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Abstract 

Through this thesis I examine the argumentation founding the Swedish legislation 

regarding child marriages, with a focus on the recognition of foreign child marriages. 

I describe the arguments for a general prohibition upon child marriages. Thereafter I 

identify the arguments regarding recognition of foreign child marriages. I use the 

method of argumentation analysis and the underlying theory is Kantian ethics, 

applied on children. The Swedish legislation for recognition of child marriages is 

regulated within Lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL). I examine the argumentation 

underlying the 1st chapter 8§a, which prohibits foreign child marriages, with a 

connection to Sweden. In the same time, forced marriages are prohibited in any case, 

through the same paragraph. It seems contradictory that some child marriages are 

recognized within the Swedish private international law, when child marriages are 

generally prohibited through the 2nd chapter 1§ of Äktenskapsbalken (ÄktB). Thus, 

the purpose of the study is to find out if the argumentation, on which the law is based 

on, is sustainable. The study shows that many of the arguments are not sustainable, 

mainly since they are not reasonable according to Kantian ethics, applied on children. 

Therefore it is possible to question the sustainability of the overall argumentation for 

the possibility of recognizing foreign child marriages, from a Kantian point of view. 

Key words: Child marriage, forced marriage, private international law, honor-related 

violence, rights of the child 

 

 

  



Sammanfattning 

Genom denna studie undersöker jag argumentationen som ligger till grund för den 

svenska lagstiftningen om barnäktenskap, med fokus på erkännande av utländska 

barnäktenskap. Jag beskriver argumenten för att generellt sätt motverka 

barnäktenskap. Därefter utvärderar jag argumentationen för att erkänna vissa 

utomlands ingångna barnäktenskap. Metoden för studien är argumentationsanalys 

och den teoretiska utgångspunkten är Kantiansk etik, som jag tillämpar på barn. Den 

svenska lagstiftningen om erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap 

regleras i Lagen (1904: 26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande 

äktenskap och förmyndarskap (IÄL). Jag undersöker argumentationen som ligger till 

grund för 1 kap. 8§a, som förbjuder utländska barnäktenskap, där det funnits 

anknytning. Samtidigt underkänns tvångsäktenskap, oavsett anknytning, utifrån 

samma paragraf. Det tycks motsägelsefullt att barnäktenskap kan erkännas inom 

svensk internationell privaträtt, då barnäktenskap förbjuds enligt 2 kap. 1§ 

Äktenskapsbalken (ÄktB). Syftet med studien är därför att undersöka om 

argumentationen bakom paragrafen, är hållbar. Studien visar att flera argument inte 

är hållbara, främst eftersom de inte är rimliga enligt Kantiansk etik, tillämpad på 

barn. Det går därför att ifrågasätta den sammantagna hållbarheten i argumentationen 

för erkännandet av utomlands ingångna barnäktenskap, ur ett Kantianskt perspektiv. 

Nyckelord: Barnäktenskap, tvångsäktenskap, internationell privaträtt, 

hedersrelaterat våld- och förtryck, barns rättigheter 

  



Förord 

Jag vill tacka min handledare Per Sundman, som genom kloka reflektioner och bra feedback 

kontinuerligt stöttat mig i att konstruktivt driva uppsatsen framåt. Därtill vill jag tacka de personer 

som funnits omkring mig under processens gång. Jag vill särskilt rikta ett tack till min mor, min 

far och min ständigt stöttande partner. Med er hjälp så har jag kunnat slutföra uppsatsen och jag är 

ständigt glad för era motiverande och stödjande ord. Det har varit en process att skriva en uppsats 

och jag hoppas att den som läser får en eftertanke. Barn- och tvångsäktenskap är ett svårt och 

komplext område och jag tror att det krävs insatser på flera nivåer, från lagstiftning till 

gräsrotsarbete för att arbeta med dessa frågor. Därmed är min uppsats ett nedslag i en del, men 

därtill finns flera områden att undersöka, behandla och arbeta med, för att unga i högre utsträckning 

ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

____________________ 

Denna uppsats föddes som en idé utifrån min bakgrund som socionom, där jag kommit i kontakt 

med människor i barn- och tvångsäktenskap. Jag har stött på situationer kopplade till 

hedersrelaterat förtryck, där individer och framförallt tjejer, i flera fall varit väldigt utsatta. Dessa 

historier har ofta varit komplexa, där det inte sällan vecklat ut sig ett system av förtryck. Det jag 

har lärt mig, är att inte ta något för givet i fråga om dessa berättelser och att vara öppen för att 

historierna kan se olika ut. Jag har också lärt mig hur individer kan vara ytterst utsatta och 

begränsade, innan de vågar berätta sin historia. Att berätta sin historia kan ofta vara förenat med 

rädsla, skam och oro för vad som ska hända sedan. Samtidigt finns det historier där individerna 

velat gifta sig och där omständigheterna varit helt annorlunda. Det är alltså frågan om individuella 

och situationsbetingade historier, där det av den mottagande parten krävs en öppenhet inför det.   

I arbetet har jag också lärt mig att förstå att våra mänskliga rättigheter i fråga om val av giftermål, 

med allt som det för med sig, kan se ytterst olika ut. Jag har lärt mig att inte ta dessa rättigheter för 

givet och inse att vissa unga människor och framförallt flickor, kan vara berövade dessa 

grundläggande rättigheter. Det är i denna insikt, som drivkraften till denna uppsats har fötts. Det 

handlar om att söka rättfärdigande för den hållning som svensk rätt har i fråga om erkännande av 

utomlands ingångna barnäktenskap.  



Samtidigt är verklighet och vetenskap olika saker. Kunskap och erfarenheter kan ge en 

fingervisning om intressanta problemområden inom vetenskapen, men utgör inte vetenskap. Jag 

är övertygad om att dessa områden dock bör samspela, för att utvecklas i båda riktningarna. Att 

söka sanningen i Kantiansk etik med tillämpning på barn och att vara klarsynt i de fall min 

magkänsla inte gått att pröva i och med teorin, har varit en utmaning. Ibland har det känts 

överdrivet teoretiskt i förhållande till den verklighet jag sett. Samtidigt är jag dock övertygad om 

att en teoretisk studie kring argumentationen som föreligger lagstiftningen, fyller relevans. De 

argument som jag idag har, för- och emot erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap, har 

en annan typ av bäring, än den argumentation jag hade tidigare.  

Uppsala 2018-10-08,  

Ylva Holmberg 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Barn- och tvångsäktenskap påverkar barns självbestämmande, fria vilja och rätten till sin egen 

kropp.1 Barnäktenskap förknippas ofta med övergrepp, tidiga graviditeter och födslar.2 I FN:s 

Barnkonventionen (CRC) framkommer att traditionella sedvänjor som är skadliga för barn, ska 

avskaffas.3 Tidiga- och påtvingade äktenskap utgör enligt Barnrättskommittén, sådana sedvänjor.4 

Det är tydligt att det finns tydliga skäl för att motverka barn- och tvångsäktenskap.  

Det är ett högt antal flickor som utsätts för skadliga sedvänjor.5 Pojkar utsätts dock också.6 Jag 

anser att det är viktigt att frågan uppmärksammas på ett generellt plan, i förhållande till barns 

allmänna lika värde och rätt, eftersom båda könen berörs. Samtidigt är det också nödvändigt att 

uppmärksamma flickors utsatta situation, eftersom frågan utgör ett jämställdhetsproblem, utifrån 

att skadliga sedvänjor ofta hänger samman med stereotypa sociala normer, kring kön. 7  I 

Kvinnokonventionen (CEDAW) framkommer att äktenskap ska vara en likvärdig rättighet mellan 

könen, både vid ingående av- och inom äktenskapet.8  

Det har sedan början av 2000-talet skett förändringar inom svensk rätt, för att motverka barn- och 

tvångsäktenskap.9 Äktenskapshinder föreligger idag för barn under 18 år, enligt Äktenskapsbalken 

(ÄktB), 2 kap. 1§. Erkännandereglerna förändrades i samband med nya mer strikta regler gällande 

erkännande av utomlands ingångna barn- och tvångsäktenskap, år 2004.10 Därtill förändrades 

också området i viss mån år 2014, då dispensmöjligheten för svenska barnäktenskap togs bort. 

Därtill blev det då endast möjligt att erkänna utomlands ingångna barn- och tvångsäktenskap med 

                                                           
1 Proposition 2013/14:208. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (…), s. 22; SOU 2012:35. Stärkt 
skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, s. 148. 
2 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 18. 2014. Barnombudsmannen. s. 7. 
3 Barnkonventionen, art. 24. 
4 Proposition 2013/14:208, s. 22. 
5 Barnrättskommittén. 2014, s. 6. 
6 Ibid, s. 2. 
7 Barnrättskommittén. 2014, s. 3. 
8 Kvinnokonventionen, art. 16. 
9 Lagändring SFS 2004:144; lagändring SFS 2014:379. 
10 SFS 2004:144. 
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anknytning, vid synnerliga skäl. 11  Utomlands ingångna barnäktenskap med anknytning till 

Sverige, erkänns inte som huvudregel idag utifrån Lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL), 1 kap. 8§a. Anknytningen spelar 

dock enligt paragrafen en betydande roll beträffande nekat erkännande.  

Frågan om barns olika skydd och särskilt ensamkommande asylsökande barns skydd mot 

barnäktenskap har uppmärksammats av Barnombudsmannen (BO). BO påtalade år 2016 till 

Justitieministern, att lagens skydd inte samstämmer med barns lika värde och rätt. Han menade att 

det inte är rimligt att behandla barn på olika sätt, i fråga om barnäktenskap. BO föreslog att lagen 

skulle förändras så att inga barnäktenskap skulle kunna erkännas, vilket skulle vara förenligt med 

internationell rätt.12 Frågan om skärpt lagstiftning behandlas i nuläget i en lagstiftningsprocess. 

Syftet är att granska om reglering kring erkännande av barnäktenskap, kan stärkas.13  

1.2 Syfte & problemformulering  

I ett system av stater är det troligen oundvikligt att jurisdiktioner avgränsas, t.ex. gällande 

privaträttsliga frågor.14 Avgränsningen kan göra att individer faller mellan nationella juridiska 

regleringar och folkrättsliga intentioner.15 Människor riskerar därmed att falla utanför folkrättens 

skydd. Att diskrepanserna uppstår är inte egendomligt, men, samtidigt är det viktigt att sådana 

skevheter förbättras, eftersom mänskliga rättigheter annars riskerar att undermineras. Den svenska 

lagstiftningen kring erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap skapar en etisk paradox. 

Enligt CRC så ska skadliga sedvänjor för barn motverkas. 16  I förarbetena till svensk rätt 

framkommer att det föreligger en restriktiv syn kring barnäktenskap, utifrån de kränkningar och 

konsekvenser, som det ger för barn.17 Alla barns lika värde och rättigheter företräds folkrättsligt 

och i Sverige; å andra sidan tillkännages inte alla barn samma skydd mot barnäktenskap.18  

                                                           
11 SFS 2014:379. 
12 Barnombudsmannen. Skyddet mot barnäktenskap måste stärkas. 2016. 
13 Direktiv 2017:25. Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, s. 1. 
14 Jmf. internationell privaträtt som reglerar vilka rättsförhållanden som tillämpas vid anknytning till flera länder, i 
fråga om privaträttsliga förhållanden. Bogdan, Michael. Nationalencyklopedin, internationell privaträtt. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationell-privaträtt (hämtad 2018-10-04). 
15 Som exempel: barnäktenskap utan anknytning kan erkännas, enligt IÄL 8§a 1:a punkten. Samtidigt är 
intentionerna inom folkrätten att motverka skadliga sedvänjor såsom tidiga äktenskap. Barnkonventionen, art. 24. 
16 Ibid. 
17 Proposition 2013/14:208; SOU 2012:35; proposition 2003:04/48. 
18 Barnombudsmannen. 2016. 
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Barn som gifts bort utomlands, utan anknytning till Sverige, saknar samma rättsliga skydd som 

andra barn. Svenska barnäktenskap motverkas, samtidigt som utländska barnäktenskap kan 

erkännas.19 Genom IÄL 8§a 1:a punkten framkommer att barnäktenskap med anknytning till 

Sverige nekas erkännande och därmed faller barn utan anknytning, utanför paragrafens 

tillämpning. Om de utsatts för tvångsäktenskap omfattas de dock av IÄL 8§a 2:a punkten. 

Principen om ”ordre public” kan också tillämpas. 20  Samtidigt har den inte tillämpats på 

barnäktenskap, vid äktenskap för barn över 15 år.21 Det kan vara svårt för barn som gift sig utan 

anknytning, att påtala att de utsatts för tvång, har en del påpekat, utifrån praxis.22 

Barnäktenskap hos asylsökande barn har undersökts i en rapport från Migrationsverket. I rapporten 

framkommer att 132 ensamkommande barn var gifta vid asylansökan, varav 129 flickor och 3 

pojkar. Mörkertalet bedömdes vara stort. 23  I nuläget utreder Socialstyrelsen situationen i 

förhållande till barn- och tvångsäktenskap, vilket blir klart 2019. Därför finns inte en klar bild över 

situationen.24 Samtidigt talar siffrorna för att det finns barn, som påverkas av lagens utformning, 

gällande erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap. Mot denna bakgrund, samt det antal 

flyktingar som kom 2015 så anser jag frågan om erkännande av barnäktenskap vara aktuell.25 

Vid studier kring juridiska dilemman, så anser jag att etiken kan spela roll, utifrån att det kan finnas 

etiska argument som lagstiftningen vilar på. Denna argumentation bör vara etiskt rimlig. 26 

Frågeställningarna tar därför sikte på att undersöka de etiska dilemmana i lagstiftningen, genom 

att undersöka argumentationen, i förhållande till erkännande av barnäktenskap, inom svensk rätt. 

Jag undersöker argument ur rättskällorna, då dessa påverkar lagens tillämpning och är av vikt.27 

Syftet är att undersöka argumentationen rörande det rättsliga erkännandet av utomlands ingångna 

barnäktenskap, ur ett etiskt perspektiv. 

                                                           
19 Barnombudsmannen. 2016. 
20 IÄL 7 kap. 4§. 
21 Brüggemann. Erkännande av utländska barnäktenskap, s. 28; MIG 2012:4. 
22 Ibid. 
23 Migrationsverket. Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta (…). 2016. s. 2, 6. 
24 Socialstyrelsen. Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. 2017, s. 15.  
25 Migrationsverket. Nästan 163000 sökte asyl i Sverige 2015. 2016. 
http://www.mynewsdesk.com/se/migrationsverket/news/naestan-163-000-maenniskor-soekte-asyl-i-sverige-
2015-153237 (hämtad 2018-10-04). 
26 Grenholm. Carl-Henrik. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. 2006, s. 285. 
27 Hydén. Håkan. Rättsregler. En introduktion till juridiken. 2001, s. 116-121. 
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Det handlar om att undersöka hur argumentationen ser ur och om den är hållbar.28 Rimligheten 

analyserar jag i förhållande till Kantiansk etik.29 Eftersom jag tillämpar teorin på barn, så har jag 

sökt efter syftena för CRC:s grundprinciper och använt dessa för att välja ut begrepp inom den 

Kantianska etiken.30 Min hypotes är att det finns argument som inte är etiskt rimliga i förhållande 

till den teoretiska ramen. Denna slutsats drar jag, eftersom barnäktenskap kränker barn på flera 

plan och därför principiellt motverkas både nationellt och internationellt. 31  Det skulle vara 

anmärkningsvärt om det skulle finnas argument som på ett godtagbart sätt skulle understödja 

erkännandet av barnäktenskap, för vissa barn. 

Jag kommer att redogöra för argument för att motverka barnäktenskap, samt för argument att inte 

neka erkännande för alla barnäktenskap. Den kritiska tolkningen av argumenten sker sedan utifrån 

Kantiansk etik, med fokus på ett antal begrepp inom teorin. Jag har valt att rikta fokus mot den 

underliggande teoretiska frågan om lagens utformning utgör en respektfull behandling av barn.32  

Studien kommer att utmynna i en kritisk tolkning, kring hållbarheten i lagens nuvarande 

utformning gällande erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap. Eftersom anknytningen 

är viktig för lagens utformning så kommer slutdiskussionen att särskilt behandla anknytningens 

betydelse för erkännande av utomlands ingångna äktenskap, men även andra resultat och deras 

betydelse för lagens utformning.    

1.3 Frågeställningar 

 Vilka skäl finns inom svensk rätt för att motverka barnäktenskap?  

 Vilka argument finns för att inte neka erkännande för alla barnäktenskap i Sverige? 

 Är argumenten hållbara utifrån Kantiansk etik, tillämpad på barn? 

 

                                                           
28 Grenholm. 2006. s, 277-306. 
29 Kant, Immanuel. Grundläggning av sedernas metafysik. Original från 1785. Utgiven 1997. 
30 Dessa har jag funnit i Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 4, 12, 14. 
31 Proposition 2013/14:208, s. 22. 
32 Kant. 1997, s. 55. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Retoriken kopplat till barn- och tvångsäktenskap uppfattar jag handla om vilka beslut barn är 

kapabla till, kontra vilka frågor som barn behöver skyddas ifrån. Frågor kring när samhällets 

ingripande kan legitimeras för att skydda barn, kontra då sådana ingripanden bidrar till kränkning, 

är också centrala.  Det handlar också om respekt för olika synsätt och en avvägning kring när 

synsätt kolliderar med grundläggande etiska värden. Frågor kring frivillighet och tvång, samt vad 

som kan accepteras i fråga om påtryckningar är också återkommande. 33  Jag uppfattar att 

lagstiftning kring barn- och tvångsäktenskap därför ställer etiska frågor kring barn på sin spets. En 

etisk utgångspunkt är därför central. 

I fråga om studier kring argumentation, så menar Grenholm att det är omöjligt att verifiera eller 

falsifiera värdemässiga utsagor. Prövning kring argumentation som bottnar i sådana omdömen 

utgörs därför av mer eller mindre tillfredställande bedömningar kring rimlighet, utifrån rationella 

skäl.34 De rationella skälen hänför jag i denna studie till Kantiansk etik, tillämpad på barn, där 

värden som de ovanstående frågorna ringar in, är centrala.35 Sådana värden bör ligga till grund för 

bedömningen av argumentens rimlighet. 

2.1 Kantiansk etik  

Kantiansk etik anser jag vara godtagbar grund för studien, eftersom värden såsom respekt, lika 

värde och autonomi är centrala inom inriktningen.36 Jag uppfattar det också vara med grund i dessa 

värden som frågan om barn- och tvångsäktenskap diskuteras.37 Kantiansk etik har en särskild 

tyngd gällande de värden som mänskliga rättigheter syftar till att skydda.38 

  

                                                           
33 Jmf. resonemang kring barnäktenskap, i Proposition 2013/14:208 och Proposition 2003/04:48. 
34 Grenholm, s. 285-288. 
35 UNICEF. Barnkonventionen. 2018. https://unicef.se/barnkonventionen. (Hämtad 2018-10-06). 
36 Kant, 1997. 
37 Jmf. resonemang kring barnäktenskap, i Proposition 2013/14:208 och Proposition 2003/04:48. 
38 Shafer-Landau. 2015, s. 177. 
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2.1.1 Kantiansk etik, tillämpad på barn 

CRC tjänar som vägledande instrument för barns rättigheter, i Sverige och internationellt.39 Att 

studien tar hänsyn till CRC anser jag därför vara relevant. Detta eftersom studien behandlar etik, 

tillämpad på barn. Det skapar en relevant ram och avgränsning för studien, gällande val av 

begrepp. De teoretiska begrepp som jag valt ut från Kantiansk etik, väljer jag ut med avgränsning 

utifrån de etiska intentionerna för grundprinciperna inom CRC, som delvis är Kantianska, vilket 

jag kommer att beskriva närmare under kommande rubriker.40  

Jag anser också att grundprinciperna som ges specifikation genom allmänna kommentarer från 

Barnrättskommittén kan avgränsa den Kantianska etiken i fråga om innebörden av tillämpningen 

av Kantiansk etik, just på barn. Det handlar om vad respekt innebär i förhållande till barn, utifrån 

utveckling, ålder och mognad, samt andra faktorer som är specifika för just barn. Jag anser att det 

blir relevant att förhålla sig till barns särskilda omständigheter, eftersom en analys som bortser 

från dessa skulle bli för allmän. Intentionen i respekt är densamma och utgår från Kantiansk etik, 

men det finns faktorer gällande tillämpningen av etiken, som inte går att bortse ifrån, då det handlar 

om barns specifika omständigheter.  

                                                           
39 Barnombudsmannen. Barnkonventionen. 2018. 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/. (Hämtad 2018-10-06). 
40 Dessa återfinner jag i Barnrättskommitténs allmänna kommentarer. Barnombudsmannen. Allmänna 
kommentarer. 2018. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/allmanna-
kommentarer/. (Hämtad 2018-10-06); jmf. Kant, 1997. 
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2.2 Respekt enligt Kantiansk etik 

Rättsliga regleringar kring barnäktenskap uppfattar jag handla om vad det innebär att behandla 

unga med respekt. Är det respektfullt att barn gifter sig enligt egen vilja, eller bör de skyddas, 

eftersom de inte är mogna till besluten? Är det respektfullt om en annan person påverkar 

giftermålet, eller om det sker med tvång?41 I det senare fallet är det tydligt att det är oförenligt med 

respekt, men de initiala frågorna inbjuder till mer etisk diskussion. Frågan är när barn behandlas 

som ändamål, genom en etisk argumentation, som grund för lagstiftning kring barnäktenskap? 

Inom Kantiansk etik betonas och förtydligas begreppet respekt. Enligt den etiska inriktningen ska 

personer behandlas med respekt.42 Människor skulle dock också kunna behandlas som redskap för 

andra människors mål, men istället förespråkas en respektfull behandling.43 Kant formulerade 

detta genom ”mänsklighetens princip”, där just respekten betonas som intention: 

”Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten  

i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel  

utan alltid tillika som ett ändamål”.44 

Människor är alla varelser med förnuft, det vill säga alla rationella och autonoma varelser. Att 

behandla någon som ett medel innebär att en person använder någon annan endast som ett redskap 

för egna syften. Att istället behandla någon som ett ändamål innebär att behandla en person med 

respekt.45 Personer utgörs av alla förnuftiga varelser. Dessa får ej behandlas med godtycke utan 

ska behandlas med aktning, eftersom deras existens i sig utgör ett ändamål. Människan har 

därigenom ett objektivt värde och är inte endast värdefull utifrån en persons subjektiva 

uppfattning.46 Om något istället behandlas som en sak så saknar det förnuft och har endast ett 

relativt värde, enligt Kantiansk etik.47 Respekt handlar därför om att behandla människor som 

personer och som ändamål, i sig själva. 

                                                           
41 Jmf. resonemang t.ex. I Proposition 2013/14:208. 
42 Shafer-Landau. Russ. The fundamentals of ethics. Third edition. New York: Oxford University Press. 2015, s. 174. 
43 Ibid, s. 174-175. 
44 Kant. 1997, s. 55. 
45 Shafer-Landau. 2015, s. 174.  
46 Kant. 1997, s. 54.  
47 Ibid. 
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Enligt den etiska inriktningen sker en godtagbar handling i överensstämmelse med sedelagen, men 

också för dennas skull.48 Det finns sedliga plikter som människan bör följa, mot sig själv,49 och 

mot andra. 50 Att behandla någon som ändamål handlar om att tillskriva handlingen likvärdigt 

innehåll, som personen utgör som ett ändamål i sig själv. Det är också önskvärt att främja 

gynnandet av att personers egenmakt. Om någon ljuger eller begår angrepp mot någons frihet, eller 

kränker någons rättigheter är det att behandla någon som medel. 51 Egenskaper kan också ha pris 

eller värdighet. De egenskaper som har ett pris, kan ersättas och har relativt värde. De utgörs av 

flit, gott humör, samt böjelser och behov till exempel. Egenskaper med värdighet kan inte ersättas, 

utifrån deras inre värde. Ärlighet och välvilja är exempel på sådana egenskaper. De föregås inte 

av instinkt, utan av princip. Egenskaperna leder till aktning, utifrån viljan som grundlägger dem.52 

Respekt handlar därför också om att handla enligt plikt och enligt värdigt handlande. 

2.2.1 Respektfull behandling av barn 

”Mänsklighetens princip” har kritiserats för att vara vag. Det kan vara uppenbart vid vissa 

situationer hur den tillämpas, men i andra situationer kan det vara svårare att bedöma vad som är 

rätt. Vagheten kan göra principen svår att applicera.53 Jag har valt ut begrepp som samstämmer 

med intentionerna för CRC:s grundprinciper.54 Det sker som avgränsning och specifikation kring 

vad respekt innebär i förhållande till barn, med utgångspunkt i Kantiansk etik. De lyder: 

”1). Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

2). Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.  

3). Alla barn har rätt till liv och utveckling.  

4). Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.”55 

  

                                                           
48 Kant. 1997, s. 59-60. 
49 Ibid, s. 55. 
50 Ibid, s. 55-56. 
51 Ibid.  
52 Ibid, s. 61. 
53 Shafer-Landau. 2015, s. 181. 
54 Barnombudsmannen. Barnkonventionen. 2018. 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/. (Hämtad 2018-10-06). 
55 UNICEF. Barnkonventionen. 2018. https://unicef.se/barnkonventionen. (Hämtad 2018-10-06). 
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Jag har valt att tolka de fyra grundprinciperna utifrån de etiska intentioner som de, implicit och 

explicit bygger på, för att kunna väva samman dessa med den Kantianska etiken som studien i 

huvudsak bygger på. I Barnrättskommitténs allmänna kommentarer framkommer att principerna 

syftar till att respektera barn på sätt som, utifrån min tolkning, sammanhänger med Kantiansk etik. 

I kommande avsnitt kommer jag att beskriva på vilket sätt jag gör denna tolkning. 

Jag har valt begreppet respekt (ändamål) som grund för bedömning av argumentens godtagbarhet. 

Detta eftersom respekt är grundläggande inom Kantiansk etik och eftersom grundprinciperna 

syftar till helhetsrespekt för barn, enligt min tolkning. Kärnfrågan är alltså om barn behandlas med 

respekt utifrån ett etiskt perspektiv, i lagstiftningen kring barnäktenskap. Jag har utifrån 

grundprincipernas intentioner brutit ned respekt till att, i fråga om respekt barn handla om respekt 

för lika värde, autonomi, utveckling och universalitet, som faktorer att ta hänsyn till.56 

Här vill jag betona hur jag uppfattar den etiska grunden för CRC. Jag är medveten om att det skulle 

gå att hänvisa vissa artiklar inom konventionen till gynnande av välfärd. Att skapa välfärd som 

konsekvens vid etiskt handlande, är en grundsten inom utilitarismen.57 Ett exempel på gynnandet 

av välfärd skulle kunna finnas i artikel 31, som ger rätt till lek, fritid och vila.58 I fråga om lek, så 

gynnar dock leken också rationalitet, då barnet lär sig etiskt handlande i samspel, samtidigt som 

den också ger konsekvensen glädje.59 Det är dock inte konsekvensen som är det primära inom 

Kantiansk etik, utan intentionen.60 Kant såg det dock inte som en motsättning att en handling med 

godtagbar intention skapar värde i en konsekvens som välfärd.61 Konventionen kan därmed ge 

uttryck för syften i Kantiansk etik, samtidigt som artiklarna kan ge följden att de också bidrar till 

välfärd. Jag återkommer också till hur jag generellt kopplar grundprinciperna, till Kantiansk etik. 

  

                                                           
56 Dessa värden utgår från Kantiansk etik, men jag väljer ut dem, utifrån att det just också är dessa värden som 
återkommer som intentioner, gällande Barnkonventionens grundprinciper. Jmf. Begreppen med Kant. 1997. 
57 Shafer-Landau. 2015, s. 119-157. 
58 Art. 31, Barnkonventionen. 
59 Jmf. t.ex. Kohlbergs teori om moralisk utveckling.  Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne-Johan. Etik i arbete med 
människor. 2001. 
60 Kant. 1997. 
61 Ibid, s. 178. 
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2.3 Universell prövning utifrån Kantiansk etik 

Kant menar att människans autonomi och frihet hänger samman med förmåga att resonera etiskt.62 

En handlings etiska riktighet hänger ihop med dess intentioner och maximen är den princip på 

vilken en handling grundas. Maximen handlar om intentionen med personens handling. Personen 

får inte göra undantag för sig själv och får inte sakna intention. Maximen bör kunna universaliseras 

för att utgöra en etisk handling.63 Kant formulerande ett test för det ”kategoriska imperativets 

allmänna formel” som lyder:  

”Handla enligt den maxim som tillika kan göra sig själv till allmän lag”.64 

Maximen är viktigast, oavsett om resultaten blir dåliga, skapar eget lidande eller ovilja hos den 

som utför den.65 Detta synsätt anser jag vara tillfredställande utifrån att handlingar underkänns om 

människor gör undantag för sig själva genom ett visst handlande. Det inbegriper respekt för 

medmänniskor, på ett sätt som också ogiltigförklarar vissa typer av giriga beteenden.66 I denna 

studie är det den maxim som bedömaren anger i rättskällorna, som utgör föremål för prövning, i 

fråga om argumentens rimlighet. 

Vilka maximer är då möjliga att universalisera? Det rör sig om maximer som är värdiga. En sådan 

värdig plikt är att behandla människor med respekt, utifrån deras värde och autonomi.67 Kant såg 

inte lycka, som ett egenvärde, men menade att en god intention kunde skapa värde i begreppet. 

Lugn, eller självkontroll kan uppkomma med orättvis intention, varför de inte utgör egenvärden, 

enligt den etiska inriktningen.68 

  

                                                           
62 Kant. 1997, s. 53. 
63 Shafer-Landau. 2015, s. 159, 162-163. 
64 Kant. 1997, s. 63. 
65 Shafer-Landau. 2015, s. 167-168.  
66 Ibid, s. 162-165. 
67 Kant. 1997, s. 54-57. 
68 Shafer-Landau. 2015, s. 178. 
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2.3.1 Barns universella rättigheter 

Då ”barnets bästa” tillämpas ska det beaktas att barnets rättigheter är universella, odelbara och 

ömsesidigt beroende, samt att de relaterar till varandra. Det bör också beaktas att alla barn är 

rättighetsbärare.69  Enligt Kantiansk etik så är en etisk handling godtagbar om den går att upphöja 

till allmän lag. 70  Genom att beakta dessa universella aspekter kring barns rättigheter vid 

bedömningen av ”barnets bästa”, ges en garanti för att beslut ska tas med en universaliserbar 

intention. Detta eftersom rättigheterna gäller för alla barn, med utgångspunkt i deras värde och 

respekt för autonomi, som genomgående intentioner för grundprincipen om ”barnets bästa” 

exempelvis. 71  Det är förenligt med Kantiansk etik. 72  Jag uppfattar också helhetssynen i 

konventionen, handla om en sammantagen respekt för barn, där barnets situation och utveckling 

betraktas holistiskt, med syfte att tillkännage barnet respekt för deras värdighet, bland annat.73 

Intentionen i respekt för värde och autonomi, är sådant handlande, som enligt Kant är möjligt att 

upphöja till allmän lag.74  

2.4 Inneboende värde enligt Kantiansk etik 

Enligt Kantiansk etik är människor rationella och autonoma varelser och ska därför behandlas med 

respekt.75 Det är förmågan till att skapa etiska beslut, d.v.s. förnuftet som utgör grunden till 

förnuftiga varelsers värde.76 Alla människor räknas som medlemmar till det etiska samfundet och 

är samtidigt underställda samfundets sedelag, vilken hen själv bidrar till att skapa. Det 

sammanhänger också med att människan tillika har plikter, som föreligger för alla.77  

Frågan är dock huruvida barn inkluderas i det etiska samfundet.78 Det är själva innehavandet som 

avgör att människor ska behandlas med respekt och har lika värde, inte det faktum att människor 

kan ha nedsatt förmåga, argumenterar en del. Utifrån denna ståndpunkt är autonomin ett etiskt mål 

                                                           
69 Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 14. 2013. Barnombudsmannen. (Översättning 2014). s. 7-8. 
70 Kant. 1997, s. 63. 
71 Barnrättskommittén. 2013. s. 5, 7-8. 
72 Barnkonventionen, Kant. 1997. 
73 Barnrättskommittén. 2013, s. 4, 5, 7, 10; om barnets utveckling hänvisning till Barnrättskommitténs allmänna 
kommentar, nr. 5. 2003. Barnombudsmannen. (Översättning 2012), s. 6. 
74 Kant. 1997, s. 60-62. 
75 Shafer-Landau. 2015, s. 175-176. 
76 Kant. 1997, s. 33, 54, 61. 
77 Ibid, s. 60. 
78 Shafer-Landau. 2015, s. 187-189.  
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och ett ideal. 79 Det kan tyckas fatalt om barn skulle kunna behandlas med lägre respekt utifrån 

deras lägre förmåga till autonomi. Därför ansluter jag mig till den ovan nämnda idén om att 

autonomin utgör ett etiskt ideal. Detta implicerar att barn ska behandlas med likvärdig respekt och 

har lika värde, som människor.80 

2.4.1 Barns lika värde 

Alla barn ska ha jämlik möjlighet att åtnjuta konventionens rättigheter. Principen om icke-

diskriminering innebär skyldighet för stater att motverka diskriminering, där syftet är att alla barn 

ska ha jämlik möjlighet att åtnjuta rättigheterna.81 Rätten att inte bli diskriminerad räknas som en 

inneboende rättighet, oavsett förutsättningar.82 Den första grundprincipen bygger på den etiska 

premissen att människan har ett inneboende värde och att intentionen är att respektera detta värde 

för alla barn. Idén om att människan har ett inneboende värde, kan hänföras till Kantiansk etik. 

Det handlar om att människan är värd respekt utifrån sitt inre värde.83 Värdet härleds inte till 

attribut utanför varandet som människa.84 Trots att barn är unga individer, uppfattas de alltså bära 

på ett sådant objektivt värde. 

Intentionen med principen om ”barnets bästa” är också att respektera barns mänskliga värdighet.85. 

Det följer av Kantiansk etik, som bygger på idén om att människan har ett inneboende värde.86 

Principen om ”liv, överlevnad och utveckling” handlar också om barns lika värde, utifrån att 

rättigheterna ses som inneboende rättigheter för barn.87 Betoningen på ”inneboende” är ett uttryck 

för att det tillskrivs åt alla barn, utifrån deras inneboende värde, ej utifrån subjektiva attribut.88 

  

                                                           
79 Autonomin kan ses som etiskt ideal, där förlust av förmåga inte innebär förlust av värde. Det kan handla om att 
stödja förmågan och att främja att någon blir mer autonom. Grunden är dock alla människors lika värde, trots att 
förmågan kan vara olika. Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne-Johan. Etik i arbete med människor. 2001, s. 31. 
80 Kant. 1997, s. 54. 
81 Barnrättskommittén. 2013, s. 12. 
82 Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 12. 2009. Barnombudsmannen. (Översättning 2012), s. 17.  
83 Art. 2, Barnkonventionen; Kant. 1997, s. 33, 54, 61. 
84 Kant. 1997, s. 54. 
85 Barnrättskommittén. 2013, s. 5. 
86 Kant. 1997, s. 33, 54, 61. 
87 Barnrättskommittén. 2013, s. 12. 
88 Kant. 1997, s. 54. 
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2.5 Autonomins värde utifrån Kantiansk etik 

Kant förespråkade autonomi som ett överordnat värde.89 Han kopplade också samman detta med 

att vara rationell vilket handlar om förmåga att skapa etiskt rationella val.90 Autonomi handlar om 

att själv skapa de principer som styr livet och att inte bli tvingad till något.91  Människan ses som 

skapare av sitt liv, oavsett förutsättningar och är fri, autonom och kapabel att ändra kurs i sitt liv.92 

Att förneka en människas autonomi sker i de grövsta formerna genom exempelvis slaveri och 

våldtäkt. Slaveri åsidosätter personens hopp och mål, medan våldtäkt behandlar någon som ett 

medel för en annan persons mål och är därför fel.93 Varje människa har frihet till egen vilja, vilket 

gör att förnuftet bara kan vara eget.94 Utifrån frihetens värde förklaras varför ett paternalistiskt 

synsätt är felaktigt. Därigenom begränsas en människas frihet, till synes för dennas bästa och 

autonomin begränsas. 95  Det är alltså oförenligt med respekt. Intentionen i respekt för autonomi, 

handlar alltså om att verka för människors frihet och självbestämmande. 

2.5.1 Barns rätt till självbestämmande 

Rätten att bli hörd sammanhänger tydligt med respekt för autonomi. Principen sammanhänger med 

den etiska premissen om autonomin som överordnat värde.96 Principen har som intention att skapa 

respekt för barnets autonomi genom att låta barn delta och få sin mening respekterad, utifrån 

framväxande autonomi.97 Rätten att bli hörd syftar till ömsesidig respekt mellan barn och vuxna.98 

Rättigheten handlar om möjligheten för barn att fritt bilda åsikter, fritt uttrycka dem och få dem 

tillmätta betydelse. Processen sker i förhållande till ålder och mognad.99 Intentionen är att gynna 

barnet som övervakare av sina rättigheter.100 För att rättigheten ska införlivas ställer det krav på 

                                                           
89 Kant. 1997, s. 67. 
90 Shafer-Landau. 2015, s. 175-176. 
91 Ibid, s. 175. 
92 Ibid, 2015, s. 177. 
93 Ibid, 2015, s. 176. 
94 Kant. 1997, s. 76. 
95 Shafer-Landau. 2015, s. 176. 
96 Kant. 1997, s. 67. 
97 Barnrättskommittén. 2009, s. 7. 
98 Ibid, s. 5. 
99 Art. 12, Barnkonventionen. 
100 Barnrättskommittén. 2009, s. 16. 
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omgivningen att i förhållande till barnets utveckling ge vägledning och stöd, senare påminnelser 

och råd, samt slutligen samspela på lika villkor.101  

Inom Kantiansk etik är människan tillkännagiven respekt utifrån rationalitet och autonomi.102 

Autonomins värde kommer till uttryck genom rätten att bli hörd, där barns rätt och möjlighet att 

påverka frågor som rör dem, tillmäts betydelse. Barn ses som personer med möjlighet att styra 

inriktningen i sina egna liv.103 Det är också något som Kant förespråkar som att behandla någon 

som ändamål.104 Rätten att göra sig hörd kan inte genomföras om barnet ej ses som en person som 

kan ha åsikter om rättigheterna.105 Ett sätt att behandla barn med respekt är alltså att betrakta dem 

som aktiva personer med möjlighet till åsikter om sina rättigheter, där detta grundlägger 

möjligheten till respekt för barnets autonomi, för dess egen skull.106 

2.6 Utveckling  

Integritet handlar om att leva enligt etiska övertygelser och att handla konsistent. Kantiansk etik 

betraktar det som ärofyllt att leva utifrån integritet och inte göra undantag för sig själv.107 Kant 

satte inte värde i lycka eller välfärd, utan menade att det viktiga var att människor handlade 

etiskt.108 Barn är dock inte fullständigt utvecklade och det är därför svårare för dem att leva utifrån 

integritet. Det utgör enligt CRC:s grundprinciper en viktig del i respektfull behandling av barn att 

gynna utveckling som bidrar till rationalitet och autonomi, samt att uppmärksamma utvecklingens 

inverkan på autonomin.109 

  

                                                           
101 Barnrättskommittén. 2009, s. 16. 
102 Shafer-Landau. 2015, s. 175-176. 
103 Barnrättskommittén. 2009, S. 16. 
104 Kant. 1997, s. 54. 
105 Barnrättskommittén. 2009, S. 16. 
106 Barnrättskommittén. 2009, s. 16; Kant. 1997, s. 54. 
107 Shafer-Landau. 2015. 
108 Ibid, s. 178. 
109 Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 4. 2003. Barnombudsmannen. (Översättning 2012). 
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2.6.1 Rätten till liv, överlevnad & utveckling 

Principen om ”liv, överlevnad och utveckling” bygger på den etiska premissen om autonomins 

värde.110 Intentionen är att låta barn utvecklas harmoniskt och rusta dem för att delta i samhället 

och vuxenlivet på ett konstruktivt sätt.111 Att utveckling och deltagandet i samhälle och vuxenlivet, 

nämns i samma sammanhang, är ett uttryck för kopplingen mellan grundprincipen och den 

Kantianska etiken, i fråga om gynnandet av autonomi, som primär grund för att gynna barns 

utveckling.112 Då barn gynnas i framtida samhällsdeltagande och vuxenliv, så gynnas de i att göra 

autonoma val, i sina sammanhang. Intentionen är alltså att respektera barns autonomi, utifrån att 

helhetsutveckling ses som central för fullständig rationalitet.113 Syftet med ”barnets bästa” är också 

att säkerställa barns helhetsutveckling. Denna utveckling består enligt Barnrättskommittén av 

fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala delar.114 Det handlar enligt min förståelse om 

möjligheten att välja inriktning i sitt liv totalt sätt växer fram ur utvecklingens sammansatta 

skeende, där en balans mellan olika delar gynnar den totala förmågan att ändra kurs i sitt liv.  

2.6.1.1 Barns utsatthet i förhållande till utveckling 

Det finns i praktiken flera faktorer som påverkar barns möjlighet att tillvarata sin autonomi. Det 

handlar bl.a. om ålder och mognad.115 Utbildning kan också påverka möjligheten att tillvarata 

autonomin. Barn som påverkats av migration kan också påverkas i ökad grad av psykisk ohälsa,116 

samt logiskt sätt avbruten skolgång och bristande språkkunskaper. Det utgör en del i respekt för 

barn att uppmärksamhet finns kring förmåga att tillvarata sin autonomi.117  

Vikten av att se till dessa utvecklingsmässiga faktorer kommer till uttryck gällande ”rätten att göra 

sig hörd” som samtolkad med ”barnets bästa”. Ett beslut respekterar inte barns rätt att påverka 

fastställande av ”barnets bästa” om dess åsikter inte vägs in i tillräckligt hög utsträckning, i 

                                                           
110 Kant. 1997, s. 67. 
111 Barnrättskommittén. 2003, s. 3. 
112 Kant. 1997, s. 67. 
113 Jmf. Barnrättskommittén. 2003. s. 3; Kant, s. 67. 
114 Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 5. 2003. Barnombudsmannen. (Översättning 2012), s. 6. 
115 Ibid, s. 3. 
116 Jmf. t.ex. Barnombudsmannen. Nyanlända barns hälsa. 2017. 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/rapport-nyanlanda-
barns-halsa.pdf. (Hämtad 2018-10-06).  
117 Jmf. Barnrättskommittén, 2009, s. 18. 
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förhållande till ålder och mognad.118 Det handlar alltså om en respektfull behandling, utifrån 

förståelsen för utvecklingens påverkan på möjligheter och begränsningar, i fråga om rättigheten.  

Hänsynstagande till barnets utveckling kommer också till uttryck i rättfärdigandet kring att sätta 

”barnets bästa” i främsta rummet. För att sätta barnets bästa i främsta rummet krävs en inställning 

om att barnets bästa är överordnat. Detta rättfärdigas utifrån barns speciellt utsatta situation, utifrån 

beroende, mognad, rättslig status, samt ofta avsaknad av egen röst. Därför måste de som fattar 

beslut i förhållande till barn uttalat vara medvetna om barns intressen. Risken är annars att barn 

blir förbisedda. 119  Rättfärdigandet kan hänföras till Kantiansk etik. Det handlar om att 

uppmärksamma barnets förutsättningar, som mognande individer för att fullt ut respektera barnets 

autonomi.120 Det handlar om en förståelse för barns utsatthet, där det motsatta vore att förbigå 

respekt inför dem och behandla dem mer som medel än som ändamål.121  

En form av respekt i förhållande till utvecklingens påverkan på autonomin, kommer också till 

uttryck genom att bedömningen av ”barnets bästa” ska bidra till beslut som ska kunna omprövas 

över tid, eftersom barnets förmågor kan förändras.122 Respekten inbegriper enligt min tolkning 

därmed flexibilitet för att handlande med intentionen i respekt, kan vara olika etiskt rimlig, 

beroende om den tar hänsyn till barns kontinuerliga utveckling eller inte. 

Det är alltså faktorer som kan se olika ut i olika situationer, för olika barn, som påverkar 

utvecklingen. Det utgör en viktig uppgift utifrån intentionen i respekt att uppmärksamma att dessa 

faktorer kan påverka barns möjligheter att tillvarata sin autonomi. Beroende på olika samspelande 

faktorer, relaterade till exempelvis ålder, marginalisering och utsatthet, så kan barn befinna sig i 

en utsatt situation och ha svårare att göra sin röst hörd.123 Om inte bedömaren tar hänsyn till dessa 

samspelande utvecklingsmässiga förutsättningar är det svårare att behandla barnen med respekt.124 

                                                           
118 Jmf. Barnrättskommittén, 2013, s. 12. 
119 Barnrättskommittén, 2013, s. 11. 
120 Kant. 1997, s. 54-57. 
121 Shafer-Landau. 2015, s. 174. 
122 Barnrättskommittén, 2013. s. 20. 
123 Jmf. Barnrättskommittén, 2009. s. 5. 
124 Kant. 1997, s. 55. 
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3. Metodologiska utgångspunkter 

Jag använder argumentationsanalys som metodologi, eftersom metoden hjälper till att beskriva och 

värdera argument.125 Den systematiska grunden utgår från rättskällelära. Detta eftersom kunskap 

om rättskällornas hierarki är nödvändig, trots att det inte rör en renodlad juridisk studie. 

Fokusområdet är dock juridiken, det är främst inom juridikens område som studien befinner sig 

och det krävs därmed en förståelse för den tyngd som olika rättskällor har.126 

3.1 Rättskällelära 

Studien är en etisk studie av argumentation som föregår lagstiftningen. Studien har därför ett etiskt 

perspektiv på juridiken och handlar inte om att studera juridiska orsaker eller konsekvenser, utan 

att undersöka kopplingen mellan etisk argumentation och juridik. Studien har därför mer likhet 

med juridisk metod från ett etiskt perspektiv, än en samhällsvetenskaplig studie av juridik. 127   

Då argument kan ha olika status i rättskällorna, så är det viktigt att beakta detta. I Sverige har 

lagtext högst status, följt av förarbeten och praxis. Genom förarbetena framkommer info om hur 

lagen ska tillämpas. Det finns inte skyldighet vid tillämpning av lagen att strikt följa förarbetena. 

Om det skulle finnas motstridiga uppgifter, så gäller lagtext. Å andra sidan har förarbetena sådan 

tyngd att det är straffbart om dessa åsidosätts. Praxis är viktig då det visar hur lagen tillämpas, 

genom prejudicerande avgöranden i domstol och andra rättsliga instanser. Det finns inte skyldighet 

att beakta praxis vid rättslig tillämpning, men de har en viktig funktion vid tillämpning av lagen.128   

Eftersom lagens tillämpning i så hög utsträckning påverkas av de tolkningsramar som anges i 

framförallt förarbeten och praxis, anser jag det relevant att undersöka lagen i förhållande till dem. 

Jag anser det vara av vikt att dessa innefattar en etiskt rimlig argumentation, eftersom de påverkar 

lagens utseende och tillämpning.129 Det är inom ramen för dessa dokument som vi finner de 

argument som jag eftersöker. 

                                                           
125 Grenholm. 2006, s. 277. 
126 Hydén. 2001, s. 116-121. 
127Jmf. skillnaden mellan en juridisk och samhällsvetenskaplig studie, där juridiska studier undersöker frågor inom 
rätten och samhällsvetenskapen anlägger ett utifrån perspektiv på rättssystemet som handlar om orsak och 
verkan. Hydén. 2001, s. 11. 
128 Hydén. 2001, s. 116-117. 
129 Ibid, s. 105-107. 
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3.2 Intersubjektiv prövbarhet 

Intersubjektiv prövbarhet skapas genom objektivitet, tillförlitlighet, sanning och fullständighet i 

metodens användning. Det handlar om att det ska finnas möjlighet för andra att följa processen 

och kunna kontrollera resultaten.130 Det handlar alltså om en slags vetenskaplig transparens där 

detta skapar en vetenskaplig grund för den tolkning som görs genom studien.131 I denna studie 

handlar det framförallt om att presentera vilka kriterier som utgör grund för prövning av rimlighet, 

samt att vara transparent vid analysen.132 Det krävs dock också noggrannhet genom resten av 

arbetet, för att nå kravet på vetenskaplighet. 

3.3 Argumentationsanalys 

Argumentationsanalys används som metod för att beskriva argument som framkommer i texten, 

men även vid hållbarhetsprövningen av de argument som framkommer.133 Metoden passar bra 

gällande argumenterande texter.134 Sådana anser jag att rättskällorna är, genom de argument som 

framförs för och emot ståndpunkter i de propositioner som jag undersöker. 

3.3.1 Rimliga tolkningar  

Grenholm menar att en ”rimlig tolkning” bör eftersträvas. 135  En rimlig tolkning innebär att 

tolkningen är logiskt motsägelsefri. 136  Det finns delmoment vid bedömningen av ”rimliga 

tolkningar”, menar han: 

 Initialt bör en sats behandlas och värderas i sin kontext. Den kan där uppfattas ingå i ett 

större textsammanhang, som bestämmer tolkningsramen. Vid tolkningen bör hänsyn tas 

till denna kontext. En utsaga förstås i relation till en systematisk struktur för texten. 

 Tolkningen bör också stämma överens med en princip om generositet. Författaren bör antas 

vara en god skribent. Det handlar om att förutsätta att texten är logiskt sammanhängande. 

Texten bör också uppfattas som språkligt rimlig, logiskt rimlig och normativt rimlig. Det 

ska vara en uppfattning om texten frigjord från logiska motsägelser, med ett språk som 

                                                           
130 Grenholm. 2006, s. 89. 
131 Ibid, s. 17, s. 89. 
132 Ibid, s. 306. 
133 Grenholm. 2006, s. 277-306. 
134 Ibid. s. 277. 
135 Ibid, s. s. 237. 
136 Ibid, s. 238. 
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förhåller sig till vanliga språkregler, samt inte motsäger sig själv normativt och 

värderingsmässigt. Denna typ av grundläggande generösa inställning ger den som granskar 

texten legitimitet att vara kritisk. 

 Det är också av vikt att veta vad den studerade författaren har för syfte texten, eftersom det 

kan hjälpa till att värdera två tolkningar, i förhållande till varandra, exempelvis.137  

3.3.2 Praktisk argumentation  

Vid tolkning av argument är det viktigt vilken typ av argument det handlar om, eftersom det kräver 

olika typer av prövning. Rimligheten i värdemässiga omdömen bedöms i förhållande till 

värderingar. Det bygger på förhållningssätt kring vad som etiskt kan anses vara gott eller rätt. Det 

krävs därigenom ett teoretiskt ramverk, för att göra denna bedömning.138 I denna uppsats prövas 

omdömena i förhållande till Kantiansk etik, tillämpad på barn. 

3.3.3 Beskrivning av argument  

Argumentationsanalys innehåller en beskrivande del med syfte att skapa översikt av argument, för 

och emot textens tes. Argumentens innebörd tolkas, för att klargöra oklarheter och tydliggöra 

innehåll. Frågan är vilken problemställning den undersökta författaren försöker besvara, samt vilka 

argument som anges för att stödja tesen. Därefter sker en redovisning av hur argumenten förhåller 

sig sinsemellan, samt hur argumenten leder till lösningen på problemet. I vissa fall förekommer 

flera teser, där det krävs en uppdelning av argument. Det kan förekomma flera argument, där det 

krävs ett urval. Urvalet kan ske utifrån argument som är särskilt uppmärksammade inom ett 

område, eller som författaren bedömer som viktiga.139  

  

                                                           
137 Grenholm. 2006, s. 239-241. 
138 Ibid, s. 285-288. 
139 Ibid, s. 278-283. 
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3.3.4 Värdering av argument  

Detta moment handlar om att ta reda på om argumenten är sanna eller rimliga, beroende på om de 

är påståenden eller värderingar. Dessutom handlar det om att ta reda på ifall argumenten är 

relevanta.140 Initialt prövas om argument ur översikten är sanna, det vill säga om de sammanhänger 

med verkligheten och därmed är sanna eller falska. Om de är moraliska omdömen handlar det 

istället om att ta reda på huruvida de är rimliga.141 Det kan också finnas implicita premisser. Även 

dessa bör prövas vara sanna eller rimliga.142 

Därefter görs en prövning av argumentens relevans. Det handlar om att ta reda på om argumenten 

är logiskt sammanhängande med den övergripande tes som framförs i texten. 

Relevansbedömningen handlar om att granska om slutledningen är godtagbar i förhållande till de 

explicit eller implicit angivna argumenten.143 I en praktisk argumentation där det handlar om en 

tes som norm så kan den anses utgöra en giltig slutledning om ”slutledningen nödvändigtvis är 

rimlig, om premisserna är sanna eller rimliga”.144  

Slutgiltigt görs en sammanvägning kring argumentens hållbarhet och relevans. Den sammantagna 

bedömningen ger en uppfattning kring helhetsproblemet i texten. Den totala tesen är mer eller 

mindre hållbar, utifrån den analys som utförts utifrån det ovanstående.145 

3.4 Material 

Gällande lagtext så är det främst IÄL 8§a, 1:a punkten som jag undersöker. Jag lyfter i vissa fall 

in exempel från annan lagstiftning. Det är dock IÄL 8§a som jag studerar och annan lagstiftning 

lyfter jag in relaterat till det, eller för att de lyfts fram i förarbeten, eller praxis. De förarbeten som 

jag tagit del av är proposition 2013/14:208 och den föregående statliga utredningen SOU 

2012:35.146 Dessa förarbeten är av vikt för lagändringen SFS 2014:379. Jag hänvisar också till 

regeringens proposition 2003/04:48, som är viktig för lagändringen SFS 2004:144.147  Vidare 

hänvisar jag till praxis på området, där jag omnämner domarna KamR 934-08, KamR 487-15, 

                                                           
140 Grenholm. 2006, s. 284-285. 
141 Ibid, s. 285-288. 
142 Ibid, s. 290. 
143 Ibid, s. 288-293. 
144 Ibid, s. 298. 
145 Ibid, s. 284-285, 298-301. 
146 Proposition 2013/14:208; SOU 2012:35. 
147 Proposition 2003/04:48. 
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HFD 2012 ref 17, samt MIG 2012:4. Gällande studiens teoretiska utgångspunkter så har jag använt 

mig av litteratur som beskriver Kantiansk etik, både i form av en grundbok i etik som heter ”The 

Fundamentals of Ethics”, men även Kants bok ”Grundläggning av sedernas metafysik”.148 Jag har 

också läst Barnrättskommitténs allmänna kommentarer, för att få en förståelse för 

grundprinciperna inom CRC. 149  Avsnittet ”tidigare forskning” grundar sig på en 

forskningsöversikt från NCK, en vetenskaplig artikel av Sanna Mustasaari från juridiska fakulteten 

på Helsingfors Universitet, samt en vetenskaplig artikel från Mosa Sayed från juridiska 

institutionen på Uppsala Universitet. Dessa källor är refereegranskade.150  

3.5 Avgränsningar 

Barn- och tvångsäktenskap är ett brett område som rör lagstiftning såväl som praktiskt arbete på 

flera nivåer.151 En avgränsning som jag har gjort är att endast undersöka lagstiftningen på området, 

eftersom jag anser att den är viktig, som grund. Samtidigt finns det flera dimensioner av barn- och 

tvångsäktenskap som går att undersöka i en vetenskaplig kontext, där lagstiftningen är en del.  

Det finns också flera rättsområden där barn- och tvångsäktenskap berörs. Genom lagändringen 

SFS 2014:379 ändrades både straffrätten och civilrätten. I proposition 2013/14:208 ansåg 

bedömaren att luckorna i den då gällande lagstiftningen var för stora för att motverka barn- och 

tvångsäktenskap. Det var med utgångspunkt i det som Regeringen föreslog civil- och straffrättsliga 

ändringar.152  Jag har dock endast valt att undersöka den civilrättsliga lagstiftningen gällande 

erkännande, som en del i ett större ramverk. Det har jag gjort, med hänsyn till intresse, men även 

med hänsyn till uppsatsens storlek, där jag ansett att jag fått en bättre möjlighet att på djupet 

undersöka frågan om erkännande av barnäktenskap.  

Därtill har jag valt att rikta mitt fokus mot barnäktenskap. Tvångsäktenskap erkänns ej oavsett 

anknytning, enligt IÄL 8§a 2:a punkten och jag anser därför att det redan finns en mindre 

                                                           
148 Shafer-Landau. 2015; Kant. 1997. 
149 Barnombudsmannen. Allmänna kommentarer. 2018. 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/.  
(Hämtad 2018-10-07). 
150 Sayed, Mosa. Tvångsäktenskap och barnäktenskap – en analys av det svenska rättsläget. SvJT. 2015, s. 479-495; 
Mustasaari, Sanna. The married child belongs to no one? (…). Child and family law quarterly. 2014, s. 261-282; 
NCK. Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. Uppsala Universitet. 2010. 
151 Jmf. Länsstyrelsen Östergötland. Hemsida om hedersförtryck, med info om vad det är, samt arbetet mot 
hedersförtryck. 2018. http://www.hedersfortryck.se/. (Hämtad 2018-10-07). 
152 Proposition 2013/14:208, s. 20. 
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problematisk reglering i den frågan. Jag lyfter dock in tvångsäktenskap i analysen, då erkännande 

för barnäktenskap också kan förstås i relation till regleringen om tvångsäktenskap. Jag riktar alltså 

fokus mot barnäktenskap, men lyfter i vissa fall ändå fram frågan om tvångsäktenskap, då den 

fyller ett syfte i frågan om erkännande av barnäktenskap. Även här skulle det gå att göra en bredare 

genomgång, men jag har valt att smalna av inriktningen, för att på djupet ha möjlighet att 

undersöka erkännande av barnäktenskap. 

Jag undersöker endast förarbeten i den första frågeställningen. Där går jag alltså inte in på en mer 

djuplodad genomgång av alla rättskällor, eftersom jag anser att jag når syftet med första 

frågeställningen, genom att granska förarbetena. Här är jag inte ute efter en total rättslig 

genomgång, utan snarare en motpol kring varför svensk rätt i allmänhet verkar för att motverka 

barnäktenskap. Den mer djupgående genomgången vill jag dock ha i den andra frågeställningen, 

där jag är ute efter en mer total bild av rättsläget. Där går jag igenom lagtext, förarbeten och praxis, 

för att visa på detaljerade argument för att inte neka erkännande för alla barnäktenskap. Eftersom 

tyngdpunkten ligger i de två senare frågeställningarna vill jag att dessa ska bygga på en djupgående 

analys av rättsläget.  

Jag har också avgränsat teorin, såtillvida att jag endast lyfter fram syftena för CRC:s 

grundprinciper, eftersom jag tolkat vissa av dessa som förenliga med Kantiansk etik. Jag går dock 

inte i helhet in på begrepp som ”barnets bästa” exempelvis, eftersom det i sig är ett mycket 

komplext begrepp. I uppsatsen har jag ansett att det snarare är syftena som är intressanta utifrån 

Kantiansk etik och jag riktar därför fokus mot dessa. Därtill så har jag inte heller i detalj undersökt 

enskilda artiklar, eftersom grundprinciperna ska genomsyra CRC.153 Utifrån att den teoretiska 

grunden är Kantiansk etik, så har jag inte ansett att uppsatsen kräver en mer detaljerad genomgång 

av CRC i praktiken. Det har handlat om att knyta den etik som CRC bygger på, till den teoretiska 

utgångspunkten i Kantiansk etik. 

  

                                                           
153 UNICEF. Vad är barnkonventionen? 2018. https://unicef.se/barnkonventionen. (Hämtad 2018-10-07). 
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4. Tidigare forskning  

Jag har avgränsat litteraturöversikten till att endast omfatta studier som gjorts med fokus på svensk 

lagstiftning gällande erkännande av barn- och tvångsäktenskap. Eftersom min studie rör 

lagstiftning i svensk kontext, så anser jag denna avgränsning vara relevant, utifrån att olika 

rättssystem kan se olika ut, samt att den historiska utvecklingen i frågan kan variera. 154  Jag har 

också valt att rikta in mig på studier som har liknande upplägg, beträffande tillvägagångssätt.155 

Det har dock främst frambringat juridiska studier, som är liknande på det sätt att de går igenom 

rättskällorna på ett liknande sätt. Jag har inte hittat någon studie som har samma teoretiska grund 

och använder sig av argumentationsanalys, såsom jag gör. 

Jag har avgränsat sökningen till studier som gjorts efter 2010. Jag har gjort sökningar i Google 

Scholar, SwePub och DiVA, eftersom de utgör relevanta och huvudsakliga sökdatabaser.156 De 

sökord som jag använt är: ”barnäktenskap”, ”tvångsäktenskap”, ”child marriage” och ”forced 

marriage”. Jag har endast använt mig av refereegranskat material, eftersom det säkerställer kvalitet 

i materialet.157 Forskningsöversikten utgör ett nedslag i forskningen. Det går möjligen att hitta 

något mer bidrag, men det är främst dessa bidrag, som jag funnit vara relevant i för min studie. 

4.1 Transnationella barn- och tvångsäktenskap och etiska perspektiv 

Sayed analyserar i artikeln ”Tvångsäktenskap och barnäktenskap – en analys av det svenska 

rättsläget”, från 2015, lagändringarna gällande barn- och tvångsäktenskap, 2014, men även 2004. 

Det är en juridisk studie, där författaren går igenom rättsläget, bakgrund och syften. Sayed menar 

att ändringar gjorts utifrån ökad uppmärksamhet mot barn- och tvångsäktenskap under 2000-talet, 

samt utifrån offrens behov av hjälp. Lagändringarna har gjorts utifrån luckor inom lagstiftningen, 

där dessa motverkat bekämpandet av barn- och tvångsäktenskap. Syftet med att ta bort 

dispensmöjligheten 2014 var att förhindra påtryckningar från anhöriga som ville få omyndiga att 

gifta sig. Dispensmöjlighetens borttagande 2014 ledde till minskad ambivalens gällande ålder för 

äktenskap, enligt Sayed. Beträffande erkännande av utomlands ingångna äktenskap, så gav 

                                                           
154 Hydén. 2001, s. 54. 
155 Sundman, Per. Enligt min handledares rekommendation. Uppsala Universitet. 2018. 
156 Uppsala Universitetsbibliotek. Söktips och sökteknik. Databaser A-Ö. 2018. http://www.ub.uu.se/soktips-och-
sokteknik/databaser-a-o/. (Hämtad 2018-10-07). 
157 Uppsala Universitetsbibliotek. Bedöma tidskrifter och förlag. http://www.ub.uu.se/publicera/open-
access/bedoma-tidskrifter-och-forlag/. (Hämtad 2018-10-07). 
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lagändringen 2004, möjlighet att underkänna tvångsäktenskap, samt barnäktenskap med 

anknytning. Syftet med dessa skärpningar var att förhindra att parter med anknytning till Sverige 

skulle åka utomlands för att kringgå svenska äktenskapshinder, men att sänka anknytningskravet, 

hade varit för långtgående enligt rättskällorna. Det har därmed skett en successiv förändring 

beträffande huvudregeln att erkänna utomlands ingångna äktenskap, menar Sayed.158  

Mustasaari undersöker erkännande av barnäktenskap i artikeln”The married child belongs to no 

one? Legal recognition of forced marriages in the reuniting of families”, från 2014. Författaren 

undersöker erkännande av äktenskap vid familjeåterförening, med fokus på ett specifikt fall. Hon 

går igenom rättskällorna, för att undersöka hur autonomi och tillhörande konstrueras. MIG 2012:4 

handlar ett utomlands ingånget barnäktenskap som ej nekats erkännande som tvångsäktenskap, 

enligt svensk rätt, där flickan sökt om uppehållstillstånd, för familjeanknytning till fadern. 

Uppehållstillstånd nekades utifrån att flickan ansågs gift i hemlandet, trots att hon var 15 år då. 

Enligt Mustasaari var det inte en rimlig bedömning kring erkännande, utifrån ”barnets bästa”, samt 

faktorer såsom ålder, mognad, vilja och samtycke. Principer för mänskliga rättigheter som 

samtycke, fysisk integritet, samt barns rättigheter beaktades inte fullt ut. Barnet exkluderas från 

den ursprungliga kärnfamiljen, trots mycket låg ålder.159  

Sayed menar att lagändringarna inom svensk rätt hade ett symboliskt värde gällande förtydligande 

kring bedömarens mer strama åsikt rörande barn- och tvångsäktenskap.160 Mustasaari menar å 

andra sidan att normer kopplade till mänskliga rättigheter inte tas i beaktande i tillräckligt hög 

utsträckning, i fråga om erkännandefrågor. Detta dilemma har att göra med att migrationsrätten, 

internationella privaträtten och mänskliga rättigheter har olika syn på inkludering och exkludering. 

Det handlar dock snarast om frågan kring tillhörande, snarare än om konflikterande rättsområden, 

enligt henne. Då relationer korsar nationsgränser blir frågor om erkännande komplexa, eftersom 

parterna då innefattas i olika jurisdiktioner.  Privaträtt inkluderar frågor som sexuella rättigheter, 

fritt och fullt samtycke och frihet att gifta sig. Samtidigt är rättssubjekten inom den internationella 

privaträtten dem som är inkluderade genom medborgarskap eller hemvist. Det gör att utsatta 

individer hamnar i en utsatt position i förhållande till rättssystemet.161 Sayed fokuserar på den 

                                                           
158 Sayed. 2015. 
159 Mustasaari. 2014. 
160 Sayed, 2015. 
161 Mustasaari, 2014. 
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stramare hållningen som svensk rätt tagit ifråga om barn- och tvångsäktenskap, utifrån ett 

inifrånperspektiv kring svensk rätt. Han analyserar förändringen av normer kring bl.a. erkännande, 

inom svensk rätt, där han ser en positiv utveckling, mot en stramare hållning. Jag uppfattar att 

Mustasaari lyfter in hållningen inom svensk rätt kopplat till universella värden, inom mänskliga 

rättigheter, där hon fokuserar på problematiken mellan rättsområden och de dilemman som uppstår 

då äktenskap blir transnationella. Hon har därigenom mer av ett utifrånperspektiv, på svensk rätts 

hållning i fråga om erkännande. Utifrån detta perspektiv är hon också mer kritisk till 

rättstillämpningen. 

Sayed konstaterar att rätten till skydd utifrån psykiskt/fysiskt förtryck, inte får undergrävas, utifrån 

för stort hänsynstagande till religion eller kultur, där det samtidigt är ett svårt område att lagstifta 

inom, eftersom människor kan bli utpekade, i förhållande till bl.a. kultur, religion eller etnicitet. 

Han menar därför att staten har en viktig uppgift i att inte behandla människor som offer för kultur 

eller religion, samt betonar samtidigt risken för etnocentrism.162 Sayed ger inget tydligt förslag på 

framtida forskning, men hintar om de etiska dilemman som ligger till grund för lagändringarna. 

Det handlar om vilka etiska normer och syften som kan accepteras – med hänsyn till skydd för 

individen. Mustasaari betonar vikten av att koppla samman familjestatus till ett mer globalt 

medborgarskap. Det handlar om att ringa in hur frågor om erkännande kan kopplas till värden som 

autonomi, samt hur dessa värden kan vinna mark gällande barn i migration.163  

Jag anser att Sayed sätter fingret på att det är viktigt att lagen är etiskt godtagbart avvägd gällande 

dess syften, i fråga om dessa etiska dilemman, i fråga om barn-och tvångsäktenskap. Det är också 

i denna mer implicita tolkning, som jag finner min studie relevant, gällande att pröva hur etiskt 

godtagbar lagens syften är. Jag anser också att Mustasaari implicit pekar på vikten av ett generellt 

fokus kring den Kantianska etikens betydelse för juridiken. Det handlar om vikten av att behandla 

erkännande av barnäktenskap i förhållande till etiska värden såsom autonomi.  

  

                                                           
162 Sayed. 2015. 
163 Mustasaari, 2014. 
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Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) uppmärksammar i sin forskningssammanställning 

”Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt”, från 2010, framtida 

forskningsområden kring arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap, i svensk kontext.164 De är 

en betydande forskningsaktör, utifrån det regeringsuppdrag de har kring samordning av forskning 

kring mäns våld mot kvinnor, där de också behandlar barnäktenskap.165 NCK tog fram denna 

forskningsöversikt 2010 och det har inte tagits fram fler sådana översikter på området från dem.166 

Därför anser jag slutsatserna vara relevanta, gällande att placera in min studie i ett 

forskningssammanhang. De betonar bland annat juridisk utvärdering av lagstiftning kopplad till 

tvångsäktenskap. Jag anser att min studie faller inom ramen för detta område, trots att jag 

undersöker barnäktenskap. Detta område berör dock frågor om tvångsäktenskap. I NCK:s rapport 

konstaterar författarna också att forskning om barnäktenskap i Sverige, inte sällan knutits till 

forskning om tvångsäktenskap.167 Min studie är etisk, men då argumenten i rättskällorna kan bygga 

på etiska argument, så ser jag min studie som ett bidrag till det område som NCK ringar in. 

4.2 Slutsatser och sammanfattning  

Den tidigare forskningen visar på att det finns ett magert forskningsunderlag kopplat till etiken 

kring erkännandereglerna för barnäktenskap, inom svensk lagstiftning. Jag har inte hittat några 

renodlade etiska studier, på temat. De studier som finns är företrädesvis av juridisk karaktär. 

Samtidigt anser jag att de studier som jag funnit, enligt min tolkning, explicit och implicit, tar upp 

och pekar på de etiska dilemman som reglering kring barn- och tvångsäktenskap handlar om. 

Studierna pekar implicit och explicit på vikten av avvägda etiska ställningstaganden, som grund 

för en godtagbar rättslig reglering, kring barnäktenskap. Jag finner därmed att min studie har 

relevans, som magisteruppsats med fokus på etiken kring barnäktenskap, som ett område med 

relevant och aktuell koppling till mänskliga rättigheter.  

  

                                                           
164 NCK. 2010. 
165 Nationellt Centrum för Kvinnofrid. NCK:s olika regeringsuppdrag. Uppsala Universitet. 2018. 
http://www.nck.uu.se/om-nck/regeringsuppdrag/. (Hämtad 2018-10-07). 
166 NCK. NCK:s publikationer. Uppsala Universitet. 2018. https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/nck-s-
publikationer/ .(Hämtad 2018-10-08). 
167 NCK. 2010. 
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5. Analys  

Den första och andra frågeställningen är i huvudsak deskriptiva, såtillvida att de syftar till att 

klargöra huvudsakliga argument i förhållande till frågeställningarna. 168  De första 

frågeställningarna är ”vilka skäl finns inom svensk rätt att motverka barnäktenskap?” och ”vilka 

argument finns för att inte neka erkännande för alla barnäktenskap i Sverige”. Den tredje 

frågeställningen är: ”är argumenten hållbara utifrån Kantiansk etik, tillämpad på barn?”. 

Problemområdet handlar om frågan: ”hur bör regleringen kring erkännande av barnäktenskap se 

ut?”, trots att det i förarbetena finns andra problemområden som behandlas. Jag upprättar en 

översikt av argument, där det i detta moment krävs tolkning av argumentens innebörd, klargörande 

kring oklarheter, samt tydliggörande av textens innehåll. Detta arbete presenteras löpande. Jag har 

valt att presentera huvudsakliga argument som tematiska områden. De tematiska argument som 

jag valt ut är de som jag ansett vara särskilt centrala och sammanfattande inom området.169  

Argumentens betydelse värderar jag i förhållande till rättskällornas status, där olika rättskällor 

väger olika tungt.170 I den första frågeställningen har jag dock valt att utifrån utrymmes- och 

tidsaspekter endast titta på förarbeten, utifrån att jag vill ha första frågan som en generell 

återgivelse kring vilka allmänna skäl som finns för att motverka barnäktenskap. Emfasen i arbetet 

ligger på de senare frågeställningarna och därför vill jag ha en djupare genomgång av rättskällorna, 

i dessa. Argument som kommer från rättskällor med högre status betraktar jag som mer vägande i 

förhållande till mina frågeställningar. I första frågan sker denna avvägning endast i förhållande till 

förarbetenas status. Den första rättskällan är lagtext och det är Lagen (1904:26 s.1) om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL), 8§a som jag 

undersöker. Kopplat till första frågeställningen, finns också vissa uttalanden, i annan lagtext, 

exempelvis i Äktenskapsbalken (ÄktB). Anledningen att jag lyfter in annan lagtext, redovisar jag 

löpande i texten, då jag finner att det har ett särskilt syfte. 

 

  

                                                           
168 Grenholm. 2006, s. 278-283. 
169 Ibid. 
170 Hydén. 2001, s. 116-121. 
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De förarbeten som jag återkommer till är regeringens proposition 2013/14:208 och utredningen 

SOU 2012:35. Dessa förarbeten är av vikt för lagändringen SFS 2014:379. Skyddet mot barn- och 

tvångsäktenskap stärktes då genom att dispensmöjligheten togs bort, samt att erkännande av 

barnäktenskap med anknytning endast kunde ske vid synnerliga skäl.171 Jag hänvisar också till 

regeringens proposition 2003/04:48, som är viktig för lagändringen SFS 2004:144. Denna 

lagändring innebar att IÄL 8§a ändrades, så att barnäktenskap vid anknytning hos part skulle 

underkännas, samt att tvångsäktenskap skulle underkännas, oavsett anknytning.172 Det finns också 

uttalanden i tidigare förarbeten. I de fall jag omnämner ett tidigare förarbete, så berättar jag också 

varför, i löpande text.  Vidare hänvisar jag till praxis på området, där jag omnämner domarna 

KamR 934-08, KamR 487-15, HFD 2012 ref 17, samt MIG 2012:4.173  

Det är främst IÄL 1 kap. 8§a 1:a punkten som jag granskar, i andra och tredje frågeställningen. 

Jag behandlar också i viss mån 2:a punkten rörande tvångsäktenskap, samt 2:a stycket rörande 

erkännande av barnäktenskap vid synnerliga skäl, för att fullt ut få svar på frågeställningarna: 

IÄL 1 kap. 8§a: ”Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige 

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

svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i 

Sverige, 

2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller 

3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av 

dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. 

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

Lag (2014:379).174 

  

                                                           
171 SFS 2014:379, Proposition 2013/14:208, SOU 2012:35.  
172 SFS 2004:144, Proposition 2003/04:48. 
173 KamR mål 934-08, KamR 487-15, HFD 2012 ref. 17, MIG 2012:4. 
174 IÄL 8§a. 
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5.1 Vilka skäl finns inom svensk rätt för att motverka barnäktenskap? 

Studiens tonvikt ligger på andra och tredje frågeställningen, varför denna frågeställning inte ges 

så betydande utrymme. De rubriker som jag valt ut är relevanta, i förhållande till uppsatsens teori, 

men är även huvudsakliga argument för att motverka barnäktenskap.175  

5.1.1 Barnäktenskap respekterar inte barns autonomi 

Utgångspunkten är att äktenskap ska ingås av fri vilja. Det står i ÄktB 4 kap. 2§, där det 

framkommer att vigsel ska ske med samtycke från parterna och att de ska närvara samtidigt.176 I 

förarbetet 1986/87:1 som föregick den ÄktB, framkom att intentioner i äktenskapsrätten var 

autonomi mellan parterna och jämställdhet.177 Att skydda autonomin, är ett argument som grundar 

sig i Kantiansk etik, med intentionen i respekt för lika värde och autonomi.178 Syftet med att barn 

under 18 år inte ska gifta sig, är respekt för självbestämmande. Då dispensmöjligheten togs bort 

skrev författaren i proposition 2013/14:208 att var med intentionen i barns självbestämmande.179 

I proposition 2013/14:208 framkom att äktenskap mot den egna viljan utgjorde kränkning av 

friheten, samt att sådana äktenskap är ett problem för unga i Sverige.180 I SOU 2012:35 betonade 

författaren ofrihet och bristande självbestämmande som unga vittnade om, i samband med barn- 

och tvångsäktenskap och att detta torde utgöra grund för starkare skydd.181 Författaren nämnde 

kopplingen mellan barn- och tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld- och förtryck. Denna 

koppling menade författaren borde utgöra en del i förståelsen för barnäktenskapen, trots att kärnan 

bör vara de mänskliga rättigheterna.182 Fokus på respekt för autonomi mellan parterna i förhållande 

till barn, är mer knepigt som intention, utifrån de begränsningar som barn har gällande autonomi. 

Detta i samklang med att barnäktenskap ofta är knutet till hedersförtryck, gör att ett argument mot 

dessa äktenskap är att barn inte är autonoma i relationen, i förhållande till den andra parten. 183  

                                                           
175 Grenholm. 2006, s. 278-283. 
176 ÄktB. 4kap. 2§. 
177 Proposition. 1986/87:1, s. 39. 
178 Kant. 1997. 
179 Proposition 2013/14:208, s. 129.  
180 Ibid, s. 21. 
181 Proposition 2013/14:208, Bilaga 1: SOU 2012:35, s. 148.  
182 Ibid.  
183 Utifrån det sammantagna förtryck som hedersförtryck ofta utgör, med fokus på krav kring oskuldsnorm innan 
äktenskap, kopplat till hinder för fritt val av bl.a. umgänge, sexualitet, äktenskap, m.m. Polisen. Hedersrelaterade 
brott – fakta om. 2018. https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/brott-i-nara-
relationer/hedersrelaterade-brott/.(Hämtad 2018-10-05). 
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5.1.1.1 Påtryckningar och tvång 

Enligt författaren i proposition 2013/14:208 var det viktigt att beakta att det vid flera fall av 

barnäktenskap kunde antas finnas påtryckningar på barnet att gifta sig. Det kunde ske direkt och 

indirekt, från familj eller omgivning. Författaren menade att det var en viktig princip att 

omgivningen aldrig skulle få utgöra skäl för någon att ingå äktenskap, oavsett bakgrund.184 I 

samma proposition nämnde författaren återigen att det finns stark koppling mellan barn- och 

tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck.185 Även i proposition 2003:04/48 var ett av 

syftena med lagförslagen att förbättra situationen för ungdomar som levde i en kontext av ofrihet, 

våld och tvång, i förhållande till krav på kamratumgänge, äktenskap och familjebildning. 186 

Författarna hänvisade till grundantagandet att äktenskap ska ingås med fri vilja och att det etiskt 

är orimligt att andra ska bedöma för ett barn vem de ska gifta sig med. Det är ett paternalistiskt 

åtagande, enligt Kantiansk etik som utgör en kränkning av autonomin, eftersom någon annan 

stakar ut för en person som är en rationell varelse, hur denna ska välja inriktning i sitt liv.187  

Flera barnäktenskap är också tvångsäktenskap, enligt författaren i proposition 2013/14:208.188  

Tvångsäktenskap inte förenligt med svensk rättsordning, betonade författaren i propositionen 

2003:04/48. 189  Jag uppfattar det vara med intentionen i respekt för självbestämmande, som 

tvångsäktenskap så tydligt av författarna betraktas vara oförenligt med den svenska rättsordningen. 

Argument för att motverka tvångsäktenskap handlar om att det går stick i stäv med den betoning 

som finns på självbestämmande, fri vilja och samtycke, inom svensk äktenskapsrätt.190 Härigenom 

uppfattar jag att argument för att motverka tvångsäktenskap är den kränkning det utgör av 

människor.191 Det är också oförenligt med Kantiansk etik, där intentionen är att människor ska 

behandlas som ändamål. Vid tvång behandlas en människa enligt Kantiansk etik som medel för en 

annan persons ändamål, vilket inte är förenligt med respekt, inför dennas autonomi och fria vilja.192  

                                                           
184 Proposition 2013/14:208, s. 24.  
185 Ibid, s. 78.  
186 Proposition 2003/04:48, s. 12.  
187 Shafer-Landau. 2015. 
188 Proposition 2013/14:208, s. 20.  
189 Proposition 2003/04:48, s. 25.  
190 Jmf. ÄktB. 4 kap. 2§. 
191 Eftersom ”ordre public” också fångar upp tvång och det utgör en fråga av principiell större vikt, samt att 
avvikelsen anses vara av väsentlig art då det rör sig om tvång. Proposition 2003/04:48, s. 25. 
192 Kant. 1997; Shafer-Landau. 2015. 
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5.1.1.2 Barnperspektiv  

I SOU 2012:35 betonade författaren historier som barn vittnar om vid barn- och tvångsäktenskap, 

som ofta handlar om bristande möjlighet att fritt välja inriktning i sina liv. 193  Därmed pekar 

bedömaren på att ta tillvara individens upplevelse och hur äktenskap inverkar på dennas 

självbestämmande. Därigenom behandlas barnet som ett ändamål. 194  Det är förenligt med 

Kantiansk etik, som tillämpad genom barnets rätt att göra sig hörd. Genom att ta hänsyn till denna 

återgivelse, kan självbestämmanderätten respekteras utifrån att barnet själv får sätta ord på sin 

upplevelse.195 Detta eftersom det är barnet som kommer bestämma inriktning för sitt liv.196 Utan 

berättelsen riskerar dimensioner att aldrig komma fram. Utan berättelsen respekteras inte barnet 

och behandlas inte som ändamål.197  

5.1.2 Barn är inte mogna att ingå äktenskap 

Barnäktenskap kan också kunna ske utifrån egen vilja. Jag återfinner i förhållande till sådana 

äktenskap argument kring vikten av att skydda barn mot äktenskap, på grund av ålder och 

mognad.198 Barn under 18 år är generellt inte mogna att ta ekonomiska och personliga beslut som 

äktenskap innefattar, utifrån proposition 1973:32 som föregick ändringar i giftermålsbalken.199 

Hänvisningen är gammal, men utifrån att argumentet lyftes fram i proposition 2003/04:48, samt 

proposition 2013/14:208, så anser jag det vara av vikt.200 I proposition 2013/14:208 betonade 

författaren att äktenskap kräver en vuxens mognad.201 

Det etiska ställningstagandet sammanhänger med Kantiansk etik då det innefattar hänsyn till 

mognaden att ta beslut. Det handlar därigenom om respekt för autonomi. 202  Respekt för barn sker 

då de ges möjlighet att ta beslut i en ålder, då de är mogna att fatta rationella beslut. Det skulle 

utgöra en kränkning av barnets autonomi om de skulle ta ett beslut som de senare skulle kunna 

                                                           
193 Proposition 2013/14:208, Bilaga 1: SOU 2012:35, s. 148. 
194 Kant. 1997; Shafer-Landau. 2015. 
195 Ibid; Barnrättskommittén. 2009. 
196 I en proposition så nämns i förhållande till ett generellt accepterande av utländska barnäktenskap att detta 
skulle stå i strid med svenska sociala värderingar, bl.a. rörande rätten att själv ta livsavgörande beslut. Proposition 
1983/84:144, s. 75. Detta omnämns också i proposition 2003/04:48, s. 22. Shafer-Landau. 2015. 
197 Kant. 1997; Barnrättskommittén. 2009. 
198 Jmf. principiellt uttalande 1973:32, s. 95. 
199 Proposition. 1973:32, s. 95. 
200 Proposition 2003/04:48, s. 21; Proposition 2013/14:208, s. 22. 
201 Proposition 2013/14:208, s. 20. 
202 Ibid, s. 177. 
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ångra.203 Det är alltså att behandla barn som medel, eftersom barnet inte tar beslut med intentionen 

i respekt mot sig själv, om det tar ställning i frågor det inte fullt ut rationellt kan bedöma. Detta 

kan ge konsekvenser, men inom Kantiansk etik är det intentionen som är central.204 

5.1.2.1 Skydd, ålder och mognad 

Något som också betonas är skydd som ett argument mot barnäktenskap. Dispensmöjligheten 

ansågs inte bara ge rätt till äktenskap, men även skapa kringgående av det skydd som åldersgränsen 

gav. Det hänvisar bedömaren till i proposition 2013/14:208 kopplat till ”innebörden av en 

åldersgräns på 18 år”.205  Bedömningen tar fasta på dispensmöjlighetens borttagande, men är 

vägande i förhållande till barnäktenskap generellt, utifrån det skydd som fråntas vid tillåtande av 

barnäktenskap.  Skyddet anser jag kunna översättas till en form av respekt för barn, där de inte 

själva, eller genom omgivningens påverkan, ska behöva ingå avtal som de inte är mogna inför.206 

Det framkommer också i proposition 2013/14:208, att barn skulle kunna vilja ingå barnäktenskap 

av egen vilja. Denna vilja är dock enligt författaren underordnad i förhållande till det skydd som 

åldersgränsen innebär.207 Här anser jag det vara tydligt att skyddet som en form av respekt väger 

starkare än respekten för den omedelbara viljan. Detta eftersom samhället då utsätter barnet för en 

situation, där barnet i princip utövar kränkning mot sin egen autonomi.208  

Den alltmer tydliga riktlinjen 18 år för äktenskap, uppfattar jag ha ett signalvärde, där barn 

möjligen skulle kunna nå mognad tidigare. Genom den fastslagna åldern skapas dock ett 

normerande synsätt som instiftar att barnäktenskap principiellt är fel, eftersom 

självbestämmanderätten generellt kränks om barn tillåts ta sådana beslut. Därmed skapas en 

intention i respekt för alla barns lika värde och rätt.209 

                                                           
203 Jmf. uttalande om att särskilda skäl inte skulle föreligga om barnet gift sig och sedan nått mogen ålder, då 
barnet i så fall inte skulle få ta ställning själv, vid mogen ålder. Proposition 2003/04:48, s. 32.   
204 Kant. 1997; Shafer-Landau. 2015. 
205 Proposition 2013/14:208, s. 22-23; proposition 2003/04:48, s. 45.  
206 Om det sker genom påverkan så är det paternalistiskt, vilket enligt Kantiansk etik är fel, eftersom någons 
självbestämmanderätt begränsas av någon annan. Shafer-Landau. 2015.; det är inte förenligt med att behandla sig 
själv som ett ändamål om barnet kränker sin egen autonomi heller, om det sker med egen vilja. Jmf. Kant. 1997. 
207 Skyddet hade bl.a. att göra med att skydda mot påtryckningar, samt beaktande av att äktenskap kan påverka 
utveckling, familjeliv, utbildning och sociala förhållanden. Proposition 2003/04:48, s. 20, 45. Proposition 
2013/14:208, s. 22-23. 
208 Kant. 1997. 
209 Ibid; art, 2. Barnkonventionen. 
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5.1.2.2 Kränkningar genom övergrepp, graviditet och föräldraskap  

Ett argument för att motverka barnäktenskap handlar om att övergrepp utgör en kränkning av 

barnets autonomi. Det lyfter författaren i SOU 2012:35 fram, där denna skriver att det innebär ett 

övergrepp att mot den fria viljan leva med någon i ett äktenskap mot sin vilja. Det innebär risk för 

sexuella övergrepp, i förhållande till de normer som sammanhänger med familjebildning bland 

annat. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta.210 Författaren pekar på att påtvingad graviditet och 

barnafödsel bör motverkas, då det kan leda till försämrad skolgång och utanförskap.211  

Våldtäkt är utifrån Kantiansk etik att använda någon som medel och jag uppfattar det vara att 

likställa med en sådan typ av övergrepp att ingå ett avtal som ofta förutsätter sexuellt umgänge, 

genom den varaktiga karaktär som äktenskapet kräver.212  Jag uppfattar lägre ålder och mognad 

kräva mer skydd, eftersom det innebär lägre förmåga att förvalta autonomin och därigenom högre 

risk för kränkning.213  Jag uppfattar det som ett argument som har att göra med respekt för barn i 

fråga om rätten att välja partner, rätten till sin kropp, till sexuellt umgänge, men även om att välja 

graviditet och familjebildning, det vill säga rätten till autonomi, på olika nivåer. Därmed bottnar 

argumentet i Kantiansk etik, där respekt för autonomi är centralt. 214 

Därtill nämns mer indirekta övergrepp på den fria viljan, som handlar om skolgång och 

utanförskap. Tidiga äktenskap omnämns i SOU 2012:35 kunna leda till förkortad skolgång, vilket 

i sin tur kan leda till utanförskap, samt arbetslöshet och svårigheter till försörjning, skriver 

bedömaren.215 I proposition 2003/04:48, påtalades även att tidigt ingånget äktenskap kunde beröra 

utveckling, familjeliv, utbildning och sociala förhållanden.216 Vid barnäktenskap kan barnet mot 

sin vilja, eller utan förståelse för att etiskt bedöma sin situation, berövas möjligheten till ett 

autonomt val, vad beträffar inriktningen i sitt liv, med hänsyn till flera områden. Barnäktenskap 

bidrar till kränkning av autonomin och fria viljan. 217 

                                                           
210 Proposition 2013/14:208, Bilaga 1: SOU 2012:35, s. 151-152. 
211 Ibid, s. 153. 
212 2013/14:208, s.21; Proposition 2013/14:208, Bilaga 1: SOU 2012:35, s. 151-152. 
213 Jmf. art. 5. Barnkonventionen. 
214 Kant. 1997. 
215 Proposition 2013/14:208, Bilaga 1: SOU 2012:35, s. 152. 
216 Ibid, s. 23, Proposition 2003/04:48, s. 45. 
217 Jmf. Kant. 1997. 
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5.1.2.3 Samhällets och vårdnadshavares ansvar  

I proposition 2003/04:48 skriver författaren att barn ska skyddas av lagar i förhållande till barn 

och inte äktenskapliga regler.218 Genom FB föreskrivs att barn har rätt till trygghet, omvårdnad 

och god fostran och att det i första hand är vårdnadshavarnas ansvar. Vårdnadshavare är också 

skyldiga att se till att barnet får tillfredställande försörjning, utbildning, samt underhåll. 219 

Samhället har ett ansvar då vårdnadshavarna brister. 220  Argument för motverkande av 

barnäktenskap är alltså det ansvar som åligger vårdnadshavare och samhälle. Om 

vårdnadshavarnas roll minskar, riskerar barnets rättigheter att urholkas, genom deras frånvaro som 

vägledare. Därigenom kan barnets rättigheter kränkas. Det kan skapa lidande, som en utilitaristisk 

konsekvens, i fråga om att praktisk omsorg, i fråga om försörjning, klädinköp och mathållning 

förändras. 221 . Genom att fostran motverkas så motverkas dock också autonomin, genom att 

vägledning uteblir.222 Därigenom riskerar intentionen i respekt genom fostran mot autonomi att 

undergrävas. Genom att barnet berövas möjligheten till vägledning, så finns risken att barnet 

berövas möjligheten att i nutid och framtid kunna göra fullständigt informerade och autonoma val, 

i förhållande till sig själv och till samhället.223  

5.1.3 Barnäktenskap respekterar inte barn i fråga om jämställdhet 

I förarbetena återfinner jag argument, som handlar om att barnäktenskap inte är förenliga med 

jämställdhet. Det framkommer bl.a. i proposition 2013/14:208. Författaren bedömde att 

borttagande av dispensmöjlighet, skulle främja barns självbestämmande och jämställdhet.224 Trots 

att detta rör frågan om dispens så anser jag uttalandet vara av vikt i förhållande till argument emot 

barnäktenskap generellt sätt. Den etiska intention som dessa uttalanden grundas i handlar om 

respekt för lika värde (främjande av jämställdhet) och autonomi (främjandet av 

självbestämmande). Intentionen är att barn oavsett kön ska behandlas med respekt i förhållande 

till autonomi och lika värde.225  

                                                           
218 Dessa lagar är bl.a. SOL, LVU & FB. Proposition 2003/04:48 S. 28-29.  
219 6 kap 1-2§§, 7 kap. 1§, FB. Proposition 2003/04:48, s. 29. 
220 6 kap. 7§ FB. Ibid, s. 29.  
221 Shafer-Landau. 2015. 
222 Intentionen i barnets rätt till utveckling handlar om deltagande i samhället; alltså en form av autonomi. 
Barnrättskommittén. 2003; Kant. 1997. 
223 Ibid. 
224 Proposition 2013/14:208, s. 129. 
225 Kant. 1997; art. 2. Barnkonventionen. 
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Flickors utsatta situation, i förhållande till barnäktenskap nämns, som sakpåstående, kopplat till 

barnäktenskap. Författaren till proposition 2013/14:2018 betonar att flickor är särskilt utsatta för 

barn- och tvångsäktenskap och att mörkertalet är stort. Det förekommer att killar utsätts, men de 

drabbas inte i lika hög grad. 226  Med intentionen i respekt uppfattar jag det vara centralt att 

uppmärksamma flickors särskilda utsatthet. Genom att motverka dessa äktenskap så förbättras 

jämställdheten, i och med att flickor får en bättre situation, utifrån respekt för barns lika värde.227 

Intentionen i att kvinnor och män ska behandlas lika vid äktenskap kommer till uttryck 1969 i ett 

tydliggörande kring att äktenskapshinder generellt föreligger innan 18 års ålder, oavsett kön.228 

Det är ett gammalt uttalande men jag anser det vara av vikt då det omnämns i proposition 

2013/14:208.229 Min tolkning är att författaren än idag bedömer det viktigt att lyfta fram att 

historian varit annorlunda. Jag anser det vara viktigt att hänvisa till denna ändring beträffande ålder 

för äktenskap. Därigenom skapas intention i respekt, gällande äktenskap, oavsett kön. Om något 

kön skulle behandlas icke-jämställt i förhållande till äktenskap, skulle det inte vara förenligt med 

Kantiansk etik, då människor inte skulle behandlas likvärdigt i förhållande till förmågan till 

autonomi.230  Dessa argument ger uttryck för att barn, oavsett kön ska ha likvärdig rätt att skyddas 

från äktenskap.231 Det ska inte råda skillnad, eftersom kön inte påverkar autonomi.232 Kvinnor och 

män är mogna till beslut gällande äktenskap, vid samma ålder.233  

  

                                                           
226 Proposition 2013/14:208 s. 20-21. 
227 Kant. 1997; art. 2. Barnkonventionen. 
228 Bedömaren hänvisar till att det 1969 infördes en förändring i lagen, beträffande äktenskapsålder och kön. 
Proposition 2013/14:208, s. 22.  
229 Ibid. 
230 Kant. 1997. 
231 Art, 2. Barnkonventionen. 
232 Jmf. Kant. 1997. 
233 Fram tills denna ändring, var nämligen äktenskapsåldern olika för män och kvinnor, där den för kvinnor var 18 
år, medan för män 21 år. Proposition 2013/14:208, s. 22. 



36 
 

5.1.3.1 Olika värderingar  

I proposition 2013/14:208 menar bedömaren att skyddet för barn ska stå i centrum, framför skyddet 

för kulturella och religiösa synsätt.234 Bedömaren i SOU 2012:35, uppmärksammar balansgången 

kring att skydda barn, men å andra sidan inte peka ut grupper och värderingar. Att uppmärksamma 

flickors utsatthet, men inte lagstifta så att människor eller grupper stigmatiseras.235 Skyddet av 

mänskliga rättigheter ska stå i centrum, inte utpekande av individer eller grupper.236  Hänsyn till 

flickornas berättelser betonas också i SOU 2012:35.237 I avsnittet lyfts ofrihet och begränsade 

möjligheter fram som vanligt förekommande. 238  Berättelserna ger uttryck för att flickorna 

upplever sin autonomi som kränkt. Därigenom ringar författaren in spänningen mellan flickans 

rättigheter och ”den andres” syn på jämställdhet. Jag uppfattar argumentationen vara en etisk 

balansgång mellan att främja jämställdhet och lika värde och att respektera olika synsätt.  

5.1.4 Sammanfattning 

Genomgången visar att skälen att motverka barnäktenskap inom svensk rätt i stort utgår från 

godtagbara intentioner i respekt för barns autonomi, mognad, samt jämställdhet.239 Det finns vissa 

delar som skulle kunna härledas till utilitarism, men jag går jag inte utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt i vidare bemärkelse in på dessa. Dessutom anser jag att intentionerna kring 

motverkande av barnäktenskap sammanfattas bäst genom respekt för barn, utifrån Kantiansk etik, 

tillämpad på barn. Skälen att motverka barnäktenskap förenas med intentionerna inom den svenska 

äktenskapsrätten, med fokus på autonomi och jämställdhet.240 Det är värdemässigt rimligt, utifrån 

lika värde och autonomi, som den Kantianska etiken förespråkar.241 Samtidigt är sakförhållandet 

att erkännandereglerna inkluderas i en annan gren av juridiken, som handlar om den internationella 

privaträtten, trots att de berör äktenskapsförhållanden.242 

  

                                                           
234 Proposition 2013/14:208, s. 24.  
235 Proposition 2013/14:208, Bilaga 1: SOU 2012:35, s. 152. 
236 Ibid, s. 150. 
237 Ibid, s. 149. 
238 Ibid, s. 148.  
239 Jmf. autonomi och lika värde. Kant. 1997. 
240 Proposition. 1986/87:1, s. 39. 
241 Ibid; Kant. 1997. 
242 Bogdan, Michael. Nationalencyklopedin, internationell privaträtt. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationell-privaträtt (hämtad 2018-10-04). 
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5.2 Vilka argument finns för att inte neka erkännande för alla 

barnäktenskap i Sverige? 

Den andra frågeställningen handlar om att finna argument för att inte neka erkännande för alla 

barnäktenskap. Jag har delat in avsnittet i huvudsakliga argument, som sammanfattar de argument 

som jag funnit, i lagtext, förarbeten och praxis. Frågeställningen handlar om varför utomlands 

ingångna barnäktenskap inte bör nekas erkännande, där det finns argument som stödjer tesen.243   

5.2.1 Det finns skillnader mellan erkännande- och giltighet gällande barnäktenskap 

Vid proposition 2003/04:48 fanns det remissinstanser som menade att man gjorde skillnad på 

svenska och utländska äktenskap genom erkännandereglerna, i fråga om giltighetsbedömning och 

erkännande. Regeringen dementerade dock detta, utifrån att denna ansåg att dessa frågor hade olika 

karaktär. Bedömaren menade att erkännande handlar om gränsdragning kring vad som kan 

tolereras i fråga om avsteg från svensk rätt. Gällande giltighet menade bedömaren att det bara 

fanns svenska lagregler att ta hänsyn till och äktenskapen styrdes av svenska äktenskapsregler, där 

förekomsten av äktenskapshinder bedömdes direkt, samt att frivilligheten säkerställdes vid 

ceremonin. Ett utomlands ingånget äktenskap kunde ingås under andra former och med andra 

normer, varför principer och praktisk tillämpning för giltighet och erkännande är olika frågor.244 

Det handlar å ena sidan om att markera vad som inte är acceptabelt då ett äktenskap ingås inför 

svensk myndighet och å andra sidan vad som inte är acceptabelt då ett äktenskap redan ingåtts i en 

annan kontext. De negativa konsekvenserna av att upplösa ett äktenskap, menade bedömaren också 

var en fråga som ej uppkommer vid giltighetsbedömning.245  

Skillnaden mellan giltighet och erkännande, grundar sig på ett sakpåstående om olika 

sakförhållanden, i fråga om giltighet och erkännande, utifrån de rättsliga förhållanden som uppstår 

i respektive situation. Det handlar om ett ”inkommande” äktenskap till en ny jurisdiktion, i fråga 

om erkännande och ett ”från början inkluderat” äktenskap, i fråga om giltighet. Detta argument 

grundar sig också i ett värdeomdöme, som har att göra med att det uppstår en konsekvensetisk 

bedömning, i fråga om upplösande, som inte föreligger i fråga om giltighet.246 Bedömaren hävdar 

att det finns olika etisk grund, för bedömningen kring giltighet kontra bedömningen av erkännande. 

                                                           
243 Grenholm. 2006, s. 278-283.  
244 Proposition 2003/04:48, s. 34. 
245 Ibid, s. 25  
246 Shafer-Landau. 2015. 
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Värdeomdömet grundar sig också implicit i respekten för andra länders lagar, men denna fråga 

behandlar jag mer i förhållande till anknytningskravet.  

5.2.2 Det finns synnerliga skäl att erkänna barnäktenskap 

I proposition 2013/14:208 övervägde bedömaren åtstramning av möjligheten att erkänna 

utomlands ingångna barn- och tvångsäktenskap. Den tidigare möjligheten att erkänna fanns vid 

”särskilda skäl” och vid denna proposition menade bedömaren att barnäktenskap skulle kunna 

erkännas endast vid ”synnerliga skäl”.247  

Bedömaren menade att det kunde finnas omständigheter som kunde grundlägga erkännande av 

utomlands ingångna barn- och tvångsäktenskap, men att en restriktiv syn skulle föreligga. Det 

kunde handla om allvarliga konsekvenser, eller orimlighet i ett nekat erkännande, menade 

bedömaren.248 Bedömningen skulle ske utifrån en sammantagen värdering av omständigheterna. 

Det skulle kunna handla om att lång tid förflutit. Vid ändrade omständigheter kunde en 

konsekvens- och rimlighetsbedömning utröna om ett erkännande skulle vara för handen. 

Tidsfaktorn skulle inte vara avgörande, men kunde vara en bidragande faktor.249 Bedömningen 

kunde påverkas av barn inom äktenskapet, men det skulle inte ensamt avgöra utfallet. 250 

Omständigheter skulle ha kunnat förändras, så att de hinder som fanns vid äktenskapets ingående, 

skulle ha upphävts. Detta skulle dock inte gälla om en person uppnått myndig ålder, eftersom 

äktenskapet ändå stred mot målsättningen att motverka barnäktenskap.251 De synnerliga skälens 

exakta utformning, hänvisade bedömaren till praxis.252 Jag tycker dock att det är oklart vilken etisk 

grund som rimlighetsbedömningen grundar sig i. Däremot så är ju en etisk grund för erkännande 

konsekvensetik, utifrån att bedömaren menat att allvarliga konsekvenser skulle kunna utgöra grund 

för erkännande.253 

  

                                                           
247 Proposition 2013/14:208, s. 26 och 29.  
248 Ibid, s. 27. 
249 Proposition 2013/14:208, s. 136. 
250 Ibid, s. 135 
251 Ibid, s. 27; Proposition 2003/04:48, s. 32; HFD 2012 ref 17. 
252 Proposition 2013/14:208, s. 136. 
253 Shafer-Landau. 2015. 
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Domen HFD 2012 ref. 17 handlar om vad det inneburit då domstol tillämpat erkännande av 

barnäktenskap vid särskilda skäl. Domen kan ge en fingervisning kring restriktiviteten. Det handlar 

om en flicka med hemvist i Sverige, som gift sig utomlands ett par dagar innan 18-årsdagen. Hon 

ville registrera giftermål i folkbokföringen. Registreringen nekades dock av Skatteverket, eftersom 

att hon hade anknytning till Sverige och det fanns hinder enligt svensk lag. HFD anförde att det 

inte var klassat som särskilda skäl att flickan var gravid och att giftermålet skett några dagar innan 

hennes 18-årsdag.254 Vid domen var det ”särskilda skäl” som gällde för erkännande, alltså en lägre 

grad för erkännande än den nuvarande laglydelsen ”synnerliga skäl”, enligt IÄL 8§a. Det utgör en 

redan strikt syn och jag kan tänka mig att synen med de striktare reglerna skulle kunna leda till en 

än mer restriktiv bedömning. Jag har dock inte hittat praxis kring tillämpning av de synnerliga 

skälen. Samtidigt är det svårt att utläsa vilka etiska överväganden som ligger till grund för Högsta 

Förvaltningsdomstolens dom, mer än att det ska föreligga en restriktiv hållning. Därför ger domen 

inte ytterligare vägledning i den etiska frågan. 

Jag anser att bedömningen av synnerliga skäl sker utifrån en konsekvensetisk grund. 255  Ett 

värdemässigt omdöme ligger alltså till grund för argumentet. Det är dock oklart om hänsyn också 

tas i Kantiansk etik, tillämpad på barn, som grund för bedömningen, eftersom detta inte kommer 

till uttryck. Möjligheten att vid synnerliga skäl erkänna barnäktenskap är ett argument som gör att 

alla barn inte inkluderas i möjligheten att nekas erkännande av äktenskap. 

5.2.3 Barnäktenskap utan anknytning bör erkännas om de ej strider mot svensk rätt 

I proposition 2003/04:48 framkommer att prövning av lagvalsregler, för rätten att gifta sig, länge 

utgått från nationalitetsprincipen. Enligt denna så prövas personliga rättsförhållanden i den stat där 

det funnits stadig och varaktig anknytning.256 I proposition 2003/04:48 menade författaren att 

principen förändrats utifrån ökad rörlighet och nationalitetens minskade betydelse. Författaren 

menade att benägenheten att göra skillnad mellan dem med olika nationalitet inom samma 

jurisdiktion, skulle minska. 257  Bedömaren föreslog att hindersprövning för dem med stark 

anknytning skulle ske enligt svensk rätt, med syfte att motverka icke-önskvärda äktenskap, utifrån 

samhällets värderingar. Äktenskapshindren skulle ha ökad betydelse utifrån syftet att skydda 

                                                           
254 HFD 2012 ref. 17. 
255 Shafer-Landau. 2015. 
256 Proposition 2003/04:48, s. 15. 
257 Ibid.  



40 
 

enskilda, vilket skulle komma till uttryck för alla, oavsett ursprung och hemvist.258 I proposition 

2003/04:48 menade bedömaren att de förändrade normerna kring äktenskapshindrens betydelse 

vid giltighetsbedömning, påverkade betydelsen för normer kring erkännande av utomlands 

ingångna äktenskap.259 Även vid denna bedömning torde äktenskapshindren tillskrivas vikt och 

erkännandereglerna skulle ha till syfte att slå vakt om dessa intressen. 260  Äktenskapshindren 

skulle, få betydelse för dem med nära anknytning till samhället.261 Därmed har normerna ”i stort” 

förändrats i förhållande till giltighet och erkännande, mot individens skydd i centrum.262  

I proposition 2003/04:48 behandlar bedömaren vilket lands lagar som ska tillämpas vid 

hindersprövning, vid svag anknytning. Bedömaren pekade då på respekten för andra länders 

lagar. 263  Det är denna hänsyn som implicit ligger till grund för anknytningskravet gällande 

erkännande, utifrån att giltighet och erkännande har sammanlänkade normsystem, som beskrivits 

ovan. Genom nationalitetsprincipen har det traditionellt tillskrivits respekt för andra staters 

”autonomi”.264 Den viktiga etiska frågan är dock utifrån Kantiansk etik om respekten för andra 

staters lagar, sker med intentionen i respekt för individers autonomi, lika värde, jämställdhet, osv., 

eller om ”respekten” blir ett egenvärde, eller utgår från annan etisk inriktning? Det är ett ökat 

hänsynstagande till intentionen i Kantiansk etik som jag uppfattar att de förändrade normerna kring 

giltighet och erkännande ”i stort” ge uttryck för.265 Det handlar om att ett land kan besluta i frågor 

utifrån intentionen i att respektera individen, vilket kan innebära att anknytning får stå tillbaka. 

Samtidigt finns fortfarande betoning kring stark anknytning, som grund för erkännande av 

barnäktenskap, vilket jag, trots förändrade normer härleder till respekt för andra länders lagar. 

                                                           
258 Proposition 2003/04:48, s. 17.  
259 Jmf. Vid 2004 års lagändring föreslog regler för erkännande av utomlands ingångna äktenskap ändras utifrån de 
förändrade normerna för lagvalsregler för hindersprövning beträffande giltighet för äktenskap inför svensk 
myndighet. Utifrån detta anser jag områdena tydligt sammanhängande värderingsmässigt. Proposition 
2003/04:48, s. 25. 
260 Det handlade bl.a., om att barnets bästa skulle sättas i främsta rummet, samt att skydda barn mot tidiga 
äktenskap.  Proposition 2003/04:48, s. 26.  
261 Proposition 2003/04:48, s. 26.  
262 Utifrån att äktenskapshindren syftar till skydd för enskilda. Proposition 2003/04:48, s. 17. Jmf. Sayed. 2015. 
263 Jag tar upp detta eftersom de förändrade normerna kring hindersprövning vid vigsel inför svensk myndighet 
påverkade normerna för erkännandereglernas. Proposition. 2003/04:48, s. 25. 
264 Nationalencyklopedin. Nationalitetsprincipen. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/ 
l%C3%A5ng/nationalitetsprincipen-(def-plus-historia). (Hämtad 2018-10-05). 
265 Syfte med äktenskapshindren är skydd för enskilda. Proposition 2003/04:48, s. 17. Detta genom att respektera 
autonomi, genom att barn t.ex. ej generellt ansetts tillräckligt mogna för äktenskap. Proposition 1973:32, s. 95; 
Kant. 1997. 



41 
 

Argument för att alla barn inte har möjlighet till nekat erkännande av barnäktenskap, är alltså byggt 

på det värdemässiga omdömet att respekten för andra länders lagar är av vikt. Bedömaren menade 

i proposition 2003/04:48 att det vore att ”föra för långt” att omfatta äktenskap utan stark 

anknytning till Sverige i de nya erkännandereglerna. Det handlar om parter som inte behövt ta 

hänsyn till svensk rättsordning och dess normer vid äktenskapets ingående. 266  Jag härleder 

lydelsen att ”föra för långt” delvis till respekt för andra länders lagar.  

Vad gäller anknytningskravet så fanns enligt bedömaren i proposition 2003/04:48 syftet med 

erkännandereglerna att hindra risken att parter skulle kringgå äktenskapshindren. Denna risk 

ansågs inte föreligga vid svag anknytning. 267  Bedömaren gjorde värderingen att skydd mot 

barnäktenskap utan anknytning uteblev utifrån lägre risk vid svag anknytning att kringgå svenska 

äktenskapshinder Argumentet bygger enligt min tolkning på att sakpåståendet om risken för 

kringgående. Bedömaren i proposition 2013/14:208 menade inte heller att det funnits skäl att sänka 

tröskeln till att omfatta personer som sökt uppehållstillstånd i Sverige, eftersom det bedömdes 

ovanligt att de reste utomlands, för att kringgå äktenskapshindren.268 Bedömaren hänvisade till att 

det ”måste antas vara mycket ovanligt att sådana personer reser utomlands för att gifta sig i strid 

mot de svenska äktenskapshindren”.269  

Anknytningskravet utgår delvis från utilitarism, där intentionen i respekt för barn genom skydd för 

barnäktenskap uteblir, utifrån en ”mängdbedömning” kring konsekvenser. Det låga antalet barn 

tillmäts enligt argumentationen inte etisk betydelse, eftersom det inte finns ”så stor risk” att 

personer utan anknytning utsätter-, eller att barn utan anknytning utsätts för barnäktenskap, i strid 

mot systemet och äktenskapshindren. 270 Argument att inte inkludera alla barn, i möjligheten till 

nekat erkännande av barnäktenskap är att det finns liten risk för personer med svag anknytning att 

kringgå svenska äktenskapshinder, eller för personer som sökt uppehållstillstånd att ingå 

barnäktenskap i strid med äktenskapshindren.  

                                                           
266 Proposition 2003/04:48, s. 29.  
267 Ibid,s.  27-28. Proposition 2003/04:48, s. 29. 
268 Proposition 2013/14:208, s. 28.  
269 Ibid.  
270 Shafer-Landau. 2015. 
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5.2.3.1 Tvångsäktenskap är oacceptabla enligt svensk rätt  

Huvudregeln är att utomlands ingångna äktenskap erkänns om de är giltiga i den stat där de 

ingicks.271 Genom SFS 2004:144 tillkom undantag för erkännande och huvudprincipen snävades 

in.272 De förhållanden som ansetts orimliga att erkänna är barnäktenskap med anknytning och 

tvångsäktenskap oavsett anknytning. 273  Tidigare fanns ”ordre public” men bedömaren i 

proposition 2003/04:48 menade att skäl för åtstramning var att regeln ”bara” fångade upp fall som 

var oförenliga med svensk rättsordning. Det var med syfte att ytterligare tydliggöra att tvång är en 

situation som inte är önskvärd, som andra punkten i IÄL 1 kap. 8§a tillkom. Bedömaren i 

proposition 2003/04:48 hänvisade till att ett anknytningskrav inte vore rimligt, i fråga om 

tvångsäktenskap.274 Betoningen på ”rimlighet” bygger på ett etiskt ställningstagande, där svensk 

rätt anser det vara oetiskt att erkänna en tvångssituation, utifrån anknytningsfaktorer, eftersom det 

är ett så etiskt oacceptabelt förhållande. Det är ett implicit argument som bygger på respekt för 

människors inneboende värde, oavsett härkomst. Det är människans objektiva värde som ligger 

till grund för bedömningen, inte subjektiva attribut kring anknytning. Detta resonemang är 

förenligt med Kantiansk etik, såtillvida att människor respekteras utifrån ett objektivt värde som 

människor och inte utifrån subjektiva attribut. 275  Tvång motsäger respekt för människors 

autonomi, där en människa används som medel för en annan människas ändamål, genom tvång.276 

Det är också förenligt med Kantiansk etik som tillämpad på barn att göra en sådan 

”rimlighetsbedömning”, såtillvida att barns mänskliga värde respekteras så att det inte görs 

skillnad på barn, utifrån ursprung eller härkomst.277  

Det framkommer två argument som kopplas till motverkandet av tvångsäktenskap oavsett 

anknytning. Dels ett värdemässigt argument som handlar om att tvångsäktenskap är etiskt fel. Det 

bygger dock också på det underliggande sakpåståendet, att det är sannolikt att alla barn som utsatts 

för tvångsäktenskap kan ”göra tvång sannolikt”. Jag anser att det värdemässiga omdömet att 

tvångsäktenskap är fel, är förenlig med Kantiansk etik, tillämpad på barn. Kränkning av autonomin 

sker utifrån Kantiansk etik bl.a. genom våldtäkt. Våldtäkt behandlar någon som medel för någon 

                                                           
271 Proposition 2013/14:208, s. 26; 1 kap 7§ IÄL. 
272 SFS 2004:144. 
273 enligt IÄL 1 kap 8§a. 
274 Proposition 2003/04:48, s. 30. 
275 Kant. 1997. 
276 Shafer-Landau. 2015. 
277 Art. 2 Barnkonventionen; Kant. 1997. 
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annan persons ändamål och är därför fel. Våldtäkt motsäger totalt att behandla en person som 

ändamål. 278 Jag anser att tvångsäktenskap är ett liknande övergrepp på den egna viljan, utifrån att 

någon bestämmer vem en person ska dela sitt liv med, samt de andra övergrepp och kränkningar 

som det innebär.279 Tvångsäktenskap utgör därmed ett övergrepp på den egna viljan, och motsäger 

en intention i respekt för människors rätt att välja inriktning i sina liv.280 Rätten att bli hörd befäster 

respekten för barns autonomi, genom att den syftar till ömsesidig respekt mellan barn och vuxna i 

kommunikationen.281 Rätten att bli hörd handlar om att barn fritt ska kunna bilda åsikter, fritt 

uttrycka dem och få dem tillmätta betydelse, utifrån ålder och mognad.282. För att rättigheten ska 

införlivas ställer det krav på omgivningen att i förhållande till barnets utveckling ge vägledning 

och stöd och senare påminnelser och råd, samt slutligen samspela på lika villkor.283 I fråga om 

tvångsäktenskap sker det motsatta. En person är mer fri i yngre ålder, för att sedan i en högre ålder 

utsättas för tvångsäktenskap som motsäger ett samspel på lika villkor. Istället blir slutdestinationen 

ett sampel på ojämlika villkor. Slutdestinationen blir en kränkning av rätten till autonomi. 284 

Diskussionen kring andra punkten i IÄL 1 kap. 8§a fördes i proposition 2003:04/48. Tvånget, 

menade bedömaren, skulle utgöra straffbar handling enligt BrB 4 kap 4§. Det krävdes att makarna 

påtalade tvånget och kunde ”göra det sannolikt”. Bedömaren menade att det kunde finnas 

situationer som skulle vara stötande även utanför denna reglering och där tvång skulle anses 

föreligga. 285  Utifrån domen MIG 2012:4, så framkommer vad det innebär att ”göra tvång 

sannolikt”. En flicka sökte uppehållstillstånd för anknytning till fadern som befann sig i Sverige. 

Hon var 15 år vid giftermålet och hävdade att manliga släktingar tvingat henne att gifta sig. Hon 

menade att det var vanligt förekommande där att föräldrarna bestämde vem barnen skulle gifta sig 

med. Fadern hade hotat med allvarliga följder för henne och familjen om hon inte gifte sig.286 

Bedömaren hänvisade till proposition 2003/04:48 med att tvånget ”skulle göras sannolikt”, där det 

                                                           
278 Shafer-Landau. 2015. 
279 Proposition 2013/14:208, s. 21. 
280 Kant. 1997; Shafer-Landau. 2015. 
281 Barnrättskommittén. 2009. 
282 Art 12. Barnkonventionen. 
283 Barnrättskommittén. 2009. 
284 Jmf. barnets utveckling, där barn utan hedersförtryck går mot mer frihet från 0-18 år, medan det motsatta sker 
för barn som är utsatta för hedersförtryck. Länsstyrelsen Östergötland. Ung och fri - eller? Ett studiematerial för 
unga om rätten att själv välja sitt liv.  2013, s. 33. 
285 Proposition 2003/04:48, s.31-32. 
286 MIG 2012:4. 
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inte skulle räcka med ett påstående.287 Bedömaren konstaterade att flickan inte gett bevisning och 

ej inkommit med preciserande och konkreta uppgifter som gjorde att hon gjort tvånget sannolikt. 

Hon nekades uppehållstillstånd, eftersom bedömaren ansåg henne vara gift. Bedömaren medgav 

att barnets bästa skulle bedömas, men fann ej skäl att bevilja henne uppehållstillstånd.288 Jag 

förstår det som att dessa argument stödjer att alla barnäktenskap inte behöver nekas erkännande, 

eftersom etiskt stötande barnäktenskap som mål ska fångas upp, genom IÄL 8§a 2:a punkten. Det 

stödjer anknytningskravets bevarande. 

5.2.3.2 Barnäktenskap för barn under 15 år är oförenliga med svensk rätt 

”Ordre public” i IÄL 7 kap. 4§ fångar upp fall som strider mot principiella värderingar, i frågor av 

större vikt, där avvikelsen är av väsentlig art. Det handlar om att skydda värderingar i den svenska 

rättsordningen och tillämpningen av regeln ska vara restriktiv.289 Jag uppfattar också att ”ordre 

public” bygger på ett värdemässigt argument kring att vissa barnäktenskap är etiskt fel i 

förhållande till svensk rätt. Barnäktenskap för barn mellan 15-18 år inte strider mot svensk rätt.290 

Domen MIG 2012:4 handlar som nämnts om en flicka som var 15 år vid giftermål utomlands. Hon 

var ung, men inte så ung att avvikelserna i den främmande lagen ansågs som så väsentliga att 

”ordre public” skulle tillämpas.291 Denna dom visar på hur ”ordre public” tillämpats, i fråga om 

ålder, för barn utan anknytning. Domen HFD 2012 ref. 17 visar istället på hur barnäktenskap med 

anknytning bedömts. Domen handlar om en flicka med hemvist i Sverige, som gift sig utomlands 

ett par dagar innan 18-årsdagen. Registrering i folkbokföringen nekades utifrån hinder enligt 

svensk lag, där det ansågs orimligt utifrån äktenskapshindren att en flicka, under 18-år, gift sig.292 

I fråga om åldersbedömning vid parter under 15 år så handlar domen KamR 934-08 om registrering 

av civilstånd i folkbokföringen. Det rör en man som fått avslag från Skatteverket på grund av fruns 

ringa ålder vid giftermålet, där Skatteverket hävdade att det var uppenbart oförenligt med 

grunderna för svensk rättsordning. Flickan var 14 år vid giftermålet. Kammarrätten hänförde också 

att det skulle varit oförenligt med svensk rättsordning att godkänna äktenskapet.293 De hänvisade 

                                                           
287 Proposition 2003/04:48, s. 31-32. 
288 MIG 2012:4. 
289 Proposition 2003/04:48 S. 25. 
290 MIG 2012:4. 
291 Ibid. 
292 HFD 2012 ref. 17. 
293 KamR 934-08. 
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bland annat till uttalandet i proposition 2003/04:48 att äktenskap under 15 år framledes inte skulle 

godkännas. 294  De hänvisar också till de skyddsaspekter som ligger bakom den svenska 

förbudsregeln kring barnäktenskap.295 I domen KamR 4875-15, från Kammarrätten i Stockholm 

var förutsättningarna likartade. Det rörde en man som gift sig med en kvinna som var 14 år. 

Mannen ville registrera giftermålet i folkbokföringen hos Skatteverket. De hänvisade dock till 

oförenlighet med svensk rättsordning, p.g.a. ålder. Kammarrätten höll med om att det rörde ett 

äktenskap som svensk rättsordning inte kunde acceptera och hänvisade till KamR 934-08.296  

”Ordre public” är en bortre etisk gräns, för vad som kan tolereras inom svensk rätt. Genom att neka 

fall av mycket låg ålder tycker jag att det kommer till implicit uttryck att syftet med regeln är att 

respektera frivillighet och autonomi, genom att ta hänsyn till yngre barns lägre ålder och 

mognad.297 Det framkommer också att bedömaren i KamR 934-08 hänvisar till skyddsaspekter 

bakom lagstiftningen.298 Åldern får dock avgörande betydelse för skyddet, utifrån straffgränsen 

för sexuellt umgänge, framkommer det. I proposition 2003/04:48 diskuterar bedömaren att 

äktenskap under 15 år inte ska godtas eftersom det är straffbart med sexuellt umgänge med 

personer under 15 år.299 Samtidigt som åldern blir avgörande, så ger CRCs grundprincip kring 

”barnets bästa” uttryck för en dynamisk tolkning av faktorer som påverkar barn.300 

  

                                                           
294 Proposition 2003/04:48, s. 22.  
295 KamR 934-08. 
296 KamR 4875-15. 
297 Jmf. Respekt för autonomi. Kant. 1997; Barnrättskommittén 2013. 
298 KamR 934-08. 
299 Proposition 2003/04:48, s. 22. 
300 Barnrättskommittén. 2013. 
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5.2.4 Sammanfattning 

Genomgången visar att det finns ett par huvudsakliga argument som stödjer möjligheten att inte 

neka erkännande för alla barnäktenskap i Sverige. Det handlar om argumenten att det finns 

skillnader mellan erkännande och giltighet gällande barnäktenskap, som drar upp en skiss för 

skillnaderna mellan äktenskapsrätten och den internationella privaträtten. Det handlar också om 

att det finns synnerliga skäl att erkänna barnäktenskap, vid anknytning, vilket gör att inte alla 

barnäktenskap (med anknytning) nekas erkännande. Det handlar också om att barnäktenskap utan 

anknytning bör erkännas ”om de inte strider mot svensk rätt”. Möjligheten att neka erkännande för 

tvångsäktenskap genom IÄL 8§a stödjer implicit möjligheten till att ha ett anknytningskrav. Utan 

möjligheten att kunna påvisa tvångsäktenskap, skulle det vara orimligt med ett anknytningskrav, 

av anledningen att både barn- och tvångsäktenskap skulle erkännas. Jag uppfattar också att 

möjligheten att tillämpa ”ordre public” genom IÄL 7 kap 4§ vid mycket låg ålder stödjer 

anknytningskravets bevarande, utifrån att det som inom svensk rätt anses vara ”etiskt felaktiga” 

barnäktenskap fångas upp, ytterst genom ”ordre public”. Jag anser att argumenten kring skillnader 

mellan erkännande och giltighet och argumentet kring att barnäktenskap med anknytning kan 

erkännas, bör förstås som relationella, där de tillsammans utgör en argumentationsmässig grund 

för att inte neka erkännande för alla barnäktenskap (utan anknytning).  
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5.3 Är argumenten hållbara utifrån Kantiansk etik, tillämpad på barn? 

Tredje frågeställningen utgår från en granskning av de argument som framkommit i andra 

frågeställningen. Det handlar om att bedöma rimlighet, relevans och hållbarhet för argumenten.301 

Det är alltså de argument som stödjer att svensk rätt inte nekar erkännande för alla barnäktenskap 

i Sverige, som jag undersöker.302 För att ett argument ska vara hållbart så krävs att värderingen 

som argumentet bygger på, är rimligt, eller att sakpåståendet är sannolikt eller sant. Argumentet 

bör också vara relevant i förhållande till tesen.303  

5.3.1 Det finns skillnader mellan erkännande och giltighet gällande barnäktenskap 

Argumentet baseras på premissen och sakpåståendet att det föreligger olika sakförhållanden kring 

giltighet och erkännande. Giltighetsbedömning handlar om äktenskap inom svensk rätt. 

Erkännande handlar om ett redan ingånget äktenskap och dess eventuella upplösande.304 Logiskt 

anser jag att detta sakpåstående är sant, eftersom det sammanhänger med staternas 

jurisdiktionsförhållanden och äktenskapsrättens och internationella privaträttens skillnader som 

rättsområden, där dessa frågor är olika till karaktären.305 

Argumentet baserar sig också på det värdemässiga omdömet att det är skillnad på giltighet och 

erkännande, då de uppstår bedömning kring konsekvenser av upplösande, som inte uppstår vid 

giltighetsbedömning.306 Vid giltighetsbedömning sker dock en bedömning av samtycke enligt 

ÄktB 4 kap 2§, samt hindersprövning, enligt ÄktB 2 kap. Syftet för äktenskapsrätten är att säkra 

autonomi och jämställdhet.307 Äktenskapshindren har också till syfte att skydda barnets bästa och 

barns rättigheter.308 Jag skulle vilja ifrågasätta rimligheten i att det sker en konsekvensbedömning 

i fråga om upplösande, men en intentionsbedömning i fråga om giltighet. Giltigheten bedöms med 

intentionen i autonomi utifrån betoning på samtycke, samt med respekt för barns autonomi och 

                                                           
301 Grenholm. 2006, s. 277, s. 283-293. 
302 Ibid, s. 278-283. 
303 Ibid, s 283-285. 
304 Proposition. 2003/04:48. 
305 Jmf. skillnader mellan internationell privaträtt och äktenskapsrätt, enligt Nationalencyklopedin. 
Bogdan, Michael. Nationalencyklopedin, internationell privaträtt. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationell-privaträtt (hämtad 2018-10-04); 
Nationalencyklopedin, äktenskapsrätt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/äktenskapsrätt (hämtad 
2018-10-05). 
306 Proposition. 2003/04:48. 
307 Proposition 1986/87:1, s. 39.  
308 Proposition 20013/04:48, s. 26. 
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jämställdhet, utifrån att barn inte får ingå äktenskap. 309  Vad jag förstår så sker inte en 

konsekvensbedömning av nekad giltighet, utan det är intentionen som grundar det etiska vägvalet. 

De intentioner som äktenskapshindren bygger på anser jag vara rimliga utifrån Kantiansk etik, 

tillämpad på barn.  Enligt Kantiansk etik grundas en handlings riktighet i dess intention, där en 

god intention kan vara respekt för självbestämmande och människovärde.310 Intentionerna för 

”barnets bästa” är respekt för barns värdighet, självbestämmande, samt barns lika värde. 311 

Kantiansk etik motsäger konsekvensetiken, såtillvida att en etiskt godtagbar handling inte kan 

grundas utifrån dess konsekvenser, utan istället bör grundas på intention.312  Jag uppfattar inte att 

det kommer till uttryck om det finns en viss intention i frågan om ett eventuellt upplösande. De 

negativa konsekvenserna tycks istället primära. Jag skulle kunna se att det istället var möjligt att 

grunda bedömningen kring upplösande i respekt, utifrån Kantiansk etik tillämpad på barn, på ett 

liknande sätt som giltighetsbedömningen. Jag anser därför inte att det värdemässiga argumentet är 

rimligt, enligt teorin. Konsekvenserna får inte vara grunden för vägvalet gällande upplösande. 

Valet bör baseras på intention, om det ska vara rimligt enligt Kantiansk etik, tillämpad på barn.313 

5.3.2 Det finns synnerliga skäl att erkänna barnäktenskap 

Argumentet att det finns synnerliga skäl att erkänna barnäktenskap är stödjer implicit att alla 

barnäktenskap inte bör nekas erkännande. Det baseras på de värdemässiga premisserna att det kan 

finnas skäl där det är orimligt, eller ge allvarliga konsekvenser att neka erkännande.314   

Enligt Kantiansk etik grundas en handlings etiska riktighet i dess intention, där maximen bör kunna 

universaliseras. 315  Intentionerna för ”barnets bästa” är att respektera barns värdighet, 

självbestämmande och utveckling, samt lika värde. 316  Kantiansk etik lyfter fram att en etisk 

handling kan universaliseras om den respekterar människor som ändamål, genom att bl.a. 

respektera deras autonomi samt inneboende värde.317 

                                                           
309 Dispensmöjlighetens borttagande gjordes med intentionen i självbestämmande och jämställdhet. Proposition 
2013/14:208, s. 129. 
310 Kant. 1997.  
311 Barnrättskommittén, 2013, s. 7. 
312 Shafer-Landau. 2015. 
313 Ibid. 
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316 Barnrättskommittén, 2013. 
317 Kant. 1997. 



49 
 

I proposition 2013/14:208 framkommer inte vilka intentioner som ligger till grund för 

rimlighetsbedömningen för erkännande av barnäktenskap vid synnerliga skäl. Författaren tar fram 

exempel på fall, men skriver inte fram någon generell etisk utgångspunkt för vilka syften som 

ligger till grund för erkännande utifrån synnerliga skäl. Det är därmed, enligt min mening, svårt 

att ta ställning till om intentionerna som föreligger rimlighetsbedömningen, utgår från t.ex. 

självbestämmande och lika värde. Samtidigt är det ”kanske” rimligt att förutsätta, eftersom 

äktenskapsrätten bl.a. grundas i värden som fri vilja, samtycke och autonomi och dessa värden fått 

större genomslagskraft på senare år även inom erkännandefrågorna.318 Det kommer dock inte klart 

till uttryck att det är sådana intentioner som bedömningen handlar om och därför anser jag inte 

argumentet utifrån det vi vet, vara rimligt, i förhållande till Kantiansk etik, tillämpad på barn. Trots 

att exempel framkommer så är det svårt att betrakta argumentet som rimligt, trots att jag ”skulle 

kunna anta” att författaren utgår från att bedömningen ska ske med grunden i autonomi, lika värde, 

barns utveckling osv. CRC har stark ställning i Sverige, samtidigt som den inte är den 

implementerad i svensk lag.319 Det gör det därmed inte självklart att intentionen den enskilda 

bedömningen ska utgå ifrån respekt i Kantiansk mening.320 En explicit betoning på intention skulle 

behöva framkomma, för att argumentet skulle vara rimligt. Författaren lyfter också fram negativa 

konsekvenser av upplösande som skäl för erkännande. Kantiansk etik motsäger utilitarismen, 

såtillvida att en etiskt godtagbar handling inte kan grundas i dess konsekvenser. Det vi kan veta 

något om är intentionen och den bör vara värdig.321 Konsekvenserna är inte utslagsgivande för om 

en handling är riktig.322 Därmed anser jag att en renodlad betoning på konsekvenser, utan etisk 

intention, ej är rimlig, enligt Kantiansk etik.323  

  

                                                           
318 ÄktB. 4 kap. 2§, samt 2 kap. Jmf. Vid 2004 års lagändring föreslog regler för erkännande av utomlands ingångna 
äktenskap ändras utifrån de förändrade normerna för lagvalsregler för hindersprövning beträffande giltighet för 
äktenskap inför svensk myndighet. Utifrån detta anser jag områdena tydligt sammanhängande värderingsmässigt. 
Proposition 2003/04:48, s. 25. 
319 UNICEF Sverige. Barnkonventionens ställning i Sverige. 2018. https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-
stallning-i-sverige. (Hämtad 2018-10-05). 
320 Jmf. Kant. 1997. 
321 Ibid. 
322 Shafer-Landau. 2015. 
323 Kant. 1997; Shafer-Landau. 2015.  
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Domen HFD 2012 ref. 17 visar på att det inom praxis för erkännande vid särskilda skäl funnits en 

restriktiv syn kring skäl att erkänna barnäktenskap.324 Det talar för att de synnerliga skälen troligen 

inte skulle tillämpas så att respekten för barn underminerades. Samtidigt är det endast denna 

specifikation som praxis ger. Därför är det svårt att ta ställning till med den uttrycklig intention de 

synnerliga skälen skulle tillämpas i dagens läge, genom praxis. 

5.3.3 Barnäktenskap utan anknytning bör erkännas om de ej strider mot svensk rätt 

I argumentet för anknytningens betydelse finns ett par delargument. Dels så finns ett värdemässigt 

argument som handlar om respekt för andra länders lagar. Dels finns ett argument som handlar om 

att anknytningen påverkar risken att vilja kringgå de svenska äktenskapshindren. Dels finns ett 

argument som handlar om att det inte är så vanligt att personer som sökt om uppehållstillstånd 

ingår barnäktenskap utomlands, i strid mot de svenska äktenskapshindren.325 

I fråga om erkännande av utländska barnäktenskap är respekt för andra länders lagar ett argument 

för att ha kvar anknytningskravet, som jag förstår det. Detta gäller logiskt sätt oavsett om de andra 

lagarna har som intention att skydda individen i förhållande till respekt för barn, genom att tillåta 

barnäktenskap, eller inte. Frågan är dock om det är en rimlig Kantiansk intention att sätta respekten 

för andra länders lagar framför individens/barnets skydd i förhållande till värden såsom autonomi, 

lika värde, m.m.? 326  Jag resonerar så att respekten för självbestämmande visserligen är en 

Kantiansk intention, men det finns inte något som säger att den respekten införlivas för enskilda 

personer, vid respekt för andra länders lagar. Eftersom respekten för andra länders lagar är starkare 

än skyddet mot barnäktenskap i IÄL 1 kap 8§a, 1:a punkten och därmed underminerar intentionen 

för respekt för barn i fråga om autonomi och lika värde, så är det inte ett rimligt värdemässigt 

argument.327 Genom att andra länders lagar respekteras, även då de ländernas lagar tillåter att barn 

gifter sig, så kränks barnets rätt att välja inriktning i sitt eget liv, samt att barnet riskerar att utsättas 

för kränkning genom övergrepp på den egna viljan.328 Respekten för andra länders lagar är därmed 

inte ett rimligt argument utifrån Kantiansk etik, tillämpad på barn.329 

                                                           
324 HFD 2012, ref. 17. 
325 Jmf. Proposition 2003/04:48, Proposition 2013/14:208. 
326 Jmf. t.ex. Kant. 1997; Barnrättskommittén. 2013. 
327 Ibid. 
328 IÄL 8§a 1 pt; Kant. 1997; Shafer-Landau. 2015. 
329 Ibid. 
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Jag anser att det är viktig att beakta att argumentet om anknytning också bygger på två 

sakpåståenden, samt att det utslagsgivande för bedömningen blir en konsekvensbedömning, som 

bygger på dessa påståendes sannolikhet.330 Jag förstår ett argument som att det handlar om att det 

inte finns samma incitament för en person utan anknytning till Sverige, att kringgå svenskt 

rättssystem. Det handlar om idén att människor som har koppling till Sverige kan vilja ingå ett 

äktenskap utomlands, för att sedan komma till Sverige och få det erkänt.331 Jag tycker att det verkar 

vara sannolikt att det finns starkare incitament för en person som har någon koppling att utnyttja 

systemet, än en person som inte har denna koppling, eftersom det verkar ologiskt att en person 

som inte alls har någon koppling till Sverige, skulle vilja ta svensk lag i beaktande vid ett 

handlande. Det är därmed ett sannolikt argument. Det finns också ett argument som handlar om 

att det inte torde vara så vanligt att personer som sökt uppehållstillstånd i Sverige reser utomlands 

för att gifta sig, eller ingår ett äktenskap, så att det strider mot äktenskapshindren.332 I domen MIG 

2014:17 så konstaterar Migrationsöverdomstolen att om en asylsökande reser ut ur landet så kan 

det vara skäl för att återkalla en ansökan om asyl på den grund att personen inte tolkas vilja fullfölja 

sin ansökan.333 Jag uppfattar därmed antagandet som ett sannolikt argument i förhållande till 

personer som är asylsökande. Eftersom det finns tydliga skäl för en asylsökande person att stanna 

i landet för att få asyl, så är det inte så sannolikt att så många åker utomlands. Övriga former av 

uppehållstillstånd söks i regel vid utlandsmyndighet. 334  Därför är frågan främst aktuell i 

förhållande till asylsökande. Argumentet är sannolikt, utifrån hur det är utformat. 

Problemet med dessa argument är att deras sannolikhet understödjer en konsekvensbedömning 

kring anknytningskrav kontra borttaget anknytningskrav. ”Vi behöver anknytningskrav, för att 

risken att personer utan anknytning utsätter barn för barnäktenskap är mindre än för personer med 

stark anknytning.” ”Vi behöver inte sänka ribban att omfatta asylsökande eftersom få av dessa 

personer ingår barnäktenskap”.335 Det utslagsgivande för lagregleringen blir en förmodan om 

                                                           
330 Jmf. Proposition 2003/04:48, Proposition 2013/14:208. 
331 Proposition 2003/04:48, s. 25. 
332 Proposition 2013/14:208, s. 28. 
333 MIG 2017:14 s. 3. 
334 Migrationsverket. Information om regler kring uppehållstillstånd. 2018. 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Tid-till-beslut 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-i-Sverige/Universitet-och-hogskola/Sa-ansoker-du-for-
forsta-gangen. (Hämtade 2018-10-05). 
335 Shafer-Landau. 2015. 
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anknytningskravets konsekvenser i fråga om antal barn som omfattas och hur många som kringgår 

systemet. Argumentet bygger på en etisk grund som handlar om att skydd inte behövs utifrån 

lagstiftningens konsekvenser. Utifrån att inte så många drabbas, så skippar bedömaren borttaget 

anknytningskrav. Frågan är dock om det är etiskt rimligt att neka de barn som eventuellt utsätts, 

skydd, utifrån en mängdbedömning om konsekvenser? Enligt Kantiansk etik, tillämpad på barn, 

skulle det inte vara det då det inte framkommer en genomgripande intention i respekt för barn, 

som grund.336 Speciellt tydligt blir det för barn som ”slinker igenom” trots antagandet att få utsätts.  

I ett stycke diskuterar också bedömaren att det skulle kunna finnas ”visst fog” för att ta bort 

anknytningskravet för att skydda barn mot för tidiga äktenskap.337 I denna mening anser jag att 

bedömaren istället är inne på vad jag skulle tolka som en mer tillfredställande Kantiansk 

bedömning, med respekten för barnets autonomi och lika värde i fokus. 338  Det är också en 

bedömning som i högre grad skulle vara förenlig med intentionen i respekt för barn, utifrån lika 

värde, autonomi och utveckling, i samklang med exempelvis ”barnets bästa”.339 Jag anser därmed 

inte att den etiska grunden för anknytningskravets bevarande är rimligt i förhållande till Kantiansk 

etik, tillämpad på barn. Barns mänskliga värdighet respekteras på olika sätt, beroende på 

anknytning, vilket motsäger principen om lika värde.340 

5.3.3.1 Tvångsäktenskap är oacceptabla enligt svensk rätt  

Argumentet bygger på idén att tvångsäktenskap är etiskt fel och att barn i barnäktenskap kan göra 

tvång sannolikt om de utsatts för tvång.341 Det stödjer argumentet att det inte är nödvändigt att alla 

utomlands ingångna barnäktenskap nekas erkännande. Argumentet bygger dels på den 

värdemässiga premissen att tvångsäktenskap är etiskt fel. Det finns också ett implicit sakargument, 

som har att göra med att barn kan göra tvångsäktenskap gällande. Jag har konstaterat att det är 

rimligt att tvångsäktenskap är etiskt fel i förhållande till Kantiansk etik, tillämpad på barn.342  

                                                           
336 Kant. 1997; motsäger respekt för respekt för barns inneboende värde. art. 2. Barnkonventionen. Jmf. med BO:s 
skrivelse till Justitieombudsmannen, där han också pekar på att anknytningskravet motsäger alla barns lika värde 
och rätt. Barnombudsmannen. 2016. 
337 Proposition 2013/14:208. 
338 Kant. 1997. 
339 Barnrättskommittén, 2013; Kant. 1997. 
340 Jmf. uttalande från BO. Barnombudsmannen. Skyddet mot barnäktenskap måste stärkas. 2016; Shafer-Landau. 
2015. 
341 Proposition 2003/04:48. 
342 Jmf. Kant. 1997; Shafer-Landau. 2015. 
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Frågan är dock om det implicita sakpåstående som argumentet bygger på är sant eller sannolikt? 

Är det möjligt för barn att göra tvång sannolikt?  Detta är ett implicit sakpåstående som jag inte 

hittat en problematisering kring. Jag anser det dock vara ett argument i fråga om försvaret för ett 

anknytningskrav. Jag ifrågasätter argumentets sannolikhet utifrån en logisk diskussion kring barns 

omständigheter i fråga om barn- och tvångsäktenskap. Jag tror att det finns hinder för barn att 

påtala att de utsatts för tvång och risken finns att de faller under kategorin barnäktenskap. Det är 

också en risk som andra författare påtalat.343 Det skulle i så fall kunna ske från 15 års ålder.344 

Vid bedömning av ”barnets bästa” är det viktigt att barns heterogenitet respekteras.345 Barnens 

universella behov kan uttryckas på olika sätt, beroende av personliga, fysiska, sociala och 

kulturella faktorer, samt utveckling.346 Det är också viktigt att ta hänsyn till om barnet befinner sig 

i en utsatt situation, i fråga om funktionalitet, migration, övergrepp, m.m. 347  Barn- och 

tvångsäktenskap drabbar främst flickor och sker ofta med koppling till hedersförtryck.348 De barn 

som saknar anknytning och som därmed har behov av skydd från tvångsparagrafen kan vara 

asylsökande. Barn som är på flykt är mer utsatta för psykisk ohälsa, vilket kan påverka 

autonomin.349 De kan också logiskt sätt ha en bristande språklig förmåga och bristande förståelse 

för det rättsliga systemet. Jag anser därför att denna grupp barn är speciellt utsatta. Eftersom olika 

faktorer kan påverka barns utsatthet i förhållande till tvångsäktenskap, samt möjligheten att göra 

sina röster hörda, så är det viktigt i förhållande till reglering kring tvångsäktenskap att beakta dessa 

fakta.350 Det har nämligen en roll i förståelsen för barns utsatthet och möjlighet att göra tvång 

sannolikt. De fakta jag nämner handlar om att flickor oftare utsätts för tvångsäktenskap och att 

tvångsäktenskap ofta har en koppling till hedersförtryck. De barn som inte omfattas av möjligheten 

till nekat erkännande för barnäktenskap är logiskt sätt bland annat asylsökande barn. 

                                                           
343 Brüggemann. Erkännande av utländska barnäktenskap. Förlikning med dolda tvångsäktenskap? 2016, s. 28 
344 Jmf. MIG 2012:4 
345 Barnrättskommittén, 2013. 
346 Ibid. 
347 Ibid. 
348 Proposition 2013/14:208, s. 20-21, 78. 
349 Barnombudsmannen. Nyanlända barns hälsa. 2017. 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/rapport-nyanlanda-
barns-halsa.pdf. (Hämtad 2018-10-07). 
350 Jmf. Tjejers rätt i samhället (TRIS). Trippelt utsatt. Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning.  https://www.tris.se/wp-content/uploads/2013/11/TrippeltUtsatt_TRIS-1.pdf. 
(Hämtad 2018-10-07). 
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Barn kan vara begränsade i sin autonomi, utifrån ålder och mognad, språk, psykisk hälsa, men 

även kön, funktionalitet och sexualitet. Faktorer som funktionalitet och sexualitet kan påverka 

utsattheten för hedersförtryck.351 Det är också sammantagna faktorer som skulle kunna göra att 

barn som utsatts för tvång har svårigheter att ”göra tvång” sannolikt i lagens mening, utifrån 

begränsad autonomi. Närvaro av hedersförtryck påverkar utsattheten och möjligheten att göra sin 

röst hörd. 352 Jag menar att det inte är sannolikt att alla barn som är gifta under 18 år, kan ta del av 

tvångsklausulen i IÄL 8§a, utifrån att tvångsäktenskap ofta sker inom en hederskontext, där vissa 

barn är mer utsatta. De barn som saknar anknytning är ofta asylsökande barn.353 Dessa barn kan 

initialt befinna sig i ett underläge i förhållande till lagens krav utifrån begränsad autonomi utifrån 

psykisk ohälsa och språk, samt attityder gällande dessa faktorer, som kan spä på möjligheten att 

inte kunna göra sin röst hörd. I fråga om tvångsäktenskap inom en hederskontext så kan hot och 

våld påverka möjligheten att göra sin röst hörd. Jag menar att det därför går att ifrågasätta om det 

fyller en funktion att barnäktenskap regleras i förhållande till anknytning, då det är sannolikt att 

det finns barn som inte kan ”göra tvång sannolikt”, av de barn som saknat anknytning. 

MIG 2012:4 visar också på vad det innebär att göra tvång sannolikt, i lagens mening.354 I fråga om 

bevisning så kan det vara svårt för ett barn att inkomma med bevisning om äktenskapet skett i en 

annan kontext.355 Kanske har barnet inte vid de påtvingande åtgärderna förstått vad det handlat om 

och kommit på i ett senare skede, vad det blivit utsatt för. Då kan det vara svårt att ha bevis för det 

som skett. Det är kanske vidare svårt för ett så ungt barn att känna till kraven i Sverige och att 

förstå vad det innebär att ha någon form av bevisning. Därtill rör fallet en tredjelandsmedborgare, 

som inte pratat svenska, men jag menar att språket även kan hindra nyanlända barns förståelse för 

rättssystemets krav. Fallet belyser trots att det inte är generaliserbart till alla barn, på svårigheter 

beträffande möjligheten att göra tvång sannolikt.  

                                                           
351 Jmf. Tjejers rätt i samhället (TRIS). Trippelt utsatt. Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning.  https://www.tris.se/wp-content/uploads/2013/11/TrippeltUtsatt_TRIS-1.pdf. 
(Hämtad 2018-10-07). 
352 Hedersförtryck inbegriper ofta kontroll av den egna viljan, genom begränsningar i umgänge, sexuella kontakter, 
fritid, val av partner m.m. Förtrycket kan utövas genom kontroll, hot och våld, samt ytterst död. 
Polisen. Hedersrelaterade brott – fakta om. 2018. https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-
brott/brott-i-nara-relationer/hedersrelaterade-brott/.(Hämtad 2018-10-05) 
353 Migrationsverket. 2016. 
354 MIG 2012:4. 
355 Jmf. Brüggemann. 2016, s. 29. 
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5.3.3.2 Barnäktenskap för barn under 15 år är oförenliga med svensk rätt 

Argumentet handlar om att endast vissa barnäktenskap strider mot svensk rättsordning, vilket är 

en anledning att inte alla barnäktenskap nekas erkännande. 356  Det utgår från ett värdemässigt 

argument och premiss som säger att barnäktenskap är fel endast för barn under 15 år. Det bygger 

också på ett sakpåstående och premiss om att sexuellt umgänge går att jämföra med äktenskap.357  

I proposition 2003/04:48 menade bedömaren att då det är straffbart att ha sexuellt umgänge med 

en person under 15 år skulle det vara orimligt att tillkännage äktenskap vid tidigare ålder.358 Det 

är med hänsyn till detta som bedömningen om etisk orimlighet för äktenskap under 15 år gjorts. 

Det framkommer i KamR 934-08 att bedömaren tagit hänsyn till denna åldersbedömning.359 Det 

bygger på ett sakargument, som handlar om att sexuellt umgänge och äktenskap skulle vara 

förhållanden av liknande karaktär. Det är dock ett faktum att äktenskap innefattar fler beslut än 

vad sexuellt umgänge gör. Sexuellt umgänge behöver inte sträcka sig över tid, på samma sätt som 

ett äktenskap gör. Ett äktenskap innefattar därtill fler beslut, med påverkan på inriktningen i livet, 

än vad beslut om sexuellt umgänge vanligen gör. Det implicita sakpåståendet anser jag därmed 

inte vara sant. Det rör sig om skilda förhållanden, som ställer olika utvecklingsmässiga krav, i 

fråga om möjligheten att förvalta autonomi och ta beslut. 

Utifrån den teoretiska utgångspunkten är det viktigt att reda ut om det är att behandla barn som 

ändamål, om de tillåts gifta sig mellan 15-18 år? För att förstå barns autonomi behöver vi lägga 

till en förståelse för utveckling. Barns behov kan uttryckas olika beroende av utvecklingsmässiga 

faktorer.360 Vid bedömning av ”barnets bästa” ska barns heterogena identiteter respekteras.361 

Enligt Kantiansk etik så är människan fri, autonom och kapabel att ändra kurs i sitt liv. Om någon 

begår angrepp mot någons frihet, eller kränker någon är det att behandla någon som ett medel. 362 

Nekat erkännande av äktenskap under 15 års ålder och erkännande av äktenskap ovanför 15 års 

ålder, är en för icke-komplex syn på barns utveckling och heterogenitet. Barn kan vara olika 

utvecklingsmässigt kapabla att ta beslut, vid olika åldrar. Fast en person är mogen att ta beslut till 

                                                           
356 Proposition 2003/04:48, s. 25. 
357 Jmf. KamR 934-08, Proposition 2003/04:48, s. 22. 
358 Proposition 2003/04:48, s. 22. 
359 KamR 934-08. 
360 Barnrättskommittén. 2013. 
361 Ibid. 
362 Kant. 1997. 
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sexuellt umgänge, så förutsätter inte det heller att det möjliggör beslut i fråga om äktenskap. 

Utifrån att barns heterogena identiteter inte respekteras och utifrån att utvecklingsmässiga frågor 

ej diskuteras i relation till erkännandet av äktenskap över 15 års ålder, i förarbeten, eller praxis, så 

anser jag att en kränkning sker av barns autonomi därav.363 Samtidigt talar ett sådant resonemang 

för att 18 årsgränsen för barnäktenskap inte skulle behövas, utan att bedömningen skulle kunna 

utgå en flexibel bedömning kring mognad. Jag anser att en sådan flexibel bedömning riskerar att 

underminera intentionen i respekt för självbestämmande och jämställdhet exempelvis.364 Det var 

utifrån att barn generellt inte ansågs mogna till de beslut som äktenskapet innebär, som 

dispensmöjligheten togs bort. Istället gjordes en fast gräns för ålder, där skyddet bedömts viktigare 

än rättigheten att få gifta sig.365 Jag anser inte att det är en konsekvensetisk bedömning eftersom 

intentionen är respekt både för de barn som inte är mogna, men också de barn som är mogna lite 

tidigare. Rätten att gifta sig fråntas ju inte barnen, utan senareläggs endast något.366  

  

                                                           
363 Kant 1997; Barnrättskommittén. 2003. 
364 Jmf. Att äktenskapsrätten utgår från autonomi och jämställdhet. Proposition 1986/87:1. s. 39. 
365 Skyddet hade bl.a. att göra med att skydda mot påtryckningar, samt beaktande av att äktenskap kan påverka 
utveckling, familjeliv, utbildning och sociala förhållanden. Proposition 2003/04:48, s. 20, 45. Proposition 
2013/14:208, s. 22-23. 
366 ÄktB. 2 kap. 1§ om äktenskapshinder för barn vid 18 år. 
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5.3.4 Slutsats kring argumentens hållbarhet 

Relevans handlar om ifall ett argument logiskt sätt leder till en tes. Ett argument (P) är relevant för 

tesen (T) om det ej är rimligt at förkasta (T) om vi accepterar (P). Ett motargument (C) är relevant 

för tesen (T) om vi inte samtidigt kan acceptera tesen (T) om vi också accepterar (C). Det är ett 

sammantaget ”relevant argument” om argumentet logiskt sätt leder till tesen och premisserna som 

argumentet bygger på är sanna eller rimliga. En slutledning i en praktisk argumentation är giltig 

om slutsatsen med nödvändighet är rimlig om vi antar att premisserna är sanna eller rimliga.367  

Enligt min tolkning är några av argumenten logiskt förbundna med tesen; ”alla barnäktenskap bör 

inom svensk rätt inte nekas erkännande”. Argumenten ”det finns synnerliga skäl att erkänna 

barnäktenskap”, ”barnäktenskap utan anknytning bör erkännas om de inte strider mot svensk rätt” 

är relevant sammankopplade med tesen, om vi utgår från att de bygger på sanna sakpåståenden 

eller rimliga värdeomdömen. Vi kan inte förkasta tesen om vi samtidigt accepterat argumenten. 

Det argument som jag inte anser var logiskt sammanhängande med tesen är ”det finns skillnader 

mellan erkännande och giltighet gällande barnäktenskap”. Vi skulle kunna acceptera påståendet 

och samtidigt förkasta tesen.  

Vidare så uppfyller inget av argumenten genomgående kravet på rimlighet eller 

sanning/sannolikhet. Därmed uppfyller de ej heller det totala kriteriet för relevans, eftersom inget 

av argumenten rakt igenom baseras på sanna sakpåståenden och rimliga värderingar, utifrån 

Kantiansk etik, tillämpad på barn. Hållbarheten brister därigenom sammantaget för alla argument 

då det totala intrycket är att argumenten ej håller ihop i sak eller rimlighetsmässigt i förhållande 

till den valda teoribildningen, samt att det finns ett argument som därtill ej är logiskt 

sammanbunden med tesen. Slutsatsen blir därigenom att det verkar ohållbart att driva tesen som 

framkommer i rättskällorna, i alla fall om den underliggande teoretiska utgångspunkten är 

Kantiansk etik, tillämpad på barn. Denna slutsats beror dock på motargumenten, som jag behandlar 

i en slutdiskussion utifrån resultaten.368  

  

                                                           
367 Grenholm. 2006, s. 288-298. 
368 Ibid. 2006, s. 300. 
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5.4 Slutsatser och framåtblick 

Analysen har visat på att det finns argument som stödjer möjligheten att inte neka erkännande av 

alla barnäktenskap, som inte är hållbara. Detta eftersom flera av dem bygger på mindre sannolika 

eller mindre rimliga påståenden. Grenholm menar att ett skäl för att förkasta en tes, är om flera 

motargument är starka, då proargumenten inte är starka.369 Jag tycker att jag har åskådliggjort att 

det finns flera brister beträffande hållbarheten i de proargument som finns. Nu kommer jag att 

diskutera några viktiga motargument. 

Ett implicit motargument för att inte överbetona skillnaden mellan giltighet och erkännande, är att 

de förändrade normerna kring giltighet har påverkat de förändrade normerna kring erkännande. 

Äktenskapshindrens intentioner har fått högre genomslagskraft, inom båda områdena. 370 

Äktenskapshindren baseras på skydd för den enskilda och tillvaratar barnets bästa, samt skyddar 

autonomi och jämställdhet.371 Den förändrade trenden med ökat fokus på respekt för individen 

tolkar jag som ett implicit motargument mot att respekten för andra länders lagar ska kvarstå som 

argument att inte neka erkännande för alla utomlands ingångna barnäktenskap. Den utveckling 

som har skett är rimlig utifrån Kantiansk etik, tillämpad på barn.372 Genom att 18-årsgränsen 

respekteras i högre grad genom borttagen dispensmöjlighet och striktare erkännanderegler för 

barnäktenskap, så respekteras barn i högre grad, i förhållande till självbestämmande, mognad och 

ålder, likabehandling, jämställdhet och så vidare.373  Detta utgör alltså godtagbara intentioner, 

utifrån Kantiansk etik, tillämpad på barn.374 Med ett ökat fokus på de svenska äktenskapshindrens 

genomslagskraft i förhållande till respekt för andra länders lagar, så respekteras individen i högre 

grad, i de fall där andra länders lagar inte ger samma skydd till individen.  

  

                                                           
369 Grenholm, 2006, s. 300. Refererar till Björnsson, Gunnar; Kihlbom, Ulrik; Tesman, Folke; Ullbom, Anders, aa. s. 
71 ff. Argumentationsanalys. Stockholm: Natur och kultur. 1994. 
370 Proposition 2003/04:48, s. 25. 
371 Ibid, s. 17, 26. Proposition 1986/87:1, s. 39. 
372 Jmf. Kant. 1997; Barnrättskommittén. 2013. 
373 Om dispensmöjlighetens borttagande. Proposition 2013/14:208, 22-25, 129. 
374 Jmf. t.ex. Kant. 1997; Barnrättskommittén. 2013. 
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Bedömaren i proposition 2013/14:208 medger också med hänsyn till angelägenheten kring skydd 

för tidiga äktenskap, att det finns visst stöd för att säga att anknytningskravet skulle behöva tas 

bort, såsom vid tvångsäktenskap.375 Det finns därmed en ”tråd” som lämnas öppen i fråga om ett 

argument för att ta bort anknytningskravet, med intentionen i att skydda barn mot tidiga äktenskap. 

Det finns också barn som kan komma till Sverige och vara gifta, där de ingått barnäktenskap utan 

anknytning.376 Dessa äktenskap problematiserar inte rättskällorna. Det finns alltså en grupp som 

bedömarna ”glömmer bort”. Det finns också statistik som talar för att denna grupp varit 

betydande.377 Det är anmärkningsvärt att det inte finns ett resonemang kring anknytningskravets 

betydelse för barn som kommer som asylsökande till Sverige. 

Samtidigt som studien visar på en bristande argumentation i förhållande till nuvarande lagstiftning, 

så vill jag lyfta fram den positiva utveckling som skett under arbetets gång. Den process som hade 

inletts vid arbetets början har fortskridit och i augusti lanserades en ny proposition med syfte att 

förbjuda alla barnäktenskap i Sverige.378 För att inte färgas för mycket i mina slutsatser, så har jag 

dock valt att inte läsa denna proposition. Jag har dock sparat den till en god stunds läsning och 

som en eftertanke kring om de resonemang som jag fört, kopplade till Kantiansk etik, tillämpad på 

barn, återkommer även där. Det är troligen inte alla gånger som en studie får ett så lyckligt slut, 

men jag känner mig glad, för alla de barn som i så fall får möjligheten att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter och leva som barn, även i Sverige. 

  

                                                           
375 Proposition 2013/14:208, s. 27. 
376 Jmf. Brüggemann. 2016. 29; Migrationsverket. 2016. s. 2, 6. 
377 Migrationsverket. 2016. s. 2, 6. 
378 Proposition 2017/18:288. Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. 
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