen att möjligheten att i undantagsfall 

erkänna utländska barn- och tvångsäktenskap begränsas ytterligare. 

Sådana äktenskap ska kunna erkännas endast om synnerliga skäl 

föreligger.
103

 

Utredningens bedömning i betänkandet överensstämmer inte med regeringens 

förslag utan utredningen anser att inga förändringar bör ske gällande 

erkännandet av utländska tvångs- och barnäktenskap. Många av 

remissinstanserna i utredningen valde att inte yttra sig särskilt medan Rädda 

barnen och Sveriges kristna råd instämde utredningens bedömning. Övriga 

instanser som valde att yttra sig i frågan invände mot bedömningen. Ett par 

instanser ansåg att möjligheten till undantag borde tas bort helt för både tvångs- 

och barnäktenskap medan de flesta ansåg istället att inskränkningar av olika 

slag borde ta plats. Sveriges Kvinnolobby nämner särskilt risken att unga 

kvinnor pressas till att bli gravida för att uppfylla kravet på särskilda skäl. 

Umeås  universitet, Svenska FN-förbundet och Rådgivningsbyrån för 

asylsökande ansåg att undantagsmöjligheten för barnäktenskap bör endast tas 

bort. Rådgivningsbyrån ansåg att utrymmet att neka erkännandet av 

barnäktenskap bör utvidgas till att omfatta fall då parterna saknar eller har en 

svagare anknytning till Sverige än vad som krävs idag. Några remissinstanser, 

bland annat Kammarrätten i Stockholm, anser att det bör krävas synnerliga skäl 

för att kunna erkänna tvångs- och barnäktenskap. 
104

 Utredningen övervägde i 
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betänkandet att införa en inskränkning av undantagsregeln från särskilda skäl 

till synnerliga skäl. Mot en sådan förändring talar situationer av det slag som 

enligt förarbetena motiverar ventilen även i fortsättningen, nämligen att kunna 

undvika effekter som framstod som orimliga i det konkreta fallet. Många 

instanser, bland annat Migrationsverket, Sveriges Kvinnolobby samt 

Skatteverket, invände sig mot denna bedömning. Enligt regeringen kan 

undantaget inte uteslutas då det i fortsättningen kan finnas skäl att erkänna 

sådana äktenskap och proponerar därför att särskilda skäl ska ersättas av 

synnerliga skäl.
105

 Regeringen avser att genom denna lagändring ytterligare 

betona att ett undantag kan göras endast då ett nekat erkännande i det enskilda 

fallet medför allvarliga konsekvenser för det gifta paret eller då det framstår 

som orimligt att inte erkänna äktenskapet.
106

 

 Vad gäller frågan om utländska fullmaktsäktenskap så föreslår 

regeringen att de som huvudregel inte ska erkännas i Sverige då minst 

en av parterna vid äktenskapets ingående hade anknytning till Sverige. 

Endast om det föreligger synnerliga skäl ska ett sådant äktenskap kunna 

erkännas.
107

 

Utredningens bedömning i betänkande överensstämmer inte med regeringens 

förslag då utredningen inte anser att det ske några förändringar av 

förutsättningarna att erkänna utländska fullmaktsäktenskap. Utredningen anser 

att de nuvarande reglerna om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap är 

väl avvägda och att en ändring av dessa regler inte skulle medföra något 

avgörande ökat skydd mot tvångsäktenskap. Utredningen framför vidare att de 

flesta fullmaktsäktenskap inte torde vara tvångsäktenskap och att ett 

fullmaktsäktenskap under tvång inte skulle erkännas under nuvarande ordning. 

Ett flertal instanser valde att inte framföra några invändningar mot 

utredningens bedömning medan de instanser som valde att yttra sig pekade 
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flera av dessa på risken att ingåendet av äktenskapet sker genom tvång. Enligt 

Kvinnors Nätverk försvåras arbetet att förhindra tvångs- och barnäktenskap 

genom möjligheten att erkänna fullmaktsäktenskap. Stockholms universitet 

menar att det finns risker med att inte begränsa i utlandet ingångna äktenskap 

då det kan innebära att en part ingår ett äktenskap utan att vara medveten om 

detta. Ett flertal instanser anser att fullmaktsäktenskap över huvud taget inte 

ska erkännas i Sverige, Länsstyrelsen i Östergötlands län är en av dessa.
108

 

Några remissinstanser anser att det kan föreligga godtagbara skäl till varför ett 

par valt att ingå ett fullmaktsäktenskap, medan Diskrimineringsombudsmannen 

menar att det i dessa fall bör lämnas större utrymme för erkännandet av sådana 

äktenskap. Regeringen delar denna syn och menar att det inte kan uteslutas att 

det i det enskilda fallet kan föreligga starka och ömmande skäl för ingåendet av 

ett fullmaktstenskap.
109

 

Regeringen påpekar att det på flera håll i världen finns den uppfattning att 

fullmaktsäktenskap bör i allmänhet erkännas. Förutom FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948, som fastslår att 

äktenskap endast ska ingås med båda parters fria och fulla samtycke, så 

föreligger det ingen internationell förpliktelse att tillåta eller erkänna 

fullmaktsäktenskap.
110

 Sedan år 2007 erkänns inte ett utländskt äktenskap i 

Norge om inte båda parter var närvarande vid ingåendet av äktenskapet och då 

minst en av dem var norsk medborgare eller fast bosatt i Norge. Som skäl 

bakom lagstiftningen angavs förhindrandet av kringgåendet av den norska 

äktenskapslagstiftningen samt minskningen av risken för tvångsäktenskap. 

Argument mot införandet av en sådan bestämmelse var att det kunde bidra till 

en ökad uppkomst av så kallade haltande äktenskap, det vill säga äktenskap 

som är giltiga i ett land men som inte erkänns i ett annat.
111

 

                                                 
108

 Prop. 2013/14:208, sid 30 och 33. 
109

 Ibid.,  sid 36. 
110

 Ibid.,  sid 31. 
111

 Ibid.,  sid 32. 



42 

 

 Angående regeringens föreslag att trossamfund inte ska kunna få 

vigseltillstånd om det på goda grunder kan antas att befattningshavare  

inom samfundet kommer att genomföra ceremonier som ger upphov till 

äktenskapsliknande förbindelser där någon av parterna är under 18 år 

eller inte samtycker till att ingå förbindelsen. Samt att en 

befattningshavare i ett trossamfund som har vigseltillstånd inte ska 

kunna förordnas som vigselförrättare då  det på goda grunder kan antas 

att personen kommer genomföra ceremonier som ger upphov till  

äktenskapsliknande förbindelser.
112

 

Utredningens bedömning i betänkandet överensstämmer delvis med 

regeringens. I utredningen föreslås det att ett trossamfund inte ska få 

vigseltillstånd om det finns anledning att anta att befattningshavare inom 

samfundet kommer att genomföra ritualer i strid mot de av utredningens 

föreslagna bestämmelser angående straff för de så kallade informella tvångs- 

och barnäktenskap. Motsvarande föreslås vid förordnandet av vigselförrättare. 

De flesta remissinstanserna som valt att yttra sig i frågan är positiva till 

utredningens förslag. Av dessa tillstyrker Kammarkollegiet och Kvinnors 

Nätverk förslaget men önskar ta ett steg längre. Kammarkollegiet föreslår att 

vigslar endast ska förrättas i den offentliga förvaltningen och att trossamfund 

ska förlora sin vigselrätt medan Kvinnors Nätverk anser att det bör krävas att 

samfundet avhåller sig helt från att förrätta vigselceremonier utan rättverkan i 

Sverige för att kunna erhålla vigseltillstånd. Nämnden för statligt stöd till 

trossamfund anser att rekvisitet “det finns anledning att anta” är för rättsosäkert 

och kan lämna dörren öppen för en prövning byggd på hörsägen och 

liknande.
113

  

Regeringen påpekar att det krävs tillstånd från Kammarkollegiet för att vigslar 

ska kunna förrättas inom ett samfund idag. Detta framstår av lagen 1993:305 

om att förrätta vigsel inom trossamfund. Tillstånd får ges då samfundets 
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verksamhet är varaktig och samfundet har en sådan organisation att det på goda 

grunder kan anta att äktenskapsbalkens bestämmelser kommer att tillämpas.
114

 

Då tillstånd givits får Kammarkollegiet förordna en präst eller annan 

befattningshavare inom samfundet att vara vigselförrättare. Innan förordnandet 

ska Kammarkollegiet eller trossamfundet pröva att denne har de kunskaper 

som behövs för uppdraget.
115

 Vid det fallet då kollegiet finner att trossamfund 

inte längre uppfyller kraven för vigseltillstånd ska kollegiet återkalla tillståndet. 

Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven eller missköter denne sin 

uppgift ska Kammarkollegiet återkalla förordnandet att vara vigselförrättare.
116

  

Det förekommer idag, enlig utredningen, att det inom trossamfund hålls 

ceremonier och ritualer som anses ge upphov till religiösa äktenskap men som 

inte uppfyller äktenskapsbalkens krav på vigsel. En sådan förbindelse jämställs 

helt eller delvis av parterna med ett juridiskt bindande äktenskap. Denna typ av 

ceremonier hindrar inte att trossamfund får vigseltillstånd, förutom i de fall då 

ett samfund inte på ett tillräckligt tydligt sätt gör skillnad mellan religiösa 

förbindelser eller ritualer som leder till äktenskapsliknande förbindelser utan 

någon rättverkan och civilrättsligt giltiga vigslar. Finnes det att ett sådan 

förtydligande inte tar plats från trossamfundets sida kan Kammarkollegiet 

återkalla samfundets vigseltillstånd.
117

 Remissinstansen Kvinnors Nätverk 

uppger, från sina kontakter med kvinnor och ungdomar som utsatts för tvångs- 

och barnäktenskap, att lagstiftningen kringgås av en del trossamfund inom 

ramen för religiösa ceremonier. Att vuxna och barn  ingår äktenskapsliknande 

relationer mot sin vilja är ett dolt problem, vilket är varför Regeringen finner 

det därför angeläget att kraven på vigselverksamheten utformas på ett sätt som 

bidrar till förstärkandet av trossamfundens kontroll över sina 

befattningshavare.
118
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4.7 STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT TVÅNGS- 

OCH BARNÄKTENSKAP 

 Angående regeringens föreslag om införandet av en ny 

straffbestämmelse i 4 kapitlet BrB. Bestämmelsen äktenskapstvång 

omfattar den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt 

belägenhet förmår en person att ingå äktenskap som är giltig i den stat 

där den ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken 

minst en av makarna är medborgare eller har hemvist. Bestämmelsen 

ska även omfatta den som på samma sätt försmår någon att ingå ett 

äktenskapsliknande förbindelse, om förbindelsen ingås enligt regler 

som gäller inom en grupp och som innebär att parterna betraktas som 

makar som anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till 

varann och innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.
119

 

Regeringen anser inte att det bör införas en bestämmelse som skulle 

straffbelägga den som ingår ett äktenskap för någon annans räkning och utan 

dennes medgivande. Därutöver anser regeringen inte att det finns ett behov av 

att straffbelägga den som förmår någon att ingå äktenskap genom att vilseleda 

denne i fråga om att det rör sig om ett äktenskap.
120

 Utredningens förslag 

överensstämmer i huvudsak med regeringens. Det förekommer dock en 

annorlunda formulering gällande de äktenskapsliknande förbindelser i 

bestämmelsen och även i övriga lagtexten förekommer en något annorlunda 

formulering. Förslaget om införandet av en särskild straffbestämmelse möter 

inga invändningar  från någon av remissinstanserna utan förslaget tillstyrks av 

så gott som alla remissinstanser. Remissinstanserna lyfter fram skälen för 

kriminalisering av tvångsäktenskap genom att anföra bland annat det starka 

skyddsintresset som ligger bakom förslaget, markeringen av samhällets 

avståndstagande gällande den aktuella frågan samt dess allmänpreventiva och 

normpåverkande funktion. För att inte glömma kriminaliseringens betydelse 
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för myndigheternas arbete mot tvångsäktenskap. Ett flertal instanser diskuterar 

frågor angående effektiviteten av den föreslagna bestämmelsen. Av dessa anför 

Stockholms universitet bland annat att det kan ifrågasättas huruvida en 

kriminalisering verkligen medför de preventiva effekter som eftersträvas, då 

intresset att följa ens egna kulturs värderingar i många fall anses väga tyngre än 

intresset att undgå en straffrättslig påföljd. I vart fall kan risken för straffrättslig 

påföljd av närstående leda till att det som hänt aldrig kommer fram.
121

 Fler 

remissinstanser uppmärksammar dock problem med tydligheten i 

bestämmelsen angående äktenskapsliknande förbindelser och de tillämpnings- 

och bevissvårigheter som kan uppkomma. Hovrätten för Västra Sverige 

ifrågasätter huruvida definitionen är tillräckligt tydlig då den anses för vag för 

att uppfylla kravet på förutsebarhet som finns inom straffrätten. Stockholms 

tingsrätt delar denna åsikt och menar att bestämmelsen inte har en tillräckligt 

tydlig avgränsning medan Domstolsverket föreslår att det fortsatta 

lagstiftningsarbetet ska inriktas på att framföra ett tydligare lagförslag som 

ytterligare klargör straffansvarets gränser.
122

 Stockholms universitet och 

Kvinnors Nätverk anser att det nya brottet även bör innefatta lindrigare 

gärningar än de som förslaget tar upp. Som exempel nämns ofredande och 

förolämpning av Stockholms universitet medan Kvinnors Nätverk anger som 

exempel påtryckningar i form av psykiskt tvång och känslomässig utpressning i 

form av hot om att ens syskon kommer att få ett dåligt rykte. Somaya kvinno- 

och tjejjour och Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund föreslår att 

brottet även ska avse tvång att vara kvar i ett äktenskap.
123

 

Fastän det idag redan är straffbart som olaga tvång att tvinga någon att ingå 

äktenskap, anser regeringen att det föreligger övervägande skäl som talar för att 

en särskild straffbestämmelse om äktenskapstvång införs. Detta för att 

behandla exempelvis de fall av olaga tvång som avser äktenskap och 

äktenskapsliknande förbindelser. Lagrådet har uttryckt sin åsikt över hur det 
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framstår som mindre lämpligt att införa en ny straffbestämmelse som omfattar 

gärningar som redan täcks av straffansvar genom olaga tvång. Teoretiskt täcker 

straffbestämmelsen olaga tvång fler fall då någon tvingas att ingå ett äktenskap 

än vad den nya föreslagna straffbestämmelsen gör, menar Lagrådet.
124

  

Dessutom påpekar Lagrådet att det är svårmotiverat varför samma gärning, det 

vill säga att tvinga någon att ingå ett äktenskap, ska straffas enligt olika 

straffbestämmelser beroende på vilken stat äktenskapet är giltigt. Regeringen 

finner att det förekommer situationer där det föreligger skäl att införa ett brott 

som utgör en kvalificerad form av ett annat brott och att förhållandet mellan 

brotten ska regleras av den straffrättsliga konkurrensläran. Angående Lagrådets 

synpunkter, om att den föreslagna straffbestämmelsens snävare utformning, 

anger regeringen att det föreligger i sakens natur att ett kvalificerat brott i viss 

mån får ett snävare tillämpningsområde än den allmänna straffbestämmelsen. 

En stark motivering bakom införandet av den föreslagna straffbestämmelsen är 

att det blir möjligt att utvidga straffansvaret till att omfatta fler gärningar än de 

som olaga tvång omfattar. Den nya straffbestämmelsen är betydelsefull då det 

inte allid är nödvändigt att utöva tvång i egentlig mening för att förmå någon 

att ingå äktenskap mot sin vilja, speciellt om denne är av ung ålder. Dessutom 

har tvångsäktenskap mer långtgående och allvarliga konsekvenser än många 

fall av olaga tvång, något som motiverar att den nya bestämmelsen har en 

strängare straffskala än den som gäller för olaga tvång. En annan fördel med 

den nya kriminaliseringen är att den sänder ett tydligt budskap till potentiella 

förövare och kan dessutom agera som ett hjälpmedel för familjer som behöver 

hjälp med att stå emot påtryckningar från olika håll som att exempelvis gifta 

bort en familjemedlem. Regeringen ser, mot bakgrund av vad som nämnts 

ovan, inga skäl att avstå från att föreslå införandet av en särskild 

straffbestämmelse om äktenskapstvång.
 125

 Regeringen finner ingen anledning 
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att omarbeta lagrådsremissens förslag med utgångspunkt i bestämmelsen om 

olaga tvång, som Lagrådet föreslagit.
 126

 

Gällande tvångsäktenskap genom utnyttjande av offrets utsatta belägenhet, så 

är syftet med den nya bestämmelsen att omfatta mildare påtryckningar som 

används för att förmå någon att gifta sig. Enligt regeringen krävs det relativt 

påtagliga påtryckningar som ska förmå någon att gå gärningsmannen till viljes 

och ingå äktenskap. Då offret är ett barn tordes det finnas större utrymme för 

att bedöma lindrigare påtryckningar som äktenskapstvång. Rekvisitet 

utnyttjande av utsatt belägenhet är hämtat ur 4 kap. 1 a § BrB gällande 

människohandel. Regeringen använde det av utredningen föreslagna rekvisitet i 

lagrådsremissen. Lagrådet har anfört att det bör övervägas om inte rekvisitet 

bör ersättas av något annat begrepp. Ett föreslag är begreppet 

beroendeställning. Lagrådet menar också att det inte finnes lämpligt att 

använda samma uttryck i olika paragrafer av samma kapitel med olika 

innebörd. Regeringen instämmer att rekvisitet utnyttjande av utsatt belägenhet 

bör ha samma betydelse som i människohandelsbestämmelsen. En 

förutsättning för överförelsen av rekvisitet till den nya straffbestämmelsen är 

att innebörden i människohandelsbestämmelsen ska vara ändamålsenligt även i 

sitt nya sammanhang. I bestämmelsen om människohandel avses med rekvisitet 

olika situationer där gärningsmannen bland annat utnyttjar att offret befinner 

sig i en beroendeställning till denne av olika anledningar. Som exempel anges 

ett ekonomiskt skuldförhållande mellan gärningsmannen och offret. 

Omständigheterna ska, vid en helhetsbedömning, vara sådana att offret inte 

haft något verkligt alternativ än att följa gärningsmannens vilja. Rekvisitet 

utnyttjande av utsatt belägenhet omfattar med andra ord situationer där någon 

utnyttjar en beroendeställning men är inte begränsad till endast dessa. Till 

skillnad från ett rekvisit som uteslutande skulle omfatta endast utnyttjande av 

beroendeställning, finner regeringen att en bestämmelse om tvångsäktenskap 

bör omfatta fler situationer vilket rekvisitet utnyttjande av utsatt belägenhet 
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gör.
127

 Sammanfattningsvis anses det tillvalda rekvisitet träffa fler straffvärda 

situationer som förekommer i samband med tvångsäktenskap. Med detta som 

bakgrund finner regeringen att det framstår som lämpligt att använda rekvisitet 

i detta sammanhang.  

Vad gäller frågan om äktenskapsliknande förbindelser ska omfattas av den 

föreslagna straffbestämmelsen menar Lagrådet att dessa slags förbindelser inte 

ska omfattas från en  rättsäkerhetssynpunkt. Lagrådet framför bland annat att 

flera rekvisit anses vara mycket obestämda.
128

 Remissinstanserna i allmänhet 

tillstyrker eller är utan invändningar mot att bestämmelsen ska omfatta 

äktenskapsliknande förbindelser. Som skäl för omfattandet av 

äktenskapsliknande förbindelser anför Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen 

och Sveriges advokatsamfund att en kriminalisering annars skulle förlora dess 

effektivitet. Stockholms tingsrätt och Helsingborgs tingsrätt avstyrker 

förslaget.
129

  Regeringen menar att en bestämmelse som inte omfattar dessa 

slags förbindelser skulle innebära ett svagare skydd även om det har 

förekommit tvång i egentlig mening. Regeringen anser att de olika rekvisiten är 

tillräckligt bestämda för att anses uppfylla kravet på förutsebarhet och att det ur 

rättsäkerhetssynpunkt inte bör föreligga hinder att genomföra förslaget.
130

 

Sammanfattningsvis anser regeringen att den nya straffbestämmelsen ska avse 

varje förbindelse som ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som 

innebär att parterna betraktas som makar och har rättigheter eller skyldigheter 

gentemot varandra samt innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.
131

 

 Regeringen föreslår att en ny straffbestämmelse, vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa, ska införas i 4 kap. BrB. Bestämmelsen ska 

innefatta den som genom vilseledande förmår någon att resa till en 

annan stat än den denne bor, i syfte att genom olaga tvång eller 
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utnyttjande av dennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett sådant 

äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse som avses i 

bestämmelsen om äktenskapstvång. Straffet ska vara fängelse i  högst 

två år medan försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa inte bör 

kriminaliseras.
132

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens till viss del. 

Skillnaderna består i benämningen av straffbestämmelsen samt 

omformuleringen av straffbestämmelsen, då regeringens förslag innefattar 

olaga tvång eller utnyttjande av någons utsatta belägenhet medan utredningen 

använder formuleringen “…i syfte att tvinga personen till äktenskap…” 

Åklagarmyndigheten anser att brottet bör införas så som utredningen föreslagit 

medan övriga remissinstanser som valt att yttra sig i frågan lämnar sina egna 

förslag till ändringar samt påpekar svårigheter i den föreslagna bestämmelsen. 

Däremot avstyrker ingen av remissinstanserna förslaget. Vad gäller 

kriminaliseringen av äktenskapsliknande förbindelser avstyrker Stockholms 

tingsrätt samt Helsingborgs tingsrätt den del av förslaget.
133

  

Genom den föreslagna bestämmelsen straffbeläggs en gärning som typiskt sätt 

medför en risk för en viss skadlig effekt, nämligen att någon tvingas ingå ett 

tvångsäktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det är på så vis fråga 

om ett abstrakt farebrott. Lagrådet anmärker att gärningsmannen inte ges någon 

möjlighet att genom frivilligt tillbakaträdande enligt 23 kap 3 § BrB. Brottet 

påbörjas då gärningsmannen företar någon form av handlig som ingår i 

vilseledandet och fullbordas vid det tillfället då offret ankommer till det andra 

landet. Regeringen menar att händelseförloppet ger gärningsmannen ett flertal 

tillfällen att tillbakaträda eller att vidta gärningar för att undvika straffansvar 

genom att hindra brottets fullbordan. Då gärningsmannen efter vilseledandets 

fullbordan verkar aktivt för att förhindra att ett tvångsäktenskap fullbordas 

räknas detta denne till godo vid straffmätningen enligt 29 kap. 5 § BrB. 
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Utredningen har gjort en avgränsning beträffande gärningsmannens syfte med 

vilseledandet till utlandsresan och menar att syftet ska vara att tvinga offret till 

äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Detta resulterar i att den 

som räknar med ingåendet av ett äktenskap eller en äktenskapsliknande 

förbindelse genom andra typer av påtryckningsmedel, inte skulle straffas enligt 

den aktuella bestämmelsen. Utredningen gör med andra ord en begränsning till 

att endast omfatta vilseledande i tvångssyfte och inte vilseledande i 

utnyttjandesyfte med motiveringen att begränsningen gör straffbestämmelsen 

tydligare och underlättar dess tillämpning. Regeringen delar inte utredningens 

uppfattning utan menar att bestämmelsens tillämpning skulle förenklas om 

bestämmelsen om syftet omfattade både vilseledande i utnyttjandesyfte och i 

tvångssyfte.
134

 

 Regeringen bedömer att en kriminalisering av gärningar som innebär att 

barn förmås att ingå äktenskap utöver det föreslagna brottet 

äktenskapstvång inte bör införas.
135

 

Utredningen delar inte regeringens bedömning utan menar att ett nytt brott ska 

införas i 7 kap BrB vid namnet barnäktenskapsbrott. För brottet döms den som 

förmår ett barn att ingå ett äktenskap eller som tar initiativ till eller anordnar ett 

barnäktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Ansvarsfrihet föreslås 

tillkomma den som medverkar till brottet genom att gifta sig med barnet, dels 

vid det fall då denne också är barn, dels då det är liten ålderskillnad mellan 

makarna och med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Ett stort antal 

remissinstanser tillstyrker i huvudsak förslaget medan förslaget avstyrks av 

Helsingborgs tingsrätt med motiveringen att det inte framstår som ett 

välgenomtänkt förslag. Stockholms universitet uttalar sig om att det ibland är 

svårt att visa vem som förmår ett barn att ingå ett äktenskap eller som tar 

initiativ till eller anordnar ett barnäktenskap. Tingsrätten anser att det av 

utredningen valda begreppen inte är tillräckligt konkretiserade, vilket kan få 
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som följd att kretsen av möjliga gärningsmän svårt avgränsas. Med detta som 

bakgrund föreslår tingsrätten att bestämmelsen bör övervägas ytterligare.
136

  

Regeringen påpekar att utredningens förslag av införandet av ett 

barnäktenskapsbrott skulle i praktiken få ett mycket begränsat 

tillämpningsutrymme. Detta då barnäktenskapsbrottet avses vara subsidiärt till 

äktenskapstvång och därmed endast skulle komma att tillämpas då någon 

tilldragit till att ett helt frivilligt barnäktenskap tagit plats eller vid det fall då 

någon förmår ett barn till äktenskap genom påtryckningar som inte omfattas av 

bestämmelsen tvångsäktenskap, exempelvis tjat och övertalskampanjer.
137
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda frågor kring tvångs- och 

barnäktenskap. Att åtgärder mot dessa former av äktenskap bör vidtas är något 

som konstaterats av regeringen då det idag har tagits stadiga steg mot 

vidareutvecklingen av gällande rätts skydd mot tvångs- och barnäktenskap. 

Som nämnts tidigare, måste många aspekter tas hänsyn till vid bildandet av en 

ny lagstiftning. Hur dessa regelverk ska utformas är inte alltid självklart. 

Lagstiftningsprocessen är lång och utdragen medan en rad olika problem måste 

identifieras och undvikas innan en lagändring eller helt ny lagstiftning kan 

föreslås att träda i plats. 

Jag avser att i detta avsnitt bland annat att diskutera kring de åtgärder som 

föreslagits i både SOU 2012:35 och Prop. 2013/14:208 samt identifiera de 

problem som kan uppstå i de rekommenderade förslagen. Jag har valt att dela 

in frågeställningarna i olika avsnitt. Nedan följer en diskussion rörande det 

befintliga skyddet rörande tvångs- och barnäktenskap, samt en personlig analys 

gällande regeringens ställningstagande av utredningens och lagrådets 

synpunkter. 

5.1 DET BEFINTLLIGA SKYDDET MOT 

TVÅNGSÄKTENSKAP 

Ingåendet av ett äktenskap ska enligt ÄktB ske genom yttrandet av båda parters 

fria vilja. Vigseln sker i närvaro av vittnen medan båda parter måste vara 

samtidigt närvarande vid vigseltillfället. Vigseln genomförs av en behörig 

vigselförrättare, vars skyldighet det är att försäkra sig om att äktenskapet ingås 

frivilligt. Finnes det sannolikt att en person har tvingats att ingå ett äktenskap, 

har denne rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Genom 
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ovannämnda lagregler i ÄktB tillförsäkras motarbetandet av tvångsäktenskap i 

Sverige. 

Skyddet mot tvångsäktenskap, inklusive fullmaktsäktenskap, som ingås utrikes 

och enligt utländsk lag tillförsäkras genom Lag 1904:26 s.1, enligt vilken 

huvudregeln är att äktenskap som ingåtts enligt främmande lag är erkänns som 

giltiga i Sverige. Som förutsättning till äktenskapets erkännande måste vigseln 

vara giltigt till formen enligt lagen i den stat där äktenskapet ingicks eller i den 

eller de stater där mannen och kvinnan var med borgare eller hade hemvist vis 

äktenskapets ingående. Två undantag föreskrivs i Lag 1904:26 s.1 där 

utländska äktenskap inte erkänns i Sverige. Första undantaget förekommer vid 

det fallet då äktenskapet strider mot svensk ordre public, det vill säga mot 

grunderna för den svenska rättsordningen. Andra undantaget där äktenskap 

som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige föreligger om det vid 

tidpunkten av vigsel förelåg äktenskapshinder enligt svensk lag och minst en 

av partera var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige eller vid det 

fallet då det anses vara sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång. Det 

föreskrivs undantag från denna regel och ett äktenskap kan erkännas även om 

det anses sannolikt att det ingåtts under tvång om det föreligger särskilda skäl. 

Undantagets existens motiveras genom att man anses kunna ha möjlighet att ta 

hänsyn till det enskilda fallet då det i vissa fall skulle leda till orimliga resultat 

att neka erkännandet av äktenskap som är oförenliga med äktenskapshinder. 

Det finns ingen särskild straffbestämmelse som tar sikte på att kriminalisera 

tvångsäktenskap. Idag straffas den som genom tvång lett annan till att ingå 

äktenskap genom en rad olika bestämmelser i BrB, som bland annat olaga 

tvång, olaga hot och så vidare.  
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5.2 DET BEFINTLIGA SKYDDET MOT 

BARNÄKTENSKAP 

Det är idag inte tillåtet att ingå äktenskap innan man fyllt 18 år. Barnäktenskap 

uppkommer då minst en av parterna som ingår äktenskapet är under  18 år. 

Dispens från minimiålderskravet ges då det föreligger särskilda skäl och ansöks 

hos länsstyrelsen. Skyddet mot barnäktenskap tillförsäkras inom svensk rätt 

genom att en hindersprövning företas innan äktenskapets ingående. 

Hinderprövningen undersöker bland annat om ålderskravet är uppfyllt.  

Därutöver har vigselförrättaren har i uppgift att kontrollera att en 

hinderprövning tagit plats och att det inte föreligger hinder för äktenskapets 

ingående. Skulle ett barnäktenskap ingås utrikes följer det som nämnt ovan 

under  kapitel 5.1 och äktenskapet erkänns inte i Sverige om någon av parterna 

var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige under äktenskapets 

ingående. Undantag kan dock göras om det föreligger särskilda skäl att erkänna 

äktenskapet. Svensk rätt motarbetar förekomsten av barnäktenskap  idag 

genom ovannämnda regelverk.  

Det finns idag ingen särskild straffbestämmelse som tar sikte på barnäktenskap. 

Det är med andra ord inte straffbart att gifta sig med någon som är under 18 år. 

En rad andra straffbestämmelser kan dock komma att aktualiseras före och i 

samband med äktenskapets ingående då barnet kan utsättas för bland annat 

olaga tvång, misshandel och sexuellt ofredande. 

5.3 REFLEKTERINGAR ÖVER REGERINGENS 

PROPOSITION 

 Vad gäller frågan om dispens från minimiålderskravet vid äktenskapets 

ingående så föreslår regeringen att möjligheten för personer under 18 år 

att få tillstånd att gifta sig ska tas bort. 
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Barnäktenskap kan medföra långtgående negativa konsekvenser som bland 

annat oavslutad skolgång och tidig familjebildning.  Äktenskapet kan även 

medföra negativa psykologiska effekter. Man kan exempelvis inte ha varit redo 

för sexuellt umgänge men känt att det är ens skyldighet som make att vara med 

sin make. Det finns skäl att anta att det vid flera fall där en dispensansökan 

gjorts, inte är barnet som helt på egen hand tagit det aktuella beslutet. Barnet 

kan, direkt eller indirekt, utsättas för påtryckningar av olika slag av bland annat 

familj och släktingar. Omgivningens krav på att äktenskap ska ta plats bör inte 

kunna stå till grund för ingåendet av ett barnäktenskap. Det utrymme som 

funnits för underåriga att ingå ett äktenskap har inte haft i syfte att möjliggöra 

hänsynstagande till kulturella eller religiösa skillnader. Jag anser att skyddet 

som åldersgränsen avser att förse barn måste omfatta alla barn. Intresset om att 

värna över barnets bästa får inte överskyggas av hänsyn till eventuella 

kulturella och religiösa skillnader. Det förekommer fall där dispens beviljats då 

parterna i fråga riskerar att hamna i en besvärlig situation av kulturella eller 

religiösa skäl. En eventuell graviditet är det vanligaste exemplet av en sådan 

situation. Att befinna sig i en sådan situation påverkar dock inte barnets värde 

som det gjorde en gång i tiden. Barn befinner dig idag i samma läge vare sig de 

föds inom eller utom ett äktenskap. Jag delar därför regeringens uppfattning att 

äktenskap inte bör anses som en utväg av en besvärlig situation och att det 

förefaller som barnets bästa att inte i något fall tillåta att barnäktenskap ingås i 

Sverige.  

 Vad gäller frågan om erkännande av utländska tvångs- och 

barnäktenskap, proponerar regeringen att möjligheten att i undantagsfall 

erkänna utländska barn- och tvångsäktenskap begränsas ytterligare. 

Sådana äktenskap ska kunna erkännas endast om synnerliga skäl 

föreligger. 

Det finns många anledningar som talar emot borttagandet av undantagsregeln 

som tillåter erkännandet av ett utländskt tvångs- eller barnäktenskap. Ett av 

dessa är hänsynstagandet av det enskilda fallet och de eventuellt orimliga 
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konsekvenser som kan uppstå genom ett nekande. Paret kan exempelvis har 

varit gift utomlands en längre period eller kan ha bildat en tillsammans. Även 

om man konstaterar att ett nekande av ett utländskt äktenskap kan eventuellt 

leda till konsekvenser av bland annat familjerättslig karaktär, så finner jag att 

det föreligger starkare skäl att luta sig mot att borttagandet av undantagsregeln. 

Med tanke på att regeringen proponerar att dispens från minimiålderskravet för 

ingåendet av ett äktenskap ska tas bort helt, vilket eliminerar möjligheten för 

ingåendet av barnäktenskap i Sverige, så finner jag möjligheten till erkännande 

av ett utländsk barnäktenskap vara orimligt. Att förse ett barn som ingår ett 

äktenskap i Sverige med ett starkare skydd än vad ett barn som ingår ett 

äktenskap i ett annat land har tillgång till, ger intrycket att lagstiftaren värderar 

barn olika genom att inte tillhandahålla alla barn med samma skydd. Jag finner 

därför att det anses rimligare att bortta undantagsregeln helt både för tvångs- 

och barnäktenskap än att införa än ändring av rekvisitet särskilda skäl till 

synnerliga skäl.   

 Vad gäller frågan om utländska fullmaktsäktenskap så föreslår 

regeringen att de som huvudregel inte ska erkännas i Sverige då minst 

en av parterna vid äktenskapets ingående hade anknytning till Sverige. 

Endast om det föreligger synnerliga skäl ska ett sådant äktenskap kunna 

erkännas. 

Inom skandinaven har bland annat Norge valt att införa begränsningar i sin 

lagstiftning gällande erkännandet av fullmaktsäktenskap.
 

Det faktum att 

fullmaktsäktenskap erkänns i ett flertal länder i Europa samt att det föreligger 

risk för så kallade haltande äktenskap utgör inte tillräckliga skäl för att 

nuvarande ordning ska kvarstå enligt min mening. Med tanke på att det inte 

föreligger någon internationell förpliktelse att erkänna fullmaktäktenskap 

finner jag att den svenska lagstiftningen inte tillhandhåller starkaste skydd 

möjligt för att skydda människor från att giftas bort mot sin vilja genom 

fullmaktsäktenskap. Faktum är att erkännandet av ett fullmaktsäktenskap 

möjliggör den situation då ett äktenskap kan ta plats mot en parts vilja. Inte ens 
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en eventuell frivilligheten att ingå ett fullmaktsäktenskap bör utgöra  skäl för 

erkännandet av ett utländskt fullmaktsäktenskap, då sannolikheten att parterna 

skulle tala sanning angående förhållandena bakom äktenskapets ingående är 

liten. Regeringen är av den åsikt att det inte kan uteslutas att det i det enskilda 

fallet kan föreligga starka och ömmade skäl för att ingå ett fullmaktsäktenskap. 

Genom att krav ställs på att tydliga och starka skäl föreligger för att erkänna 

fullmaktsäktenskap försvåras möjligheten att en individ finner sig i en situation 

då denne är gift mot sin vilja eller kunskap. Personligen finner jag att det 

visserligen kan föreligga skäl till varför ett par valt att ingå ett 

fullmaktsäktenskap, exempelvis omöjligheten för dessa att i den snara 

framtiden befinna sig i en och samma plats, men att dessa är av liten vikt 

jämfört med lagstiftarens skyldighet att skydda människor från att befinna sig i 

en situation där man är sig gift mot sin vilja eller kunskap.  Det enda 

alternativet som skulle garantera skydd mot fullmaktsäktenskap är att över 

huvud taget inte erkänna denna form av äktenskap i Sverige. Jag finner därför 

att det skulle anses rimligt att följa bland annats Norges exempel och inte 

erkänna fullmaktsäktenskap i Sverige. 

 Angående Regeringens föreslag att trossamfund inte ska kunna få 

vigseltillstånd om det på goda grunder kan antas att befattningshavare  

inom samfundet kommer att genomföra ceremonier som ger upphov till 

äktenskapsliknande förbindelser där någon av parterna är under 18 år 

eller inte samtycker till att ingå förbindelsen. Samt att en 

befattningshavare i ett trossamfund som har vigseltillstånd inte ska 

kunna förordnas som vigselförrättare då  det på goda grunder kan antas 

att personen kommer genomföra ceremonier som ger upphov till  

äktenskapsliknande förbindelser. 

Som man konstaterat i utredningen förekommer det fall där otydliga skillnader 

gjort mellan juridiskt giltiga vigslar och vigselliknande ceremonier. Att 

vigselförrättare exempelvis utfärdar intyg om en religiös ceremoni som ger 

intrycket av att vara en juridiskt bindande vigsel eller att vigslar tar plats utan 



58 

 

giltigt intyg om hinderprövning, är endast två av de många problem som kan 

uppstå när en vigselförrättare missköter sig. Kraven på trossamfund och 

vigselförrättare bör ytterligare utvecklas för att förbättra skyddet mot 

äktenskapsliknande förbindelser som sker då någon av parterna är under 18 år 

eller inte samtycker till förbindelsen. Kvinnors Nätverks föreslagna åtgärd, det 

vill säga att det bör krävas att samfundet avhåller sig helt från att förrätta 

vigselceremonier utan rättverkan i Sverige för att kunna erhålla vigseltillstånd, 

finnes för min del vara oproportionerlig. Med tanke på att det föreslås även 

andra åtgärder, både från regeringen och remissinstansernas sida för att 

förbättra skyddet mot äktenskapsliknande förbindelser, så anses det enligt min 

mening vara för långtgående att förbjuda trossamfund att förrätta religiösa 

vigselceremonier som saknar rättsverkan. Vuxna människor bör ha möjlighet 

till att ingå en religiös vigselceremoni som en del av deras religionsfrihet.
 
Ett 

exempel på  en bestämmelse där äktenskapsliknande förbindelser omfattas är 

äktenskapstvång. Eftersom barnäktenskap ofta också är tvångsäktenskap, 

omfattas även barnäktenskap av  den föreslagna äktenskapstvångsregleringen. 

Dessutom föreslås det av regeringen att dispens från ålderskravet för ingåendet 

av ett äktenskap av ett barn ska tas bort och att erkännandet av ett barn- eller 

tvångsäktenskap som ingåtts utomlands ska begränsas ytterligare. Dessa 

åtgärder, tillsammans med den föreslagna regleringen att kräva av trossamfund 

och deras vigselförrättare att inte förrätta några religiösa vigselceremonier med 

underåriga eller under tvång, uppfyller enligt min mening kravet på utökat 

skydd.
 
 

 Angående regeringens föreslag om införandet av en ny 

straffbestämmelse i 4 kapitlet BrB. Bestämmelsen äktenskapstvång 

omfattar den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt 

belägenhet förmår en person att ingå äktenskap som är giltig i den stat 

där den ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken 

minst en av makarna är medborgare eller har hemvist. Bestämmelsen 

ska även omfatta den som på samma sätt försmår någon att ingå en 
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äktenskapsliknande förbindelse, om förbindelsen ingås enligt regler 

som gäller inom en grupp och som innebär att parterna betraktas som 

makar som anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till 

varann och innefattar frågan om upplösning av förbindelsen. 

Att den som utsatts för eller riskerar att utsättas för tvångsäktenskap kan 

överväga att inte berätta om detta då en närstående riskerar att straffas, är ett 

vanligt förekommande skäl som används av många för att tala emot den 

föreslagna nykriminaliseringen. Ovannämnda argumentet och eventuella andra 

argument som kan anföras mot den föreslagna kriminaliseringen anses enligt 

min mening väga mindre tungt i jämförelse med fördelarna som tillkommer 

med den nya bestämmelsen. Genom stiftningen av en särskild 

straffbestämmelse ges möjligheten att införa en strängare straffskala än vad 

som gäller för olaga tvång. Detta med motiveringen att äktenskapstvång har 

mer långtgående och allvarliga konsekvenser än många fall av olaga tvång. 

Dessutom ges ett tydligt budskap till potentiella förövare att samhället finner 

dessa typer av äktenskap oacceptabla. Straffbestämmelsen medför därutöver ett 

hjälpmedel för de familjer som behöver hjälp att motstå påtryckningar från 

exempelvis släkten som är av den uppfattning att en familjemedlem bör giftas 

bort av kulturella eller religiösa skäl. 

Vad gäller tvångsäktenskap genom utnyttjande av offrets utsatta belägenhet 

instämmer jag Lagrådets invändning om att det är svårt att göra en klar 

avgränsning så att man inte kriminaliserar varje tänkbara form av påverkan. 

Detta kan dock  undvikas med hjälp av förarbeten och praxis. Jag finner skälet 

bakom rekvisitet, utnyttjande av utsatt belägenhet, är välgenomtänkt och ägnat 

att avgränsa de fall som bör träffas av straffansvar men som inte är rena 

tvångsfall. Samtidigt ges utrymme för att innefatta fler situationer än endast då 

en beroendeställning utnyttjas. Skulle istället rekvisitet utnyttjande av någons 

beroendeställning användas skulle detta mena en eventuell begränsning av 

straffansvaret då straffbestämmelsen skulle få en snävare tillämpning. 
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Sammanfattningsvis finner jag regeringens förslag välgenomtänkt och 

välmotiverat.  

 Regeringen föreslår att en ny straffbestämmelse, vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa, ska införas i 4 kap. BrB. Bestämmelsen omfattar 

den som genom vilseledande förmår någon att resa till en annan stat än 

den denne bor i, i syfte att genom olaga tvång eller utnyttjande av 

dennes utsatta belägenhet förmås att ingå ett sådant äktenskap eller 

äktenskapsliknande förbindelse som avses i bestämmelsen om 

äktenskapstvång. Försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa inte 

bör kriminaliseras. 

Angående frågan huruvida vilseledandet bör ske i tvångssyfte och om 

vilseledande i utnyttjandesyfte bör omfattas i bestämmelsen, delar jag 

regeringens syn på att båda former bör innefattas av bestämmelsen. Ett barn 

som vilseletts till att resa till en annan stat, befinner sig i en utsatt belägenhet 

som lätt kan utnyttjas medan  avsikten att utöva egentlig tvång inte 

nödvändigtvis behöver funnits med i brottsplanen. Detta skulle i sin tur leda till 

att gärningsmannen skulle gå straffri om utredningens förslag att inte inkludera 

vilseledande i utnyttjandesyfte i straffbestämmelsen följdes.  

Regeringen är av den åsikt att ett flertal tillfällen ges för att gärningsmannen 

ska  tillbakaträda från brottet och gå därmed gå straffri. För min del delar jag 

Lagrådets uppfattning och anser att minimalt utrymme ges för 

gärningsmannens tillbakaträdande. Det enda denne behöver göra för att 

straffansvar ska tillkomma honom eller henne är att den vilseledde rest till en 

annan stat, detta även vid det fallet då gärningsmannen vid ankomsten av till 

den nya staten  ändrat sig och någon konkret risk för att den vilseledde ska 

utsättas för brott enligt 4 kap. 4 c § BrB inte föreligger. Handlingar som i 

praktiken skulle anses utgöra  föreberedande  till ett brott, kriminaliseras 

istället som ett fullbordat brott. Som Lagrådet nämner, ges någon praktisk 

möjlighet till frivilligt tillbakaträdande inte enligt 23 kap. 3 § BrB. Att en 
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eventuell tillgodoräkning av gärningsmannens aktiva handlingar att hindra ett 

eventuellt tvångsäktenskap tar plats vid straffmätningen finns till hands, 

utesluter inte att gärningsmannen går mer eller mindre miste den möjlighet som 

23 kap. 3 § BrB förser. Dessutom förenas straffansvar med att en resa 

företagits till en annan stat. Bestämmelsen konstruktion lämnar vilseledandet 

till en annan del av landet i syfte att väl där tvinga personen att ingå äktenskap, 

straffritt. Av dessa anledningar finner jag att bestämmelsen fortfarande har en 

bit kvar att bearbetas. 

 Regeringen bedömer att en kriminalisering av de gärningar som innebär 

att barn förmås att ingå äktenskap, utöver det föreslagna brottet 

äktenskapstvång, inte bör införas. 

Jag delar regeringens åsikt om att barnäktenskapsbrottet skulle få minimalt 

tillämpningsområde då den föreslås vara subsidiär till tvångsäktenskapsbrottet. 

Brott skulle endast komma att dömas vid de fall då någon bidragit till att ett 

frivilligt barnäktenskap kommit till stånd  eller när någon förmått barnet till 

äktenskap genom påtryckningar som inte anses falla inom ramen för 

utnyttjande enligt äktenskapstvångsbestämmelsen. Dessutom skulle införandet 

av en sådan straffbestämmelse medföra en risk att eventuella gärningar som 

annars inte skulle föranleda straff, skulle anses straffbara. Men andra ord skulle 

vem som helst kunna anses vara gärningsman, även den som av missriktat 

välvilja föreslår till sin omyndiga syster att ingå äktenskap då hon blivit gravid 

utan att vara gift. Därutöver anses det vara problematiskt att ett straffmyndigt 

barn som tar ett initiativ till att ett annat barn gifter sig straffas, medan en 

vuxen som gifter sig går straffri vid det fallet då ålderskillanden mellan 

makarna är liten. Med ovannämna anledningar som bakgrund finner jag att 

utredningens föreslagna bestämmelse inte har genomtänkts tillräckligt utförligt 

för att barnäktenskapsbrottet idag ska kunna föreslås att införas. 

Enligt min mening skulle regeringens övriga proponerade förslag effektivt 

skydda unga både från tvångs- och barnäktenskap. Då det idag finnes av 
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regeringen att utredningens föreslagna straffbestämmelse om 

barnäktenskapsbrott skulle medföra liten nytta, anser jag att vi istället borde 

rikta vår uppmärksamhet till att effektivt ändra de värderingar som finns kring 

tvångs- och barnäktenskap i samhället. Det vi  är i behov utav är införandet av 

attitydförändrande arbete i samhället. Lagstiftningsåtgärders syfte är att få en 

normativ inverkan men stannar där. Det är därför viktigt att inte glömma att 

olika förebyggande åtgärder kan spela en viktig roll i arbetet mot tvångs- och 

barnäktenskap. 

5.4 SLUTORD 

Den första juli 2014 trädde lagändringarna som föreslogs i Prop. 2013/14:208 i 

kraft.
138

 Det återstår att se huruvida de eventuella problemen som presenterades 

i uppsatsen kommer att aktualiseras eller inte. Det kan naturligtvis även uppstå 

andra problem, som inte analyserats i denna uppsats. Jag ser fram emot att följa 

hur dessa lagändringar kommer att verka i framtiden.   

                                                 
138

 SFS 2014:000. 
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