
 

 

 

 

Tvångsäktenskap gällande barn under 18 

Finns det ett rättsligt skydd? 

 

 

Sumaya Osman Bouh & Ikraan Takow 

Huvudområde: Juridik 

Högskolepoäng: 7,5 hp 

Termin/år: VT 19 

Handledare: Catrine Tengqvist  

Examinator: Carl-Johan Nyström 

Kurskod: JU032G 

Utbildningsprogram: Förvaltningsjuridiska programmet 



 

1 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning…………………………………………………………………………………......2 

1 Inledning…………………………………………………………………………………………...3 

    1.1 Bakgrund………………………………………………………………………………….3 

    1.2 Syfte…………………………………………………………………………………........4 

    1.3 Metod och material……………………………………………………………………….4 

    1.4 Avgränsningar…………………………………………………………………………….5 

    1.5 Disposition………………………………………………………………………………..5 

2 Definition av barnäktenskap och tvångsäktenskap………………………………………....…..6 

    2.1 Vad är barnäktenskap?.................................................................................................... ............6 

    2.2 Vad är tvångsäktenskap?...................................................................................................... .......6 

3 Vad innebär de nya lagar/lagändringar som införts som skydd för tvångsäktenskap?...........7 

   3.1 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap................................................................7 

   3.2 Erkännande av utländska barnäktenskap.................................................................................... .8 

4 Rättsfallsanalys..............................................................................................................................11 

    4.1 Karlstad fallet……………………………...………………………………………………………..11 

    4.2 Analys…....……………………………………………………………………..………………......13 

    4.3 Östersund fallet……………………………………………………………………………………..13 

   4.4 Analys…………………………………………………………………………………………….....16 

5 Slutdiskussion....………………………………………………………………………………………..17 

    5.1 Avsnitt 3…………………………………………………………………………………….……....17 

    5.2 Avsnitt 4………………………………………………………………………………………….…17 

6 Källförteckning……………………………………………………………………………………...…19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Sammanfattning 
 

I Sverige så får inte svenska medborgare under 18 år ingå i ett äktenskap, vilket gör att 

barnäktenskap inte är giltigt. Barnäktenskap innebär när en eller båda parter är under 

18 år och ingår i ett äktenskap. Det kan även ske vid tvång, att man tvingar ett barn 

ingå i äktenskap vilket är tvångsäktenskap. I den svenska lagen framgår det tydligt 

vad som är gällande rätt för både barnäktenskap och tvångsäktenskap. Barnäktenskap 

kan ske utomlands men så fort en av parterna kommer till Sverige så blir äktenskapet 

ogiltigt eftersom svensk lag inte erkänner utländska barnäktenskap. 

I denna uppsats förklaras de lagändringar för ökat skydd mot barn/tvångsäktenskap 

som infördes 2014 & 2019. Sedan presenteras det två rättsfall med en varsin analys för 

att praktiskt förstå vilka faktorer som är avgörande i dömande av fall om 

barnäktenskap.  

 

Uppsatsen består av 5 721 ord exklusive innehållsförteckning, sammanfattning och 

källhänvisning.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Vi har valt att skriva om tvångsäktenskap gällande barn under 18 och undersöka om 

det finns ett rättsligt skydd för barn i denna situation. Barnäktenskap är ett äktenskap 

där en eller båda parter är under 18 år, ofta är ena parten myndig och den andra 

minderårig. På senare år har detta ämne varit aktuellt på en samhällsnivå, nationell 

nivå och en global nivå. Det har varit en fråga på agendan både juridiskt och politiskt. 

Det är som nämnt ovan en aktuell fråga på en global nivå, där 12 miljoner flickor 

under 18 år gifts bort varje år och 650 miljoner av världens kvinnor idag giftes bort 

som barn. Denna problematik är vanligast i Sydasien och i Afrika, söder om Sahara. 

Det förekommer även i Mellanöstern, Nordafrika och bland andra grupper i delar av 

Asien.1  

År 2015 antog världens länder en historiskt FN-agenda, Agenda 2030. Agenda 2030 

åsyftar att uppnå olika mål för en hållbar utveckling innan 2030, en av 

målsättningarna är att skydda utsatta flickor och avskaffa skadliga sedvänjor som 

barnäktenskap, könsstympning samt tidiga äktenskap.23 Det utförs ett gemensamt 

globalt arbete mot barnäktenskap och tvångsäktenskap men vi kommer att utgå från 

ett nationellt perspektiv i denna uppsats avseende problematiken.  

Denna typ av utsatthet började uppmärksammas i Sverige efter Fadime och Pela-

fallet. Pela och Fadime var två unga kvinnor som blev bragda av livet genom 

hedersmord. De mördades av männen i deras familj på grund av att de gått emot 

familjens sedvänjor.45 I samband med detta startades “Nätverket Stoppa 

Barnäktenskap” på initiativ av FN-förbundet.6  

 

Det förekommer allt mer idag att barn luras iväg på en semester under sommarloven 

till sina hemländer för att giftas bort, då skolan inte kan finnas till som skydd för 

barnen. Till följd av detta har skolan, socialen och polisen blivit bättre på att 

uppmärksamma och ingripa vid denna typ av brottslighet, och skolverket har kommit 

ut med stödmaterial för att motarbeta detta.7 

 

                                                 
1
 UNICEF. UNICEF.se 2018-04.  

2
Mohammad, Sara., Börjesson, Annelie, FN 2018-10-11.  

3  FN, FN 2015-09-27  
4 GAPF. Glöm aldrig Pela och Fadime 2019-04-02.  
5 GAPF. Glöm aldrig Pela och Fadime 2019-04-02.  
6 Weintraub, Nora. FN  2018-03-15 
7
Skolverket, skolverket 2011  
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Huvudsakligen grundas den aktuella problematiken i den växande hederskulturen i 

Sverige eftersom detta inte bara sker utanför våra gränser, utan planeras och sker 

även innanför våra gränser.  

 

Eftersom att vi är uppvuxna med två kulturer, den svenska och den somaliska har vi 

en annan typ av förståelse och kunskap om denna problematik. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att i vill undersöka detta utifrån ett juridiskt 

perspektivet och kartlägga vilket rättsligt skydd som är befintligt för barn som ingår 

äktenskap. Detta ämne intresserar oss eftersom vi anser att barn ska få vara barn men 

främst att barn ska skyddas av lagen från denna typ av utsatthet. Tvångsäktenskap 

kan i sin tur leda till att barnet utsätts för andra typer av brott som bl.a. “våldtäkt och 

sexuella övergrepp”, därför anser vi denna problematik vara viktig. 

Vi vill utreda det rättsliga skyddet för barn under 18 som utsätts för tvångsäktenskap 

i Sverige. Det vill säga vilka lagar och skyddsåtgärder som är befintliga och tolka 

dessa. 

 

Dessa är våra frågeställningar: 

● Vad innebär de nya lagar/lagändringar som införts som skydd för 

tvångsäktenskap gällande barn?  

● Vilka faktorer är avgörande när domstolen avgör mål om tvångsäktenskap? 

  

1.3 Metod och material 

 

Under skrivandet av uppsatsen hade vi två tillvägagångssätt. Vi använde oss av den 

rättsdogmatiska metoden och den rätts analytiska metoden. 

 

Rättsdogmatiska metoden är en tolkningsmetod som innebär att man gör en tolkning 

av olika rättskällor. Metoden grundas på de allmänt accepterade rättskällorna. Vi 

använder oss av denna metod för att ta reda på hur lagar har tillämpats och skyddar 

mot barnens rättigheter i förhållande till tvångsgifte. Under uppsatsen kommer vi 

även använda oss av följande rättskällor; lagtext, rättsfall och förarbeten. Med hjälp av 

denna metod kan vi besvara och analysera våra frågeställningar.8 

 

Vi kommer även använda oss av rätts analytiska metoden. Rätts analytiska metoden 

innebär att man inte bara identifierar gällande rätt utan analyserar rätten. Vi ska 

                                                 
8 Sandgren, 2018, s.48 
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använda oss av denna metod i vår rättsfallsanalys. Med hjälp av metoden kommer vi 

kunna förstå de avgörande faktorerna i vardera fall.9  

Vi kommer även använda oss av internet källor som exempelvis debattartiklar och 

betänkande från SOU. 

Vi kommer att studera förarbeten för att få en förståelse för grunden och uppkomsten 

av befintliga lagar vi anser vara relevanta för ämnet. De lagändringar som kommer 

behandlas är brottsbalken 4 kap. 4 c och d och Lag (1904:26 s.1) om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 8 a § 1-

4. Propositioner är det vi ska använda som underlag för vår första frågeställning, det 

kommer alltså vara en stor del av uppsatsen. Vi kommer att använda oss av Prop. 

2013/14:208 stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och Prop. 

2017/18:288 erkännande av utländska barnäktenskap. Dessa propositioner kommer ge 

oss en bakgrundsbild av lagändringarna för att kunna förstå dess innebörd. Eftersom 

vi har använt oss av två olika rättsfall så är syftet att man ska få en generell överblick 

om vad som är gällande rätt i tvångsäktenskap när det kommer till barn. 10 Vi har valt 

2 rättsfall där utfallet inte är likadant, men relevant för vårt ämne. På grund av detta 

har vi valt dessa rättsfall, vi ska göra en analys på vardera rättsfall och de varierande 

utfallen bidrar till en intressantare analys.  

 

Vi använder oss även av doktrin för att kunna studera och bilda förståelse under hela 

uppsatsens gång. 

 

1.4 Avgränsningar  

Tvångsäktenskap gällande barn under 18 år är en väldigt aktuell problematik globalt. 

Det är ett stort och omfattande ämne som kräver avgränsning. För att avgränsa denna 

uppsats så skall vi hålla oss på en nationell nivå. Lite inslag från ett globalt perspektiv 

kommer dock förekomma eftersom Prop. 2017/18:288 avser förbud mot erkännande 

av utländska barnäktenskap. Vidare kommer vi fokusera på det straffrättsliga 

perspektivet och därför framföra två propositioner som ligger till grund för 

lagändringarna i Brb 4 kap. 4 c och d och Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 8 a § 1-4. Vi kommer 

även undersöka två rättsfall och på så sätt kartlägga vilket rättsligt skydd som finns 

för barn.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort sammanfattning av vår uppsats. Sedan kommer 

bakgrund där vi kort förklarar vårt ämne och dess aktualitet. Därefter så tas syftet 

med arbetet upp och frågeställningar. Första avsnittet besvarar vår första 

frågeställning där vi använder oss av två propositioner som underlag. Avsnittet efter 

beskriver vi och gör en analys av två rättsfall som är relevanta för vårt ämne. 

Avslutningsvis så kommer vi till slutsatsen där vi har diskuterat utifrån uppsatsens 

innehåll och kopplingen mellan analysdelen och frågeställningarna.  

                                                 
9
 Sandgren, 2015, s45 

10 Sandgren, 2018, s.49 
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2 Definition av barnäktenskap och 

tvångsäktenskap  

 

2.1 Vad är barnäktenskap? 

 

I 2 kap. 1§ ÄktB  framgår det tydligt att den som är under 18 inte får ingå i ett 

äktenskap, vilket innebär att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lagstiftning. 

 

Det anses inte att barn under 18 uppnår den nivån av mognad som krävs för att 

kunna ta ställning till sina ekonomiska och personliga angelägenheter självständigt.11  

 

Uppfyller inte båda parter 18 årsgränsen uppstår äktenskapshinder och vigseln kan 

inte förrättas enligt 2 kap. 1§ ÄktB.  

 

2.2 Vad är tvångsäktenskap?  

 

Enligt 4 kap. 4 c § avser äktenskapstvång när någon som antingen genom olaga tvång 

eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå i ett äktenskap eller en 

äktenskapsliknande förbindelse. 

 

Det finns inte en uppenbar definition enligt svensk rätt som klargör vilken typ av 

tvång som krävs för att äktenskapet ska betraktas som ett tvångsäktenskap.  

I viss mån skiftar det som anses utgöra tvång mellan olika rättsområden12. Äktenskap 

i Sverige som ingåtts under tvång accepteras inte 4 kap. 4 c §.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Justitedepartementet. Regeringen 2014-05. 
12

  Nationalencyklopedin. NE 2019-05-03 
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3 Vad innebär de nya lagar/lagändringar som 

införts som skydd för tvångsäktenskap?  
 

För att besvara vår första frågeställning skall vi redogöra för två nya lagändringar, 

Brottsbalken 4 kap. 4 c och d och Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 8 a § 1-4.   

För att kunna förstå de nya lagändringar som är befintliga idag ska vill framföra 

proposition (2013/14:208) & proposition (2017/18:288) som förklarar grunden till de 

nya bestämmelserna och dess innebörd.  

 

3.1 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 

 

En ny lagstiftning mot äktenskapstvång trädde i kraft den 1 juli 2014. 

Den nya lagen innebär att tvinga och pressa någon mot sin vilja till giftermål är 

straffbart.  Enligt brottsbalken 4 kap. 4c § så framgår det att den som tvingar någon att 

ingå ett äktenskap döms till fängelse högst fyra år.  
 

Den nya lagstiftningen har även kriminaliserat försök och förberedelse till 

äktenskapstvång, exempelvis som att lura en individ till utlandsresa med syftet att 

denne ska tvingas ingå i äktenskap genom utnyttjande eller tvång. Brottsbalken 4 kap. 

4d § säger att den som lurar en individ till utlandsresa för att tvingas ingå ett 

äktenskap döms till fängelse i högst två år. 13   

 

I brottsbalken 4 kap. 4 c och d så framgår det väldigt tydligt att både tvångsäktenskap 

i sverige och vilseledande till tvångsäktenskapsresa är olagligt.  Innan den nya lagen 

trädde i kraft, så framfördes det i propositionen (2013/14:208) hur man ska kunna 

förebygga handlingar kring tvångsäktenskap och barnäktenskap. Regeringen kom 

även med förslaget att ta bort möjligheten för personer under 18 år som ville få 

tillstånd att gifta sig. I äktenskapsbalken 2 kap. 1§ framgår det att den som är under 18 

inte får ingå i ett äktenskap. Inom svensk rätt så kan inte barnäktenskap och 

tvångsäktenskap tolereras. I grunden så får barn inte gifta sig. Under varje år fram till 

2013 så hade en betydligt mindre mängd barn fått dispens för att få gifta sig i Sverige, 

och även äktenskapet som hade skett i utlandet och folkbokförts i Sverige. 

  

I propositionen diskuterade regeringen hur man på ett effektivt sätt skulle kunna 

hindra barnäktenskap och tvångsäktenskap och att de lagar som fanns då hade alltför 

stora luckor. För att åtgärda de stora luckorna föreslog regeringen att det 

straffrättsliga och civilrättsliga skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap 

skulle stärkas. På så sätt stiftades brottsbalken 4 kap. 4c och d§ som har stärkt de 

straffrättsliga och civilrättsliga skyddet mot barnäktenskap.  

 

                                                 
13

Länsstyrelsen Östergötland, hedersfortryck 2018-12-13.   



 

8 

Barnrättskommittén som kontrollerar att barnkonventionens regler följs, råder att man 

ska vara minst 18 år för att ingå i ett äktenskap.14 Barnrättskommittén har även erkänt 

tidigare äktenskap som en skadlig praxis, eftersom när unga flickor blir gravida kan 

de medföra hälsorisker och därtill hindra de från utbildning.15 

Till följd av denna proposition så kom det nya straffrättsliga och civilrättsliga 

bestämmelser som är befintliga idag, och som ska ha stärkt skyddet mot 

tvångsäktenskap och barnäktenskap. I brottsbalken så infördes två nya brott. 

Ytterligare upphävdes möjligheten för barn att kunna ansöka om dispens för att gifta 

sig.  

 

Äktenskapstvång blev ett nytt brott som gäller den individ som antingen genom olaga 

tvång eller utnyttjande av utsatt situation förmår en person att ingå i ett äktenskap 

eller ett äktenskapsliknande kontrakt. Straffet för detta brott är fängelse i högst fyra år 

(brottsbalken 4 kap, 4 c §, 4 d §). Det som var nytt i denna lagändring är 

kriminaliseringen av att utnyttja någons utsatta situation. Tidigare hade dock fall där 

det förekom tvång kunnat straffas som olaga tvång. 16 

 

När ett barn är beroende av en vuxen, och denne utnyttjar sin position till att pressa 

barnet till giftermål eller arrangerar äktenskapet mot barnets vilja uppstår frågan om 

att barnets utsatta situation utnyttjas.  

 

 

I svensk äktenskapsrätt har utgångspunkten sedan länge varit att en person under 18 

inte är redo för ett äktenskap, och nu avskaffades möjligheten för äktenskapsdispens. 

Utan undantag kommer den lägsta åldern för att kunna ingå i äktenskap vara 18 år 

enligt äktenskapsbalken 2 kap. 1§ . 17  

 

 

 

3.2 Erkännande av utländska barnäktenskap 

 

År 2019 1 januari trädde en ny lagstiftning i kraft gällande ett förbud mot erkännande 

av utländska barnäktenskap. Den nya lagstiftningen framgår i Lag (1904:26 s.1) om 

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 8 

a § 1-4.   
 

Förbudet berör alla oavsett vilken anknytning personen eller båda parter har till 

Sverige, när de ingick i ett äktenskap eller hur gamla de är när frågan prövas av en 

myndighet. Om en eller båda parter fortfarande är ett barn vid prövningen ska det 

inte gå att göra undantag från förbudet18 

                                                 
14 Prop. 2013/14:208 sida 23 
15

 UNICEF, UNICEF 2018-04.   
16 Prop. 2013/14:208 s. 46 
17 Justitiedepartementet, Regeringen 2014-05 
18 Civilutskottets betänkande 2018/19:CU4. Sveriges Riksdag 2018-11-21. 
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Vi kommer att använda prop. 2017/18:288 som underlag för att beskriva motiveringen 

bakom denna befintliga lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019. 

 

I Lag (1904:26) 1 kap. 8 a § 1 framgår det tydligt om någon av parterna var under 18 år 

vid tidpunkten för äktenskapets ingående ska det inte erkännas i Sverige. I Prop. 

2017/18:288 så framgick det av regeringens bedömning att skyddet mot 

barnäktenskap borde stärkas ytterligare genom att erkännande av utländska 

barnäktenskap ska begränsas.19 

 

I ytterligare 2 kap. 1§ ÄktB20 framgår det tydligt att den som är under 18 inte får ingå i 

ett äktenskap, och sedan den nya lagändringen om stärkt skydd mot barnäktenskap 

infördes år 2014 har även förutsättningen för dispens avskaffats.  

 

Vidare i propositionen var det tydligt att samtliga remissinstanser höll med 

regeringen och utredningens bedömning om att stärka skyddet mot barnäktenskap.21 

 

Regeringen ansåg även att en ändring av lagstiftning inte var tillräcklig utan att 

arbetet mot barnäktenskap måste ske via instanser och på myndighetsnivå. Det 

regeringen vill betona här är att myndigheter skulle öka sin kunskap i förhållande till 

barnäktenskap. För att kunna bidra med rätt stöd och skydd till unga vuxna och barn 

som far illa och identifiera problemet när de stöter på dem. Detta var något som även 

remissinstanserna höll med om och ville betona.22  

 

Barnäktenskap begränsar barns möjlighet att kunna äga sin rättighet och just därför är 

det oacceptabelt. Det är enligt svensk rätt ett absolut krav att båda parterna ska vara 

minst 18 år för att kunna ingå i ett äktenskap. 23 

 

I propositionen förklarades det hur en utveckling i Sverige hade skett där antalet 

asylsökande från länder där barnäktenskap är normaliserat hade ökat. Till följd av de 

siffror migrationsverket presenterade i sin rapport hade det blivit angeläget att på nytt 

se över regleringen om erkännande av utländska barnäktenskap. Lagstiftningen 

ansågs utifrån regeringens bedömning innehålla för stora luckor och var därmed inte 

stark nog.24 Lag (1904:26) 1 kap. 8 a § 2 & 4 är tydlig med att om någon av parterna har 

hemvist i Sverige eller är svenska medborgare när äktenskapet ingåtts enligt utländsk 

lag erkänns inte äktenskapet. Den svenska åldersgränsen finns till som skydd för 

enskilda från tidiga äktenskap, och Lag (1904:26) 1 kap. 8 a §  1-4 om förbud om 

erkännande av utländska barnäktenskap som infördes 2019 har i princip samma syfte.  

 

                                                 
19 Prop. 2017/18:288, s. 6  
20 Sveriges Rikes Lag, 2019 
21 Prop. 2017/18:288, s. 6 
22 Prop. 2017/18:288, s. 9 
23

Prop. 2017/18:288, s. 10  
24 Prop. 2017/18:288, s. 10 
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Det var alltså dags att garantera att åldersgränsen skulle få ett större genombrott i vårt 

samhälle, eftersom det dåvarande skyddet varierade beroende på om personen hade 

en anknytning till Sverige eller inte. 25 

 

Det var dock inte säkert att problematiken som uppstod på grund av barnäktenskap 

skulle upphöra via förbudet, eftersom barnet inte kan skyddas efter denne fyllt 18. I 

Sverige lägger vi stor vikt på barns rätt till skydd och stöd, vilket inte kan säkerställas 

på en internationell nivå alltså innan barnet kommer till Sverige. Man kan inte med 

vår lagstiftning förhindra barnäktenskap från att ske innan barnet befinner sig i 

Sverige. 26 

 

Men trots faktumet att man inte kan förhindra det från att ske bortom våra gränser 

ville regeringen se till så att barnäktenskap inte fick en inverkan här. Sverige har 

kommit längre i denna fråga i förhållande till andra länder. 27  

 

Genom att ha infört ett förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap Lag 

(1904:26) 1 kap. 8 a §  1-4 resulterade det i att den svenska åldersgränsen som har till 

syfte att skydda enskilda fick en starkare betydelse för alla barn i vårt samhälle.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Prop. 2017/18:288, s. 11 
26

 Prop. 2017/18:288, s. 11 
27

 Prop. 2017/18:288, s. 11 
28 Prop. 2017/18:288, s. 11 
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4 Rättsfallsanalys 
 

För att besvara vår andra frågeställning “vilka faktorer är avgörande när domstolen 

avgör mål om tvångsäktenskap?” ska vi beskriva två rättsfall som överklagats till 

hovrätten. Vi ska även göra en analys på avgörandet i vardera fall för att identifiera 

vilka faktorer som varit avgörande i målet och analysera hovrättens bedömning.  

 

4.1 Rättsfall B 2701-18  

 

Bakgrund 

Det här fallet avser R.A som är född år 2001, hon kom till Sverige hösten 2015 med sin 

familj, A.Y och Rana A är hennes föräldrar.  

Hösten 2015 kommer M.A till R.As föräldrar och ber om hennes hand vilket godkänns 

av föräldrarna. I november 2015 kommer RA hem från skolan till att släktingar är 

samlade och efter att ha läst en vers ur koranen blir hon tillsagd att hon är förlovad.  

 

Det hölls en fest i Dals-Rostock den 5 december 2015, inför festen köptes det klänning 

till R.A, dock inte en vit och hon besökte frisören. Till en början närvarade kvinnor 

och barn på en plats och männen på en annan. En så kallad manlig sheik var 

närvarande, han skrev ett kontrakt som skrevs på av pappan A.Y och “maken” M.A. 

Männen anslöt sig till kvinnorna och barnen efter att kontraktet skrivits under.  

 

M.A har efter festen besökt och övernattat hos R.As familj i Årjäng ett flertal gånger, 

han och R.A har dock inte delat säng.  

R.A ringde först till polisen den 24 december 2015, polisen åkte ut till campingen och 

tog med sig R.A, hon omhändertogs sedan enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga).  

 

Polisen höll sitt första förhör med R.A den 25 december 2015, i förhöret yttrade R.A 

sig om tvångsgifte och skiftande att hon skulle giftas bort och var gift.  

 

Kontraktet har översatts av en auktoriserad översättare och är handskrivet. I 

kontraktet framgår det att den 5 december 2015 ingick R.A och M.A i äktenskap, 

kontraktet är rubricerat med “Äktenskapskontrakt enligt islamisk lag”.  

 

Fortsättningsvis framgår det i kontraktet b.la. att parterna samtyckt och accepterat att 

ingå i äktenskap med den andra parten.  

 

Detta kontrakt har som tidigare nämnt skrivits på av pappan, “maken” och har 

bevittnats av två andra individer. 29 

 

Enligt R.As uppgifter framgår det att hon till en början vill yttra sig om att hennes 

föräldrar inte hotat henne utan hotet kommer från morbröderna. När M.A 

tillsammans med sina släktingar kom till familjen för att fråga om han får gifta sig 

                                                 
29 Värmlands Tingsrätt mål nr. B 763-16 dom meddelad 2018-04-04 
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med R.A befann hon sig i skolan. En vers ur koranen lästes upp när hon kom hem och 

sedan gratulerades hon.  

 

Mamman hade talat med R.A om giftermål och förespråkat detta, hon indikerade 

även att detta är något som gynnar henne. Pappan däremot var inledningsvis mot 

detta på grund av åldern och ville se R.A fullfölja sina studier. Men efter påtryckning 

från släktingar ändrade pappan sig, för att få föräldrarnas medgivande ringde 

släktingar dag och natt.  

 

M.As ståndpunkt i detta hade hon ingen vetskap om. Innebörden av kontrakten som 

skrevs var att M.A hade rätt till att besöka familjen och träffa Rayan, således tillhörde 

hon M.A. Eftersom dem inte haft ett sexuellt umgänge fullbordades inte äktenskapet, 

dock anses hon gift enligt kontraktet. I förhöret uttrycker hon att dem anses gifta 

enligt sharia, hon kan inte bryta kontraktet och är hans fru, hon anger även att hon är 

förlovad.  

 

Hovrättens bedömning/utredning  

  

Hovrätten tog del av samma bevismaterial som tingsrätten framförde. Utöver de la 

åklagaren fram material hämtat ur en föreläsning om islamisk familjerätt. 

Inledningsvis förklarar hovrätten lagregleringen av 4 kap 4 c § andra stycket 

brottsbalken. I stycket nämns bl.a att den som genom utnyttjande av utsatt belägenhet 

förmår en person att ingå en på visst sätt definierad äktenskapsliknande förbindelse 

döms för äktenskapstvång. I resterande utredning som framförs av hovrätten tolkas 

bevisen i förhållande till det som sägs i stycket nämnt ovan. Åklagaren framför i åtalet 

att M.A, Rana A. och A.Y tillsammans och i samförstånd genom att utnyttja R.A 

utsatta belägenhet, har förmått R.A att ingå i en äktenskapsliknande förbindelse. 

Hovrätten anser även att R.A berättelse bedöms som trovärdig. Hon har redogjort för 

händelsen och berättelsen var detaljrik, lång och sammanhängande. 30 

  

Vidare förklaras hur R.A befunnit sig i en utsatt belägenhet. Vid gärningstillfället var 

hon knappt fjorton år gammal, varit bosatt i Sverige i några månader och till följd av 

detta hade hon få relationer utanför sin släkt och familj. R.A befann sig således i en 

tydlig beroendeställning till föräldrarna. Hovrätten höll därför med tingsrättens 

bedömning i frågan om att R.A förmåtts ingå i en äktenskapsliknande förbindelse och 

att hennes utsatta belägenhet utnyttjats. Ytterligare bedöms frågan om den förbindelse 

R.A och M.A ingått i kan betraktas som en äktenskapsliknande förbindelse enligt 

bestämmelsens tillämpning. Det finns en växlande uppfattning mellan parterna om 

vad för sort förbindelse R.A och M.A ingått i. Med hjälp av expertis har hovrätten 

tolkat om förbindelsen de ingått uppfyller rekvisiten för bestämmelsen. 31 

 

Domslut 

 

                                                 
30 Hovrätten för västra Sverige, mål nr: 2701-18, dom meddelad 2018-12-04 
31 Hovrätten för västra Sverige, mål nr: 2701-18, dom meddelad 2018-12-04 
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Mot bakgrund av det som framförts i hovrättens utredning/bedömning sker ingen 

ändring i M.A tidigare dom. Hovrätten ändrar dock mamman och pappans dom till 

förberedelse till äktenskapstvång enligt 4 kap 4 c § andra stycket och 10 § samt 23 kap 

2 § första stycket BRB. 32 

 

 

4.2 Analys  

 

I analysen vill vi identifiera de faktorer som varit avgörande i målets dom. Vi har 

bildat vår uppfattning efter att ha studerat fallet och bestämmelserna som anses 

relevanta för målet. I 4 kap. 4 c § framgår de förutsättningar som krävs för att uppfylla 

rekvisiten i bestämmelsen. En faktor som varit väsentlig i målet är att kunna bevisa 

om R.As utsatta belägenhet utnyttjats och till följd av detta har förmåtts att ingå i 

äktenskap. Äktenskapskontraktet har varit ett viktigt bevismaterial eftersom det inte 

var underskrivet av R.A eller i hennes närvaro. Vi uppfattar att rätten försökte tolka 

kontraktet i förhållande till det som framgår i Brb 4 kap. 4 c § andra stycket, den som 

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

som gäller inom en grupp.  

 

Vidare har vi tolkat följande faktorer som hovrätten har beaktat i sin bedömning av 

om tvång till äktenskap har förelegat. Det har inte bevisats att R.A ingått i äktenskap. 

Men utifrån kontraktet och dess innebörd föranleder det belägg för att R.A ingått i en 

äktenskapsliknande förbindelse enligt tingsrätten initiala bedömning. Frågan om 

hennes utsatta belägenhet utnyttjats vilket är väsentligt för avgörandet ansåg 

hovrätten stämma utifrån hennes berättelse om att föräldrarna övertalat henne. 

Påtryckningar från släktingar och faktumet att hon bara var 14 år vid tidpunkten för 

brottet tydde även på detta. Avslutningsvis har vi utifrån det som nämnts ovan 

kommit fram till att de tre avgörande faktorerna varit tolkning av förbindelsen, om 

R.A ingått i förbindelsen och om det skett mot hennes vilja alltså att hennes utsatta 

belägenhet utnyttjats.  

 

4.3 Rättsfall B 1382-17 & B 627-17 

 

Bakgrund 

 

Fallet handlar om Z.H som kom till Sverige under hösten 2015 från Afghanistan 

tillsammans med sin bror M.H och hans fru L.H.Z. Zarah var 15 år gammal när de 

kom till Sverige och de blev placerade på flyktingboendet i Åre Continental Inn. På 

boendet så lärde de känna en tjej som heter N.A. L och N blev väldigt nära vänner, N 

tyckte om Z så pass mycket att hon föreslog en närstående att gifta sig med Z. K som 

var en så nära familj till N att hon till och med ansåg honom som sin bror. Han bodde 

                                                 
32 Hovrätten för västra Sverige, mål nr: 2701-18, dom meddelad 2018-12-04 
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inte i Sverige utan han levde i Italien som en flykting. 33 Z som fick höra om förslaget 

gång på gång, kändes sig väldigt pressad att hon tillslut gick med på det. 

 

I april 2016, så genomfördes ceremonin på boendet där Z skulle ingå i ett äktenskap 

med K. När denna ceremoni hölls så var hon fortfarande 15 år.  

 

Strax efter ceremonin så blir Z omhändertagen enligt Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och hon blir placerad på ett skyddat boende. 

Åklagaren yrkade att Zs bror M, hans fru L och väninnan/grannen N skulle dömas för 

äktenskapstvång.  

 

 

Under utredningen så uttalade Z att i boendet så bodde det flera flyktingar, där 

tvingades hon stå ut med att det jämt skvallrades om henne på boendet. Allt detta 

ledde till att hon inte trivdes alls på boendet. L påpekade att det inte var tillåtet att 

sminka sig eller gå ut eftersom Z inte var gift och det skulle leda till att alla pojkar 

skulle iaktta henne. Z nämnde även att afghanska familjer är “skvallriga” och nyfikna.  

 

Detta hade en stor effekt på M och L, brodern M tyckte inte att det var bra att folk 

pratade om Z. Det hade gått rykte om att Z inte var en “bra” tjej och att de skulle vara 

bäst att gifta bort henne. Det arrangerande bröllopet mellan Z och K gick väldigt 

fort.34 

 

Tingsrättens bedömning  

Åtalet avser äktenskapstvång. Äktenskapstvång kan ske antingen vid tvång, alltså att 

någon använder sig av våld eller att man genom hot tvingar någon till äktenskapet, 

eller att man utnyttjar en vid utsatt situation.  

 

Just i detta fall så har åklagaren inte yttrat sig om att de åtalade har med hjälp av 

olaga tvång lyckats förmå Zs samtycke till äktenskap utan att de har utnyttjat henne 

vid en utsatt situation. Åklagaren hade även yttrat i sin gärningsbeskrivning att Z 

blev utnyttjad vid en utsatt situation. Även om hon har varit i sådan utsatt situation så 

är det inte tillräckligt för straffansvar utan gärningspersonerna ska ha utnyttjat henne 

i en svår situation i syfte med att övertala henne att ingå i ett äktenskap.  

 

 

Sammanfattningsvis så krävs det att det finns bevis att Z har blivit övertalad av de 

åtalade att ingå äktenskap och att det finns bevis att hon har blivit utnyttjad i en utsatt 

situation och att de på så sätt övertalat henne att ingå äktenskap. Tingsrätten bedömer 

utifrån utredningen att det inte finns bevis att de åtalade har utnyttjat Zs utsatta 

situation för att övertala henne att ingå äktenskap. Även om hon befann sig i en sån i 

situation så måste det finnas bevis att de åtalade har separat eller tillsammans 

ömsesidigt agerat på ett sätt där de har utnyttjat Zs utsatta situation. Tingsrätten 

                                                 
33 Östersunds Tingsrätt mål nr. B 627-17, dom meddelad 2017-11-06 
34 Östersunds Tingsrätt mål nr. B 627-17, dom meddelad 2017-11-06 
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bedömer även att inget annat är bevisat än det som Z har berättat som har betraktats 

som “tjat och skuldbeläggande” vilket lagstiftarna inte anser vara straffbart. 35 

 

 

Domslut 

De åtalade blir frikända från äktenskapstvång enligt; 4 kap 4 c § 1 st brottsbalken. 

Z.Hs skadeståndsyrkande ogillas. 36 

 

 

Hovrättens bedömning/utredning  

  
Underlag och bevismaterial som användes vid tingsrätten har även använts i 

hovrätten. Bevisen var video och telefonförhör från tingsrätten och även utdrag från 

socialtjänstens journal, fotografier och skärmdumpar från telefon. De hovrätten utgick 

ifrån var om att de tilltalade har utnyttjat Zs utsatta situation och övertalat henne att 

ingå i ett äktenskap. När de bedömde så utgick de från Zs uppgifter. 37 

 

Hovrätten anser att det är svårt att få en klar bild av Zs berättelse kring vad som 

hände. Det är även otydligt om andras personers synpunkter gällande att övertala 

henne att ingå i ett äktenskapsliknande förbindelse. Z har sagt att N hade vid flera 

tillfällen tagit upp frågan om äktenskap men det har inte kommit fram om det var 

påtvingat. Z har även berättat att hon har påverkats av L, men det har inte kommit 

fram hur påverkan har sett ut.  Om man kollar övergripligt på uppgifterna om hur 

den äktenskapliga förbindelse gick till, så är det otydligt om det kan anse att Z har 

påverkats på ett sätt som faller in under regleringen om äktenskapstvång. Z har delvis 

lämnat olika uppgifter om sin egna tolkning kring äktenskapet. Hon har sagt att hon 

blev tvingad till att gifta sig när hon inte ville men har samtidigt sagt att hon såg 

äktenskap som en befrielse. Hon berättade även att när hennes broder frågade henne 

om äktenskapet så gick hon med på det. Enligt Z så gick hela processen fort. Z har 

även sagt att det var N som kontaktade K och att hon själv har haft kontakt med 

honom innan han kom till Sverige. 38Z har dåligt minne av sin kontakt med K och vad 

de kom överens om. Hon säger att de kan ha haft kontakt flertal gången innan hans 

resa till Sverige. Z har berättat att hon inte var inblandat i processen inför äktenskapet. 

Hur vigseln gick till är också väldigt oklart. Man vet inte vilka personer som har stått 

för vigseln. I uppgifterna så sägs det att det var Ks familj som anordnade ceremonin. 

De hade även fixat en mulla som kunde “viga” Z och K.  

 

Hovrätten har även samma uppfattning som tingsrätten att Z har ingått i ett 

äktenskap som avses i regleringen om äktenskapstvång. Hovrätten instämmer även 

tingsrättens bedömning om att Z har varit i ett utsatt situation som regleringen avser. 

Det finns inget bevis att någon av de tilltalade i målet har haft något med att 

                                                 
35 Östersunds Tingsrätt mål nr. B 627-17, dom meddelad 2017-11-06 
36 Östersunds Tingsrätt mål nr. B 627-17, dom meddelad 2017-11-06 
37 Hovrätten för nedre norrland B 1382-17, dom meddelad 2018-04-18 
38 Hovrätten för nedre norrland B 1382-17, dom meddelad 2018-04-18 
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arrangera äktenskapet.  Hovrättens slutsats är därför att tingsrättens dom ska 

fastställas. 39 
fastställas. 40 

  

  
4.4 Analys 

  
I analysen vill vi identifiera de faktorer som varit avgörande i målets dom. Vi har 

bildat vår uppfattning efter att ha studerat fallet och bestämmelserna som anses 

relevanta för målets beslut. Enligt brottsbalken 4 kap 4 c § 1 st så ogillas Z.Hs 

skadeståndsyrkande. En faktor som har varit ganska tydligt i målet är att kunna 

bevisa om de tilltalade har Zs utnyttjat utsatta situation och övertalat henne att ingå i 

ett äktenskap. När fallet bedömdes så utgick man utifrån Zs uppgifter.  

har inte kunnats bevisas att Z har blivit övertalad till att ingå ett äktenskap.  

 

Vidare har vi tolkat följande faktorer som hovrätten har uppmärksammat i sin 

bedömning av tvång till äktenskap har förelegat. Det har inte kunnats bevisas att Z 

har blivit övertalad till att ingå ett äktenskap. De man utgick ifrån var Zs uppgifter. 

Det ska finnas tydliga påtryckningar för att någon ska anses ha övertalad till att ingå 

ett äktenskap. När det gäller fall som detta så ska det finnas större plats för att kunna 

avgöra. Hovrätten anser att det inte finns bevis än det Z har berättat angående 

familjens tjat, vilket i detta fall inte anser vara straffbart. Avsltningvis har vi utifrån 

det som nämns ovan kommit fram till att hovrätten anser för att det ska nå fram till en 

fällande dom måste det finnas högre beviskrav. Eftersom det har var varit tjat eller 

skuldbeläggning mot offret så räcker det inte domen utan det måste finnas högre 

beviskrav för att kunna bedöma de åtalade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Hovrätten för nedre norrland B 1382-17, dom meddelad 2018-04-18 
40 Hovrätten för nedre norrland B 1382-17, dom meddelad 2018-04-18 
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5 Slutdiskussion  
 

5.1 Avsnitt 3 

Vårt syfte med den första frågeställningen och att läsa propositionerna var att kunna 

bilda en uppfattning kring lag ändringens innebörd.  

 

Dem lagändringar vi behandlat brottsbalken 4 kap. 4 c och d och Lag (1904:26 s.1) om 

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1 kap. 8 

a § 1-4, anser vi vara tydligare och starkare eftersom de minskar tolkningsutrymmet.  

 

Med hjälp av propositionerna har vi förstått vilket arbete som pågår mot 

barnäktenskap på nationell nivå men vi har även fått en överblick över hur arbetet 

sträcker sig globalt.  

 

Med tanke på att de nya lagändringarna BrB 4 kap. 4 c och d och Lag (1904:26 s.1) 1 

kap. 8 a § 1-4 är tydligare tror vi det kommer underlätta för domstolar i framtida mål 

där barn under 18 tvingats ingå äktenskap. Faktumet att dispensen avskaffats 2 kap. 

1§ ÄktB stärker dessa lagar ytterligare vilket vi tror kommer leda till att fler domar i 

ett utsatt barns fördel sker.  Men som det nämndes i prop. 2017/18:288, tycker vi inte 

räcker det med bara ny lagstiftning utan myndigheter på olika nivåer måste få 

kunskap om detta och arbeta med det på olika nivåer.  

 

Om vi tittar tillbaka på fallet om Fadime som uppmärksammades av hela Sverige, var 

det tydligt att mer åtgärder kunde vidtagits för att skydda henne, men myndigheter 

tog henne inte på allvar. Men vi tror det handlade om brist på kunskap, myndigheter 

hade inte kunskapen och kompetensen om hedersrelaterat våld som behövdes för att 

kunna skydda henne från det förtryck och våld hon var utsatt för och lagstiftningen 

var inte heller stark nog. Men de lagar som är befintliga idag BrB 4 kap. 4 c och d som 

skydd mot denna typ av utsatthet säkerställer ett starkare skydd för barn under 18 i 

liknande situation. Vår poäng är ju mer detta uppmärksammas på olika nivåer desto 

mer kan vi arbeta förebyggande och stoppa utnyttjandet av barn i tvångsäktenskap.  

 

 

5.2 Avsnitt 4 

I vår andra frågeställning ville vi bilda en mer praktiskt uppfattning av vilka faktorer 

rätten gör sin bedömning på i avgöranden av fall där ett barn hävdat att hen blivit 

tvingad till äktenskap. De två fallen vi valde ut hade två olika avgöranden från 

hovrätten.  

 

Vår uppfattning kring avgörandena är att det har varit svårt att bevisa om flickorna 

faktiskt utsätts för tvång BrB 4 kap. 4 c §. Dessa typer av fall är annorlunda eftersom 

det är familjer som står mot varandra, vilket gör det lite suddigare. Exempel på 

oklarhet som kan uppstå finns i det första fallet, där vilade större del av avgörandet 

på ett äktenskapskontrakt. Men även det var till en början svårt att bilda en klar 

uppfattning kring på grund av språkskillnader och kulturella skillnader Brb 4 kap. 4 c 

§ andra stycket. En viktig faktor för att kunna döma till barnets fördel är att kunna 
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bevisa att barnet utsatts för tvång BrB 4 kap. 4 c och d, men det förstod vi av båda 

fallen inte var enkelt. Eftersom det handlar om barn som tvingas gå emot sina 

familjer, deras kultur och sedvänjor vilket måste vara psykiskt påfrestande. Men det 

kan också leda till att det blir svårare att konkret kunna bevisa hur händelseförloppet 

sett ut och vad som faktiskt skett. 

 

Vi anser det vara ytterst viktigt för de myndigheter och domstolar som stöter på dessa 

typer av fall att ha kunskap om ämnet och bilda en allmän förståelse för dessa 

kulturer. Vår tanke med utökad kunskap och nya lagar som BrB 4 kap. 4 c och d och 

Lag (1904:26 s.1) 1 kap. 8 a § 1-4 är att kunna minska tolkningsutrymmet och kunna 

döma lika i fallen för att skydda alla barn. Att ha kunskap om det man handskas med 

leder i sin tur till att fler barn får rätt hjälp, men främst att det underlättar för 

domstolen i dömande av fall där barnäktenskap/tvångsäktenskap förekommit. 
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