
EXAMENSARBETE

Barn- och tvångsäktenskap
En studie om det stärkta skyddet

Ayaa Kardi
2015

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



I 
 

 

Förord 

Efter nästan tre år på den rättsvetenskapliga utbildningen på Luleå Tekniska Universitet 

avslutar jag min utbildning med denna uppsats om en studie om det stärkta skyddet mot 

barn- och tvångsäktenskap.  

Jag vill även ta tillfället i akt att tacka alla som har ställt upp för mig och uppmuntrat mig 

under skrivandet, framförallt min handledare Bertil Bengtsson.   

Ayaa Kardi 

Luleå, den 11 november 2014 
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Sammanfattning  

De grundläggande förutsättningarna för ingående av äktenskap enligt svensk rätt är 

frivillighet. Kärlek är anledningen till att folk väljer att ingå äktenskap, ändå ser man klart och 

tydligt i statistiken nedanför att det är långt ifrån alla som känner att de får välja livspartner.  

Den 1 juli 2014 började nya civil- och straffrättsliga bestämmelser att gälla om vissa 

äktenskapsfrågor. Dessa bestämmelser syftar till att stärka skyddet mot barn- och 

tvångsäktenskap, där två nya brott infördes i brottsbalken. Dessa brott har brottsrubriceringen 

äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Brottsrubriceringen 

äktenskapstvång avser den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatta omständigheter 

lyckas få en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande överenskommelse. För 

brottsrubriceringen äktenskapstvång är straffet fängelse i högst fyra år. Brottsrubriceringen 

vilseledande till tvångsäktenskapsresa innebär att lura en person att resa utomlands i syfte att 

hen ska ingå äktenskap genom utnyttjande eller tvång. Straffet för detta brott är fängelse i 

högst i två år. Möjligheten för barn under 18 år att få dispens att ingå äktenskap avskaffades.  
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GB Giftermålsbalken  

Giftoman  För att en omyndig person ska få ingå äktenskap, fordras en persons 

 samtycke, vilket oftast är vårdnadshavaren.  

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IÄL Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande 

 äktenskap och  förmyndarskap  

Prop. Proposition  

SOU statens offentliga utredningar  
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 1 Inledning  

I ungdomsstyrelsens skrifter definieras arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap på 

följande sätt: ”Inte alla ungdomar bestämmer själva om, när eller med vem de ska gifta sig. 

Arrangerade äktenskap mot en parts vilja kan ha såväl kulturella som sociala och 

ekonomiska orsaker. Kvinnans sexualitet, familjebildning, äktenskap och skilsmässa kan i 

sådana sammanhang vara en kollektiv angelägenhet där litet eller inget utrymme ges för 

individens egna val. Både flickor och pojkar, kvinnor och män berörs, men flickor och 

kvinnor drabbas särskilt hårt. Konsekvenserna av att gå emot familjens tradition och 

önskemål från föräldrar och andra släktingar kan för den enskilda kvinnan, eller mannen, 

vara så kännbara att det i praktiken inte är ett möjligt alternativ.”1 

Ungdomsstyrelsens kartläggning visar att många ungdomar i Sverige idag känner sig 

oroliga över att deras vilja inte kommer att respekteras vid ett framtida val av partner 

samt ingående av äktenskap. Utifrån sin undersökning uppskattar ungdomsstyrelsen att 

cirka 70 000 unga i åldrar 16- 25 år i Sverige är begränsade i förhållande till äktenskap 

eller vid val av livspartner. Det beräknades att 8500 personer känner sig oroliga för att 

inte få välja vem de ska gifta sig med.2 

Mot bakgrund av detta är det av stort intresse att undersöka vilket skydd den svenska 

rätten ställer upp mot barnäktenskap och tvångsäktenskap samt hur olika religioners 

och kulturers syn på äktenskap ökar förståelsen för det stärkta skyddet mot barn- och 

tvångsäktenskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ungdomsstyrelsen 2009:5 s. 10 
2 SOU 2012:35 s. 159 
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1.1 Bakgrund  

I Sverige blev hedersrelaterat våld och förtryck en politisk angelägenhet efter två 

uppmärksammade mord på unga kvinnor, Fadime Sahindal år 2002 och Pela Atroshi år 

1999. I flera europeiska länder sattes vid samma tid frågan om hedersmord och 

tvångsäktenskap på den politiska dagordningen. I Sverige har frågor om 

tvångsäktenskap ofta behandlats inom ramen för den generella kategorin 

hedersrelaterat våld och förtryck.3 

Tvångsäktenskap och barnäktenskap har under lång tid varit en fråga på en 

internationell nivå. Det finns bland annat en 40 årig FN konvention om samtycke till, 

minimiålder för och registrering av äktenskap som Sverige stadsfäste år 1964.4 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och hemgift har definierats som skadliga sedvänjor 

som utgör en form av våld mot kvinnor samt överträdelser mot deras mänskliga 

rättigheter. Mellanstatliga organ inom FN och FN:s generalförsamling har uppmanat 

regeringar att stärka och implementera lagar och andra åtgärder för att förhindra 

skadliga traditioner och sedvänjor som tvångsäktenskap, barnäktenskap och 

hedersrelaterade brott. I FN: s rapport violence against children (2006) slog FN fast att 

stater ska fördöma våld mot kvinnor och inte ta hänsyn till sedvänja, tradition eller 

några religiösa hänsyn för att utrota våldet mot kvinnor.5 

År 2004 i proposition 2003/04: 48 Åtgärder mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 

genomfördes olika lagändringar som syftade till att stärka skyddet mot barn och 

tvångsäktenskap. Dessa förändringar innebar bland annat att ett särskilt tillstånd 

krävdes för att ingå äktenskap inför svensk myndighet om ena parten var under 18 år. 

Detta på grund av att hindersprövning för vigsel inför svensk myndighet numera alltid 

ska ske med tillämpning av svensk rätt. Även villkoren för att någon skulle få 

äktenskapsdispens skärptes. Man skärpte även reglerna om erkännande av utländska 

äktenskap i syfte att tydliggöra och utöka möjligheterna att vägra erkännande av ett 

utländskt äktenskap som har ingåtts av minderåriga eller under tvång. Betänketiden vid 

äktenskapsskillnad blev utvidgad till att innehålla fall då äktenskapet ingåtts i strid mot 

ålderskravet och om äktenskapet ingåtts under tvång. 6 Dispensmöjligheten 

begränsades också år 2004, genom att man nu behövde särskilda skäl för att beviljas 

dispens för ingående av äktenskap (ÄktB 2:1 §), samt undantas från det skydd som 

åldersgränsen offererar.7 Kravet på särskilda skäl innebar att man nu började beakta 

vilken betydelse ett äktenskap har för den utsattas utveckling, familjeliv, sociala 

förhållande och utbildning. Förhållanden som också hade betydelse var den sökandens 

ålder, graviditet, vårdnadshavarnas inställning och föräldraskap. Att ange skäl om att 

följa en viss tradition eller religion var inte tillräckligt för att ge dispens (ÄktB 2:1 §). En 

                                                        
3 SOU 2012:35 s. 71  
4 SOU 2012:35 s. 71 
5 SOU 2012:35 s. 78 
6  SOU 2012:35 71f 
7 Prop. 2013/14:208 s. 22 
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ansökan om dispens för ingående av äktenskap skall alltså grundas på den sökandes 

egen vilja, och skall ske utan påtryckningar från andra.8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats har som syfte att utreda hur den nya lagändringen beträffande barn och 

tvångsäktenskap har förstärkts.  

Anledningen till varför jag valde att skriva om just detta är att jag var väldigt nyfiken på 

om de nya lagändringarna är tillräckliga, och på vilket sätt förbygger ändringarna de 

allvarliga samhällsproblemen gällande barn och tvångsäktenskap?   

Frågeställningarna jag har valt att utgå ifrån i uppsatsen är: 

Vad är orsaken till den nya lagändringen?  

Hur har lagstiftningen beträffande barnäktenskap förändrats?  

Vilka konsekvenser får det för rättstillämpningen? 

 

1.3 Avgränsning   

Barn och tvångsäktenskap är ett väl känt samhällsproblem i Norden och Storbritannien. 

Det hade varit väldigt intressant att göra en jämförelse mellan dessa länder, men den 

begränsade tiden för uppsatsen hindrar jämförelsen.    

Jag har valt att avgränsa uppsatsen i syfte att få en tydlig genomgående struktur för att 

genomföra en fördjupning i kärnpunkter jag finner väsentliga. Detta med hänsyn till 

barnäktenskap, fullmaktsäktenskap och tvångsäktenskap.  

Jag har valt att studera de utredningar som finns gällande barn och tvångsäktenskap. Det 

är främst propositionen Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap som ligger 

till grund för studien. Jag kommer även att använda mig av ungdomsstyrelsens skrifter 

Gift mot sin vilja och Äkta makar för att beskriva situationen i Sverige idag.  

 

1.4 Metod och material  

Jag kommer att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för att utreda den 

befintliga lagstiftningen gällande barn och tvångsäktenskap. Detta innebär att uppsatsen 

kommer bygga på studier av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, propositioner och 

doktrin. Jag kommer även att använda mig utav ett rättsociologiskt perspektiv,9där 

                                                        
8 Prop. 2013/14:208 s. 23  
9 Korling, Zamboni s. 207 
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förhållande som religion, kultur och tradition kommer vara vägledande för att förstå 

rättsbildningen. Detta kommer jag att använda mig av för att försöka utreda vilka skäl 

som legat bakom den nya lagändringen. 
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2. Definitioner   

I detta avsnitt förklarar jag kortfattat definitioner som förekommer i min studie för att 

öka förståelsen kring lagändringen om barn och tvångsäktenskap. 

 

2.1 Tvångsäktenskap 

Ett tvångsäktenskap är precis som det låter, ingående av äktenskap med tvång. Den 

utsatta har ingen fri vilja, utan tvingas att ingå i ett äktenskap genom hot.  

Definitionen av tvångsäktenskap beskrivs bra av brittiska Home Office:  

” A marriage becomes forced if there is any duress, whether physical or mental, to marry 

without free and valid consent. It is the perception of the individual under pressure to 

marry which matter when defining duress. As one woman said: “A person knows when they 

are being forced into marriage against their will- that has to be the starting point”.10 

 

2.2 Arrangerat äktenskap  

Ett arrangerat äktenskap är ett äktenskap som ingås mellan parterna, där äktenskapet 

är arrangerat av familj och släkt.11 I utredningen ”vår anhöriginvandring” ges olika 

exempel på arrangerade äktenskap som förekommer i Sverige. Här nedan anger jag 

några av exemplen: 

- Äktenskapets ingående har arrangerats av parternas föräldrar redan när 

parterna varit barn.  

- En man som är bosatt i Sverige åker till sitt hemland för att hitta en maka, där 

han arrangerar ett äktenskap med den blivande makans föräldrar.  

- Föräldrar tar med sig sin dotter från Sverige till sitt ursprungsland för att hon ska 

träffa sin blivande make.  

- Ett ingående av äktenskap genom ombud, den så kallade fullmaktsäktenskap. Det 

innebär att parterna som ska ingå äktenskap aldrig träffas eller träffats en kort 

stund innan ingående av äktenskapet. 12 

 

2.3 Fullmaktsäktenskap  

Ett äktenskap som ingås utan båda parters närvaro kallas för fullmaktsäktenskap. Ett 

exempel på ett sådant ingående av äktenskap är en vigselceremoni eller genom ett 

äktenskapskontrakt eller liknande avtal. Fullmaktsäktenskap är förekommande i 

                                                        
10 Home Office: A choice by right, s. 6  
11 Gift mot sin vilja s. 44  
12 SOU 2002:13 a. 195f 



6 
 

Mellanöstern och Syd- och Centralamerika.13 Ett erkännande av ett sådant äktenskap 

innebär att en ungdom kan giftas bort av släktingar genom ombud med en maka eller 

make i en annan stat, som han/hon inte har träffat, gett samtycke till eller ens har 

kännedom om. Att erkänna ett sådant äktenskap i Sverige skulle innebära att den 

bortgiftes make/maka erhåller uppehållstillstånd och kan kräva ut sin rätt till liv i 

äktenskap med den som gifts bort av andra. Enligt svensk rätt ska inte sådana äktenskap 

erkännas, och ska inte vara uppehållstillståndsgrundande.14 

2.4 Heder 

Ordet heder beskrivs som uppskattning och goda egenskaper i nationalencyklopedins 

ordbok. Ordet heder förstås som något gott som man eftersträvar. Ordet ger uttryck för 

sociala åsikter som finns i samhället. Men i detta sammanhang är det normer gällande 

relationen mellan könen som jag främst fokuserar på.  

Ordet heder har nämnts i samband med konflikter mellan könen inom 

minoritetsgrupper som härstammar från Mellanöstern och Medelhavsområden i det 

svenska samhället.15 

I ungdomsstyrelsens utredning lyfter Unni Wikan heder som ett relationsbegrepp, där 

mannens heder är bunden till de nära relationerna samt till kvinnornas sexuella 

beteende. Männen väljer att kontrollera kvinnornas beteenden på grund av rädslan för 

att kvinnan ska göra något skamligt som kan uppfattas som dåligt av omgivningen. 

Samad och Eade beskriver heder på följande sätt:16 

 

”Relationships between families are often competitive, with each family being concerned 

about its own social standing and reputation. This is reflected in competition between 

affines, through the use of marriage for upward mobility, over the size of dowries, which 

are the ´markers´ of reputation and position of natal households. Marrying into the right 

sort of family brings respect and this notion is generally found across communities in the 

older and middle age ranges.” 17
. 

 

 

                                                        
13 Prop. 2013/14:208 s. 31 
14 Motion 2012/13: C272 
15 Rätten att själv få välja s. 24 
16 Gift mot sin vilja s. 40 
17 Samad & Eade. 2002, s. 39 
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3. Synen på äktenskap  

Synen på äktenskapet influeras av vilket samhälle individen lever i, till stor del, även 

religion och kultur har en stor betydelse.18 

 

3.1 Den traditionella synen på äktenskap i Sverige  

De grundläggande förutsättningarna för ingående av äktenskap är frivillighet enligt 

svensk rätt.19 Det innebär att kärlek är den väsentliga orsaken till ingående av 

äktenskap.20 Denna rättighet är en av de mänskliga rättigheterna och är lagstadgad 

bland annat i FN:s allmänna deklaration och Europakonventioner. Ett ingående av 

äktenskap medför betydelsefulla rättigheter, genom bland annat gemensamt 

giftorättsgods, delad underhållsskyldighet, rätt att ärva varandra med mera.21 

Att tvingas ingå ett äktenskap i dagens svenska samhälle är en främmande syn på 

giftermål. Även synen på barnäktenskap anses som främmande för Sverige. Detta 

synsätt reflekterar den svenska rätten som bygger på frivillighet av både parter vid 

ingående i äktenskap och där huvudregeln är att barnäktenskap inte skall accepteras. 

Detta svenska synsätt delas dock inte av alla länder. I många länder är arrangerade 

äktenskap en sedvänja och barnäktenskap är en gammal tradition.22 

Man har dock inte alltid haft detta synsätt i Sverige, i förmoderna Europa var ingående 

av äktenskap en lösning och ett sätt att ordna livet och arbete. Även arrangerade 

äktenskap var ofta förkommande då för att stärka familjebanden eller knyta släktband. 

Detta var främst förekommande bland adel och kunglighet.23 

Från 1500-talet och framåt skilde sig Sverige från andra europeiska länder när det gäller 

synen på äktenskap som tvunget för att vara sexuellt aktiv. Redan då tycktes att 

ingående av äktenskap skulle ingås med fri vilja och kärlek, redan då var man emot 

tvångsäktenskap i Sverige.24  

Sedan många årtionden tillbaka finns det ett jämställdhetstänkande i Skandinavien och i 

Sverige. I det svenska samhället syns de normer kring sexualitet och äktenskap, såväl 

lagstiftningen som familjemönster. I skolan har till exempel alla barn rätt till 

sexualundervisning, preventivmedel och rätt till abort. Alla individer har fri sexualitet. 

                                                        
18 Äkta makar s. 24, Ungdomsstyrelsens skrifter 2012:1 
19 SOU 1972:41 S. 146 
20 Gift mot sin vilja s. 14, Ungdomsstyrelsens skrifter 2009 
21 SOU 2012:35 s. 81 
22Ungdomsstyrelsen 2009:5 s. 42 och http://www.unicef.se/om-unicef/fakta-om-unicef-ochbarns-

rattigheter/ barnaktenskap, den 10 december 2010 

23 Gift mot sin vilja s. 15 
24 Gift mot sin vilja s. 16 och 28 

http://www.unicef.se/om-unicef/fakta-om-unicef-ochbarns-rattigheter/%20barnaktenskap
http://www.unicef.se/om-unicef/fakta-om-unicef-ochbarns-rattigheter/%20barnaktenskap
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Det finns även lagstiftning som straffar brott som våldtäkt, både utom- och inom 

äktenskapet och man har även kriminaliserat köp av sexuella tjänster.  

Likhet mellan könen och jämställdhet har även sedan länge varit en central politisk 

ambition i Sverige. Kvinnors lika rätt till arbetsmarknaden, socialförsäkringssystemets, 

sambolagen och föräldraförsäkringssystemet tillkomst och utbyggnad har lett till att 

äktenskapet har förlorat sin funktion som försörjning eller familjebildning.25  

Som tidigare nämnts ska ett ingående i äktenskap bygga på kärlek, det ska vara den 

huvudsakliga anledningen till att man väljer att ingå äktenskap. Ingående i äktenskap 

ska även vara av fri vilja och detta säkerställer man igenom båda parternas medverkan 

vid vigseln, och vittnenas deltagande samt att det inte ställs några villkor angående 

skilsmässa. 

 

3.2  Den traditionella synen på äktenskap med religion som utgångspunkt  

På begäran av barne- og familjedepartementet i den norska handlingsplanen mot 

tvångsäktenskap gjorde man en utredning ”syn på ektenskap blant hinduer, buddhister, 

sikher, muslimer og kristne” (Thorbjornsrud 2001) om synen på sexualitet och äktenskap 

inom olika religiösa uppfattningar. Det är svårt att urskilja religionens roll och betydelse 

i relation till invånarnas traditioner, normer och lagstiftning. Religion är precis som 

tradition, kultur och seder något som inte förändras med tiden. Den sociala 

omgivningen, statens inflytande, diskriminering, utbildning, migration, 

familjeförhållande har stor inverkan på hur en person tolkar trossamfund och vilken 

betydelse trosinriktningen har för den enskildes val.  

Hur det traditionella systemet i ett land ser ut utifrån lagstiftning kring äktenskap i 

förhållande till lokala sedvänjor och religion kan skilja sig stort. I Indien har man 

exempelvis en väldigt stark lagstiftning kring äktenskap, där åldersgränsen är 18 år för 

kvinnor och 21 år för män för ingående av äktenskap. Trots den starka lagstiftningen 

finns det små möjligheter för staten att kontrollera att dessa lagar följs i praktiken. Inom 

sharialagen är äktenskap som har ingåtts med tvång ogiltigt, det står klart och tydligt i 

lagen. Men även där vet man inte vad sanktionerna blir om man bryter mot denna lag. 

Kvinnors rätt till skilsmässa erkänns i alla muslimska länder om de har kommit till 

skada under äktenskapet.26 

Ett ingående av äktenskap sker enligt islam, hinduismen och kristendomen genom 

kompromisser och förhandlingar mellan föräldrar och barn.  Det finns en grundtanke 

inom dessa inriktningar, att han/hon är en del av en familj eller en större gemenskap. 

Religion kan ha en bindande funktion, exempelvis kan det vara viktigt att ingå äktenskap 

med någon som har samma tro som man själv. Även ålder och könshierarki, där 

                                                        
25 Gift mot sin vilja, s. 28 
26 Gift mot sin vilja s. 32  



9 
 

makarna ska komplettera varandra, vårdnadshavarna har betydande plikter gällande 

omsorg mot sina barn och barnen förväntas att respektera, lyda och lita på beslut som 

föräldrarna fattar gällande dem.27 

Inom kristendom, hinduism och islam ingår det ett visst mått av föräldraplikten att 

anordna ett bra äktenskap åt sina barn. Ett bra äktenskap är ett äktenskap som är bra 

för både barnet och familjen. Enligt dessa trosinriktningar ses äktenskapet inte som ett 

avtal mellan två parter, utan mellan två familjer. Ett barns nekande till ingående av ett 

arrangerat äktenskap kan ses som att barnet brister i sin respekt, lydnad och omsorg för 

föräldrarna.28 

På samma sätt som synen på äktenskap varierar inom olika religioner så varierar även 

synen på äktenskap inom olika normsystem. De olika normsystemen kan finnas 

samtidigt och på olika sätt gå in i varandra. Det finns formella och informella 

normsystem, de förstnämnda är exempelvis lagar och det andra är exempelvis 

traditioner inom en viss familj eller släkt. Dessa traditioner påverkar oss i våra liv om 

hur vi får och kan leva våra liv. I Sverige får vi medborgare rättigheter och skyldigheter 

som väger tyngre än familj, etnicitet, släkt och religionstillhörighet, medan detta inte är 

så självklart i många delar i världen, menar Jan Hjärpe.29 

I rapporten, Äkta makar, understryker Astrid Schlytter att det kan uppstå krockar 

mellan två normsystem i ett migrationssammanhang. Krocken sker mellan normerna i 

samhället där man växt upp och normer i det samhället man flyttat till. Schlyter tar upp 

ett rättsfall från Norge, där en familj som bott i Norge i över tio år gifter bort sin 

trettonåriga dotter i ett tvångsäktenskap och därmed bryter mot den norska normen 

och lagstiftningen som förbjuder barn- och tvångsäktenskap. Hon menar att familjen 

lever i ett eget, mindre, samhälle inom det större samhället.30  

 

 

 

 

 

                                                        
27 Gift mot sin vilja s. 33 
28 Gift mot sin vilja s. 33 
29 Äkta makar s. 24  
30 Äkta makar s. 25  
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4. Statistik gällande barnäktenskap och tvångsäktenskap:  

Regeringen har med hjälp av olika myndigheters rapporter kring äktenskap mot den 

egna viljan och hedersrelaterad problematik, sammanfattat olika problem, 

utvecklingsmöjligheter och brister i en statistik som följer härnedan.31 

Av nedanstående statistik framgår antal nygifta i åldern 15-17 och 18 år 2000-2007.  

- Cirka 70000 ungdomar kände att de var begränsade gällande ingående av 

äktenskap eller av familjens uppställda villkor för val av partner, vilket framgick 

av ungdomsstyrelsens studie. 

- Cirka 8500 unga kände sig oroliga över att inte få välja själv vem de ska ingå i 

äktenskap med enligt ungdomsstyrelsens studie.  

- Myndigheter och frivillighetsorganisationer hade kännedom om ca 300 personer 

som riskerade att utsättas för ingående av äktenskap mot deras vilja eller som 

redan var utsatta för tvångsäktenskap. Detta framgår av ungdomsstyrelsens 

studie.   

- 16 personer hölls kvar i utlandet för att giftas bort mot sin vilja år 2011.  

- År 2011 var 13 unga i åldrar 15-17 år registrerade som gifta i Sverige. Det antas 

även att ett okänt antal unga var lagligt gifta i något annat land eller hade ingått 

ett avtalslöst äktenskap men som inte var registrerade som gifta i Sverige.  

- I ärenden om uppehållstillstånd hade Migrationsverket misstankar om 8 fall av 

tvångsäktenskap och 11 fall av barnäktenskap inom loppet av ett år.  

- Skatteverket hade inom loppet av ett år 159 ansökningar om folkbokföring av 

barnäktenskap. I 70 av ansökningarna hade någon av individerna anknytning till 

Sverige genom hemvist eller medborgarskap.  

- Under maj till juni 2011 placerades 170 personer i skyddat boende på grund av 

våld och hedersrelaterat förtryck.  

- Minst 250-300 personer har upplevt en stor risk att bli bortgifta mot sin vilja, 

vilket framgår av de undersökningar som har genomförts under år 2000.  

- År 2011 beräknades att myndigheter och frivillighetsorganisationer hade kontakt 

med 80-100 personer som har blivit bortgifta emot sin vilja.32 

 

 

 

 

                                                        
31 SOU 2012:35 s. 149  
32 SOU 2012:35 s. 159f  
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5. Äktenskapsrättens historia  

5.1 Ingående av äktenskap  

Synen på äktenskap samt de lagar som reglerar villkoren för ingående av äktenskap har 

förändrats under det senaste århundradet på flera olika sätt. Fram till 1973 fanns 

exempelvis trolovning kvar som en tradition. Trolovningen innebar rättigheter och 

skyldigheter för maken/makan om ett äktenskapslöfte hade getts. Detta var någon slags 

relation som förekom oftast på landsbygden och kom ursprungligen från gammal svensk 

sedvänja. Trolovning var så väl erkänt i vissa landskap att äktenskap var relativt 

ovanligt. Ett trolovat par kunde bo tillsammans och skaffa barn utan att det sågs som 

något oetiskt trots att det trolovande paret saknade äktenskapsbevis. Denna sort av 

relation blev emellertid mer ovanlig under 1900- talets första halva. Den svenska 

traditionen om samboende mellan parter utan äktenskapsbevis ökade under den senare 

halvan av 1900- talet och den första versionen av sambolagen infördes och ersatte 

trolovningen. Sambolagen var mer anpassad till de nya relationsformer som inte krävde 

trolovning för samboende.33 

 

5.2 Äktenskapshinder  

Precis som idag, har staten och kyrkan historiskt, satt upp hinder för vem som får gifta 

sig och under vilka villkor. Under den förkristna perioden var äktenskap inte en 

angelägenhet för paret utan det var ett släkt avtal. Ekonomiska hänseenden var 

betydelsefulla och det var avtalet mellan giftoman som var det primära, vilket inte 

förutsatte att en ceremoni gemenfördes. Det katolska äktenskapets införande i Sverige 

förändrade detta. Enligt denna lära var ingående av äktenskap en helig handling som 

fordrade kyrklig välsignelse för att vara gällande och krävde parets fulla vilja och en 

överenskommelse som inte var grundad på ekonomi. 

Andersson (Ungdomsstyrelsen 2012e) anmärker att vilka hinder som ställts upp för 

ingående av äktenskap har förändrats under åren. Det fanns ett stort antal 

äktenskapshinder under 1700- talet. De hinder som har haft en stor påverkan in på 

1900- talet har varit sjukdom, ålder, nära släktskap, tvegifte och omyndighet.34 

 

5.3 Att avsluta ett äktenskap 

Det har funnits flera sätt att avsluta ett äktenskap historiskt sett. Upplösning av 

äktenskap har betytt någonting annat än vid skilsmässa. Ogiltighet av äktenskap var ett 

förfaringssätt att avsluta ett äktenskap utan att bryta mot den katolska inställningen att 

äktenskap är något heligt och därmed olösligt.  Detta betydde att det inte fanns något 

                                                        
33 Äkta makar, s. 25f  
34 Äkta makar s. 26 
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giftermål och därmed gällde inga regler för skilsmässa. När äktenskapsbalken 

reformerades 1920 behöll man denna möjlighet, fast än det blev färre situationer 

gällande regler om upplösning. Äktenskapets Upplösning var förenat till om det fanns 

äktenskapshinder som var nog betydelsefulla för att ett giftermål skulle behöva avslutas. 

Tvegifte och nära släktskap var några av de viktigaste äktenskapshindren, om något av 

detta förelåg kunde det bli angeläget med domstolsförhandlingar för upplösning av 

äktenskap.35 

5.4 Äktenskapsbalkens historia  

Genom 1734 års lag samlades alla splittrade lagar och förordningar i riket i en lagtext. 

Syftet med denna riksomfattande lag var att samla alla splittrade lagar och förordningar 

i riket i en lagtext som ska gälla för hela svenska folket. År 1734 antogs den allmänna 

lagen av riksdagen.36 Även äktenskapsrätten började utvecklas under 1600- talet, man 

började ställa krav att äktenskap ska ingås i kyrkan, genom vigsel för att få full giltighet i 

svensk rätt. Emellertid var det inte förrän i 1734 års lag som vigsel och hindersprövning 

blev en viktig förutsättning för att äktenskapets rättsverkningar skulle börja gälla och de 

gamla reglerna om äktenskapets ingående upphävdes.37 I 1734 årslag framgick klart och 

tydligt att makarnas frivillighet som nämnts tidigare var en förutsättning för ingående 

av äktenskap. Det framgick att ingen fick tvingas ingå äktenskap och både makarnas 

frivilliga samtycke till ingående av äktenskap ansågs nödvändig (1kap 5 § 

giftermålsbalken, ”GB”). Vårdnadshavare som tog till hot eller våld för att tvinga sitt 

barn att ingå äktenskap kunde enligt 1734 års strafflag 15 kap 21§ dömas till fängelse 

och straffarbete. Om annan än vårdnadshavarna var giftoman kunde även de dömas för 

detta brott med stöd av samma bestämmelse.38 

Under 1600-talet började kyrkan att jobba för att äktenskapsåldern skulle höjas, men 

det var under 1734 års lag som myndigheterna började diskutera äktenskapsåldern på 

riktigt och bestämde att äktenskapsålderns skulle vara 15 år för kvinnor och 21 år för 

män. Dock fanns det möjlighet till medgivande av Kungl. Maj:t för båda könen. Prästerna 

gjorde gällande att äktenskapsåldern för männen skulle medföra många 

dispensansökningar, vilket det också blev. Äktenskapsåldern på 21 år för män stod i 

motsats till tidigare bruk och förhållandet på landet. Detta medförde att 

äktenskapsåldern nedsattes till 17 år för lappmän och 18 år för de övriga männen 

genom Kungl. Förordning den 15 februari år 1745, med villkor att de kunde försörja sin 

familj. 1756 års förordning upphävdes år 1841 och gick tillbaka till 1734 års lagstadgade 

ålder på 21 år för män.  Detta innebar i praktiken inte någon ändring i stort i och med att 

dispensmöjligheten fortfarande var möjlig om personen var över 18 år, hade sina 

föräldrars medgivande och hade ekonomiska förutsättningar att försörja sin kommande 

familj. Äktenskapsåldern för lappmännen var dock kvar som 17 år.39Äktenskapsåldern 

                                                        
35 Äkta makar s. 26  
36 Almquist, s. 15.  
37 Hafströms s. 15 och Almquist, s. 35f.  
38 Hafströms, s. 48  
39 Hafströms, s. 31 och Almquist, s. 17.  
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för kvinnor som var 15 år i 1734 års lag höjdes år 1892 till 17 år. Lappkvinnan kunde 

dock gifta sig vid 15 års ålder fortfarande.40  

Under 1800- talet och fram till 1900- talet präglades utvecklingen av en modern syn på 

samhället, där den patriarkala och hierarkiska samhällsstrukturen trängdes bort. Den 

moderna synen präglades av alla människors rätt att fritt få välja make/maka, och alla 

människors möjlighet att äga kapital. Samtidigt började man diskutera kvinnors 

rättigheter och ekonomiska jämställdhet.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 Hafströms, s. 31 och Almquist, s. 18.  
41 Melby, m.fl., s. 50, s. 63, och s. 163.  
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6. Om det stärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap 

Av ovanstående statistik ser man klart och tydligt behovet av det stärkta skyddet mot 

barn- och tvångsäktenskap.   

Det stärkta skyddet innebär att barn och tvångsäktenskap inte kan tolereras och inte är 

önskvärt enligt svensk rätt. Den tidigare huvudprincipen var att barn under 18 år inte 

fick gifta sig, men det förkom man meddelat dispens för ingående av äktenskap i Sverige 

eller att de efter ingående av äktenskap i utlandet kommit tillbaka och registrerat sig 

som gifta i folkbokföringen i Sverige. Att tvinga någon att gifta sig har 

brottsrubriceringen olaga tvång. 

Regeringen ansåg att den dåvarande lagstiftningen innehöll för många luckor för att 

effektivt förhindra barn- och tvångsäktenskap, och gav i maj 2010 justitierådet Göran 

Lambertz uppdrag att göra en översyn av den civilrättsliga, straffrättsliga och 

internationellt privaträttsliga lagstiftningen och föreslå ändringar som kunde behövas 

för att ytterligare stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap. Det resulterade i 

betänkandet SOU 2012:35 ”stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap”.42 

 

Av ovanstående statistik framgår enligt regeringen att även om dessa siffror får anses 

som osäkra, syns det klart att äktenskap mot den egna viljan är ett problem i Sverige. 

Utifrån de utsattas perspektiv förekommer det stora intrång i den personliga 

integriteten samt i friheten och kraftiga kränkningar. Regeringen föreslog bl.a. att 

möjligheten att erkänna utländska äktenskap ska minska, vilket skulle innebära en 

skärpning för kraven på trossamfund och deras vigselförrättare samt två nya 

straffbestämmelser, vilseledande till äktenskapsresa och äktenskapstvång som har 

omnämnts ovan. 

 

Propositionen 2013/14:208 om det stärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap 

omfattar förslag på lagändringar som innehåller juridisk giltiga äktenskap enligt 

svenskrätt, utländska juridiskt giltiga äktenskap och äktenskapsliknande 

avtal/förbindelser. Dessa lagförslag vänder sig mot barn- och tvångsäktenskap där det 

har skett olaga tvång och tvång i äktenskapets ingående som har uppstått genom 

utnyttjande av offrets utsatta läge. Dessa åtgärder syftar till en kraftfull förstärkning av 

skyddet mot barn- och tvångsäktenskap.43 

 

 

 

  

                                                        
42 Prop. 2013/14:208 s. 20 
43 Prop. 2013/14: 208 s. 21  
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6.1 De civilrättsliga lagändringarna  

Den civilrättsliga lagstiftningen fordras för att sätta ramarna för arbetet mot 

barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är de som avgör vem som får ingå äktenskap i 

Sverige, vem som får förrätta vigslar, under vilka former det får ske och när ett utländskt 

äktenskap ska erkännas i enlighet med svensk rätt.  

 

6.1.1 Äktenskapsdispens  

Bestämmelsen om äktenskapshinder i ÄktB 2 kap ändrades och trädde ikraft den 1 juli 

2014 och lyder på följande sätt. 

”1 § Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.” 

Innan den nya lagändringen om det stärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap 

infördes var huvudregeln för parter att ingå äktenskap 18 år med dispensmöjlighet på 

särskilda skäl om en av parterna var yngre än 18 år.44 Enligt svensk äktenskapsrätt har 

individer inte nått den mognad som krävs för att fatta viktiga beslut gällande personliga 

och ekonomiska frågor som uppkommer i ett äktenskap om personen är under 18 år.45 

Kravet på särskilda skäl innebar att man började beakta förutom den personliga 

mognaden även vad äktenskapet skulle ha för konsekvenser för den unges utveckling, 

utbildning och familjeförhållanden i övrigt. De tog inte någon hänsyn till religion och 

tradition i de särskilda skälen. Vid prövning om dispens prövade och klargjorde man att 

det var den personens önskan att ingå äktenskap, och inte någon påtryckning av andra.46 

En kartläggning från åren 2008-2010 visade att antalet dispensärenden har mer än 

halverats sedan år 2000. Under kartläggnings år ansökte sammanlagt 28 barn om att få 

ingå äktenskap, varav 6 av dem fick dispens. De som beviljades dispens var tre flickor 

och tre pojkar. Ett av de viktiga skälen till lagändringen är att dispensmöjligheten 

undantar barnet från de skydd som åldersgränsen erbjuder.47 

I praktiken innebär dispensmöjligheterna att bestämmelsen inte ger samma skydd åt 

barn från olika kulturella, religiösa eller etniska minoritetsgrupper som barn i Sveriges 

majoritetsbefolkning. En viktig utgångspunkt enligt svensk rätt är att alla barn ska ges 

samma skydd. Det förekommer att unga döttrar gifts bort med en man som familjen har 

valt ut och pressas att bli gravid för att öka chansen till att få äktenskapsdispens. 

Regeringen anser att påtvingat föräldraskap ska förhindras på grund av att det ökar 

risken för negativa konsekvenser för den unga som utanförskap och förlorad 

utbildningsmöjligheter. Fördelen med avskaffande av dispensmöjligheten är att unga 

                                                        
44 Prop. 2013/14 208 s. 22 
45 Prop. 1973:32 s. 95  
46 Prop. 2003/04:48 s. 20 f. och 45 
47 Prop. 2013/14 208 s. 152f  
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som inte vill gifta sig eller föräldrar som vill stå emot påtryckningar från andra att gifta 

bort ett barn får sin önskan godtagen igenom den ändrade bestämmelsen. 48 

Den nya lagändringen gällande barn- och tvångsäktenskap har stärkt skyddet mot barn 

och tvångsäktenskap. Barn ska inte kunna få dispens att ingå äktenskap längre. 

Regeringens uppfattning är att så länge den svenska lagstiftningen ger en möjlighet för 

dispens för unga under 18 år att ingå äktenskap, hur liten än chansen är att få dispens, 

finns det en risk att det fortsätter att utövas påtryckningar på barn att ansöka om 

dispens och öka chansen att få dispens. Med denna lagändring menar regeringen att 

omgivningens krav på äktenskap aldrig ska vara ett skäl för någon, oavsett bakgrund att 

ingå äktenskap. Det nya stärkta skyddet innebär att det blir klart och tydligt för 

hans/hennes familj och omgivning att någon möjlighet att få dispens inte kan 

godkännas, vilket leder till att deras förväntningar och krav på barnet förändras eller 

minskas.49 

 

6.1.2 Erkännandet av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och 

fullmaktsäktenskap  

I lagen 1904:26 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmyndarskap införs i 1 Kap 8 a § 1stycket punkt 3 en bestämmelse som begränsar 

möjligheten att erkänna vissa äktenskap som ingåtts i utlandet enligt den grundläggande 

principen om erkännandet av äktenskap som ingåtts enligt utländsk rätt och lyder på 

följande sätt.50 

”8 a § Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige 

1. Om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det 

enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade sin 

hemvist i Sverige,  

2. Om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång eller  

3. Om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och 

minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. 

 

Första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.” 

 

För att ett utländskt äktenskap ska ha rättsverkningar, måste äktenskapet erkännas 

enligt svensk rätt. Ett par som anses vara gifta i ett annat land kan då anses som ogifta 

enligt svensk rätt om äktenskapet inte erkänns i Sverige. I Lagen (1904:26) om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap regleras 

erkännande av utländskt äktenskap. Huvudregeln enligt denna lag är att ett sådant 

                                                        
48 Prop. 2013/14 208 s. 153 
49 Prop. 2013/14 208 s. 8 och 24 
50 Prop. 2013/14 208 s. 134 
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äktenskap anses giltigt och alltså erkänns i Sverige, om det är giltigt i det land där 

äktenskapet ingicks enligt 1kap. 7§.51 Erkännandet av ett utländskt äktenskap gällde 

tidigare i princip utan undantag. Denna toleranta regel för erkännande av utländska 

äktenskap innebar att det var mycket enkelt för någon med stark anknytning till Sverige 

att undgå ett äktenskapshinder enligt svensk rätt genom att istället ingå exempelvis ett 

barnäktenskap utomlands. År 2004 infördes en kompletterande bestämmelse för att 

bland annat motverka ett kringgående av lagen på detta sätt. Denna bestämmelse 

innebar att man nu inte erkände äktenskap som stred mot det svenska 

äktenskapshindret. Detta gällde med villkor att det fanns anknytning till Sverige som 

hemvist eller medborgarskap. Det infördes även en kompletterande bestämmelse om att 

inte heller erkänna äktenskap som troligen har ingåtts under tvång oberoende av om 

parterna har anknytning till Sverige.52 

Att dylika utländska äktenskap inte erkänns i Sverige kan leda till orimliga resultat 

ansåg regeringen. Om det inte finns någon möjlighet att ta hänsyn till det enskilda fallet 

kan det leda till stora konsekvenser för bestämmelsen. Därför kom regeringen fram till 

att det är nödvändigt att till bestämmelsen om de fall där erkännande skall vägras 

tillägga en möjlighet att göra undantag om det finns särskilda skäl.53Ett sådant skäl kan 

vara att lång tid har förflutit sedan vigseln eller att anknytningen till Sverige är mindre 

stark, exempelvis om en av parterna är medborgare i både Sverige och i ett annat land. 

Man tog även hänsyn till att det fanns barn i äktenskapet.54  

För att erkänna ett barn- och tvångsäktenskap krävs enligt förarbeten att situationen 

som skulle hindrat äktenskapet enligt svensk rätt senare har ändrats, så att det vid 

tidpunkten för bedömningen inte längre finns något hinder. Det har emellertid inte 

ansetts som en godtagbar anledning att en underårig, efter att ha ingått ett utländskt 

barnäktenskap, kommit upp i den åldern då äktenskapet är tillåtet i Sverige. 55 Ett bra 

exempel på detta är domen i rättsfallet HFD 2012 ref. 1756, där en flicka ansökte om 

registrering av utländsk vigsel. Fallet överklagades till högsta förvaltningsdomstolen 

som ansåg att det inte fanns några särskilda skäl att erkänna äktenskapet som ingicks tio 

dagar före hennes 18 års dag och att det dessutom visade sig att hon var gravid i femte 

månaden efter vigseln. 

I propositionen till den nya lagändringen kring utländska barn- och tvångsäktenskap 

ändrar man nu särskilda skäl till synnerliga skäl. Detta innebär att det krävs mycket 

starka och tydliga skäl för att erkänna ett äktenskap som ingåtts i strid mot svenskt 

äktenskapshinder av en person som är svensk medborgare eller som har sin hemvist i 

                                                        
51 Prop. 2013/14:208 s. 25f 
52 Prop. 2003/04:48 s.25 
53 Prop. 2003/04:48 s. 32 
54 Prop. 2013/14:208 s. 26  
55 Prop. 2013/14 208 s. 27  
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Sverige. Denna bedömning får rättstillämpningen göra med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet.57  

Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap kan således endast erkännas i 

undantagsfall, ett undantag kan vara att ett icke godkännande i Sverige kan leda till 

allvarliga konsekvenser för parterna eller att det framstå som orimligt att inte erkänna 

äktenskapet.58 

Enligt svensk rätt är det som sagt inte möjligt att ingå fullmaktsäktenskap, då det ställs 

krav på parternas närvaro vid vigseln samtidigt. En vigsel som har förrättats i strid mot 

denna bestämmelse är ogiltig enligt svensk rätt ÄktB 4:2. Emellertid erkändes tidigare 

utländska fullmaktsäktenskap om det finns anknytning till Sverige som hemvist eller 

medborgarskap.59  

Den nya bestämmelsen om fullmaktsäktenskap begränsar möjligheten att erkänna vissa 

äktenskap som ingåtts enligt utländsk rätt i Sverige. Bestämmelsen innebär att om ett 

utländskt äktenskap har ingåtts utan att parterna närvarat samtidigt, ska det som 

utgångspunkt inte erkännas. Detsamma gäller undantagen i punkterna 1. om äktenskap 

som strider mot svenskt äktenskapshinder. Och punkt 2. tvångsäktenskap handlar det 

om ett definierat undantag vid sidan av det allmänna villkoret för ordre public i 7kap 4§.  

Undantaget i bestämmelsen för fullmaktsäktenskap omfattar som de andra undantagen i 

bestämmelsen, ingående av äktenskap som har skett enligt utländsk rätt antingen i 

Sverige inför utländsk vigselförrättare enligt 6§ eller utomlands 7§.  Den är tillämpbar 

när ett äktenskap har skett utan att bruden/brudgummen varit närvarande samtidigt, 

oavsett om det skett via en undertecknande av ett äktenskapskontrakt, vigselceremoni 

eller på något annat sätt.60  

I de allmänna förklaringarna från FN om de mänskliga rättigheterna från 1948 slås det 

fast att ingående av äktenskap endast får ske med makarnas fria vilja och fulla samtycke. 

Det finns emellertid inte någon internationell förpliktelse att erkänna eller tillåta 

fullmaktsäktenskap. Det väsentliga regelverket är New York- konventionen från 1962 

om samtycke till, miniålder för samt registrering av ingående av äktenskap, där 

huvudregeln är att båda parter närvarar samtidigt vid vigseln enligt artikel 1.1. Det finns 

däremot undantag som kan godkänna fullmaktsäktenskap, vilket är särskilda 

omständigheter ”synnerliga skäl”. Det ska finnas starka och tydliga skäl för att erkänna 

ett fullmaktsäktenskap. Ett exempel på ett sådant synnerligt skäl kan vara att ena 

partnern inte kan delta i vigselceremoni på grund av krig.61   

 

                                                        
57 Prop. 2013/14:208 s. 135 
58 Prop. 2013/14:208 s. 135 
59 Prop. 2013/14:208 s. 31 
60 Prop. 2013/14:208 s. 134f  
61 Prop. 2013/14:208 s. 31f  
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6.1.3 Kraven på trossamfund och deras vigselförrättare 

 
Ett ingående av äktenskap sker genom vigsel enligt 4kap.1§ ÄktB.  Det krävs att 

samfundet har getts tillstånd av kammarkollegiet att förrätta vigseln inom trossamfund. 

Detta ges i uttryck i lagen (1993:35) om rätt att förrätta vigseln inom trossamfundet. Om 

samfundets verksamhet är varaktigt och samfundet har en dylik organisation får 

tillstånd ges med stöd av äktenskapsbalkens bestämmelser om vigseln och därmed 

sammanhängande åtgärder kommer att tillämpas enligt 1§. 

Det krävs att både parterna samtycker till ingående i äktenskap och att det finns en giltig 

hindersprövning, vilket avser till att bland annat förhindra att äktenskap ingås mot 

någons vilja eller av underåriga.  När ett tillstånd har getts, förordnar kammarkollegiet 

en präst eller någon annan befattningshavare inom samfundet att vara vigselförrättare 

enligt 2§.62  

För att en person ska kunna förordnas som vigselförrättare ska kammarkollegiet eller 

trossamfundet pröva att han/hon har de kunskaper som krävs för uppdraget. Dessa 

kunskaper är äktenskapsbalkens regler om vigsel.63 Om trossamfundet inte uppfyller 

kraven för vigseltillstånd kan kammarkollegiet återkalla tillståndet. Kammarkollegiet 

skall i samband med återkallelsen utreda om det finns skäl för att återkalla samfundets 

tillstånd. 64 

I rapporten Äkta makar utförd av ungdomsstyrelsen från år 2012 Äkta makar framgår 

det uppgifter om att människor som inte varit anställda som vigselförrättare ”vigt” 

individer i ceremonier som inte är juridisk bindande enligt svensk rätt.  Detta har skett 

utanför samfundets kontroll fast än de inblandade ofta tillhört ett samfund. Dessa 

ceremonier har ibland skett som ett sätt att genomföra ett barn- och tvångsäktenskap. I 

propositionen om lagändringen om trossamfund och deras vigselförrättare uppgav 

remissinstansen Kvinnors nätverk att de med hjälp av sina kontakter fått vetskap om att 

vissa trossamfund har utfört religiösa vigselceremonier utan juridisk vigsel giltighet och 

på så sätt kringgått den svenska lagstiftningen. Dessa äktenskapsliknande avtal ses som 

ett mycket allvarligt problem. Regeringen menar att i det enskilda fallet kan dylika avtal 

innebära lika allvarliga ingrepp som att tvingas ingå ett juridiskt giltigt äktenskap, även 

om det sker hemligt. Av den orsaken ansåg regeringen att det är viktigt att kraven på 

trossamfund höjs för att förstärka tillsynen över befattningshavare inom samfundet.65 

Regeringen införde därför nya bestämmelser som innebär att kraven på trossamfundet 

och deras vigselförrättare skärps. Detta innebär att förordnanden och tillstånd inte ska 

ges om det finns goda skäl att befattningshavaren inom ett trossamfund kommer att  

                                                        
62 Prop. 2013/14:208 s. 38 
63 Prop. 1992/93:211 s. 19  
64 Prop. 2013/14:208 s. 38 
65 Prop. 2013/ 14: 208 s. 40  
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utföra vigselliknande ceremonier där de tillåter barn under 18 år att ingå äktenskap 

eller tillåter äktenskap utan ena partnerns samtycke till ingående i äktenskap. Dessa 

krav medför att om ett äktenskap har ingåtts med tvång eller av barn kan 

kammarkollegiet återkalla vigseltillståndet. Kammarkollegiets tillsyn kommer också att 

öka över trossamfunden och deras vigselförrättare.66 
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6.2 De straffrättsliga lagändringarna    

I propositionen motiverar regeringen att straffrättsliga åtgärder mot barnäktenskap och 

tvångsäktenskap införs på följande sätt. Den straffrättsliga lagstiftningen är nödvändig 

som ett komplement till den civilrättsliga lagstiftningen. Straffrätten behövs för att 

förebygga och förhindra brottsliga gärningar. Regeringen finner att tvångsäktenskap 

innebär en allvarlig handling och den person som tvingar någon att ingå äktenskap mot 

dennes vilja bör straffas. Regeringen anser även att de föreslagna straffrättsliga 

åtgärderna kommer att behövas för att motverka och förhindra tvångsäktenskap.67  

 

6.2.1 En ny straffbestämmelse om äktenskapstvång gör fler gärningar straffbara  

Den nya straffbestämmelsen om äktenskapsbrott trädde i kraft 1 juli 201468 och lyder på 

följande sätt:  

”BrB 4kap 4c § Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet 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 döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.   

           Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår 

någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som gäller 

inom en grupp och som  

1. Innehåller att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller 

skyldigheter i förhållande till varandra, och  

2. Innefattar frågan om upplösning av förbindelse.”69  

Denna bestämmelse innebär att den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt 

belägenhet förmår en person att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse 

begår brottet äktenskapstvång. För att en gärningsperson ska kunna dömas för detta 

brott krävs det att rekvisiten tvång eller utnyttjande är uppfyllda och att 

gärningspersonen begår brottet med likgiltighetsuppsåt eller uppsåt. 

Brottet kan leda till fängelse i högst 4 år. Redan tidigare har fall som gäller tvång kunnat 

straffas som olaga tvång. Att utnyttja någons utsatta belägenhet är däremot en ny 

kriminalisering. Ett dylikt utnyttjande kan bland annat innebära att gärningsmannen 

utnyttjar att den utsatta befinner sig i en beroendeställning i förhållande till den andre. 

Det kan även handla om utnyttjande av vissa andra omständigheter, exempelvis att den 

utsatta har en intellektuell funktionsnedsättning.70 

                                                        
67 Prop. 2013/14:208 s. 45 
68 Prop. 2013/14:208 s. 136 
69 Brottsbalken (1926:700) Kap 4: 4C § 
70 Prop. 2013/14:208 s. 140f  
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När ett barn är beroende av vuxna och vuxna pressar barnet att ingå äktenskap mot sin 

vilja eller arrangerar ett äktenskap utan hänseende till vad barnet i fråga vill, kan det 

vara fråga om att barnets utsatta tillstånd utnyttjas.71 

Rekvisitet olaga tvång i äktenskapstvångsbestämmelsen har samma innebörd som olaga 

tvång enligt BrB 4 kap. 4 §, vilket innebär att det som tidigare skrivits om olaga tvång 

även gäller här. Det handlar med andra ord om att någon tvingas genom våld eller hot 

att göra, tåla eller underlåta något. Tvångsäktenskap innebär normalt sett att 

gärningspersonen agerar på ett sätt som faller in under BrB 4 kap. 1 st. 1 men., dvs. 

tvingar annan genom våld eller hot om brottslig gärning. Tvång genom hot om icke-

brottslig handling, som t.ex. att personen kommer mötas av tystnad eller uteslutas från 

familjen om inte accepterar äktenskapet, får istället betydelse i bedömningen om 

utnyttjande av utsatt belägenhet förekommit.72 

 

6.2.2 En ny straffbestämmelse om vilseledande till tvångsäktenskapsresa 

Denna straffbestämmelse om vilseledande till tvångsäktenskapsresa trädde i kraft den 1 

juli 201473 och lyder på följande sätt:  

”BrB 4 kap 4 d § Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat 

än den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande av 

hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett sådant äktenskap eller en 

sådan tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två år. ” 

I brottsrubriceringen vilseledande till tvångsäktenskapsresa regleras straffansvar för 

den som förmår en person genom vilseledande att resa till ett annat land med avsikt att 

den utsatta, genom olaga tvång eller utnyttjande av hens utsatta situation, ska övertalas 

att ingå ett äktenskap eller en dylik äktenskapsliknande överenskommelse som anges i 

bestämmelsen om äktenskapstvång. 

Begreppet vilseledande innebär att gärningsmannen lämnar felaktiga uppgifter, 

undanhåller, eller förstärker de felaktiga uppgifterna. Detta kan ske genom lögner eller 

genom att gärningsmannen ger ett vilseledande budskap genom att bete sig på ett 

missvisande sätt.  Gärningsmannen kan exempelvis tala om för den utsatta att resans 

syfte är att besöka en sjuk släkting, när det i själva verket handlar om en 

tvångsäktenskapsresa.74 

För att gärningsmannen ska kunna dömas för brottet vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa krävs det att gärningsmannen förmår den utsatta till 

utlandsresan, vilket innebär att det räcker med mildare påtryckningar än vad som 

                                                        
71 Prop. 2013/14:208 s. 138 
72 Prop. 2013/14:208 s. 136f  
73 Prop. 2013/ 14: 208 s. 136 
74 Prop. 2013/ 14: 208 s. 145 
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fordras för olaga tvång. Att utnyttja någons utsatta situation ska räcka75, ett exempel kan 

vara att den utsatta lever i flyktingskap, lever under svåra ekonomiska förhållande eller 

lider av funktionsnedsättning. Det räcker även med att en vårdnadshavare till exempel 

hotar med att begå självmord om barnet inte går med på att gifta sig med den som 

vårdnadshavaren har valt ut, eller om vårdnadshavaren hotar barnet med att öka 

kontrollen eller att isolera barnet om denne inte går med på att bli bortgift. Ett annat 

exempel är om parten tar ifrån sin nyanlände brudgum/ brud passet och pengar så att 

han/hon inte ska kunna ta sig därifrån eller kunna kommunicera med någon i Sverige 

för att få hjälp efter att ha anlänt. Det är dock inte tillräckligt att tjata och skuldbelägga 

för att bli dömd för detta brott.76 

Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa kräver inte ingående av äktenskap eller 

något äktenskapsliknande avtal, utan det anses fullbordat när brottsoffret har anlänt till 

utlandet. Beslutar gärningsmannen att avbryta sina planer att genomföra 

tvångsäktenskapet eller hindrar andra inblandade att följa brottsplanen medför detta 

inte att gärningsmannen slipper straffansvaret.  I detta fall kan man istället ta hänsyn till 

det enskilda fallet vid straffmätningen enligt BrB 29 kap. 5§ st. 2. Den planerade resan 

ska ske i ett annat land än där den utsatta personen bor. Avresan kan därmed ske från 

ett tredje land och behöver inte vara från de land där personen är bosatt exempelvis om 

personen är på semesterresa i familjens ursprungsland och genom vilseledande förmås 

att resa till grannlandet där man planerat att tvinga den utsatta till äktenskap. 

Straffansvaret för gärningen kan därmed inträda även där.77 

Rekvisitet ”bor” ska fattas i allmänspråklig betydelse. Det krävs inte att den utsatta har 

sin hemvist i ett land för att han/hon ska anses bo där, men det får inte vara ett tillfälligt 

boende eller besök.78 Syftet med gärningen ska vara att vilseleda den personen till en 

annan stat för att genom olaga tvång eller utnyttjande av en individs utsatta situation 

förmå han/ henne att ingå äktenskap. Det krävs således avsiktsuppsåt som måste 

förekomma så tidigt som vid vilseledandet.  Rekvisiten uppsåt ska innehålla att offret 

ska utsättas för någon av de alternativa handlingar som ingår i brottet äktenskapstvång i 

BrB 4:4c.79 

 

 

 

 

                                                        
75 Prop. 2013/ 14: 208 s. 145 
76 http://advokatsjoqvist.se/blogg/kategori/nyheter/ 
77 Prop. 2013/ 14: 208, s. 145f  
78 Prop. 2013/ 14: 208 s. 66 
79 Prop. 2013/ 14: 208 s. 64f  
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7. Analys  

I Sverige bygger äktenskap på frivillighet, och kärlek är huvudorsaken till att individer 

väljer att ingå äktenskapet. Det kan tyckas vara en självklarhet att själv bestämma vem 

man vill ingå äktenskap med, men ändå känner många ungdomar sig oroliga för att inte 

få göra det. För de som blir utsatta för tvångsäktenskap är det ett ingrepp i både rätten 

att själv få välja vem man vill ingå äktenskap med, ingrepp i deras frihet och rätten att 

själva bestämma sin egen framtid. Detta bryter mot grunderna i svenskrätt om att värna 

om enskildas intresse.  

 

Sverige är ett mångkulturellt land, vilket medför att olika synsätt blandas i det svenska 

samhället, vilket enligt mig kan vara både bra och problematiskt.  Kommer man 

exempelvis från ett muslimskt diktaturland till ett kristet demokratiskt land som Sverige 

kan det bli problematiskt. Det sker då krockar mellan två normsystem. Krocken sker 

mellan normerna i samhället där man växt upp och de normer i det samhället man 

flyttat till. Det är en stor kontrast mellan dessa länder, där två olika synsätt, normer samt 

olika religioner kolliderar.  

 

Frågan är om det stärkta skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap är tillräckligt 

starkt för att motverka sådana äktenskap? Enligt min mening har skyddet stärkts men 

det krävs mycket mer än så för att förhindra att barnäktenskap, tvångsäktenskap och 

fullmaktsäktenskap ingås.   

Det nya brottet äktenskapstvång ger upp till fyra års fängelse. Detta innebär att familj, 

släktingar som hotar och pressar sina barn till att ingå äktenskap kan fällas för detta 

brott. Detta brott omfattar även planering, finansiering av handlingar som är till att för 

att pressa/tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Det nya brottet är enligt min mening 

väldigt viktigt och behövs för att förhindra att personer blir bortgifta. Man sätter stopp 

för det och gör det klart och tydligt att sådana äktenskap inte är acceptabla enligt svensk 

rätt.  

Barn under 18 år skall inte längre kunna få dispens att ingå äktenskap. Särskilda skäl tas 

bort helt. Utländska barn-, tvångs-, och fullmaktsäktenskap ska enbart kunna erkännas 

om det finns synnerliga skäl, vilket betyder att det måste finnas väldigt tydliga och 

starka skäl. Jag anser att bestämmelsen behöver stärkas mer. Det måste enligt min 

mening vara ett fulltsändigt förbud mot alla sorters äktenskap som har ingåtts mot ena 

partnerns vilja. Lagskärpningen är otillräcklig, barn- och tvångsäktenskap bör inte 

erkännas.   

Sammanfattningsvis anser jag att det stärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap 

inte är tillräckligt för att motverka tvång och barnäktenskap. Det krävs starkare 

lagändringar för att sätta stopp för dylika äktenskap.  
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