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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka de krav som finns i den svenska lagstiftningen för 

att erkänna äktenskap ingångna utanför Sverige. Vidare har syftet varit att undersöka svenska 

myndigheters ansvar gällande barnäktenskap i Sverige samt utreda hur Migrationsverket 

hanterar barnäktenskap. En rättsdogmatisk metod har använts för att uppnå uppsatsens syfte. 

Den svenska lagstiftningen har studerats och kompletterats med förarbeten, doktrin och praxis 

för att redogöra för vad som är gällande rätt inom området. Även utredningar från 

Migrationsverket och ett lagförslag från regeringen har beaktats vid utförandet. Huvudregeln 

för att godkänna utländska äktenskap är att de erkänns i Sverige om de varit giltiga i det land 

som äktenskapet ingåtts i. Det finns tre undantag från huvudregeln som hindrar erkännande av 

äktenskap som ingåtts utomlands. Uppsatsen har visat att myndigheter har olika ansvar 

beroende på vilken myndighet det rör sig om. Vidare har det i uppsatsen visat sig att 

Migrationsverket har brister i handläggningen rörande gifta barn. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Omkring 12 miljoner flickor ingår barnäktenskap varje år världen över. Mer än 650 miljoner 

kvinnor i världen har ingått äktenskap som barn. Detta trots medvetenheten om att det finns 

många negativa konsekvenser med att ingå äktenskap som ung. Genom att ingå äktenskap som 

barn går flickor ofta miste om utbildning, vilket i sin tur kan få för konsekvensen att barn 

förlorar sin barndom. Vidare är förekomsten av våld i samband med barnäktenskap vanligt 

förekommande.1 Europadomstolen har betonat vikten av att skydda barn och att medlemsländer 

inte är skyldiga att erkänna barnäktenskap.2 

 

De senaste åren är det många som har sökt sig till Sverige för att ansöka om asyl. Av dessa är 

en stor andel barn och en del av dem har varit gifta.3 Migrationsverket identifierade 132 gifta 

barn i Sverige år 2016 och befarade att det fanns många fler.4 Sverige har under de senaste åren 

genomfört flertalet lagändringar och infört nya bestämmelser för att motverka barnäktenskap. 

År 2014 försvann till exempel möjligheten för personer under 18 år att ingå äktenskap genom 

särskilt tillstånd från länsstyrelsen eftersom det inte ansågs överensstämma med barnets bästa.5 

Samma år kriminaliserades äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Trots 

dessa förändringar i den svenska lagstiftningen har antalet barnäktenskap ökat i Sverige, 

sannolikt som en följd av den stora ökningen av antalet asylsökanden.6 Trots försök att 

motverka barnäktenskap skyddas inte utländska barn som ingått barnäktenskap utomlands och 

som nu befinner sig i Sverige av lagstiftningen i samma utsträckning som barn med svenskt 

medborgarskap.7 

 

Även om Sverige ligger i framkant jämfört med många andra länder gällande att motverka 

barnäktenskap finns det mycket arbete kvar att göra, både på lagstiftande nivå och inom 

myndigheter. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka rättsliga förutsättningar för att erkänna äktenskap 

som ingåtts utanför Sverige. Vidare är syftet att redogöra för myndigheters ansvar gällande 

barnäktenskap i Sverige, samt att utreda hur Migrationsverket hanterar förekomsten av 

barnäktenskap. 

 

1.3 Metod och material 

Vid utförande av denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts, vilket innebär att 

lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis har studerats. Den lagstiftning som arbetet har utgått 

ifrån är i första hand Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande 

äktenskap och förmyndarskap, IÄL och utlänningslagen (2005:716), UtlL. Förarbeten till 

tidigare nämnda lag har haft en stor betydelse, men även doktrin och praxis inom området har 

behandlats för att fastställa gällande rätt. Med hänsyn till det begränsade antalet prejudicerande 

                                                 
1 UNICEF:s webbplats, Barnäktenskap. 
2 Migrationsverket (2016), Är du gift? – Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i 

Sverige, s. 3. 
3 SOU 2017:96, s. 47. 
4 Migrationsverket (2016), Är du gift? – Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i 

Sverige, s. 6 ff. 
5 Singer (2012), Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 99. 
6 SOU 2017:96 s. 51 f. 
7 Barnombudsmannen (2016), Skyddet mot barnäktenskap måste sträckas. 
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domar inom området har även lägre instansers avgöranden studerats för att undersöka hur 

lagstiftningen tillämpas. Vidare har det vid utförandet beaktats utredningar från 

Migrationsverket samt ett lagförslag från regeringen. 

 

1.4 Definitioner 

Eftersom arbetet omfattar gruppen barn är det väsentligt att definiera vad begreppet barn 

innebär. Enligt barnkonventionen är ett barn en person under 18 år.8 I Sverige blir en person 

myndig vid 18 års ålder och betraktas inte längre som barn.9 Ensamkommande barn är 

underåriga personer som anländer till Sverige utan vårdnadshavare eller förälder.10 

 

Ett annat väsentligt begrepp att definiera är äktenskap. I Sverige innebär äktenskap att två parter 

genom en vigsel ingår ett avtal med varandra. Avtalet står för samhörighet för parterna och det 

finns regler i den svenska lagstiftningen som blir tillämpliga genom att två parter gift sig. Det 

är regler kring rätt att ärva sin maka eller make samt bodelning vid äktenskapsskillnad.11 Vidare 

anger 4 kap 2 § äktenskapsbalken (1987:230), nedan kallad ÄktB, att ett äktenskap kräver 

samtycke från båda parterna samt att båda parterna närvarar vid vigseln. 

   

                                                 
8 Artikel 1 Barnkonventionen. 
9 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 31. 
10 Migrationsverkets webbplats, Om ensamkommande barn och ungdomar. 
11 Nationalencyklopedin AB:s webbplats. 
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2. Barnäktenskap 

2.1 Orsaker till barnäktenskap 

Barnäktenskap är ett globalt problem. I Syrien har kriget inneburit en kraftig ökning av 

barnäktenskap, vilket tyder på att människor på flykt leder till en ökning av barnäktenskap. 

Familjer vill skydda sina döttrar både i hemlandet och på flykten därifrån. Därför gifter de bort 

sina döttrar i syfte att skydda dem från sexuellt och könsrelaterat våld men även av ekonomiska 

skäl för att kunna försörja familjen. Det sker även att flickor som blivit utsatta för övergrepp 

gifter sig med sin förövare för att undvika stigmatisering och för att förövaren undgår straff 

enligt syrisk lag.12 I Afghanistan har tvångsäktenskap förbjudits men trots detta är det många 

kvinnor under 16 år som ingår äktenskap i landet på grund av att det är få äktenskap som 

registreras.13 Det finns många kända negativa konsekvenser med barnäktenskap. En 

konsekvens är att äktenskap i tidig ålder i många fall leder till att barn förlorar sin barndom och 

möjlighet att utbilda sig. En annan konsekvens är att barns hälsa kan påverkas negativt och det 

är inte ovanligt att de utsätts för våld inom äktenskapet. Det är vanligt i fall där flickor gifter 

sig att mannen är betydligt äldre och att flickor får en begränsad makt att bestämma över sitt 

eget liv. Ytterligare en konsekvens är att det genom äktenskap vanligen uppkommer 

förväntningar om sexuellt umgänge, vilket kan leda till att barn utsätts för sexuella övergrepp 

och risk för graviditet i tidig ålder. Barn som blir gravida i tidig ålder riskerar både sitt eget liv 

och sitt barns liv. Dödligheten hos barn till unga mödrar är högre än hos barn till vuxna. Barn 

kan även utsättas för hedersrelaterat våld om de sätter sig emot sin familjs önskemål att gifta 

sig. Den psykiska hälsan har visats sig vara sämre för flickor som gifter sig unga.14 

 

2.2 Barnkonventionen 

Konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen, består av 54 artiklar. Bestämmelserna 

i konventionen syftar till att tillförsäkra att barn har grundläggande rättigheter och skydd mot 

utnyttjande samt övergrepp. Det är barnets bästa som ska vara i fokus. Konventionens syn på 

att barn är individer med rättigheter och behov stämmer överens med Sveriges syn på barn. 

Förenta Nationernas generalförsamling antog barnkonventionen den 20 november 1989. 

Sverige antog konventionen den 26 januari 1990, vilket innebär att landet blev bunden av 

konventionen den dagen.15 Barnkonventionen transformerades 1990 i den svenska 

lagstiftningen. Det innebär att den svenska lagstiftningen ändrades och anpassades efter 

konventionens bestämmelser. Anpassningen skedde genom att principerna om barnets bästa 

och barnets rätt infördes i lagstiftning, exempelvis i 1 kap. 10-11 §§ UtlL.16 Efter att 

barnkonventionen transformerades bildades myndigheten barnombudsmannen i Sverige. 

Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barns rättigheter och intressen i Sverige med 

hänsyn till barnkonventionens bestämmelser, samt att granska att landet uppfyller efterlevnaden 

av regleringarna i konventionen.17 Barnombudsmannen tog 2001 fram en modell för 

barnkonsekvensanalyser som hjälpmedel för bland annat myndigheters bedömning av barnets 

bästa.18 

 

                                                 
12 Migrationsverket, Lifos  (2015) Temarapport: Kvinnor under Syrienkonflikten – mönster av utsatthet (version 

1.1), s. 8. 
13 Migrationsverket (2016), Är du gift? – Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i 

Sverige s. 4. 
14 SOU 2017:96, s. 48 f. 
15 Prop. 1989/90:107. 
16 Sandesjö (2013), Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 24 f. och s. 33. 
17 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 14. 
18 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 17. 
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Den svenska riksdagen fastställde 1999 en strategi för att stärka barns rättigheter. Strategin är 

skapad för offentliga aktörer, riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner, 

för att de i sin verksamhet ska tillförsäkra barns rättigheter.19 Strategin består av ett antal 

principer. Principerna innehåller följande bestämmelser. Vid stiftande av lagstiftning som rör 

barn ska ske i överensstämmelse med barnkonventionen. I alla sammanhang ska barns fysiska 

och psykiska integritet respekteras. Barn ska få möjlighet att yttra sig i de frågor som rör dem. 

Barn har rätt att få kunskap om sina rättigheter. Även barnets föräldrar har rätt att få kunskap 

om barnets rättigheter. Beslutsfattare och andra relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om 

barns rättigheter och kunna använda den vid utövning av sitt arbete. Samverkan ska ske mellan 

aktörer inom olika verksamheter som rör barn för att stärka deras rättigheter. Till grund för 

beslut om prioriteringar och beslut som rör barn ska aktuell kunskap om barnets levnadsvillkor 

ligga. Utvärdering och uppföljning ska ske ur ett barnperspektiv för beslut och åtgärder som rör 

barn.20 

 

2.3 Svensk lagstiftning 

Europarådets parlamentariska församling och Förenta Nationernas kommitté för barnets 

rättigheter anser att lägsta ålder för ingående av äktenskap ska vara 18 år men det finns ingen 

enhetlig internationell reglering av minimiålder för ingående av äktenskap.21 I Sverige reglerar 

lagstiftningen att de parter som vill ingå äktenskap måste uppnått 18 års ålder.22 Det krävs även 

frivillighet från båda parter genom att de vid vigseln ger samtycke till äktenskapet samt att 

parterna närvarar vid vigseln.23 Barnäktenskap föreligger vid äktenskap mellan personer där 

åtminstone en av parterna är under 18 år.24 Enligt den svenska lagstiftningen får barn inte ingå 

äktenskap.25 Lagstiftningen syftar till att skydda barn från att ingå äktenskap eftersom ett sådant 

beslut ger stora konsekvenser, vilket kräver en vuxen människas mognad. Eftersom det finns 

många kända risker med barnäktenskap har Sverige lagstiftning som skyddar barn från att ingå 

äktenskap.26 Trots de kända riskerna med barnäktenskap finns det regler i den svenska 

lagstiftningen som erkänner barnäktenskap som ingåtts utanför Sverige där båda eller någon av 

parterna är underåriga. Detta regleras i IÄL. 

 

2.3.1 Barnets bästa 

Barnets bästa är en utgångspunkt i den svenska lagstiftningen. Barnkonventionen har bidragit 

till detta övergripande synsätt. Det finns särskilda bestämmelser för barn eftersom de är en 

särskilt utsatt grupp.27 I den svenska grundlagen finns bestämmelsen om att barns rätt ska tas 

tillvara. Det innebär att Sverige är skyldig att se till att barns rättigheter som anges i 

barnkonventionen ska tillgodoses. Lagregleringen i grundlagen syftar till att belysa det 

allmännas ansvar för barn.28 1 kap. 10 § UtlL reglerar att hänsyn till barnets bästa ska beaktas 

i fall som berör barn. Barnets bästa är en målsättning för att ett barns olika behov och intressen 

ska tillgodoses. Eftersom ett barns bästa beror på vilket barn det rör sig om går det inte att ge 

en närmare definition av begreppet utan det kan först göras i varje enskilt fall. Barnets behov 

som ska tillgodoses syftar till vad ett barn behöver, såsom generellt vad ett barn behöver men 

                                                 
19 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 14. 
20 Sandesjö, s. 28 f. 
21 SOU 2017:96, s. 129. 
22 2 kap. 1 § ÄktB. 
23 4 kap. 2 § första stycket ÄktB. 
24 Prop. 2013/14:208, s. 20. 
25 2 kap 1 § ÄktB. 
26 Prop. 2013/14:209, s. 20. 
27 Sandesjö, s. 74. 
28 Sandesjö, s. 70. 
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även specifikt vad det enskilda barnet har för behov. Generellt har alla barn behovet av 

omvårdnad, skydd och respekt för sin individualitet och integritet. Att barnets intressen ska 

tillgodoses innebär barnets egen uppfattning av sin situation. Detta handlar om att respektera 

att barnet är en individ med en egen vilja. Det kan förekomma att barnets bästa inte stämmer 

överens med barnets egen vilja och en svår avvägning måste göras mellan barnets behov och 

barnets egen vilja.29 Regeringen anser att vid bedömning av barnets bästa ska hänsyn tas till 

alla de rättigheter barn har enligt barnkonventionen samt till det enskilda barnets behov. 

Barnrättskommittén anser att för att bedöma vad barnets bästa är krävs det en tydlig och 

omfattade prövning av ett barns identitet, uppfostran, etniska, kulturella och språkliga 

bakgrund, särskilda utsatthet och behov av skydd. Även barnombudsmannen har uttryckt att 

vid bedömningen av ett barns bästa måste det enskilda barnet få möjlighet att framföra sina 

synpunkter och barnets egna åsikter ska läggas till i bedömningen. Alla barn har grundläggande 

behov som behöver uppfyllas. Dessa är omvårdnad och skydd för att kunna utvecklas och 

överleva, ett stabilt och varaktigt förhållande till båda sina föräldrar samt respekt för sin 

integritet.30 

 

2.4 Lagändringar 

Skyddet mot barnäktenskap stärktes år 2014 i Sverige. Den tidigare dispensregeln som gjorde 

det möjligt för barn att ingå äktenskap med tillåtelse från länsstyrelsen togs bort. Det blev inte 

längre möjligt att ingå barnäktenskap i Sverige. Lagregleringen har påverkat domstolarnas 

bedömning kring erkännande av barnäktenskap. Migrationsöverdomstolen avgjorde år 2012 att 

ett äktenskap som ingåtts av en 15-åring i Irak var giltigt eftersom det ingåtts på ett korrekt sätt 

enligt irakisk lag. Domstolen bedömde inte att det faktum att äktenskapet ingåtts innan 18 års 

ålder utan särskilt tillstånd utgjorde väsentliga avvikelser från svensk lagstiftning vilket innebär 

att de bedömde att äktenskapet var giltigt.31 

 

Två nya former av brott infördes i brottsbalken (1962:700), BrB, äktenskapstvång samt 

vilseledande till tvångsäktenskapsresa.32 I 4 kap. 4 c § BrB regleras äktenskapstvång. Det 

innebär att en person ”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 i eller har hemvist” kan dömas 

för äktenskapstvång.33 För att en person ska kunna dömas för äktenskapstvång krävs det att 

offret har ingått äktenskap mot sin vilja. Utnyttjande av utsatt belägenhet syftar till att en 

gärningsman ska ha utnyttjat offrets beroendeställning till gärningsmannen. Barn kan i många 

fall anses befinna sig i en beroendeställning till vuxna, framförallt till föräldrar eller andra 

närstående. Barns utsatthet kan utnyttjas genom att en vuxen person pressar ett barn att mot sin 

vilja gifta sig eller arrangerar ett äktenskap utan att barnets vilja tas hänsyn till. Frågan om ett 

barns beroendeställning har utnyttjas måste avgöras i varje enskilt fall med hänsyn till barnets 

mognad och ålder. Det kan förekomma att även barn som nästan är myndiga utnyttjas. Barn i 

tidiga tonåren kan vara i en sådan beroendeställning till sina föräldrar att svaga påtryckningar 

från en förälders sida kan innebära att barnet inte ser någon möjlighet att kunna motsätta sig 

äktenskapet.34 Även innan lagändringen var det straffbart att tvinga någon att gifta sig, genom 

bestämmelsen om olaga hot. Den nya bestämmelsen om äktenskapstvång syftar till att vara 

markör och budskap till potentiella förövare och offer. Det som skiljer den nya lagstiftningen 

                                                 
29 Singer, s. 34 ff. 
30 Sandesjö, s. 74. 
31 MIG 2012:4. 
32 SOU 2017:96, s. 51. 
33 4 kap. 4 c § BrB. 
34 Prop. 2013/14:208 s. 140 f. 
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mot olaga hot är att straffskalan är strängare. Vidare syftar den nya lagstiftningen till att hjälpa 

familjer att stå emot påtryckningar om att gifta bort en familjemedlem. Bestämmelsen gör även 

att svagare påtryckningar till giftermål ska anses som tvång.35 Det andra brottet som infördes i 

BrB är vilseledande till tvångsäktenskapsresa vilket regleras i 4 kap. 4 d § BrB. Bestämmelsen 

anger att ”Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än 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 äktenskapsliknande 

förbindelse som avses i 4 c §”. Det rör sig om att gärningsmannen gett brottsoffret en oriktig 

uppfattning, vidmakthåller eller förstärker en oriktig uppfattning som brottsoffret har om vad 

resan innebär. Exempelvis att låta brottsoffret tro att det är en semesterresa trots att det rör sig 

om en resa där tvångsäktenskap ska ske.36 

  

                                                 
35 SvJT 2015 s. 482. 
36 Prop. 2013/14:208 s. 145. 
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3. Erkännande av utländska äktenskap 

3.1 Svensk lagstiftning 

Sverige strävar efter att tillförsäkra att landet har full respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Det innebär att de mänskliga rättigheterna, och därmed barnkonventionen, inte kränkas på 

någon nivå . Regeringen anser att lagstiftningen är ett bra medel för att säkerställa detta mål.37 

I 1 kap. 2 § 5 st. Regeringsformen (1974:152) framgår det att Sverige ska verka för att barns 

rätt ska tas till vara och även förarbetet till UtlL betonar vikten av att respektera de mänskliga 

rättigheterna i migrationspolitiken.38 

 

Bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap finns i IÄL. Huvudregeln för 

erkännande av utländska äktenskap är att äktenskap som ingåtts utanför Sverige erkänns om 

det är giltigt i det land där äktenskapet ingicks. Det innebär att om inget annat anges i 

lagstiftningen erkänns äktenskapet i Sverige. Om ett äktenskap inte erkänns saknar det 

rättsverkningar i Sverige. Det innebär att äktenskap som anses ogiltiga i Sverige kan vara giltiga 

i ett annat land.39 Det finns tre undantag från huvudregeln som regleras i 1 kap. 8 a § IÄL. 

Bestämmelsen anger undantag för att utländskt ingångna äktenskap inte erkänns i Sverige. 

Första undantaget regleras i 1 kap. 8 a § 1 p. IÄL och anger att om det funnits hinder mot 

äktenskapets ingående enligt svensk lag och en av parterna var svensk medborgare eller hade 

hemvist i Sverige anses äktenskapet inte vara giltigt i Sverige. Anknytningen till Sverige ska 

ha funnits vid tidpunkten för äktenskapet ingående och hinder mot äktenskapets ingående enligt 

svenskt lag ska ha förelegat vid tidpunkten för ingåendet.40 Lagrummet syftar till att förhindra 

det tidigare problemet där svenska bestämmelserna kunde kringgås genom att äktenskap ingicks 

utomlands när någon part hade anknytning till Sverige.41 Lagrummet anger ett anknytningskrav 

vilket leder till att alla barn inte åtnjuter samma skydd mot barnäktenskap. Detta trots att 

barnkonventionen reglerar att alla barn ska erhålla samma skydd i ett land enligt icke-

diskrimineringsprincipen.42 I ett rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen avgjorde domstolen 

att en vigsel som skett i Palestina där en av parterna hade sin hemvist i Sverige inte var giltigt 

i Sverige eftersom äktenskapet ingåtts innan en av parterna fyllt 18 år. Att kvinnan som varit 

underårig vid ingåendet av äktenskapet var gravid och att vigseln skett tio dagar före hennes 

18-årsdag ansågs domstolen inte utgöra särskilda skäl.43 I ett rättsfall från 2017 bedömde 

förvaltningsrätten att inte erkänna ett äktenskap som ingåtts i Etiopien där den ena parten varit 

17 år vid ingåendet av äktenskapet och den andra parten var svensk medborgare och hade sin 

hemvist i Sverige. Parterna ingick ett nytt äktenskap ett år senare för att uppfylla den svenska 

lagstiftningens krav på äktenskapsingående men domstolen bedömde att det första giftermålet 

inte ansågs upplöst och det senare giftermålet endast var en bekräftelse av det tidigare ingångna 

äktenskapet.44 

 

Det andra undantaget regleras i 1 kap. 8 a § 2 p. IÄL. Bestämmelsen anger att äktenskap som 

sannolikt har ingåtts under tvång inte erkänns i Sverige. Tvånget ska vara av sådant slag att det 

utgjort en straffbar handling enligt den svenska lagstiftningen. Enligt förarbetena ska det röra 

sig om olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB. Det kan vara fullmaktsäktenskap där parterna genom ombud 

ingår äktenskap, ett ombud som fått i uppdrag av någon annan än den ombudet företräder. 

                                                 
37 Sandesjö, s. 22 f. 
38 Prop. 1996/97:25, s. 47. 
39 Prop. 2013/14:208 s 25 f. 
40 Prop. 2013/04:48, s. 55. 
41 SvJT 2015 s. 481. 
42 SOU 2017:96 s. 103 f. 
43 HFD 2012 ref 17. 
44 Kammarrätten i Göteborg mål nr 2949-17. 
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Vidare kan det vara fråga om att det i landet äktenskapet ingåtts i inte finns någon rättighet för 

en person att själv ta beslut om denne vill ingå äktenskap eller inte. Sådana äktenskap anses 

inte vara giltiga i Sverige om det är mot den enskilde individens vilja och tvånget varit allvarligt. 

Sålunda innebär det att bestämmelsen inte är tillämplig om påtryckningarna varit svaga och 

personen ifråga haft möjlighet att själv ta beslut i frågan.45 I ett rättsfall från 

Migrationsöverdomstolen ansåg domstolen att ett äktenskap som ingåtts i Turkiet enligt 

familjens traditioner utan faktiskt inflytande från den 15 åriga flickan sannolikt inte ingåtts 

under tvång eftersom det inte framkommit preciserade och konkreta uppgifter om att allvarligt 

tvång förelegat.46 

 

Det tredje undantaget regleras i 1 kap. 8 a § 3 p. IÄL. I bestämmelsen anges att båda parterna 

måste närvara vid äktenskapets ingående om minst en av parterna var svensk medborgare eller 

hade sin hemvist i Sverige. Denna regel syftar till att begränsa möjligheterna att erkänna 

fullmaktsäktenskap. Fullmaktsäktenskap innebär att äktenskap kan ingås genom att ingen av 

parterna eller endast en av dem är närvarande vid vigseln. Detta begränsas i Sveriges på grund 

av att tvångsäktenskap i många fall sker genom fullmaktsäktenskap. Det är i praktiken svårare 

att upptäcka om ett sådant äktenskap ingåtts med tvång och det är lättare att gifta bort någon 

utan dennes medvetenhet.47 Tillämpningen av detta lagrum ska vara restriktiv. För att tvång ska 

ha förelegat ska det varit en handling som varit straffbar enligt svensk lag.48 

 

Om det förelegat omständigheter som anges i 1 kap. 8 a § p. 1-3 IÄL kan äktenskapet trots det 

erkännas genom att det funnits synnerliga skäl enligt 1 kap. 8 a § 2 st. IÄL. Förarbetena anger 

en ledning för tillämpning av bestämmelsen. Det framgår att om det vore orimligt att inte 

erkänna ett äktenskap kan bestämmelsen om synnerligt skäl tillämpas. Det kan vara i situationer 

när parterna varit gifta en lång tid.49 Det har förts diskussioner kring att upphäva bestämmelsen 

för att motverka att barnäktenskap erkänns men av flera skäl finns bestämmelsen kvar. Vid 

remissbehandlingen av betänkandet till SOU 2012:35 övervägde regeringen att ta bort 

undantaget men det ansågs inte vara möjligt eftersom det inte helt kunde uteslutas att det i 

framtiden skulle kunna finnas skäl att tillämpa undantaget.50 Vidare ansågs bestämmelsen 

nödvändig för fall där det är orimligt att inte erkänna ett barnäktenskap eller tvångsäktenskap. 

Även med hänsyn till om parter har ingått äktenskap vid en tidpunkt där det inte fanns någon 

anledning för parterna att beakta de svenska normerna.51 Ytterligare ett skäl var beaktande av 

artikel 8 i Europakonventionen om rätten till privat- och familjeliv som inte får inskränkas utan 

stöd i lag motiverar syftet med att behålla bestämmelsen om synnerliga skäl. Enligt denna 

artikel kan det vara oacceptabelt att ha ett undantagslöst förbud mot erkännande av 

barnäktenskap.52 Det har gjorts en ändring i lagstiftningen, kravet har höjts från särskilda skäl 

till synnerliga skäl genom en lagändring 2004 för att ytterligare begränsa erkännande av 

utländskt ingående äktenskap.53 Sveriges lagstiftning har även blivit kritiserad av 

barnombudsmannen för att den inte skyddar utländska barn från äktenskap på samma sätt som 

svenska barn skyddas. Sverige har enligt barnkonventionen en skyldighet att se till att alla barn 

som befinner sig i Sverige har de rättigheter som konventionen anger.54 

                                                 
45 Prop. 2003/04:48, s. 55 f. 
46 MIG 2012:4. 
47 SvJT 2015 488 f. 
48 Prop. 2013/04:48, s. 55. 
49 SvJT 2015, s. 488. 
50 SOU 2017:96 s. 112. 
51 SvJT 2015 s 487 f. 
52 SOU 2017:96 s. 112 f. 
53 SvJT 2015, s. 488. 
54 Barnombudsmannen. (2016), Skyddet mot barnäktenskap måste stärkas. 
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3.1.1 Ordre public 

Principen ordre public anges i 7 kap. 4 § IÄL. I bestämmelsen framgår det att principen är 

tillämplig om en främmande stats lag eller ett beslut från en främmande stat anses vara 

uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen. Enligt förarbetena till lagen 

ska det röra sig om värderingar i principiella frågor som är av större vikt samt avvikelser som 

är av väsentlig art. Med hänsyn till detta är tillämpningen av ordre public restriktiv. Principen 

gör det möjligt att inte tillämpa en annan rättsordnings rättstillämpning om det skulle innebära 

en konflikt med den svenska rättsordningens grundläggande värderingar. Det är möjligt att 

tillämpa regeln i fall en part varit mycket ung vid äktenskapets ingående eller när tvång 

förelegat.55 I förarbetena framgår det vidare att erkänna äktenskap med underåriga utländska 

medborgare klart strider mot svenska grundläggande värderingar. Barns rättigheter inskränks, 

såsom rätten till en självständig utveckling, rätt till utbildning, rätt att fatta livsavgörande beslut, 

strävan mot jämställdhet mellan könen.56 Att betona är att det inte är den utländska rättsregeln 

eller domen som tas ställning till utan det är konsekvenserna av tillämpningen i det konkreta 

fallet. Även om en utländsk rättsregel i Sverige inte tillämpas i ett konkret fall är rättsregeln 

inte stötande i de förhållanden som råder i det främmande landet.57 Migrationsöverdomstolen 

har i en dom tillämpat ordre public restriktivt i ett fall där en 15-åring ingått äktenskap och 

hävdat att tvång förelegat. Äktenskapet hade ingåtts i enlighet med irakisk lag. Domstolen 

menade att även om kraven för att bevisa tvång är låga räckte inte endast ett påstående om 

tvång. Därför ansåg domstolen att äktenskapet var giltigt.58 Kammarrätten har också tagit 

ställning till bestämmelsen i ett rättsfall. De ansåg att ett äktenskap som ingåtts i Irak med en 

part som varit 14 år var uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. 

Detta trots att det gått tio år sedan vigseln och parterna hade tre gemensamma barn.59 

Förvaltningsrätten avgjorde ett liknande rättsfall där ett äktenskap ingåtts för 25 år sedan med 

en part som var 14 år vid vigseln. Domstolen konstatera att den typen av barnäktenskap inte 

accepteras av svensk rätt. Domstolen ansåg att det var uppenbart oförenligt med grunderna i 

den svenska rättsordningen att erkänna äktenskapet.60 

  

                                                 
55 Prop. 2003/04:48, s. 25 f. 
56 Prop. 1983/84:144, s. 75. 
57 Bogdan, Svensk internationell privat och processrätt, s. 69 f. 
58 MIG 2012:4. 
59 Kammarrätten i Jönköping mål nr 934-08. 
60 Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 2147-15. 
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4. Myndigheters ansvar 

4.1 Migrationsverket 

Sveriges asylprocess genomförs av förvaltningsmyndigheten Migrationsverket. Myndigheten 

handhar frågor om bland annat uppehållstillstånd, mottagande av asylsökande, återvändande 

och medborgarskap.61 Alla som ansöker om asyl i Sverige har rätt att få sitt behov av skydd 

prövat i en rättssäker asylprocess. För att ansöka om asyl ska personen befinna sig i Sverige.62 

Asyl innebär att söka skydd, vilket är en mänsklig rättighet.63 Det finns endast två instanser för 

migrationsärenden  för att motverka långa väntetider. Instanserna består av 

migrationsdomstolen samt migrationsöverdomstolen. Den senare är främst en 

prejudikatinstans.64 

 

4.1.1 Asylprocessen för ensamkommande barn 

Migrationsverkets asylutredning skiljer sig beroende på om ärendet gäller en vuxen eller ett 

barn. Eftersom barn inte har någon egen rättshandlingsförmåga tilldelas ensamkommande barn 

i Sverige en god man samt ett offentligt biträde.65 Den gode mannens uppgift är att ansvara för 

barnets personliga förhållande samt angelägenheter, medan det offentliga biträdet företräder 

barnet juridiskt i asylärenden.66 Oberoende av om ett barn anlänt till Sverige med eller utan 

vårdnadshavare ska ett barn alltid prövas som en egen individ. Det innebär att en utredning av 

barnets asylskäl ska ske och det ska framgå av beslutsmotiveringen.67 

 

Under asylprocessen får såväl vuxna som barn möta en handläggare på Migrationsverket för att 

genomgå en asylutredning.68 Asylutredningen syftar till att undersöka om en person har behov 

av skydd i Sverige på grund av att ett återvändande till hemlandet skulle innebära att personen 

riskerar att utsättas för allvarlig kränkning av sina mänskliga rättigheter.69 Under barns 

asylutredningar är det viktigt att åldern utreds noga. De krav som behöver uppfyllas för barn 

för att få uppehållstillstånd är betydligt lättare än för vuxna. Eftersom det i många fall inte finns 

några identitetshandlingar i asylärende som kan bevisa en persons ålder och de själva inte är 

medvetna om hur gamla de är, är det viktigt att se till att de som prövas som barn verkligen är 

barn och inte någon som endast påstår sig vara under 18 år.70 Om Migrationsverket bedömer 

att det finns anledning att ifrågasätta en asylsökandes underårighet kan en medicinsk 

åldersbedömning göras, om samtycke ges av barnet och dennes gode man.71 Medicinska 

åldersbedömningar är en undersökning som används för att kontrollera om ett barn är under 

eller över 18 år. Det finns två metoder som i dag används, röntgenundersökning av 

visdomständer samt magnetkameraundersökning av knäled.72 Under asylprocessen och 

beslutfattandet av asylärenden om barn finns det regler till skydd för underåriga. 1 kap. 10 § 

                                                 
61 Wikrén & Sandesjö (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 56. 
62 Seidlitz (2014), Asylrätt: en praktisk introduktion, s. 63. 
63 Migrationsverkets webbplats, Fakta om uppehållstillstånd och migration. 
64 Wikrén & Sandesjö, s. 56 f. 
65 Seidlitz, s. 70 f. 
66 Von Schéele & Strandberg (2017), Ensamkommande barns rätt, s. 38. samt 5 § (2005:429) om god man för 

ensamkommande barn. 
67 Sandesjö, s. 105. 
68 Migrationsverket (2017), Så fungerar det att söka asyl. Till dig som söker asyl med förälder eller annan 

vårdnadshavare, s. 13. 
69 Seidlitz, s. 73 f. 
70 Von Schéele & Strandberg, s. 25. 
71 Rättsmedicinalverkets webbplats samt Von Schéele & Strandberg, s. 25. 
72 Rättsmedicinalverkets webbplats. 
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UtlL anger att i ärenden som rör barn ska det tas särskild hänsyn till barnets bästa, barnets hälsa 

samt utveckling. Lagregeln har sin bakgrund i barnkonventionen.73 

En grundläggande princip i asylutredningar är att asylsökanden har bevisbördan för att visa att 

denne är i behov av internationellt skydd. Migrationsverket har skyldighet att enligt 

officialprincipen se till att ett ärende blir tillräckligt utrett.74 Bevisbördan gäller inte i samma 

utsträckning för barn, trots att de företräds av vuxna i form av offentligt biträde eller god man. 

Eftersom barn har behov av stöd och hjälp har Migrationsverket en särskild skyldighet att se 

till att ett barn får den hjälp och det stöd som denne behöver. För framförallt ensamkommande 

barn i asylprocessen anser UNHCR att Migrationsverket har betydligt mer ansvar. Har ett barn 

inte möjlighet att utveckla sin berättelse och inte helt kan säkerställa den, även om det finns 

trovärdighetsbrister, bör barnet tillerkännas benefit of the doubt.75 Benefit of the doubt är en 

bevislättnadsregel som kan tillämpas om det saknas bevisning för vissa uppgifter i ett ärende. 

Det krävs att asylsökanden gjort ett genuint försök att styrka sin berättelse. Regeln finns 

eftersom en asylsökande nästan aldrig kan styrka alla omständigheter i sin berättelse.76 Efter 

asylutredningen fattar Migrationsverket beslut i ärendet. Beslutet grundar sig på den berättelse 

sökande berättat med utlänningslagen samt den landinformation som Migrationsverket har om 

hur situationen ser ut i hemlandet.77  

 

4.1.2 Asylgrunder 

Det finns två grunder för asyl som regleras i 4 kap. 1-2 §§ UtlL, flykting och alternativt 

skyddsbehövande.78 Definitionen av flykting regleras i 4 kap. 1 § UtlL. Definitionen anger att 

en flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land som denne är medborgare i på 

grund av att denne känner en välgrundad fruktan för förföljelse som beror på ras, nationalitet, 

religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet 

till en viss samhällsgrupp. Vidare anger lagrummet att utlänningen inte kan eller att dennes 

fruktan gör att personen inte vill söka skydd i sitt medborgarland. Paragrafen anger vidare att 

det inte har någon betydelse om det är landets myndigheter eller enskilda personer som den 

asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse från. Ett barn kan få flyktingstatus i Sverige om 

denne riskerar att giftas bort. Det anses som sådan förföljelse som anges i flyktingparagrafen. 

En flyktinggrund har uppstått om allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna skett. 

Detsamma borde enligt Migrationsverkets handbok för migrationsärenden gälla för 

kränkningar av barns rättigheter. 4 kap. 1 § UtlL har inga barnspecifika bestämmelser. Dock 

menar både UNHCR och den svenska regeringen att barn ska betraktas som en individ och har 

samma rätt att få sin ansökan prövad som en vuxen person.79 

 

Alternativt skyddsbehövande är en asylgrund för personer som befinner sig utanför det land 

personen är medborgare i, med anledning av att det finns anledning att anta att vid ett 

återvändande löper personen risk att straffas med döden, utsättas för kroppsbestraffning, tortyr 

eller annan omänsklig eller förnedrande behandling, eller som personen riskerar en allvarlig 

och personlig risk att skadas av urskillningslöst våld på grund av yttre eller inre väpnad konflikt. 

                                                 
73 Wikrén & Sandesjö, s. 82. 
74 Prop. 2009/10:31 s. 127. 
75 Sandesjö, s. 90 ff. 
76 UNHCR (1996), Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, s. 

57 f. 
77 Migrationsverket (2017), Så fungerar det att söka asyl. Till dig som söker asyl med förälder eller annan 

vårdnadshavare, s. 14. 
78 Prop. 2004/05:170, s. 146. 
79 Sandesjö, s. 103 f. 
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Vidare krävs det att personen som ansöker om asyl inte kan eller vågar riskera att få skydd av 

sitt hemland.80 

 

4.1.3 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

Det finns möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Det regleras i 5 

kap. 3 § och 3 a § UtlL. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § UtlL grundar sig på EG-direktivet om rätt 

till familjeåterförening. Familjeåterföreningsdirektivet innehåller bestämmelser om rätten till 

familjeåterförening med kärnfamiljen för tredjelandsmedborgare vars familj också är 

tredjelandsmedborgare och där anknytningspersonen vistas lagligen i en medlemsstat. Gällande 

utländska medborgare och statslösa är grundprincipen att utlänningen har ett permanent 

uppehållstillstånd. Det är därför inte möjligt för en asylsökande eller tredjelandsmedborgare 

som har tillfälligt skydd i landet att åberopa familjeåterförening.81 

 

5 kap. 3 § 1 p. UtlL anger att en make eller sambo till en person som är bosatt eller har 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, har rätt till uppehållstillstånd. Anses äktenskapet 

giltigt i Sverige har en make rätt till uppehållstillstånd i Sverige.82 Det innebär att det krävs att 

makarnas äktenskap anses vara giltigt i Sverige annars är det inte möjligt att åberopa denna 

punkt som grund för att få uppehållstillstånd i Sverige. Ogifta barn har också rätt till 

återförening med en förälder som är bosatt eller som har uppehållstillstånd i Sverige för 

bosättning eller har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt eller har 

beviljats uppehållstillstånd för bosättning i landet. Det krävs att personen är under 18 år vid 

prövningstillfället och inte endast vid ansökningstillfället vilket har avgjorts i domstol.83 Ett 

barn som är ogift och har uppehållstillstånd i Sverige på grund av asyl eller annan 

skyddsbehövande har en rätt som är ovillkorlig att återförenas med sina föräldrar enligt 5 kap. 

3 § 4 p. UtlL.84 

 

4.2 Socialtjänstens utredningsansvar 

Migrationsverket är i normalfallet den första myndigheten ensamkommande barn möter i 

Sverige. Myndigheten ska göra en orosanmälan till socialtjänsten när ensamkommande barn 

ansöker om skydd i Sveriges. Socialtjänsten ska omedelbart göra en skyddsbedömning av 

barnet och har ett långtgående utredningsansvar gällande barn som är i behov av skydd och 

stöd. Skyddsbedömningen genomförs genom enskilda möten med både barnet och eventuellt 

den vuxna person som barnet har anlänt med, som kan vara en maka eller make. Det ges 

information om bland annat vilket ansvar socialtjänsten har för barnet, om äktenskaps giltighet 

och olagligheten kring sexuellt umgänge med barn under 15 år. Under mötet får barnet även 

berätta om sin skolgång, sin familj, sin hälsa och om den vuxne personen barnen anlänt till 

Sverige med samt förtroendet barnet för denne. Efter mötet gör socialsekreteraren en 

bedömning om barnets skyddsbehov och var barnet ska placeras. Görs bedömningen att ett barn 

är i behov av skydd ska åtgärder vidtas direkt. Detta föreligger alltid när barn under 15 år uppger 

sig vara gifta eftersom det är förbjudet i Sverige med sexuellt umgänge med personer under 15 

år. Barnet ska därmed placeras som ensamkommande barn på ett hem för vård och boende, 

HVB-hem, och barnets maka eller make har därefter ingen juridisk koppling till barnet. När 

barnet är över 15 år görs en bedömning om barnet riskerar att fara illa. I den bedömningen ska 

hänsyn tas till barnets vilja med hänsyn till dennes mognad och ålder. Om den underåriga själv 

har barn tillsammans med sin maka eller make måste socialtjänsten göra skyddsbedömning och 

                                                 
80 4 kap. 2 § UtlL. 
81 Wikrén & Sandesjö, s. 269 ff. 
82 Wikrén & Sandesjö, s. 272. 
83 Wikrén & Sandesjö, s. 274. 
84 Wikrén & Sandesjö, s. 275. 
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utredningar för att ta hänsyn till även det barnets bästa. En person som är över 15 år kan placeras 

tillsammans med personen som denne uppges vara gift med om det framkommer att det är 

barnets bästa. Det innebär att det inte ska finnas några påtagliga risker för barnets hälsa eller 

utveckling, att barnets trygghet finns hos makan eller maken och att barnet själv uppger att 

denne vill bo tillsammans med sin maka eller make. En separation från en person ett barn känner 

sig trygg med kan innebära påfrestningar. Det är även viktigt att den vuxne personen kan 

tillgodose barnets behov av trygghet, säkerhet och omvårdnad. Det är viktigt att betona att 

barnet inte placeras tillsammans med personen denne är gift med på grund av att deras 

äktenskap är giltigt i deras hemland utan för att det oftast är den enda anhöriga barnet har i 

Sverige. Barn över 15 år ska alltid erbjudas boende på ett HVB-hem.85 

 

4.2.1 Anmälan till justitieombudsmannen 

Justitieombudsmannen, JO, granskar myndigheters arbete genom att kontrollera att de följer 

lagar och regler som reglerar deras arbete. Det är framförallt bestämmelser om enskildas 

rättigheter och skyldighet till det allmänna.86 Alla kan göra en anmälan till JO som anser sig 

blivit felaktigt behandlade av en myndighet eller som anser att en tjänsteman agerat felaktigt 

vid handläggningen av ett ärende.87 I beslut från JO redogörs för om den granskade 

myndigheten agerat i enlighet med lagen eller inte. Har myndigheten agerat felaktigt uttalar JO 

kritik mot både myndigheten och de eventuella enskilda tjänstemännen. Beslut från JO är inte 

rättsligt bindande men i praktiken använder myndigheter uttalanden från JO som ett stöd för att 

förbättra sina rutiner och regler.88 

 

En anmälan till JO skedde år 2016 angående Malmö kommuns handläggning av ärenden 

rörande ensamkommande barn som uppgett sig vara gifta. I slutet av 2015 ankom 25 

ensamkommande barn i åldrarna 15 till 18 år till kommunen tillsammans med en vuxen person 

som de uppgav sig vara gifta med. JO hade att bedöma om socialtjänsten i Malmö brustit i sitt 

ansvar att utreda barnens behov av skydd eller stöd. Det framkom att individuella 

skyddsbedömningar gjorts för samtliga barn och att det dokumenterats samt fattats motiverade 

beslut i alla ärenden. En utredning har skett i det fall där omedelbart skydd har bedömts vara 

aktuellt. Vidare framkom att det inte hunnit inledas utredningar i de resterande fallen där det 

inte bedömdes finnas något skyddsbehov. JO uttalade sig om att Sverige genom regleringen i 

IÄL kan erkänna vissa äktenskap ingångna utomlands av barn som fyllt 15 år men betonade att 

det inte påverkar socialnämndens ansvar för ett barn. Vidare uttalade JO att trots att 

barnäktenskap inte är lagligt i Sverige hindrar det inte underåriga från 15 års ålder att ha en 

relation eller ett samboförhållande med en vuxen person. Det finns således inget rättsligt stöd 

att hindra en 15 åring från att bo tillsammans med en vuxen person.89 

 

Socialtjänstens möjlighet att placera barn avgörs genom barnets egna uppfattning. För att 

placeras i ett HVB-hem krävs samtycke och tvångsåtgärder är aktuella endast om det finns en 

påtaglig risk för barnets hälsa, utveckling eller ett socialt nedbrytande beteende. JO anser att 

ensamkommande barn som är gifta med en vuxen person bör leda till en utredning eftersom ett 

sådant barn kan vara i behov av skydd eller stöd. Detta för att utreda att barnet verkligen uttryckt 

sin vilja för myndigheten och ge barnet möjlighet att fatta ett eget beslut med hänsyn till att 

ensamkommande barn ofta kommer från länder där tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap 

                                                 
85 JO 394-2016, Anmälningar mot Malmö kommun angående handläggningen av ärenden som rör 

ensamkommande barn som är gifta. 
86 Riksdagens ombudsmäns webbplats. 
87 Riksdagens ombudsmäns webbplats, JO-anmälan. 
88 Riksdagens ombudsmäns webbplats, JO-beslut. 
89 Ibid. 
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är förekommande. Vidare krävs det enligt JO noggranna och omsorgsfulla utredningar för att 

kunna avgöra om barnet själv har möjlighet att bestämma om denne vill bo med sin maka eller 

make och om barnet är i behov av skydd eller stöd.90 

 

4.3 Skatteverkets utredningsansvar 

Det är vanligtvis Skatteverket som prövar om ett äktenskap ska erkännas eller inte. Frågan kan 

aktualiseras även hos Migrationsverket. Det är inte ovanligt att endast en av makarna befinner 

sig i Sverige medan den andra är kvar i hemlandet. Frågan om äktenskapets erkännande 

uppkommer först när båda makarna befinner sig i Sverige. Har en av myndigheterna prövat 

äktenskapets giltighet är bedömningen inte bindande för andra myndigheter, utan den kan göra 

en egen prövning och komma fram till en annan bedömning.91 

 

Erkännande av utländska äktenskap uppstår i praktiken när uppgifter om äktenskap ska föras in 

i folkbokföringsregistret. Tanken är inte att det ska ske någon särskild utredning av relevanta 

förhållanden från myndighetens sida utan bedömningen ska göras av den materiella grund som 

är tillgänglig för myndigheten. Det som folkbokföringsmyndigheten i de flesta fall har 

möjlighet att avgöra i fråga om det funnits hinder för ingånget äktenskap utifrån de uppgifter 

som myndigheten har att tillgå är underårighet eller redan tidigare ingånget äktenskap.92 Högsta 

förvaltningsdomstolen har konstaterat att Skatteverket inte ska göra en egen utredning utan 

deras bedömning ska göras utifrån de uppgifter som framgår av ansökan.93 Det ska i 

normalfallet inte göras någon närmare utredning om förekomsten av tvångsäktenskap. Det ska 

sålunda inte ställas några frågor kring om äktenskapet ingåtts under tvång utan det antas att 

parterna ingått äktenskap av fri vilja. Om frågan om tvångsäktenskap väcks ska bevisning 

redogöras för myndigheten, det räcker inte med enbart ett påstående om tvång men beviskraven 

är låga genom att det endast krävs att det görs sannolikt att tvång förekommit.94 

  

                                                 
90 Ibid. 
91 SOU 2017:96, s 57 f. 
92 JO 394-2016. 
93 HFD 2012 ref 17. 
94 JO 394-2016. 



 15 

 

5. Prövning av utländska äktenskaps giltighet 

5.1 Migrationsverkets utredning 

Migrationsverket genomförde en rapport 2016 som syftade till att belysa förekomsten av 

barnäktenskap samt hur barnäktenskap ska hanteras i Sverige. Utredningen utgick från barnets 

bästa, svensk lag samt Migrationsverkets uppdrag.95 Utredningen visade att det fanns 132 barn 

i Sverige som identifierats som gifta. Vidare befarades det finnas fler som inte kunnat 

identifieras. Utredningen har endast urskilt gifta barn som sökt skydd i Sverige utan 

vårdnadshavare och det är troligt att det även finns gifta barn med vårdnadshavare i Sverige.  

Av de identifierade gifta barnen var 129 flickor och tre pojkar. De flesta av barnen var vid 

identifierandet mellan 16 och 17 år.96 Av de 129 flickorna som identifierats var 76 stycken i 

samma familjegrupp med vad som antogs vara deras make. Resterande av flickorna var 

registrerade ensamma i Sverige utan någon koppling till annan person som sökt skydd i 

Sverige.97 När personer anländer till Sverige och ansöker om asyl inledas de i olika grupper, 

exempelvis en familjegrupp. Dessa grupper syftar till att bland annat hålla samman familjer 

under asylprocessen. Ett barn får endast hamna i en familjegrupp tillsammans med sin maka 

eller make om det är för barnet bäst. Genom utredningen uppmärksammades att det behövs 

tydligare regleringar för handläggare för hur de ska bedöma vad som är barnets bästa när barnet 

är gift. Kvinnor i familjer får generellt sett inte en individuell prövning i den utsträckning som 

män får. När det rör sig om en ”kvinna” i en familj som även är ett barn äventyras barnets 

rättigheter att bli tillgodosedda.98 Det ska alltid göras en orosanmälan till socialtjänsten när barn 

ansöker om skydd utan vårdnadshavare. Det skedde i 77 av de 132 identifierade fallen.99 

 

Utredningen visade att Migrationsverket inte har någon reglering för ärenden angående gifta 

barn som ankommer till Sverige och ansöker om skydd. Det fanns vidare inget stöd för 

handläggare i arbetet eller någon utbildning inom området. Det handläggare har att utgå från är 

standarder för hur handläggning av barn utan vårdnadshavare.100 Det saknas helhetssyn och en 

analys om vad som är det bästa för det gifta barnet som söker skydd tillsammans med personen 

den är gift med. Utredningen visar områden som behöver förbättras. Eftersom barnäktenskap 

är grund för skydd i Sverige bör frågor ställas om barnäktenskap i samband med utredning av 

asylskälen. Även om asylsökanden själva inte tar upp frågan om barnäktenskap, har 

Migrationsverket skyldigheten att se till att ett ärende blir tillräckligt utrett. Så har inte skett i 

de granskade fallen. Vidare har utredningen visat att förutsättningarna vid äktenskapets 

ingående inte har undersökts i anknytning till asylutredning och beslutsfattande. Utredningen 

visar på att det inte funnits någon medvetenhet om det stora antalet gifta barn som funnits i 

mottagningssystemet vilket visar på hur osynliga gifta barn faktiskt är.101 

  

                                                 
95 Migrationsverket. (2016), Är du gift? – Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i 

Sverige, s. 2 f. 
96 Ibid, s. 6 ff. & s. 13. 
97 Ibid, s. 7 f. 
98 Ibid, s. 12 f. 
99 Ibid, s. 7 f. 
100 Ibid, s. 5 f. 
101 Ibid, s. 12 ff. 
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6. Förslag till lagändring 

6.1 Utredningsförslaget 

Vid ett regeringssammanträde den 9 mars 2017 beslutades att en särskild utredare skulle 

tillsättas för att granska om det fanns behov att vidta åtgärder för att se till att det finns ett starkt 

skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Vidare skulle 

utredningen bestå av en analys och ett ställningstagande angående möjligheten till att 

erkännandet av utländska barnäktenskap ytterligare borde begränsas.102 Utredningen syftade till 

att undersöka möjligheterna till att ytterligare begränsa erkännandet av utländska 

barnäktenskap, att ge förslag på nödvändiga författningsändringar samt att ge förslag till 

författningsändringar angående att utländska barnäktenskap inte ska kunna erkännas om någon 

av parterna är under 18 år.103 Anledningarna till genomförandet av utredningen var flera. 

Barnäktenskap är ett globalt problem som inte endast hindrar människor från att utbilda sig utan 

även arbetet mot förbättrande av världshälsan och utrotning av fattigdomen. De mänskliga 

rättigheterna för barn inskränks vid barnäktenskap. Barn har rätt till lek och fritid, liv och 

utveckling, till utbildning och skydd mot våld, exploatering, övergrepp och människohandel. 

Ett annat skäl är att efterfölja utgångspunkten att alla barn oavsett medborgarskap har rätt till 

samma stöd och skydd i Sverige. Vidare finns det ett globalt mål för medlemsländerna i Förenta 

Nationerna att avskaffa barnäktenskap senast år 2030. Ytterligare en anledning är att frågan om 

erkännande av utländska barnäktenskap uppdagades 2014 genom framförallt det stora antalet 

asylsökanden som kom till Sverige från länder där det är vanligt förekommande med 

barnäktenskap. 2016 utkom Migrationsverket med en rapport om att det identifierats 132 gifta 

barn i Sverige. Sverige är ett land som strävar efter att utjämna diskriminering och skillnader 

mellan kön, ålder och etnicitet. Barns rättigheter är centrala i den svenska lagstiftningen, barn 

ska få vara barn, gå i skolan och få leva utan det ansvar som vuxna har.104 Barnombudsmannen 

har även kritiserat den svenska lagstiftningen och menar att det inte är acceptabelt att Sverige 

bedömer barnäktenskap olika beroende på om barnet har sin hemvist i Sverige eller är ett 

utländskt barn.105 Därför bör även lagstiftningen som reglerar äktenskap som ingåtts av parter 

som inte har någon anknytning till Sverige stärkas på grund av att den i dag är otillräcklig.106  

 

Ett förslag till lagändring har gjorts. Förslaget behandlar utvidgning av lagrummet 1 kap 8 a § 

IÄL. Förslaget innebär att följande punkt ska inkluderas ”om någon av parterna var under 18 

år när någon av dem kom till Sverige”. Det innebär att utländska äktenskap som ingåtts när 

någon av parterna var under 18 år och någon av parterna fortfarande var under 18 år när de 

ankom till Sverige ska äktenskapet inte anses vara giltigt i Sverige. Lagförslaget syftar till att 

skydda barn från att fara illa och stärka deras självbestämmanderätt samt att alla barn ska ha 

samma rätt till skydd mot barnäktenskap oavsett härkomst.107 Tanken med förslaget är att den 

avgörande tidpunkten för prövningen av erkännande av äktenskapet är den fysiska ankomsten 

till Sverige. Detta för att förhindra att parterna väntar ut den underåriges 18-årsdag. 

Lagändringen innebär att det finns krav på att båda parterna måste varit minst 18 år när de 

anländer till Sverige för att deras äktenskap ska erkännas i landet.108 

 

                                                 
102 SOU 2017:96 s. 125. 
103 SOU 2017:96 s. 101. 
104 SOU 2017:96 s. 97 ff. 
105 SOU 2017:96 s. 39. 
106 SOU 2017:96 s. 47 f. 
107 SOU 2017:96 s. 120 ff. 
108 SOU 2017:96 s. 108. 
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Utredningen har även tittat på vad som talar mot utredningens förslag. Ett vanligt 

förekommande problem är att barn som uppger sig vara gifta uttrycker att de vill fortsätta vara 

gifta eftersom de känner sig trygg tillsammans med sin partner. Artikel 12 i barnkonventionen 

anger att barns egna åsikter ska beaktas i de beslut som rör dem. Vidare framgår det i de 

allmänna kommentarerna av barnrättskommittén att barnets har rätt att bli hörd. Detta 

motargument bemöts i utredningen genom att belysa att det bör ifrågasättas om barn frivilligt 

ingått barnäktenskap. Med den bakgrunden utgör artikel 12 i barnkonventionen inget hinder för 

att vägra erkännandet av barnäktenskap. En annan aspekt som har beaktats i förslaget är att 

lagändringen kan innebära negativa konsekvenser för den enskilde. Om ett äktenskap inte 

erkänns i Sverige saknar det rättsverkningar i landet. Det innebär att den enskilde förlorar rätten 

att hävda rätt till underhåll, överta gemensam bostad eller bohag samt att legalt ärva sin partner. 

Genom Sveriges lagstiftning anses inte en underårig få en sämre ställning som ogift på grund 

av att en enskild förlorar de rättigheterna eftersom barn skyddas av andra lagregler i den svenska 

lagstiftningen.  Barn skyddas av lagregler i föräldrabalken som anger att barn har rätt att få 

underhåll från sina föräldrar och genom bestämmelser i socialtjänstlagen om barns rätt till 

omvårdnad, trygghet och god fostran. Vidare finns bestämmelser i sambolagen som anger att 

uppdelning av gemensam bostad och bohag för samboende som inte är gifta. De rättigheter som 

ett barn förlorar genom att ett äktenskap inte erkänns är rättigheten att ärva sin maka eller make. 

Dock anses intresset att motverka barnäktenskap väga tyngre.109 Ett annat motargument som 

behandlats var att barn kan uppleva bristande stöd från sin närmaste omgivning om ett 

äktenskap inte erkänns. Därför är det viktigt vid ett genomförande av förslaget att understryka 

myndigheters ansvar för barns välmående genom engagerad omsorg, skydd och vägledning. I 

utredningen betonas att det är svårt att förutse negativa konsekvenserna som i praktiken kan 

uppstå för den enskilde.110 

 

Utredningens förslag innebär att en ny punkt i 1 kap. 8 a § IÄL införts vilket innebär att även 

om äktenskap ingåtts innan 18 års ålder och minst en av parterna varit under 18 år vid 

ankomsten till Sverige kan äktenskap erkännas om det föreligger synnerliga skäl 1 kap. 8 a § 2 

st. IÄL. Det anses vara begränsade möjligheter att godkänna barnäktenskap. Definitionen av 

vad synnerliga skäl kan vara framgår inte, dock framgår det att endast det faktum att båda 

parterna har fyllt 18 år utgör inte synnerliga skäl för att erkänna äktenskapet. Vidare framgår 

det att definitionen av synnerliga skäl får utvecklas genom tillämpningen av lagregeln med 

hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet. Europakonventionens bestämmelser om skydd 

för familjelivet behöver inte beaktas eftersom äktenskapet och familjelivet endast kan ha varit 

kortvarigt. Hänsyn till om personerna har barn har ej betydelse, barnets bästa är inte i Sverige 

beroende av om föräldrarna är gifta eller inte. Det går inte att utesluta att det kan uppstå 

situationer då ett barnäktenskap bör erkännas för att Sverige ska leva upp till de internationella 

åtaganden som landet har åtagit sig att följa.111 

 

6.2 Remissvar från myndigheter 

Efter genomförandet av en utredning om ett förslag kan regeringen skicka förslaget på remiss 

till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter innan regeringen tar 

ställning till förslaget. Syftet med att skicka ett förslag på remiss är att regeringen låter berörda 

uttrycka sina tankar kring förslaget samt för att se om förslaget har något stöd.112 Regeringen 

har låtit 57 myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter yttra sig kring 

förslaget. 

                                                 
109 SOU 2017:96 s. 106 ff. 
110 SOU 2017:96 s. 110. 
111 SOU 2017:96 s. 122 f. 
112 Regeringskansliets webbplats, Remiss SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap. 
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6.2.1 Skatteverket 

Skatteverket har fått möjlighet att yttra sig om utredningens förslag. I remissvaret framgår det 

att myndigheten är positiv till en skärpt lagstiftning kring erkännande av barnäktenskap. Men 

de anser att utredningens förslag inte är tillräckligt för att motverka erkännande av 

barnäktenskap i Sverige. Det Skatteverket syftar på är att förslaget kommer sakna tillräcklig 

effekt för att motverka barnäktenskap eftersom det endast syftar till att förhindra erkännande 

av äktenskap som ingåtts av parter som anlänt till Sverige innan de fyllt 18 år. Vidare föreslår 

Skatteverket att åldern ska höjas till att omfatta personer upp till minst 25 års ålder. 

Myndigheten menar att utredningens förslag kan medföra oönskade tröskeleffekter i form av 

att ett äktenskap kommer att erkännas som ingåtts av en 15 åring men som är 18 år vid 

ankomsten till Sverige medan ett äktenskap som ingått av en person som var 17 och ett halvt år 

som ankommer till Sverige innan denne fyllt 18 år inte erkännas. Det som blir problematiskt är 

att regeln då blir motsägelsefull genom att erkänna ett ingående barnäktenskap av en person 

som varit 15 år vid vigseln men inte en person som varit 17 och ett halvt år vid ingåendet av 

äktenskapet. En annan negativ konsekvens av utredningens förslag är att personer inte ger sig 

till känna för svenska myndigheter förrän efter sin 18-årsdag för att kringgå reglerna. 

Myndigheten föreslår en bestämmelse som reglerar att alla barnäktenskap oavsett anknytning 

och ålder vid ankomsten inte ska erkännas. I situationer där det inte finns någon anknytning till 

Sverige anser myndigheter att äktenskap kan erkännas om det föreligger särskilda skäl.113 

 

6.2.2 Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen uttryckte i sitt remissvar att reglerna kring erkännande av barnäktenskap 

bör utvidgas avseende barn som inte haft någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingåtts. 

Myndigheten betonade att de tidigare uttryckt att gifta barn som ankommer till Sverige har ett 

sämre rättsligt skydd mot barnäktenskap än barn med anknytning till Sverige vilket inte är 

förenligt med barnkonventionen. Därför godkänner de delvis utredningens förslag. De stödjer 

inte utredningens lagförslag avseende undantagsregeln synnerliga skäl. Finns det en 

undantagsregel är det möjligt för barn att leva i barnäktenskap i Sverige vilket är oförenligt med 

Sveriges internationella åtaganden. Barnombudsmannen anser att det finns anledning att 

bestämmelsen ska omfatta personer upp till 25 års ålder. De betonar att för personer som är 

myndiga kan det finnas ett behov av en undantagsregel som erkänner äktenskap i fall där det 

föreligger synnerliga skäl. Detta för att lagstiftningen inte ska inskränka den enskildes 

rättigheter enligt internationella åtaganden.114 

 

6.2.3 Rädda Barnen 

Rädda Barnen har en positiv inställning till utredningens förslag eftersom det kommer leda till 

att fler barn skyddas mot barnäktenskap. De instämmer med utredningen om att trots att barn 

går miste om de rättsverkningar som ett äktenskap innebär i Sverige är intresset att skydda barn 

från äktenskap starkare. Vidare betonar de att precis som utredningen framhäver vore det 

orimligt att i vissa fall inte erkänna utländska äktenskap där parterna är 18 år när de anländer 

till Sverige och de ingått äktenskap medan minst en av parterna varit under 18 år. Det rädda 

Barnen är negativa till är undantagsregeln synnerliga skäl. De menar att det inte är förenligt 

med barnets rättigheter eftersom barnäktenskap inskränker enskilda barns möjligheter att få 

sina behov tillgodosedda av barnkonventionen, att det strider mot den grundläggande principen 

om alla barns lika värde och förbud mot diskriminering eftersom Sverige har skyldigheten att 

                                                 
113 Skatteverket. (2018), Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96), s. 1 f. 
114 Barnombudsmannen. (2018), Remissvar - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 

2017:96). 
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se till att alla barn i landet åtnjuter samma rättigheter samt de negativa konsekvenserna med 

barnäktenskap. Vidare betonar Rädda Barnen att barn som ankommer till Sverige vars 

äktenskap inte erkänns hamnar i en utsatt situation och då är i behov av stöd från myndigheter 

i Sverige. Rädda Barnen menar att det bör finnas en särskild rutin för Socialtjänsten i den 

aktuella kommunen för att hantera sådana situationer.115 

 

6.2.4 Kvinnors nätverk 

Kvinnors Nätverk som är en ideell organisation som bedriver opinionsbildning, 

informationsspridning, kunskapsdelning och stödjande verksamhet med målsättningen att 

kvinnors och barns mänskliga rättigheter ska bli tillgodosedda är positiva till en skärpt 

lagstiftning gällande erkännande av barnäktenskap ingångna utomlands. I sitt remissyttrande 

framgår det att de hade velat ha en lagstiftning som i princip aldrig erkänner några 

barnäktenskap överhuvudtaget när äktenskapet ingåtts där minst en part varit under 18 år. 

Kvinnors Nätverk uttryckte att de ansåg att personer i åldrarna 18 till 20 år även bör omfattas 

av en skärpt lagstiftning gällande erkännande av barnäktenskap ingångna utomlands. De menar 

även att det finns möjlighet att kringgå bestämmelsen utredningens presenterat genom att ange 

ett annat datum för ankomsten till Sverige. Detta för att det ska verka som att båda parterna som 

ingått äktenskap varit 18 år vid ankomsten till Sverige för att äktenskapet ska vara giltigt i 

Sverige.116 

 

6.2.5 Övriga remissvar 

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Stockholm har angett liknande remissvar. De är 

båda positiva till utredningens förslag men anser att undantagsregeln bör utredas ytterligare för 

vilka fall den är avsedd att tillämpas i.117 Socialnämnden i Botkyrka kommun har även besvarat 

remissen angående utredningens förslag. De anser att den nuvarande lagstiftningen är 

otillräcklig i den mån att den inte uppfyller kravet att alla barn ska ha lika skydd mot 

barnäktenskap oavsett medborgarskap. Socialnämnden anser att undantagsbestämmelsen om 

att erkänna barnäktenskap vid synnerliga skäl ska tas bort med hänsyn till att bestämmelsen inte 

har tillämpats sedan 2014.118 Sveriges advokatsamfund stödjer delvis förslaget. De stödjer inte 

delen avseende undantagsbestämmelsen om att erkänna barnäktenskap vid förekomsten av 

synnerliga skäl. Undantagsbestämmelsen ger en möjlighet att erkänna barnäktenskap vilket 

strider mot internationella åtaganden. Advokatsamfundet anser att det bör utredas ytterligare 

angående rättsverkningarna av att inte erkänna äktenskap i Sverige för att se till att den 

enskildes rättssäkerhet och rättigheter i övrigt säkerställs.119 Folkhälsomyndigheten anser sig 

inte ha kompetens att yttra sig vidare kring innehållet i lagförslaget.120 

  

                                                 
115 Rädda Barnen. (2017), Rädda barnens svar på remissen - Utvidgat hinder mot utländska barnäktenskap 

(SOU 2017:96) 
116 Kvinnors Nätverk. Remissvar till Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96), s. 1 ff. 
117 Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndighetes remissvar på delbetänkandet utvidgat hinder mot 

utländska barnäktenskap (SOU 2017:96), s. 1 & Länsstyrelsen Stockholm (2018), Delbetänkande om Utvidgat 

hinder mot utländska barnäktenskap SOU 2017:96, s. 1. 
118 Domstolsverket. (2018), Remissyttrande över betänkandet Utvidgat hinder mot erkännande av utländska 

barnäktenskap (SOU 2017:96) och Socialnämnden i Botkyrka kommun (2018), Remissvar Utvidgat hinder mot 

erkännande av utländska barnäktenskap, SOU 2017:96. 
119 Sveriges advokatsamfund. (2018), Remissvar avseende Utvidgat hinder mot utländska barnäktenskap (SOU 

2017:96).  
120 Folkhälsomyndigheten. (2018), Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Utvidgat hinder mot erkännande 

av barnäktenskap (SOU 2017:96). 
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7. Analys 
Barnäktenskap är förbjudet i Sverige i dag. Att ingå äktenskap kräver en vuxen människas 

mognad. Barnäktenskap leder till många negativa konsekvenser där barn bland annat går miste 

om sin barndom och där deras psykiska och fysiska hälsa blir negativt påverkad. 

Barnkonventionen har bidragit till Sveriges skyddande lagbestämmelser kring barn. 

Konventionen syftar till att tillförsäkra barn grundläggande rättigheter och skydda dem mot 

utnyttjande och övergrepp. Den svenska lagstiftningen har genomgått förändringar för att 

motverka barnäktenskap. Det är inte längre möjligt att ingå äktenskap från 15 års ålder genom 

särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Vidare har två nya straffbestämmelser införts i BrB, rörande 

äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. I det förstnämnda brottet vill 

lagstiftaren förhindra att barn utnyttjas av vuxna människor som de befinner sig i en 

beroendeställning gentemot. Detta har inte heller tidigare varit tillåtet i Sverige. Genom den 

nya lagbestämmelsen vill lagstiftaren sända ett tydligt budskap till potentiella förövare och offer 

att det inte är tillåtet att tvinga någon att gifta sig. 

 

Vad krävs för att erkänna ett utländskt ingånget äktenskap? 

Sverige har skyldighet att se till att alla barn oavsett medborgarskap erbjuds skydd och stöd i 

landet. Det finns lagstiftning i Sverige som skyddar barn som ingått äktenskap utanför Sverige. 

Huvudregeln är att utländska äktenskap erkänns i Sverige om är giltigt i det land som 

äktenskapet ingåtts i. Det finns tre undantag från huvudregeln som hindrar erkännande av 

äktenskap som ingåtts utomlands. Det första är om någon av parterna var svensk medborgare 

eller hade sin hemvist i Sverige, och det vid tidpunkten för ingåendet fanns hinder mot 

äktenskap enligt svensk lag. Ett sådant hinder är, vilket fastslagits i ett avgörande från HFD, 

när en av parterna är under 18 år vid ingåendet av äktenskapet, eftersom man enligt svensk 

lagstiftning måste vara minst 18 år för att få ingå äktenskap. Om någon av parterna var under 

18 år vid ingåendet av äktenskapet och minst en av dem var svensk medborgare eller hade sin 

hemvist i Sverige erkänns alltså inte äktenskapet i Sverige. Det andra undantaget föreligger om 

ett äktenskap ingåtts utanför Sverige genom tvång. För att undantaget ska vara tillämpligt ska 

det röra sig om allvarligt tvång där den personen inte själv haft möjlighet att fatta beslut om 

denne velat ingå äktenskap eller inte. Ett fall där äktenskap ingåtts av en 15-åring som uppgav 

att hon tvingats ingå äktenskapet i enlighet med familjens traditioner utan eget inflytande 

avgjordes av migrationsöverdomstolen. Domstolen ansåg dock att det inte förelegat sådant 

allvarligt tvång att äktenskapet kunde erkännas som giltigt i Sverige. Det tredje undantaget 

innebär att båda parterna måste närvara vid vigseln om minst en av parterna haft sin hemvist i 

Sverige eller var svensk medborgare vid ingåendet av äktenskapet utanför Sverige.  

 

Trots att något av de tre undantagen är uppfyllda kan ett äktenskap ändå erkännas om det 

föreligger synnerliga skäl, till exempel att parterna varit gifta en lång tid. Möjligheten att 

upphäva bestämmelsen har diskuterats, men det ansågs orimligt i beaktande av att det kan finnas 

fall då barnäktenskap måste kunna erkännas. Ett exempel på detta är till exempel om parterna 

vid tidpunkten för ingåendet av äktenskapet inte hade anledning att beakta svenska normer. 

Även med hänsyn till Europakonventionen om rätten till privat- och familjeliv är det inte rimligt 

att ha ett undantagslöst förbud mot erkännande av barnäktenskap. Det har dock vidtagits 

åtgärder för att minska möjligheten att tillämpa undantagsregeln genom att kravet höjts från 

särskilda skäl till synnerliga skäl. 

 

En annan bestämmelse i den svenska lagstiftningen som gör det möjligt att inte erkänna 

barnäktenskap är principen ordre public. Principen innebär att ett beslut eller en dom från en 

främmande stat inte får tillämpas om det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 

rättsordningen. Det ska röra sig om värderingar som är av större vikt och där avvikelserna är av 
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väsentlig art. Även om bestämmelsen ska tillämpas restriktivt är den tillämplig om en part varit 

mycket ung vid äktenskapets ingående eller om tvång förelegat. Kammarrätten har tillämpat 

principen med argumentet att det är oförenligt med grunderna i den svenska rättsordningen att 

erkänna ett äktenskap ingånget av en 14-åring trots att det förflutit tio år sedan vigseln och 

parterna hade flera barn tillsammans. I ett liknande rättsfall från förvaltningsrätten 

konstaterades att barnäktenskap inte accepteras av den svenska lagstiftningen och att det därför 

var oförenligt med grunderna i den svenska rättsordningen att erkänna ett äktenskap ingånget 

av en 14-åring även om parterna hade barn och det gått tjugofem år sedan vigseln. 

 

Sverige vill begränsa möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare. Det är 

visserligen olagligt i Sverige att ingå äktenskap om någon av parterna är under 18 år, men det 

finns det ingen sådan regel som skyddar barn som ingått äktenskap utan anknytning till Sverige 

och som gift sig utomlands men som befinner sig i Sverige. Med anledning härav har ett förslag 

till ytterligare en bestämmelse i 1 kap. 8 a § IÄL presenteras. Bestämmelsen skulle innebära att 

äktenskap där minst en av parterna var under 18 år när äktenskapet ingicks och någon av 

parterna är under 18 år vid ankomst till Sverige inte erkänns. Regeringen skickade förslaget på 

remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter för att låta 

berörda uttrycka sina tankar om förslaget. Skatteverket besvarade remissen och var i huvudsak 

positiv till att ytterligare begränsa erkännande av barnäktenskap, men ansåg inte att förslaget 

var tillräckligt för att motverka barnäktenskap. Myndigheten menar att inga äktenskap som 

ingåtts av barn ska erkännas oavsett anknytning och ålder vid ankomsten till Sverige. De vill 

höja åldern till att minst omfatta personer som vid ankomsten är 25 år. Barnombudsmannen 

delar Skatteverkets mening angående förslaget och menar att undantagsregeln synnerliga skäl 

gör det möjligt för barn att leva i äktenskap i Sverige och att detta är oförenligt med Sveriges 

internationella åtaganden. Även Rädda Barnen stödjer utredningens förslag bortsett från delen 

med undantagsregeln eftersom den inte är förenlig med barnkonventionen. De betonar att, även 

om ett barnäktenskap inte erkänns i Sverige hamnar barn ofta i en utsatt situation som 

Socialtjänsten i den aktuella kommunen behöver särskilda rutiner för att hantera. Kvinnors 

Nätverk är positiva till ny lagstiftning inom området. De hade dock önskat en lagstiftning som 

aldrig erkänner ett äktenskap där en av parterna varit under 18 år vid ingåendet, samt att 

personer upp till 20 år omfattas av bestämmelsen. Socialnämnden i Botkyrka kommun och 

Sveriges advokatsamfund är även de positiva till stärkt lagstiftning på området, men anser även 

de att undantagsregeln borde tas bort. Även Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i 

Stockholm och Sveriges advokatsamfund stödjer förslaget med undantag av undantagsregeln. 

 

Alla remissvar som presenterats i arbetet uppvisar en positiv inställning till att stärka reglerna 

kring erkännande av barnäktenskap och menar att reglerna bör utvidgas till att även gälla barn 

som inte haft någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Många remissinstanser är 

också positiva till utredningens förslag. Däremot är de flesta överens om att undantagsregeln 

synnerliga skäl antingen inte borde vara aktuell för utredningens förslag eller att bestämmelsen 

borde utredas ytterligare. 

 

Vad har myndigheter för ansvar angående barnäktenskap i Sverige? 

Migrationsverket har i asylärenden ett större ansvar när det gäller barn än vuxna och ska se till 

att barn får den hjälp och det stöd som de behöver. Om ett barn riskerar att giftas bort är det ett 

asylskäl eftersom det är en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna och risken för 

bortgifte ska noga utredas. Barnets bästa är en viktig bestämmelse som ska ligga till grund såväl 

utredningar som beslut. Det finns även en bevislättnadsregel, benefit of the doubt, som innebär 

att beviskraven är lägre för barn än vuxna. Regeln gör det möjligt att se barnets uppgifter som 

trovärdiga även om de inte alltid kan säkerställas. Undersökningar visar dock att det finns 
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brister i Migrationsverkets handläggning av gifta barn. Inte minst omedvetenheten om det stora 

antalet gifta barn som har att hantera tyder på detta. Stöder för handläggare som möter gifta 

barn är nästintill obefintligt, vilket har lett till undermåliga utredningar om barnäktenskap, utan 

helhetssyn och hänsyn till barnets bästa. 

 

Socialtjänsten är skyldig att göra skyddsbedömningar av barn när orosanmälningar inkommer.  

angående ensamkommande barn i Sverige. Myndigheten ska göra en skyddsbedömning genom 

samtal med både barnet och barnets maka eller make för att komma fram till vad barnets bästa 

är, att bo tillsammans med sin partner eller att placeras i ett hem för vård och boende. Det har 

betydelse för placeringen om barnet är över eller under 15 år. Eftersom det i Sverige är förbjudet 

att ha sexuella relationer med barn placeras alltid barn som är gifta och under 15 år i hem för 

vård och boende. För barn som är över 15 år krävs samtycke från barnet för en sådan placering. 

För att socialtjänsten ska kunna bedöma vad som är det bästa för barnet ska det under 

skyddsbedömningen utredas om det finns några påtagliga risker för barnets hälsa eller 

utveckling, om barnet känner trygghet med sin maka eller make samt barnets egen uppfattning 

om var hon eller han vill bo. Det är viktigt att betona att om ett barn bedöms kunna bo 

tillsammans med sin maka eller make beror det inte på att de är gifta utan på att personen är 

den enda anhöriga barnet har i Sverige och därmed har sin trygghet hos denne. 

 

Under hösten 2015 ankom det många skyddssökande till Sverige och därmed även gifta barn. 

Socialtjänstens arbetsbelastning ökade och ledde i en kommun till en JO-anmälan av 

myndigheten. Anmälaren ansåg att det inte skett tillräckliga utredningar eftersom 24 av de 25 

ensamkommande barnen som uppgav sig vara gifta placerades tillsammans med sin make. JO 

uttalade att en situation där ett barn är gift borde vara en sådan situation där ett barn är behov 

av skydd eller stöd. Vidare uttalade JO att det krävs omsorgsfulla utredningar för att avgöra om 

ett barns egentliga vilja är att bo tillsammans med sin make eller maka och om barnet är i behov 

av skydd eller stöd. 

 

Det finns för tillfället ingen lag i Sverige som hindrar landet från att erkänna äktenskap ingått 

av barn. Ett förslag om att ytterligare begränsa denna möjlighet har presenterats, men många 

remissinstanser anser inte att förslaget är tillräckligt för att förhindra erkännande av 

barnäktenskap. De flesta vill ha en bestämmelse utan undantag eller en bestämmelse som 

förhindrar erkännande av alla ingångna barnäktenskap. Hur regeringen kommer att gå vidare 

med förslaget återstå att se. 
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