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193Att inte svika gifta barn är en svår balansgång

Maarit Jänterä-Jareborg

ATT INTE SVIKA GIFTA BARN 
ÄR EN SVÅR BALANSGÅNG

1 BARNÄKTENSKAP OCH JURIDISKA UTMANINGAR

1.1 Ett färskt avgörande från Europadomstolen
I december 2015 avkunnade den Europeiska människorättsdomsto-
len (nedan: Europadomstolen) ett viktigt men komplext avgörande i 
målet Z.H. och R.H. mot Schweiz.1 Målet ställer på sin spets frågor om 
äktenskaps giltighet när det ingåtts av ett barn, staters skyldighet att 
erkänna barnäktenskap samt barnets rätt till familjeliv med sin make 
om äktenskapet inte erkänns.

Ett ungt afganskt par, som båda var uppvuxna i Iran och var kusi-
ner, hade ansökt om asyl i Schweiz. Eftersom paret redan var registre-
rat som asylsökande i Italien fann de schweiziska myndigheterna att 
Italien var den ansvariga staten (enligt Dublinregler) och avslog ansö-
kan. Den fortfarande minderåriga kvinnliga parten kom dock att få 
stanna kvar i Schweiz. Mannen utvisades till Italien men återvände 
illegalt till Schweiz redan efter tre dagar. Enligt parets muntliga upp-
gifter hade de ingått ett religiöst äktenskap i Iran något tidigare, när 
kvinnan var 14 år gammal och mannen 18 år. Äktenskapet var inte 

1 Case of Z.H. and R.H. v. Switzerland, Application no. 60119/12, judgment (final) 
8 December 2015. Migrationsverkets redovisning av denna dom i sin rapport Är du gift? 
Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige sker enligt min 
mening på ett alltför ensidigt och därmed missvisande sätt. Se Rapport, daterad 2016-
03-29, s. 3.
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lagenligt registrerat i Iran (= vigsellandet) och gällde därför inte där. 
Det var inte heller giltigt enligt afgansk lag (medborgarlandet) vars 
minimiålder för äktenskap är 15 år. Den schweiziska internationella 
privaträttens krav för erkännande av ett i utlandet ingånget äktenskap 
var därmed inte uppfyllda. Det påstådda äktenskapet bedömdes även 
strida mot grunderna i den schweiziska rättsordningen (ordre public), 
eftersom sexuellt umgänge med en person under 16 år är kriminalise-
rat i Schweiz.

I väsentliga delar handlar målet om huruvida Schweiz hade brutit 
mot parets rätt till familjeliv enligt Europakonventionens artikel 8. 
Brottet skulle bestå i de schweiziska myndigheternas initiala vägran 
att betrakta paret som gifta makar och familj, med rätten att inte bli 
separerade. Den påtvingade separationen uppgavs ha påverkat särskilt 
den unga kvinnans hälsa mycket negativt. När kvinnan hade fyllt 17 
år godtogs parets ansökan om att deras äktenskap skulle erkännas i 
Schweiz och båda fick asyl där. (Paret ville dock inte återkalla målet 
vid Europadomstolen, eftersom de ansåg att Schweiz inte hade erkänt 
eller kompenserat dem för vad de tidigare hade utsatts för.)

Europadomstolen ”friade” Schweiz från anklagelserna. Konventio-
nens artikel 8 kunde inte tolkas förplikta en fördragsslutande stat till 
att erkänna ett äktenskap som hade ingåtts av en 14-åring. En sådan 
skyldighet kunde inte heller härledas från konventionens artikel 12 
som fastställer att ”giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå 
äktenskap och bilda familj i enlighet med de nationella lagar som 
reglerar utövandet av denna rättighet”. Ett barnäktenskap aktualise-
rar svåra moraliska avväganden av hänsyn till barns rätt att växa upp 
i trygga familjemiljöer, påpekade domstolen. Europadomstolen beto-
nade att de ansvariga, nationella myndigheterna är bäst lämpade att 
bedöma det egna samhällets behov på det aktuella området.2

Samtidigt utesluter Europadomstolen inte att rätten till familjeliv 
enligt artikel 8 skulle kunna uppkomma även i ett fall som detta.3 
Men i och med att mannen återvände till Schweiz bara tre dagar efter 
utvisningen utan att utvisas på nytt, tilläts han de facto att vistas i 
landet. Paret hade vidare kunnat välja att återförenas i Italien. De 
schweiziska myndigheterna ansågs ha gjort en god avvägning mellan 
parets intresse av att stanna tillsammans i Schweiz under utredningen 
av asylskälen och statens intresse av en kontrollerad invandring.

2 Domen, stycke 44.
3 Domen, stycke 45.
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1.2 Asylsökande gifta barn i Sverige
Den typ av problematik som skymtar bakom målet vid Europa-
domstolen är påfallande aktuell i Sverige. Under år 2015 – som popu-
lärt kallas för året för den europeiska flyktingkrisen – tog Sverige 
emot drygt 160 000 asylsökande personer. Många av dem var barn 
som kom tillsammans med sina föräldrar eller som s.k. ensamkom-
mande barn utan ställföreträdare.4 Barn har fortsatt att komma till 
Sverige också senare, ensamma eller tillsammans med familjemed-
lemmar.5 Även om det i regel saknas dokumenterade uppgifter från 
ursprungslandet om barnets ålder och familjestatus, uppges många av 
barnen ha varit gifta vid ankomsten till Sverige och till och med ha 
egna barn.6 I en utredning genomförd år 2016 av Migrationsverket 
identifierades sammanlagt 132 gifta barn i 80 kommuner.7 Av de 
gifta barnen var 129 flickor och tre pojkar. I nästan hälften av dessa 
fall hade barnet placerats med sin make.8

Mig veterligen har inget av de barn som socialtjänsten valt att pla-
cera separat från maken stämt svenska myndigheter för att inte res-
pektera deras äktenskap eller deras rätt till gemensamt familjeliv. Jag 
vet inte heller om det har förekommit fall där den vuxne maken utvi-
sats från Sverige medan ”barnmaken” har fått stanna. Däremot har 
Barnombudsmannen (BO),9 vissa dagtidningar10 och politiker funnit 
anledning att högljutt protestera mot att vissa av landets kommuner 
har placerat minderåriga flickor hos sina makar i flyktingboenden. 
Makarna har alltså inte placerats i separata boenden utan tilldelats 
samma lägenhet eller rum. Därigenom påstods flickorna bli fortsatt 
utsatta för männens våld, som om de vore vuxna mäns ägodelar och 
utan de rättigheter som tillkommer andra barn i Sverige. Enligt kriti-

4 Om definitioner på ensamkommande barn, se Handbok om socialnämndens ansvar och 
uppgifter, Ensamkommande barn och unga, Socialstyrelsen 2016, s. 9.
5 Upsala Nya Tidning 17-06-30, ”Ensamkommande flickor och yngre ökar”.
6 Uppgiften grundar sig i regel på de muntliga ansökningssamtalen med de asylsökande 
i Sverige.
7 Migrationsverket, Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de 
söker skydd i Sverige. Rapport, daterad 2016-03-29. Enligt BO är dessa siffror troligtvis 
mycket i underkant i förhållande till det verkliga antalet. BO:s skrivelse av den 8 juli 
2016, ställd till justitieministern Morgan Johansson, Dnr 3.5.1:0494/16.
8 Migrationsverket, Rapport, (ibid.), Är du gift? Utredning av handläggning av barn som 
är gifta när de söker skydd i Sverige.
9 BO:s skrivelse av den 8 juli 2016, (ibid.).
10 Särskilt dagstidningen Dagens Nyheter. har sett det angeläget att upprepade gånger dra 
uppmärksamhet till gifta barns utsatthet i Sverige.



196 Maarit Jänterä-Jareborg

kerna skickar handläggningen märkliga signaler om det svenska sam-
hällets värdegrund. Lagen måste skärpas så att inga barnäktenskap 
kommer att erkännas i Sverige, anser de. Att äktenskapet ingicks lag-
enligt i utlandet vid en tidpunkt då parterna inte kände till svensk lag 
ska inte utgöra något undantag.

Regeringens linje var initialt avvaktande med hänvisning till pro-
blematikens komplexitet. Barn- och jämställdhetsministern Åsa Reg-
nér försvarade de fattade placeringsbesluten med att omständighe-
terna kunde variera mycket. När paret hade barn tillsammans place-
rades de oftast tillsammans, enligt henne.11 Enligt andra källor har i 
flertalet kommuner endast gifta barn under 15 år skilts från maken.12 
När kritikerna inte gav sig vika fann Regnér anledning att tillsätta en 
utredning avseende ”Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångs-
äktenskap och brott med hedersmotiv” (Dir. 2017:25). Vad gäller 
regleringen av barnäktenskap ska utredaren ”oavsett ställnings tagande 
i sak, lämna förslag till författningsändringar som innebär att utländ-
ska barnäktenskap inte ska erkännas om någon av parterna var under 
18 år när någon av dem kom till Sverige”. Det resultat som utred-
ningen ska utmynna i är alltså bestämt i förväg, helt i enlighet med 
kritikernas krav. Förslaget ska presenteras redan i början av december 
2017.

1.3 Vad ska utredas och varför?
I utredarens uppdrag ingår att

”säkerställa att de förslag som lämnas är förenliga med Europakonven-
tionen och om förslagen har betydelse för något av Sveriges internatio-
nella åtaganden om mänskliga rättigheter ska konsekvenserna i detta 
avseende anges. Även andra internationella åtaganden av relevans för 
frågor som omfattas av uppdraget ska beaktas. Utredaren ska genom-
gående ha ett jämställdhetsperspektiv i den analys som görs. Utredaren 
ska också ha ett barnrättsperspektiv, där barns och ungas egna åsikter 
och erfarenheter beaktas.”13

11 Se Dagens Nyheter. 2017-02-18, ”Ny utredning för att stoppa barnäktenskap”.
12 BO:s skrivelse av den 8 juli 2016, (ibid.). Femtonårsgränsen i sammanhanget förkla-
ras av att sexuella relationer med en person under 15 år är straffbelagda i Sverige.
13 Kommittédirektiv Dir. 2017:25, ”Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap 
och brott med hedersmotiv”, s. 15–16.
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Bland de ”andra internationella åtaganden” som enligt direktiven 
(citatet ovan) ska beaktas ingår rimligen även förenligheten med en 
välavvägd internationellt privaträttslig lagreglering. En sådan regle-
ring har till syfte att i en anda av internationellt samförstånd och i 
internationell samverkan värna om individens rättigheter i landgräns-
överskridande situationer. Den internationella privaträtten vilar på 
idén om rättsordningarnas likvärdighet och att varje internationell 
situation ska bedömas enligt den närmaste anknytningens lag. Det 
har funnits en bred internationell samsyn om att ett i vigsellandet 
lagenligt ingånget äktenskap erkänns av andra stater.14 Undantag får 
göras för fall när äktenskapets erkännande skulle strida mot grun-
derna i den egna rättsordningen, s.k. ordre public. Enligt etablerat 
synsätt görs en ordre public-bedömning aldrig kategoriskt utan den 
sker med beaktande av resultatet i det enskilda fallet och med hänsyn 
till den egna statens intresse av att ”reagera”. Ett äktenskap som vägras 
erkännande blir ett s.k. haltande äktenskap. Paret betraktas då som 
ogift i ett land men gift i ett annat.15 Den medföljande juridiska osä-
kerheten är sällan i parets eget intresse och frågor om äktenskaps gil-
tighet kan fortsätta att uppkomma i decennier. Av denna anledning 
är det inte ovanligt att den internationellt privaträttsliga regleringen 
erbjuder olika grunder för att kunna trygga ett äktenskaps formella 
giltighet, enligt principen in favorem validatis.16

En viktig fråga att ställa är hur ett vägrat erkännande av äktenska-
pet påverkar barnets möjligheter att få stanna i Sverige. Blir det en 
särskild grund för barnet att få stanna i Sverige, ifall äktenskapet är 
giltigt i barnets ursprungsland?

14 Haagkonventionen om ingående av äktenskap och erkännande av äktenskaps giltig-
het, ingången i Haag den 14 mars 1978, vilar på denna princip (artikel 9). Om huvud-
principerna i konventionen och hur konventionen förhåller sig till svensk och nordisk 
rätt (bl.a. till barnäktenskap), se Maarit Jänterä-Jareborg, ”Combatting child marriages 
and forced marriages – the prospects of the Hague Marriage Convention in the Scandi-
navian ’multicultural’ societies”, utgiven i: Intercontinental Cooperation through Private 
International Law, Essays in Memory of Peter E. Nygh, T.M.C. Asser Instituut 2007, 
s. 163–175.
15 Särskilt inom den privata sfären handlar problematiken om haltande äktenskap inte 
bara om rättsordningars olika krav. Vissa religiösa traditioner eller andra kutymer kan 
också behöva beaktas av parterna för att äktenskapet erkänns av deras religion, trossam-
fund eller etnisk grupp (e.dyl.).
16 Det gäller även i Sverige, se lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhål-
landen rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL), 1 kap. 7 § 2 st.
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1.4 Fallgropar
Jag ser stora risker med att regeringen i sin iver att skydda gifta asyl-
sökande barn i stället ökar de berörda barnens utsatthet. Grupptillhö-
righeten ”barn”, definierad utifrån en ålder under 18 år, riskerar att 
ges företräde framför beaktandet av det individuella barnets bästa och 
egen vilja. Den kultur där barnet har vuxit upp körs över, utan 
utrymme att beakta omständigheterna i det enskilda fallet. Jag ser en 
risk för brott mot både Europakonventionen och barnkonventionen. 
Direktiven föregicks av en populistisk debatt som enligt min mening 
har präglats av förutfattade meningar och saknat en för samman-
hanget nödvändig helhetssyn.17

Jag kommer att utveckla min egen kritik nedan, från och med 
avsnitt 3. Först vill jag ge en kort blick bakåt angående hur barn-
äktenskap har bemötts av det svenska rättssystemet.

2 SVERIGE – EN TILLBAKABLICK

2.1 Synen på barnäktenskap fram till millenieskiftet
Sverige såg länge liberalt på äktenskap ingångna av barn, i vart fall om 
barnet var utländsk medborgare. Barn som var utländska medborgare 
kunde relativt fritt och utan krav på ”dispens” gifta sig i Sverige, enligt 
huvudregeln i den styrande internationellt privaträttsliga regleringen 
i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap och förmynderskap (nedan IÄL). Förutsättningen 
var att äktenskapet var tillåtet enligt lagen i barnets medborgarskaps-
stat. Enligt det (sedan början av 1900-talet) rådande synsättet hade 
individen sin närmaste anknytning till det land där hon var medbor-
gare. Principen kallas för den internationellt privaträttsliga nationali-
tetsprincipen. Vid 1973 års reform av giftermålsbalken (numera: 
äktenskapsbalken, nedan ÄktB) skrevs visserligen några begränsningar 
in i IÄL vad gäller hindersprövning enligt utländsk rätt. Den som var 

17 Ett försök att allsidigt utifrån lagstiftarens perspektiv identifiera och balansera mellan 
de olika intressen som ett barnäktenskap aktualiserar görs av Göran Lambertz i uppsat-
sen ”Child Marriages and the Law – With Special Reference to Swedish Developments”, 
utgiven i: The Child’s Interests in Conflict, The Intersections between Society, Family, Faith 
and Culture, M. Jänterä-Jareborg (red.), Intersentia 2016, s. 85–110. Lambertz var utre-
daren för det förra uppdraget inom området. Uppdraget resulterade i betänkandet Stärkt 
skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, SOU 2012:35. Förslagen i betänkandet låg 
i huvudsak till grund för 2014 års lagreform.
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under femton år fick sålunda inte ingå äktenskap i Sverige utan till-
stånd av länsstyrelsen. Femtonsårsgräns som den dispensfria äkten-
skapsåldern motiverades med att äktenskapsåldern för i synnerhet 
kvinnor var mycket låg i många länder. Denna gräns hade dessutom 
övervägts (om än inte antagits) vid utarbetandet av den år 1962 
antagna FN-konventionen om samtycke till, minimiålder samt regist-
rering av äktenskap. Vad gällde äktenskap ingångna av ett mycket 
ungt barn i utlandet gav ordre public-bestämmelsen i IÄL en allmänt 
tillämplig rättslig grund för att vägra erkännande, i händelse av en 
uppenbar konflikt med grunderna för den svenska rättsordningen.

Den första motionen i syfte att motverka barnäktenskap och att 
öka i Sverige bosatta utländska barns rättsskydd väcktes i riksdagen år 
1980.18 Vid den tidpunkten uppskattades det finnas drygt 200 gifta 
barn bosatta i Sverige varav flertalet var flickor med utländskt med-
borgarskap.19 Trots en bred enighet om att skärpningar i IÄL var 
motiverade genomfördes en sådan lagreform först år 2004.20 Under 
tiden fann FN:s barnkommitté och FN:s kommitté för mänskliga 
rättigheter anledning att kritisera Sverige för olikbehandling av barn 
utifrån barns medborgarskap.

2.2 Stärkt skydd mot barnäktenskap – 2004 års lagreform
I början av 2000-talet lyftes den hedersrelaterade problematiken 
inom familjen och nära relationer till den politiska dagordningen. 
Ändringarna i 2004 års reform av IÄL avsåg i första hand att minska 
utlandsfödda, men i Sverige bosatta barns utsatthet för alla former av 
äktenskapstvång. Nationalitetsprincipen övergavs som grundval för 
bestämmande av tillämplig lag. Hindersprövning inför ett äktenskap 
i Sverige skulle i stället alltid grundas på svensk lag, dvs. bestämmel-
serna i ÄktB. Kraven enligt ÄktB för minderårigas möjlighet att få 

18 Se Motion 1979/80:155 och LU 1980/81:2, rskr. 141, som beskrivs i slutbetänkan-
det av Familjelagssakkunniga, Internationella Familjerättsfrågor, SOU 1987: 18, s. 180–
181. Antalet utländska medborgare i Sverige steg snabbt från och med 1950-talet i och 
med arbetskraftsinvandring till landet, som en följd av flyktingmigration och familje-
återföreningsfall.
19 Om statistiken, se Justitiedepartementets promemoria Svenska och utländska äkten-
skap, Ds 2002:54, s. 50–51. Se även statistiken om gifta kvinnor i åldrarna 14–19 år i 
SOU 1987:18, s. 352 (bilaga).
20 Om skälen för dröjsmålen, se Maarit Jänterä-Jareborg, ”Barn och tvångsäktenskap i 
Sverige – finns det utrymme för olika kulturer och tolerans?” Utgiven i: Rett og toleranse, 
Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, 2007, s. 314.



200 Maarit Jänterä-Jareborg

äktenskapsdispens skärptes. Möjligheter att kringgå svensk lag togs 
bort. Ett i utlandet i strid mot svensk lag ingånget äktenskap från-
sades all verkan i Sverige om minst en av parterna vid äktenskapets 
ingående var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.21 Ett i 
utlandet med tvång ingånget äktenskap skulle alltid vara ogiltigt i 
Sverige.22 Den sistnämnda vägransgrunden innebar att en grundläg-
gande svensk värdering om tvångsfria äktenskap upphöjdes till ett 
slags ”internationellt tvingande regel”. Det innebär att någon annan 
ordning inte kan godtas av svensk myndighet, oavsett hur rättsläget 
ser ut i det land där äktenskapet ingicks.

Ett äktenskap som betraktades som ogiltigt enligt IÄL kunde inte 
medföra några rättsverkningar, såsom en rätt till familjeåterförening i 
Sverige eller för ett äktenskap typiska civilrättsliga verkningar. Lag-
stiftaren vågade dock inte ta steget ut fullt. Vid särskilda skäl skulle 
äktenskapet ändå kunna erkännas, när de negativa konsekvenserna 
(av vägrat erkännande) bedömdes bli alltför långtgående för parterna 
och deras barn.23 Förutsättningen var dock att äktenskapet var giltigt 
ingånget i utlandet.

Denna i lagen öppnade möjlighet till ”validering” av äktenskapet 
kom direkt att åberopas i ett antal fall där äktenskapet hade ingåtts 
innan kvinnan hade fyllt 18 år, i första hand i folkbokföringssam-
manhang. Skatteverket vägrade dock konsekvent att folkbokföra 
sådana par som gifta. Besluten grundades på förarbetsuttalanden 
enligt vilka en senare inträffad myndighetsålder inte avses bota den 
ursprungliga bristen.24 I annat fall skulle kraven inte ha någon effekt. 
Denna praxis fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen i prejudi-
katet HFD 2012 ref. 17. Flickans graviditet och att äktenskapet (i 
Palestina) hade ingåtts endast 10 dagar före hennes 18-årsdag med-
förde enligt domstolen inte sådana särskilda skäl att äktenskapet ändå 
ska erkännas i Sverige.

Med undantag för tvångsäktenskap omfattades äktenskap som 
vara ingångna i utlandet vid en tidpunkt då parterna inte hade 
anknytning till Sverige (medborgarskap eller hemvist) inte av de 
införda restriktionerna. I sådana fall hade parterna nämligen ingen 
anledning att beakta de svenska kraven. Den intagna linjen är fören-

21 Se IÄL 1 kap. 8 a § 1 1 st. punkten 1.
22 Se IÄL 1 kap. 8 a § 1 1 st. punkten 2.
23 Se prop. 2003/04:48, s. 53–54. Det aktuella lagrummet är IÄL 1 kap. 8 a § 2 st.
24 Se prop. 2003/04:48, s. 32.
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lig med den globalt etablerade internationellt privaträttsliga regeln. 
Ett äktenskap behåller alltså enligt en allmän huvudregel sin giltighet 
om det är formellt giltigt ingånget i vigsellandet. IÄL föreskriver även 
att äktenskapet är giltigt till formen också när det är giltigt i den eller 
de stater där makarna var medborgare eller hade hemvist.25 Undan-
tagsvis får dock erkännandet vägras av hänsyn till ordre public, om 
det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 
rättsordningen. Tillämpningen har varit restriktiv. I målet MIG 
2012:4 ansåg sålunda Migrationsöverdomstolen att ett äktenskap, 
lagligt ingånget i Irak när en av parterna var 15 år, inte omfattades av 
ordre public-förbehållet i IÄL. Vid tidpunkten för äktenskapet hade 
makarna saknat anknytning till något annat land och förekomsten av 
tvång hade inte gjorts sannolik. När däremot den ena parten varit 14 
år finns det fall där förvaltningsdomstolar har underkänt äktenskapet, 
med hänvisning till ordre public.26

2.3 Ytterligare skydd mot barnäktenskap  
– 2014 års lagreform

Ytterligare lagbud efterlystes för att mer effektivt kunna motverka 
barnäktenskap och kom att genomföras vid 2014 års reform av ÄktB 
och IÄL.27 Borttagandet av möjligheten till äktenskapsdispens enligt 
ÄktB för den som är under 18 år kan betraktas som den viktigaste 
ändringen. Lagändringarna i övrigt framstår mest som symboliska 
från en civilrättslig synpunkt, avsedda att ännu starkare signalera det 
svenska rättssystemets ogillande av barnäktenskap och tvångsäkten-
skap. Kravet på ”särskilda skäl” för att undantagsvis kunna erkänna 
ett utländskt äktenskap, ingånget i strid mot svensk lag, byttes mot 
det avsett mer krävande rekvisitet ”synnerliga skäl”. Tolkningen i 
rättspraxis var dock sträng redan före ändringen. Grunderna för att 
vägra erkännande enligt IÄL utvidgades till att omfatta s.k. ombuds-
äktenskap (fullmaktsäktenskap). Uttrycket står för äktenskap där inte 

25 Se IÄL 1 kap. 7 § 2 st. Beskrivningen av hur gällande svensk internationell privaträtt 
ser på giltigheten av i utlandet ingångna äktenskap i Socialstyrelsens Handbok om social-
nämndens ansvar och uppgifter, Ensamkommande barn och unga (ibid., s. 25), är inte helt 
tydlig i denna del. Ett äktenskap som har ingåtts under resan till Sverige kan väl uppfylla 
kriterierna för giltighet enligt IÄL 1 kap. 7 § 1 eller 2 st.
26 Se SOU 2012:35, s. 229 med hänvisningar.
27 Angående 2014 års lagreform, se Mosa Sayed, ”Tvångsäktenskap och barnäktenskap 
– en analys av det svenska rättsläget”, Svensk Juristtidning 2015, s. 479–495.
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båda parterna personligen närvarar vigselceremonin. Denna form av 
vigsel praktiseras fullt lagenligt världen över. Den nya regeln begrän-
sades därför till fall där åtminstone den ena maken vid vigseln var 
svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.28 När den anknyt-
ningen är uppfylld kan regeln fylla en handlingsdirigerande funk-
tion.29

I 2014 års reform ingick även att villkoren skärptes för Kammar-
kollegiets tillstånd för trossamfund att få förrätta juridiskt giltiga vigs-
lar.30 Vidare infördes specifika straffbestämmelser angående äkten-
skapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.31 Båda brotten 
omfattar s.k. informella äktenskap. Dessa definieras som äktenskaps-
liknande förbindelser som i praktiken upplevs lika bindande eller för-
pliktande som ett rättsligt giltigt äktenskap.

3 KRITISK ANALYS AV DEN EFTERFRÅGADE REFORMEN

3.1 Nya kriterier för ett svenskt lagstiftningsintresse
Den del av utredarens uppdrag som intresserar mig särskilt är föl-
jande:

”oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag till författningsänd-
ringar som innebär att utländska barnäktenskap inte ska erkännas om 
någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.”32

Den relevanta tidpunkten för minderårighet hänförs inte till tid-
punkten för äktenskapets ingående utan till tidpunkten när någon av 
parterna i barnäktenskapet kom till Sverige. Den relevanta svenska 

28 IÄL 1 kap. 8 a § 1 st. punkten 3.
29 Om de olika funktioner som familjerättsliga regler tjänar i det svenska rättssystemet, 
se Anna Singer, ”Familjerätten – en kulturyttring”, utgiven i: Familj, Religion, Rätt. En 
antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel, A. 
Singer, M. Jänterä-Jareborg, A. Schlytter (red.), Iustus Förlag 2010, s. 245–247.
30 Nämnden för statligt stöd för trossamfund (SST) fick regeringens uppdrag att föra en 
dialog med trossamfunden om hur tvångs- och barnäktenskap kan förhindras och att 
genomföra en vidareutbildning för vigselförrättare med anledning av lagändringarna. 
Uppdraget föranledde bl.a. den beaktansvärda skriften Stärkt skydd mot tvångsäktenskap 
och barnäktenskap, En vägledning för trossamfund och vigselförrättare, SST 2014.
31 Senare har även stämpling till äktenskapstvång kriminaliserats.
32 Dir. 2017:25, s. 8–9.
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anknytningen är inte svenskt medborgarskap eller hemvist i Sverige 
utan att en part har sökt skydd i Sverige från förföljelse i hemlandet.

Nedan görs en kritisk analys av uppdragets förenlighet med Sveri-
ges internationella åtaganden och med etablerade internationellt pri-
vaträttsliga grundsatser.

3.2 Rätten till barndom – vad säger internationella 
konventioner om äktenskapsåldern?

Direktiven utgår från föreställningen att svensk lagstiftning inte till-
räckligt effektivt och tydligt motverkar barnäktenskap.

”Omsorgen om alla barns bästa, oavsett härkomst, och den senaste 
utvecklingen i samhället, med ett ökat antal barn – utan tidigare 
anknytning till Sverige – som redan har ingått ett äktenskap när de 
kommer hit, medför att det är nödvändigt att säkerställa att lagstift-
ningen är tydlig i denna fråga.”33

Barnäktenskap i Sverige noteras inte ha minskat utan – tvärtom – 
ökat något, ”bl.a. som en följd av det stora antalet asylsökande”.34 Till 
synes är det fråga om att värna om alla barns bästa och att behandla 
alla barn i Sverige lika. ”Barn ska vara barn, få gå i skolan och leva i 
frihet från vuxenlivets ansvar.”35 Barnäktenskap framställs som en 
form av hedersrelaterat våld och förtryck mot vilket samhället ska 
markera med kraft.36 Inledningsvis finns det anledning att kontras-
tera dessa utgångspunkter med Sveriges internationella åtaganden.

3.2.1 Barnkonventionen

Barnkonventionen är den givna första referensramen. Det går inte att 
bortse från att något uttryckligt skydd mot barnäktenskap inte finns 
i konventionen. Dess inledande artikel 1 tvärtom nyanserar definitio-
nen av barn som varje människa under 18 år, utom när barnet blir 
myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. Syftningen på den 
lag som gäller för barnet avser barnets personalstatut. Enligt etablerad 
internationellt privaträttslig praxis sammanfaller den med lagen i bar-

33 Dir 2017:25, s. 8.
34 Dir. 2017:25, s. 5.
35 Dir. 2017:25, s. 4.
36 Dir. 2017:25, s. 4.
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nets hemland, i bemärkelsen medborgarlandet eller hemvistlandet. 
Ett lagenligt ingånget äktenskap medför i många länder att barnet i 
och med äktenskapet blir myndigt utan vårdnadshavare. Att då 
”degradera” den därmed myndiga personen till ett barn, när barnet 
vid den relevanta tidpunkten saknade anknytning till Sverige men 
senare kommer till Sverige, är inte förenligt med konventionens arti-
kel 1. Det går under alla omständigheter inte att hävda att barnkon-
ventionen förpliktar Sverige att frånta en gift minderårig person den-
nes myndighet. FN:s barnkommittés rekommendation om 18 år 
avser i första hand att verka preventivt. Den är även en uppmaning 
till staterna att befästa denna åldersgräns i sin lagstiftning och praxis 
som en minimiålder för äktenskap som får ingås inom staten.37

3.2.2 FN:s andra konventioner

Den tillåtna äktenskapsåldern har medvetet inte preciserats i konven-
tioner antagna inom ramen för FN för att öppna för en så bred 
anslutning som möjligt. FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 
rättigheterna (1948) gjorde visserligen en viktig markering när rätten 
att ingå äktenskap begränsades till ”fullvuxna män och kvinnor” (arti-
kel 16). Staterna kunde dock inte enas om någon viss minimiålder, 
vilket blev tydligt vid antagandet av 1962 års konvention om sam-
tycke till, minimiålder för samt registrering av äktenskap. I stället 
skulle varje konventionsstat i egen lag stadga om den tillåtna minimi-
åldern (artikel 2). Sverige ratificerade konventionen år 1964. Den år 
1966 antagna konventionen om de medborgerliga och politiska rät-
tigheter talar om ”giftasvuxna mäns och kvinnors” rätt att ingå äkten-
skap (artikel 23, stycke 2).38 De valda uttrycken skapar utrymme för 
en flexibilitet. En lägsta tillåtna gräns tycks gå vid uppnådd pubertet.

Det skulle kunna vara möjligt att hävda att FN:s konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från år 1979 går 
längre.39 Sverige ratificerade konventionen år 1981. Enligt den ska 
barns trolovning och giftermål ”inte ha någon rättslig verkan” (artikel 
16 stycke 2). Begreppet ”barn” definieras dock inte. Bestämmelsens 
fortsatta lydelse för den närmare de övriga konventionernas, genom 
att ange att ”alla nödvändiga åtgärder, inklusive lagstiftning, ska vid-

37 Se UNICEF:s Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
Fully revised 3rd edition, med hänvisning till General Comment No. 4, 2003, av FN:s 
barnkommitté.
38 Sverige ratificerade konventionen år 1971.
39 Konventionen kallas ofta för FN:s kvinnokonvention.
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tas för att fastställa en minimiålder för äktenskap och för att göra 
officiell registrering av äktenskap obligatorisk”. I första hand är det 
fråga om en förpliktelse för varje fördragsslutande stat att förhindra 
och motverka att barnäktenskap ingås inom dess territorium.

3.2.3 Europakonventionen

Det är att notera att även Europakonventionen (artikel 12) nöjer sig 
med att avgränsa rätten till att ingå äktenskap till ”giftasvuxna män 
och kvinnor”. Uttryckets närmare innebörd har lämnats till varje för-
dragsslutande stat att själv bestämma. Det gäller även när äktenskapet 
har ingåtts i utlandet, vilket Europadomstolen gjorde klart i det 
inledningsvis i denna uppsats beskrivna målet Z.H. och R.H. mot 
Schweiz. Det ställningstagandet synes ge ett viktigt stöd för den nu 
initierade lagreformen i Sverige. Det finns därför anledning att gran-
ska målet och Europadomstolens dom något närmare.

3.3 Närmare om målet Z.H. och R.H. mot Schweiz

3.3.1 Uppgradering till ett juridiskt giltigt äktenskap

Såsom redan har nämnts vägrade de schweiziska myndigheterna 
inledningsvis att erkänna äktenskapet mellan Z.H. och R.H., efter-
som äktenskapet inte uppfyllde kraven för erkännande enligt den 
schweiziska internationella privaträtten och dessutom stred mot lan-
dets ordre public. Denna bedömning låg enligt Europadomstolen 
helt inom landets konventionsenliga handlingsutrymme. Äktenska-
pet erkändes dock senare av de schweiziska myndigheterna när den 
kvinnliga parten hade fyllt 17 år. Detta inte minst från en internatio-
nellt privaträttslig synpunkt märkliga beslut40 – som Schweiz på inget 
sätt var skyldigt att ta – kommenteras utförligt och enligt min mening 
träffande av domaren George Nicolaou i dennes i övrigt med majori-
teten samstämmiga bedömning. Nicolaous synpunkter återges och 
kommenteras nedan kortfattat av mig.

Nicolaou lyfter fram det absurda i att ett påstått äktenskap, 
ingånget kutymenligt i en religiös ordning i närvaro av familjemed-

40 Det kan jämföras med IÄL 1 kap. 8 a § 1 st. punkten 1 enligt vilken barnets senare 
myndighet inte läker den ursprungliga bristen (att äktenskapet ingicks av ett barn), utom 
vid synnerliga skäl. Äktenskapet måste då ändå ha giltigt ingåtts i utlandet. Enligt 1978 
års Haagkonvention om ingående av äktenskap och erkännande av äktenskaps giltighet, 
förutsätter en senare validering av äktenskapet att den sker i vigsellandet (artikel 9).
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lemmar men som inte hade visats uppfylla de lagenliga kraven enligt 
något av de berörda rättssystemen (Iran, Afghanistan, Schweiz), upp-
graderades genom erkännandet till ett juridiskt giltigt äktenskap. 
Konstruktionen förefaller unik. Det handlade nämligen inte om ett 
ogiltigt äktenskap som senare skulle kunna validiseras, utan om att 
det överhuvudtaget inte fanns något lagenligt äktenskap!41

3.3.2 Får ett gift barn separeras från sin make?

Det påstådda brottet mot Europakonventionen bestod av att paret 
hade separerats från varandra genom att maken utvisades till Italien. 
Schweiz ansågs dock av Europadomstolen inte ha kränkt parets rätt 
till familjeliv. Domstolens bedömning synes även i denna del ”legiti-
mera” den nu initierade svenska lagändringen. Vid närmare betrak-
telse är läget dock mer komplicerat. Som framgått fäste domstolen 
vikt vid att makens utvisning till Italien varat i bara tre dagar, varefter 
hans vistelse (och parets umgänge) de facto hade tolererats av de 
schweiziska myndigheterna. Den faktiska separationen blev alltså 
mycket kortvarig. Återigen är det domaren Nicolaou som väljer att 
diskutera bedömningen.

Nicolaou uttrycker en besvikelse över att de schweiziska myndig-
heterna inte försökte tolka rätten till familjeliv som ett autonomt 
begrepp enligt Europakonventionen, frikopplat från den nationella 
rätten. Enligt hans mening hade familjeliv i konventionens mening 
uppstått mellan paret. De schweiziska myndigheternas bedömning 
styrdes i första hand av förbudet mot sexuellt umgänge med en per-
son under 16 år. Familjeliv kan emellertid förekomma även i ett icke-
legitimt förhållande, påpekar Nicolaou. Dokumentationen genom 
läkarintyg i målet visade att den unga kvinnan var mycket fäst vid sin 
make och mycket ängslig inför en eventuell ny utvisning. Det unga 
paret hade vidare betraktats som ett ”par” av myndigheter när de hän-
visades att bo i samma rum. Inget åtal hade heller väckts mot maken 
om sexuellt umgänge med en minderårig.

41 Sådana ”äktenskap” (ingångna exempelvis enligt romska eller religiösa kutymer) 
kommenteras i det klassiska engelska verket Cheshire and North’s Private International 
Law enligt följande. ”Indeed such a marriage is regarded not so much as a void marriage 
but as no marriage at all.” Se P.P. North & J.J. Fawsett, Cheshire and North’s Private 
International Law, 13th Edition, Oxford University Press 2004, s. 707.
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3.3.3 Relevansen för den initierade svenska reformen

Nicolaous förtydligande förtjänar att tas på allvar vid den svenska 
reformen. Den förgicks ju av en stor indignation över att en del 
svenska kommuner placerar gifta barn tillsammans med maken. 
Såsom Åsa Regnér först påpekade skedde en gemensam placering ofta 
av hänsyn till att paret redan hade barn tillsammans. Ett par med 
barn tillsammans bör väl oftast kvalificera sig för fortsatt skydd för 
sitt familjeliv. Oavsett om Sverige är skyldigt eller inte att erkänna 
äktenskapet som ett äktenskap, kan Sverige bli skyldigt att respektera 
ett uppkommet familjeliv. De av kritikerna efterlysta tvångsseparatio-
nerna riskerar därmed att bli ett brott mot Europakonventionen.

3.4 Internationellt privaträttsliga grundsatser

3.4.1 Att erkänna utom när svensk lag har kringgåtts

Enligt en allmän internationellt privaträttslig grundsats ska ett lagen-
ligt i vigsellandet ingånget äktenskap erkännas av övriga stater. Den 
gällande regleringen i IÄL bejakar detta synsätt.42 Det innebär en 
acceptans av att äktenskapet kan ha ingåtts under andra villkor än vad 
som gäller enligt ÄktB, utom vid en uppenbar konflikt med grunderna 
i den svenska rättsordningen (7 kap. 4 § IÄL). Huruvida villkoren för 
ordre public är uppfyllda ska göras utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet, med beaktande av resultatet och situationens anknyt-
ning till Sverige. Tillämpningen är av hävd restriktiv, såsom framgick 
av Migrationsöverdomstolens tidigare nämnda bedömning i målet 
MIG 2012:4.43

En bärande tanke vid 2004 och 2014 års reformer av IÄL var att 
respektera etablerade internationellt privaträttsliga grundsatser samti-
digt som det ansågs vara viktigt att tydligt ta avstånd från alla försök 
att kringgå äktenskapsvillkoren enligt svensk lag. Om äktenskapet 
inte uppfyllde de svenska kraven fastän åtminstone ena parten hade 
hemvist i Sverige eller var svensk medborgare, blev det automatiskt 
(ex lege) ogiltigt i Sverige (1 kap. 8 a § 1 st. punkten 1). Något behov 
att aktualisera regeln om ordre public för att kunna vägra erkännande 

42 Såsom framgått av avsnitt 2.2 ovan innehåller IÄL ytterligare alternativ för att ett i 
utlandet ingånget äktenskap ska kunna betraktas som giltigt till formen.
43 Se ovan, avsnitt 2.2.
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fanns därmed inte.44 Om det var sannolikt att äktenskapet hade 
ingåtts under tvång skulle det dock alltid vara ogiltigt i Sverige 
(1 kap. 8 a § 1 st. punkten 2).

Enligt de nya direktiven är utrymmet för att vägra erkänna utländ-
ska barnäktenskap alltför begränsat i situationer som saknar anknyt-
ning till Sverige.45 Med andra ord ska framöver fler ”klandervärda” 
utländska äktenskap kunna ”fångas in”. På samma sätt som förekom-
sten av äktenskapstvång alltid är ett hinder för erkännande i Sverige 
ska också barnets minderårighet hindra erkännande. Den relevanta 
tidpunkten för minderårighet är dock inte äktenskapets ingående 
utan en senare händelse, nämligen ankomsten till Sverige. Det är en i 
internationell jämförelse mycket ovanlig lösning, men kan förklaras 
med att det är först då som det uppkommer ett svenskt intresse att 
skydda det utomlands gifta barnet. Jag finner den planerade åtstram-
ningen vara betänklig, också internationellt privaträttsligt sett.

Till stöd för en sådan lagändring har dock bland andra BO hävdat 
att en motsvarande hantering, dvs. att godta ett barnäktenskap, hade 
varit otänkbar om barnet hade hemvist i Sverige.46 Argumentet bort-
ser från de faktiska skillnaderna. I de nu kritiserade fallen har det 
etablerats något utanför det svenska rättssystemets räckvidd och vid 
en tidpunkt då det saknade ett svenskt rättsintresse. Det enda vi kan 
göra är att ta ställning till om äktenskapet ska få fortgå.

3.4.2 Ökat antal haltande äktenskap och ökad rättsosäkerhet

En effekt av den planerade reformen är att antalet s.k. haltande äkten-
skap kommer att öka. Det äktenskap som framöver (enligt direkti-
ven) inte ska erkännas i Sverige kommer att vara fortsatt giltigt i vig-
sellandet. Därmed ”haltar” äktenskapet. Hur andra länder väljer att se 
på äktenskapets existens kan vi inte förutse. Den berörda individen 
påverkas alltid negativt av en haltande civilstatus, vilket är en viktig 
omständighet att beakta. För en ung kvinna med stark anknytning till 

44 Ett vidsträckt bruk av ordre public-förbehållet har beskrivits som ett sjudomssymp-
tom som tyder på att de grundläggande internationellt privaträttsliga reglerna är överge-
neraliserade. Se Lennart Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, 
Andra upplagan, Norstedts Förlag 2006, s. 49. Genom de skräddarsydda reglerna för 
situationer med stark svensk anknytning undviks en sådan situation. Enligt min mening 
kan dessa regler komma i konflikt med rätten till familjeliv (Europakonventionens arti-
kel 8).
45 Dir. 2017:25, s. 8.
46 BO:s skrivelse av den 8 juli 2016 (ibid.).
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ett annat land med andra värderingar kan en haltande familjestatus 
medföra betydande framtida svårigheter. Om hon inleder en ny rela-
tion, formaliserad eller informell, riskerar hon att betraktas som biga-
mist, äktenskapsbryterska, sexuellt lösaktig (e.dyl.) och hon kommer 
inte att gå fri från konsekvenserna i en miljö där ett sådant synsätt 
gäller. Oavsett i vilken av relationerna hon har fött eller föder barn, 
riskerar även dessa barn att påverkas menligt. Dels kan faderskapsfrå-
gan bedömas olika, dels är det enligt många kulturer skamligt att få 
barn utom äktenskap.

Ett särskilt problem med den planerade lagändringen är att äkten-
skapet automatiskt avses bli utan verkan. Det behövs alltså inte någon 
svensk dom som fastställer ogiltigheten. Därmed finns det inget för 
andra länder att förhålla sig till, vilket ökar rättsosäkerheten i land-
gränsöverskridande situationer. Om äktenskapet vid synnerliga skäl 
ändå ska kunna erkännas, såsom enligt gällande rätt vid svensk 
anknytning, ökar rättsosäkerheten ytterligare. Det kan noteras att 
den svenska typen av informalism i ett så grundläggande samman-
hang som en persons civilstatus är ovanlig i en internationell jämfö-
relse. Den svenska modellen är inte invändningsfri ens vid stark 
svensk anknytning, alltså såsom modellen utformades vid 2004 års 
reform av IÄL.47 Någon tidsgräns att göra ogiltigheten gällande finns 
inte.48 Modellen borde därför omprövas i de berörda parternas och i 
det allmännas intresse.

3.5 Mångkulturella bedömningar i socialtjänstens 
verksamhet

Som disciplin utgår den internationella privaträtten från en tillämp-
ning av den närmaste anknytningens lag. Vad som lagenligt har ägt 
rum i ett annat land ska vidare enligt huvudregeln respekteras. 
Numera är det dock inte ovanligt att parternas handlande har grun-
dats på något annat normsystem, såsom en religion eller en kutym. 
Äktenskapet bakom målet Z.H. och R.H. mot Schweiz är ett sådant 
exempel. Utan ett rättssystems stöd uppfyller ett renodlat religiöst 
äktenskap inte kraven för erkännande i en annan stat. Frågan upp-

47 Se Maarit Jänterä-Jareborg, ”The Child in the Intersections between Society, Family, 
Faith and Culture”, utgiven i: The Child’s Interests in Conflict, The Intersections between 
Society, Family, Faith and Culture, M. Jänterä-Jareborg (red.), Intersentia 2016, s. 24.
48 Se SOU 2012:35, s. 231.
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kommer hur mycket juridiskt och annat kunnande som kan krävas av 
socialnämnden inför ett placeringsbeslut. Hur ska socialnämnden 
kunna skilja renodlat religiösa eller andra informella äktenskap från 
äktenskap som uppfyller den internationella privaträttens krav för 
erkännande?

En grundläggande princip är att all offentlig makt ska utövas enligt 
lagarna. Det följer av EU:s s.k. Bryssel II-förordning att Sverige har 
jurisdiktion att fatta beslut om placering av en minderårig som befin-
ner sig i en flyktingliknande situation i Sverige.49 När den minder åriga 
uppges vara gift och är här med sin make är socialtjänsten skyldig att 
försöka bedöma parets familjerättsliga status, enligt de tillämpliga reg-
lerna. Här ingår i första hand i Sverige gällande inter nationellt privat-
rättsliga regler i IÄL. Migrationsverkets grundliga landinformation 
borde göra denna bedömning relativt enkel, också med hänsyn till att 
de gifta asylsökande barnen huvudsakligen härstammar från ett fåtal 
länder, nämligen Syrien, Afghanistan och Irak.50 Socialtjänstens skyl-
digheter sträcker sig givetvis långt utöver detta ställningstagande, vil-
ket bekräftas av det nedan beskrivna beslutet av Justitieombudsman-
nen (JO).

3.6 JO:s bedömning
I ett beslut från år 2016, föranlett av anmälningar mot Malmö kom-
mun angående handläggningen av ärenden som rör gifta barn, under-
stryker JO att socialnämnden i sådana ärenden har ett mycket långt-
gående utredningsansvar.51 I regel bör det innebära en utredning 
enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Beslutsunderlaget måste vara 
grundligt nog för att säkerställa att barnets rättigheter inte kränks och 
för att barnets behov av skydd och stöd ska kunna bedömas. Ett eller 
två samtal vid ankomsten till Sverige kan inte anses tillräckligt. Bar-
net måste få anpassad och relevant information om sina rättigheter 
och möjligheter till skydd i Sverige. Barnets inställning och möjlighet 

49 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behö-
righet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar, artikel 13 st. 2. EU har däremot inte lagstiftat om ingående och erkän-
nande av äktenskap, varför denna fråga bedöms av varje EU-stat enligt egna internatio-
nellt privaträttsliga regler.
50 Migrationsverket, Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de 
söker skydd i Sverige. Rapport (ibid.), s. 2.
51 JO:s beslut 2016-06-15, Dnr 394-2016, 476-2016, 692-2016.
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att göra ett eget val måste så långt som möjligt klarläggas. Innan pla-
ceringsbeslut tas måste barnet ha haft en reell möjlighet att ta ställ-
ning till om hon (undantagsvis han) vill bo med sin make.

I sitt beslut påpekar JO att det inte finns något rättsligt stöd för att 
generellt förbjuda ett barn som har fyllt 15 år att bo tillsammans med 
en vuxen person som barnet uppger sig vara gift med. Bedömningen 
grundas inte bara på huvudregeln i IÄL om giltigheten av i utlandet 
lagenligt ingångna äktenskap. JO noterar även att svensk lag inte 
hindrar barn som har fyllt 15 år från att ha en relation och till och 
med att ha ett samboförhållande med en vuxen.

4 KAN EN LAGÄNDRING RENT AV  
BLI KONTRAPRODUKTIV?

4.1 Vad står på spel – egentligen?
En konsekvens av den planerade lagändringen kan bli att gifta barn 
kommer att undvika Sverige som destinationsland, att de väntar till 
myndighetsdagen innan de reser till Sverige eller att de kommer att 
ljuga om sin ålder. Det har ett intresse att jämföra sådana konsekven-
ser med åsikter till stöd för lagändringen. Jag börjar därför med att 
återge ett antal citat från den debatt som föregick direktiven till 
utredningen.

”Tänk dig att du sitter i ett rum som du aldrig har varit i tidigare, i ett 
land som du nyss kom till, med en myndighetsperson som du aldrig 
tidigare har mött. Personen frågar dig om du vill bo med den vuxna 
mannen som du giftes bort med i hemlandet. Du är ett barn och han 
sitter på stolen bredvid. Vad gör du?”52

”Signalen som skickas ut till det barn som söker skydd i Sverige är 
bekräftande av något som kan vara (men inte behöver vara) ett tvångs-
äktenskap eller ett barnäktenskap och som kanske aldrig har registre-
rats ens i hemlandet.”53

52 Dagens Nyheter, Ledare 16-12-12: ”Förbjud barnäktenskap”.
53 Migrationsverkets rapport (ibid.), Är du gift? Utredning av handläggning av barn som 
är gifta när de söker skydd i Sverige, s. 14.
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”Huvudsaken är att insatserna nu blir av, att myndigheterna lär sig av 
de misstag som har kostat många barn deras frihet och som har fått 
unga flickor att behandlas som mäns egendom.”54

Citaten ovan andas av förutfattade meningar som dessvärre genom-
syrar den initierade lagreformen. Mannen utgör en fara för flickan 
och flickan är rädd för honom. Flickan vill bli befriad från mannen, 
men hon vågar inte uttrycka sin vilja i hans närhet. Den intervjuande 
myndighetspersonen ger henne det (falska?) intrycket att hennes 
äktenskap respekteras här. Betydligt mer sannolikt är att flickans 
rädsla i första hand grundar sig på en otrygghet i en helt främmande 
miljö, allt hon varit med om under resans gång och dessförinnan och 
oron att bli utvisad. Det förefaller synnerligen verklighetsfrämmande 
att utgå från att en flicka med sannolikt mycket begränsad skolgång 
bakom sig, som är uppvuxen i en helt annan kultur med helt andra 
värderingar rörande familjen och kvinnans roll med automatik – som 
en följd av ett slags inneboende naturlag – delar den ”svenska” upp-
fattningen om lämplig äktenskapsålder.

Tydligare än kanske någon annan hos oss har Anna Singer lyft 
fram hur den familjerättsliga regleringen formar och påverkar män-
niskors identitet, familjestatus och släktförhållanden. ”Den säger 
något om vilka vi är och får därigenom särskild betydelse för den 
enskilde individen”.55 Hon påpekar att en tillämpning av svenska reg-
ler på personer från ett annat land eller en annan kultur kan många 
gånger uppfattas som felaktig eller irrelevant av berörda parter.56 JO:s 
tidigare berörda beslut antyder en liknande klarsyn, väl förankrad i 
den gällande men kritiserade regleringen i Sverige.

4.2 Är lagändringen trovärdig från ett barnperspektiv?
Åtgärder har nyligen vidtagits i syfte att förbättra socialtjänstens 
handläggning i ärenden som rör barn som anlänt till Sverige och som 
uppges vara gifta. I ett uppdrag till Socialstyrelsen ingår även att ta 
fram och sprida information till barn och deras närstående om gäl-
lande lagar och praxis, såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, 

54 Dagens Nyheter, Ledare 17-02-18: ”Sent har statsråden vaknat”.
55 Anna Singer, ”Familjerätten – en kulturyttring”, utgiven i: Familj, Religion, Rätt. En 
antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel, A. 
Singer, M. Jänterä-Jareborg, A. Schlytter (red.), Iustus Förlag 2010, s. 243.
56 Singer, ibid., s. 245 f.
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socialtjänstens uppdrag och barns rätt till stöd och skydd.57 Bättre 
handläggningsrutiner och ökad information i all ära, vad är det mer 
konkret som de här barnen har att förvänta sig av det svenska samhäl-
let?

Hur trovärdigt är budskapet med hänsyn till att Sverige samtidigt 
tillåter att en minderårig som har fyllt 15 år får vara sambo med en 
vuxen under äktenskapsliknande förhållanden? En sådan relation fal-
ler till och med in under en svensk skyddslag, kallad lagen om sam-
bors gemensamma hem. Lagen medför långtgående rättigheter, 
såsom rätten att vid separationen få dela den s.k. ”samboegendomen” 
och vissa rättigheter till en avliden sambos kvarlåtenskap.

Det finns även anledning att fråga sig hur ett vägrat erkännande av 
äktenskapet kommer att påverka barnets möjligheter att få stanna i 
Sverige. Blir det en särskild grund för barnet att få stanna i Sverige? 
En sådan bedömning vore väl rimlig ifall äktenskapet är giltigt i bar-
nets ursprungsland. I det fallet kan man ju inte räkna med att barnets 
familj eller hemlandets myndigheter är beredda att skydda barnet mot 
äktenskapet. Skyddsbehoven kan betraktas som jämförbara med en 
situation där en flicka riskerar tvångsäktenskap vid återvändande till 
hemlandet. Den risken har setts som ett giltigt asylskäl i Sverige.58

5 AVSLUTANDE SYNPUNKTER

En analys av Sveriges internationella åtaganden visar att Sverige inte 
är förhindrat att reservera det rättsliga institutet äktenskap till bara 
dem som vid äktenskapets ingående hade fyllt 18 år. Det gäller även 
när äktenskapet har lagenligt ingåtts i utlandet. Sverige är samtidigt 
skyldigt att respektera att även ett barnäktenskap kan etablera ett 
skyddsvärt familjeliv. Ett gift barns inställning till sitt äktenskap 
måste vidare alltid beaktas innan ett placeringsbeslut tas, också av 
hänsyn till barnkonventionens krav.

Den planerade lagändringen är ett ytterligare steg i en kamp mot 
allt slags hedersrelaterad problematik inom familjen och nära relatio-
ner. I mångt och mycket framstår den dock som ett slags ”läpparnas 
bekännelse” eller ”fasadvård”. Vad är exempelvis vunnet med en kate-

57 Dir. 2017:25, s. 5.
58 Se MIG, UM 4942-16. Migrationsdomstolen beviljade en 16-årig flicka flyktingsta-
tus, uppehållstillstånd och resedokument med hänsyn till att hon riskerade att utsättas 
för tvångsäktenskap vid återvändande till Somalia.
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gorisk vägran att erkänna i utlandet ingångna barnäktenskap om bar-
nets rätt till familjeliv med maken ändå måste respekteras? Det är 
svårt att värja sig för misstanken att lagreformen avser att ge ett sken 
av att asylsökande barns behov av skydd tas på allvar av Sverige. Sam-
tidigt står ett stort antal ensamkommande barn, som har hunnit bli 
myndiga under vistelsen i Sverige, inför en utvisning från landet. Den 
nya ”barndom” som de fick i Sverige byts mot en helt annan verklig-
het. Jag lämnar åt läsaren att avgöra vilken situation och bedömning 
som vore mest angelägen att bli omprövad.

”Barn ska inte vara gifta, men”.59 Detta enkla och samtidigt kom-
plexa uttalande av barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér ger en 
ovanligt träffande sammanfattning av den i uppsatsen analyserade 
problematiken.

59 Åsa Regnér, enligt Dagens Nyheter, Ledare 17-01-12: ”I väntan på en ny Fadime”.


