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Anna Singer & Margareta Brattström

BARN SOM RÄTTSLIGA  
AKTÖRER – FINNS DE?

Särskilt om rätt för unga att förbli gifta

1 INLEDNING

Lena Olsen tog för ganska precis 20 år sedan initiativ till forsknings-
projektet Barn som aktörer, 12 år efter Sveriges ratificering av FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Projektet 
beviljades medel av Riksbankens jubileumsfond år 2000. Det var det 
första stora forskningsprojektet i Sverige som uppmärksammade barns 
rättsliga ställning och som tog avstamp i barnkonventionens rättighe-
ter. I projektet identifierades många aspekter av det som blivit en 
viktig politisk fråga under senare år – barnperspektiv i rätten och barns 
rätt till delaktighet.

I den avslutande boken Barn som aktörer – En slutpunkt från 2008 
konstaterades följande angående barnkonventionens genomslag i svensk 
rätt.

”Det är naturligtvis vanskligt att på några få rader sammanfatta ett så 
omfattande och mångfacetterat resultat som framkommit genom det 
nu avslutade forskningsprogrammet, men följande allmänna slutsats 
torde inte vara alltför vågad: Forskningsresultat pekar på att barnkon-
ventionen inte överallt trängt igenom i svensk lagstiftning och praxis; 
det gäller särskilt inom områden som har att göra med barn som civil-
rättsliga parter och barn som patienter. Barnperspektivet är sålunda på 
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många håll direkt osynligt i regelverket. Det finns också brister i lagstif-
tarens analyser av barns intressen, vad gäller såväl behov av skydd som 
rättigheter. Det faktum att barnets rättigheter/behov av skydd till 
exempel bör vara beroende av dess fortlöpande utveckling är ofta för-
bisett. Analysen av om det är staten som skall agera eller föräldrar res-
pektive myndigheter eller näringsliv har visat sig vara central, liksom 
konsekvenserna för barnet om inget görs. Även om man i lagstiftning 
och praxis agerar med barnkonventionen som ledstjärna är det klart att 
konventionen snart tjugo år efter ratificeringen inte generellt fått det 
genomslag som kan förefalla både rättspolitiskt motiverat och praktiskt 
behövligt.”

De slutsatser som drogs i samband med att projektet avslutades år 
2008 var kanske inte oväntade. Frågan om svensk rätts överensstäm-
melse med barnkonventionen har allt sedan Sveriges ratificering varit 
föremål för konstant uppmärksamhet och debatt. Krav har länge 
framförts att konventionen borde inkorporeras som lag för att få 
ordentligt genomslag i barns vardag. Så skedde också genom riksdagens 
beslut den 13 juni 2018 att anta proposition 2017/18:186 om Inkor-
porering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Den antagna 
lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Lag om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter består av en paragraf och kan 
därför i sin helhet återges här.

1 § Artiklarna 1–42 i Förenta nationernas konvention den 20 novem-
ber 1989 om barnets rättigheter ska i originaltexternas lydelse gälla som 
svensk lag.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans 
med en svensk översättning intagna som bilaga till denna lag.

Samtidigt som lagen antogs tillsattes (ännu) en särskild utredare med 
uppgiften att genomföra en kartläggning för att belysa hur svensk 
lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Kartläggningen syftar till att ge ett stöd i det fort-
satta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser 
inom olika rättsområden.1

1 Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter s. 1; Dir. 
2018:20 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barn-
konventionen.
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Utredaren ska särskilt redovisa hur bestämmelser om barnets bästa 
och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tolkas i 
den praktiska tillämpningen samt vilken innebörd bestämmelserna ges 
inom olika rättsområden. Utredaren ska vidare, inom ramen för redo-
visningen av barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och 
få dem beaktade, analysera hur barnets bästa förhåller sig till andra 
intressen som ska beaktas.

Barns rätt enligt barnkonventionens artikel 12 att uttrycka sina 
åsikter i alla frågor som rör barnet kan också beskrivas som ett barns 
rätt till delaktighet i beslutsfattande som rör barnet. Det är en artikel 
som sedan ratificeringen av barnkonventionen har setts som en av de 
mest angelägna att leva upp till. Kontinuerligt har bestämmelser införts 
i svensk rätt som slår fast barnets rätt att komma till tals.2 Utgångs-
punkten är i många fall antagandet att ett barn inte har möjlighet att 
självt fatta beslut rörande den egna personen och att det därför är av 
synnerlig vikt att bestämmelser införs som ger barn rätt till åtminstone 
ett, om inte reellt så i vart fall, formellt inflytande i frågor som rör 
dem själva.

Men barnkonventionens artikel 12 markerar i grunden en syn på 
barn som rättsliga subjekt och aktörer med kompetens att i många 
avseenden fatta beslut i frågor som rör deras personliga förhållanden. 
Artikeln ger, enligt FN:s barnrättskommitté, ett barn en rätt att aktivt 
påverka sitt liv och inte enbart en rätt som härleds ur barnets sårbarhet 
och beroende av vuxna.3 Ett sådant synsätt är också tydligt bakom ett 
flertal bestämmelser i svensk rätt som rör barn. Barn ska ges rätt till 
ett större inflytande i frågor som rör dem och en inkorporering av 
barnkonventionen antas kunna bidra till detta.4 Samtidigt kommer 
en tvehågsenhet till barns delaktighet ofta till uttryck i svensk rätt. Det 
finns en tendens att barnets bästa som överordnad målsättning ofta 
får till följd att respekten för barns rätt till inflytande i realiteten mins-
kar. Alltför ofta förbises nämligen att barn, med vilket avses alla under 
18 år, enligt svensk rätt redan har ganska långtgående självbestäm-
mande. Enligt vår mening finns det en risk med att tala om att barn 
ska ha rätt till större inflytande i personliga angelägenheter, utan att 
samtidigt respektera att de redan har det. Om barn ges rätt att ha 
synpunkter men det är de vuxna som med hänvisning till barnets bästa 

2 Se vidare t.ex. prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals.
3 UN Committee on the rights of the child, General Comment nr 12 (2009) s. 18.
4 Se t.ex. prop. 2017/18:186 s. 73.
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till sist avgör om synpunkterna ska ges vikt har vi inte uppnått det 
syfte som ligger bakom barnkonventionens inkorporerande. Ett talande 
exempel på ett sådant förhållningssätt illustreras av senare tids lagstift-
ning rörande barn som ingått äktenskap.

Nedan kommer den senaste lagändringen rörande barnäktenskap 
att diskuteras i relation till barns och ungas rättshandlingsförmåga 
enligt svensk rätt. Vi behandlar inte de problem som kan uppstå i ett 
internationellt privaträttsligt perspektiv i de fall ett äktenskap som 
ingåtts enligt utländsk rätt inte erkänns i Sverige.5 Noteras bör dock 
att ett svenskt underkännande inte innebär att paren inte kommer att 
behandlas som gifta enligt det lands rättsordning enligt vilket äkten-
skapet ingicks.

2  TOTALFÖRBUD MOT ERKÄNNANDE 
AV BARNÄKTENSKAP

Riksdagen antog den 21 november 2018 det i proposition 2017/18:288 
framlagda förslaget om skärpta regler för erkännande av utländska 
barnäktenskap i 1 kap. 8 a § i 1904 års lag om vissa internationella 
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Skärp-
ningen innebär i korthet att inga utländska barnäktenskap ska erkän-
nas i Sverige, oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks 
eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. En mycket 
begränsad möjlighet till undantag ges om båda parterna är över 18 år 
vid prövningen och det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.

Ändringsförslaget har fått kritik från olika håll. Det gäller inte minst 
från Lagrådet, som ifrågasatt om lagändringen kommer att tillgodose 
de angivna syftena samt dess förenlighet med Europakonventionen 
och unionsrätten.6

Regeringen motiverade förändringen med bland annat följande.7

Utgångspunkten i svensk äktenskapsrätt är att den som är under 18 år 
inte har nått den mognad som krävs för att självständigt ta ställning i 
sådana personliga och ekonomiska frågor som uppkommer i ett äkten-

5 Delar av framställningen har tidigare publicerats på nätet för Blendow Lexnova, i 
september 2018.
6 Den sistnämnda aspekten har på ett klargörande sätt behandlats av professor Maarit 
Jänterä-Jareborg i Att inte svika gifta barn är en svår balansgång i För barns bästa, Vänbok 
till Anna Singer. Iustus förlag 2017 s. 193–214.
7 Prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap s. 13.
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skap. En åldersgräns på 18 år för att vara gift utgör alltså ett skydd för 
barn mot de ingripande personliga och rättsliga verkningar som ett 
äktenskap innebär. Barn ska få vara barn och få leva i frihet från vuxen-
livets ansvar. Barnäktenskap inskränker också det enskilda barnets 
möjligheter att åtnjuta sina rättigheter enligt barnkonventionen. Detta 
gäller bl.a. rätten till liv och utveckling, rätten till utbildning samt skydd 
mot våld, exploatering, övergrepp och människohandel. Enligt den 
princip om icke-diskriminering som gäller enligt barnkonventionen har 
Sverige en skyldighet att tillse att alla barn som befinner sig inom svensk 
jurisdiktion åtnjuter det skydd som konventionen garanterar (artikel 2).

I debatten rörande tillåtandet av äktenskap för den som är under 18 
år har genomgående uttrycket barnäktenskap använts. Enligt barn-
konventionen gäller konventionens rättigheter alla under 18 år. Det 
kan dock finnas anledning att beakta att det är stora skillnader mellan 
till exempel en person som är sju år och den som 17 år. Genom att 
konsekvent använda beteckningen barn för alla under 18 år finns en 
risk att viktiga distinktioner förloras; i synnerhet om det handlar om 
barns rätt till självbestämmande. I den fortsatta framställningen använ-
der vi huvudsakligen uttrycket unga då vi vill diskutera förbudet mot 
äktenskap för de som närmar sig den svenska myndighetsåldern.

Regeringen anser att eventuella konsekvenser av att inte erkänna 
ett barns äktenskap aldrig kan väga tyngre än intresset av att skydda 
barnet från de negativa verkningar som följer av att leva i ett barnäk-
tenskap. Erkännandeförbudet sägs spegla grundläggande värderingar 
i Sverige och har till syfte att skydda barn från att ingå och leva i ett 
äktenskap samt att se till att alla barn i Sverige åtnjuter samma skydd 
i detta avseende. Att göra förbudet ovillkorligt får, enligt regeringen, 
anses nödvändigt för att uppnå dessa vitala intressen.8

Bakom den genomförda lagändringen ligger uppfattningen att den 
som är under 18 år inte har den mognad som krävs för att ta ställning 
till sådana personliga och ekonomiska frågor som uppkommer i ett 
äktenskap och därmed inte frivilligt kan ingå äktenskap. En sådan 
person kan med detta synsätt tydligen inte ha en vilja som är relevant 
för frågan om äktenskap. Frågan vi ställer är om en sådan utgångspunkt 
verkligen är motiverad mot bakgrund av den syn på ungas rättshand-
lingsförmåga som i övrigt framkommer i vår inhemska lagstiftning. 
Barn och unga, i synnerhet när de närmar sig myndighetsåldern, har 

8 Prop. 2017/18:288 s. 25.
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enligt svensk rätt förhållandevis långtgående möjligheter att fatta 
bindande beslut för egen del. Det gäller också rätten att ha sexuella 
förbindelser och ansvar för eget hushåll. Är ett totalförbud mot erkän-
nande av äktenskap som lagenligt ingåtts i andra länder verkligen det 
bästa sättet att tillgodose barns intressen i varje enskilt fall? Vad är det 
egentligen som uppnås med ett totalt förbud mot erkännande av barn-
äktenskap? Vi saknar också en diskussion om ungas rätt att bestämma 
över sina liv – en rätt som tydligt lyfts fram i barnkonventionen.

I det följande granskas hur det nyligen beslutade totalförbudet mot 
erkännande av barnäktenskap överensstämmer med synen på barns 
rättshandlingsförmåga i civilrättsliga sammanhang i vår nationella rätt. 
Vi behandlar inte äktenskap som någon under 18 år ingår under tvång 
utan riktar uppmärksamheten på äktenskap som unga har ingått av 
fri vilja i enlighet med rättsordningen i sitt hemland.9 Vidare kommer 
diskussionen att vara inriktad på fall där en eller båda parter är under 
18 år vid ankomsten till Sverige. Problem som kan uppstå när båda 
parter är vuxna och mer därtill men var under 18 år när äktenskapet 
ingicks och vilkas äktenskap därför inte kommer att erkännas i Sverige 
oavsett hur lång tid som har förflutit sedan äktenskapet ingicks torde 
vara uppenbara för envar med någon kunskap om familjerätt. De 
lämnas därför utanför denna framställning.

3  BAKGRUND TILL GENOMFÖRANDET AV ETT 
TOTALFÖRBUD MOT BARNÄKTENSKAP

Alla som är under 18 år ska som huvudregel ha en vårdnadshavare, FB 
6:2 st. 1. Tidigare fanns ett generellt undantag från denna regel för 
den som efter särskilt tillstånd från länsstyrelsen enligt äktenskapsbal-
ken (ÄktB) 2:1 hade ingått äktenskap före fyllda 18. Den bakomlig-
gande tanken var att den som var under 18 år men som bedömts mogen 
nog att ingå äktenskap, också var mogen att själv fatta beslut i person-
liga angelägenheter. I praktiken var det främst unga som närmade sig 
18-årsåldern som gavs rätt att ingå äktenskap och därmed inte längre 
stå under någons vårdnadsansvar.

9 Lagändringar i syfte att motverka tvångsäktenskap har genomförts 2004 och 2014, se 
ÄktB 5:5, BrB 4:4 c och 4:4 d samt bl.a. prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäk-
tenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot 
kvinnor.
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Möjligheten för den som är under 18 år att efter dispens ingå 
äktenskap i Sverige togs helt bort genom lagändringar år 2014.10 En 
absolut åldersgräns på 18 år ska ses som ett skydd för barn mot de 
ingripande personliga och rättsliga verkningar som ett äktenskap anses 
innebära.11 I andra sammanhang brukar dock äktenskapslagstiftningen 
bland annat ses som ett skydd för en svagare part.12

Genom 2014 års reform infördes också brottet äktenskapstvång i 
BrB 4:4 c.

Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet 
förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det 
ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en 
av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång 
till fängelse i högst fyra år.

Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 
hade i sitt betänkande SOU 2012:35 föreslagit att ett särskilt brott 
skulle införas kallat barnäktenskapsbrott. För det brottet skulle den 
dömas som förmått ett barn att ingå äktenskap eller som tagit initiativ 
till eller anordnat ett barnäktenskap. Samma skulle gälla den som 
förmått ett barn att ingå en förbindelse som var att jämställa med ett 
äktenskap. I det föreslagna barnäktenskapsbrottet skulle äktenskaps-
tvångsbestämmelsens krav på tvång eller utnyttjande av utsatt belägen-
het ersättas av omständigheten att den som gifte sig var ett barn. Bakom 
detta ställningstagande låg dock inte någon uppfattning om att barn-
äktenskap alltid skulle vara påtvingade utan istället tanken att barn 
inte har nått den mognad som fordras för att självständigt ta ställning 
till de personliga och ekonomiska verkningar som ett äktenskap inne-
bär. Barn borde därför skyddas från äktenskap även när äktenskapet 
var resultatet av barnets egen önskan.13 Förslaget lades emellertid inte 
till grund för lagstiftning bland annat med hänvisning till att till-
lämpningsområdet var otydligt i relation till det som kriminaliserats 
genom brottet äktenskapstvång. Till detta fogades att just de gärningar 
för vilket bestämmelsen praktiskt sett skulle få betydelse, det vill säga 
i fall där barnet självt önskade ingå äktenskap, i många fall skulle anses 

10 SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap; prop. 2013/14:208.
11 Prop. 2013/14:208 s. 23.
12 Prop. 1986/87:1 Äktenskapsbalk m.m. s. 42 ff.
13 Prop. 2013/14:208 s. 69.
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tveksamma ur straffvärdesynpunkt och för vissa av gärningarna skulle 
en kriminalisering ”rent av kunna uppfattas som stötande”.14 Barn-
äktenskapsbrottet sågs också som problematiskt mot bakgrund av 
samhällets inställning till ”samboskap”, som på många sätt kan jäm-
föras med de äktenskapsliknande företeelser som skulle omfattas av 
bestämmelsen.15

För att förhindra att barn åker eller skickas till utlandet för att där 
ingå äktenskap som enligt internationellt privaträttsliga regler skulle 
erkännas i Sverige infördes redan år 2004 en bestämmelse i 1 kap. 8 a § 
lagen om internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap. Bestämmelsen innebär att ett äktenskap med någon 
under 18 år som ingåtts enligt utländsk rätt inte erkänns som giltigt i 
Sverige om en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i 
Sverige vid tidpunkten för äktenskapets ingående.16

I betänkandet Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barn-
äktenskap (SOU 2017:96) föreslogs att hinder mot erkännande av 
barnäktenskap skulle utvidgas till fall där någon av parterna var under 
18 år vid ankomsten till Sverige, även om de inte tidigare hade haft 
någon tidigare anknytning till Sverige. Förslaget innebar att om båda 
parter var över 18 år när de kom till Sverige så fanns inte något hinder 
mot att erkänna äktenskapet trots att det ingåtts när någon av makarna 
var under 18 år. Utredningen föreslog vidare att det skulle finnas 
möjlighet att undantagsvis erkänna även andra äktenskap.

I mars 2017 uttalade emellertid riksdagen att regeringen snarast 
borde återkomma med ett lagförslag som innebär att möjligheten att 
i undantagsfall erkänna barnäktenskap ytterligare begränsas.17 Och i 
mars 2018 uttalade riksdagen att regeringen borde återkomma med 
ett lagförslag som innebär att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk 
lag aldrig ska erkännas i Sverige, om minst en av parterna var under 
18 år när någon av dem kom till Sverige.18 I det lagförslag som nu 
antagits innebär att ytterligare ett steg i begränsande riktning tagits 
genom att ett äktenskap aldrig ska erkännas om det ingåtts när en av 
parterna var under 18 år, oberoende av hur gamla parterna är när 
frågan om erkännande prövas.

14 Prop. 2013/14:208 s. 71.
15 Prop. 2013/14:208 s. 71.
16 Prop. 2003/04:48 Åtgärder mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.
17 Bet. 2016/17:CU10 och rskr. 2016/17:189.
18 Bet. 2017/18:CU8 och rskr. 2017/18:192.
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4  BARNS OCH UNGAS RÄTTSHANDLINGSFÖRMÅGA

4.1 Introduktion
Bedömningen av rimligheten att införa ett totalförbud mot erkännande 
av barnäktenskap borde enligt vår mening ha skett med beaktande av 
dels barns rättshandlingsförmåga enligt gällande svensk rätt, dels 
rättsverkningar av äktenskap. Är det rimligt att underkänna rättshand-
lingar som företas av en underårig i utlandet om i stort sett liknande 
rättshandlingar av unga i Sverige godtas? För att kunna ta ställning till 
frågan är det av värde att närmare undersöka vilka möjligheter svensk 
rätt ger unga att, med bindande verkan, själva fatta beslut för egen del. 
En bedömning av utländska barnäktenskap utan en sådan jämförelse 
riskerar leda till en rättstillämpning som blir olika beroende på varifrån 
en person kommer.

I svensk rätt görs skillnad mellan beslut som rör ekonomiska ange-
lägenheter och beslut som rör vad som betecknas som personliga 
angelägenheter. När det gäller ekonomiska frågor finns det ett väl 
utvecklat regelsystem som sätter gränser för ungas egen rättshandlings-
förmåga. Frågan om barnet självt har rätt att fatta beslut i en personlig 
angelägenhet avgörs i det enskilda fallet, med beaktande av eventuella 
lagregler och i avsaknad av sådana sakens natur, barnets ålder och 
mognad samt frågans komplexitet.

För att ta ställning till om ett utländskt äktenskap borde erkännas 
behöver man också beakta vad ett äktenskap har för konsekvenser 
enligt svensk rätt. Ett äktenskap har rättsligt sett främst ekonomiska 
rättsverkningar, med ömsesidig underhållsskyldighet makarna emellan, 
giftorätt och arvsrätt, ÄktB 6:1 och 2, 7:1, 9:1 och 10:1 samt ÄB 3:1. 
När det gäller personliga förhållanden förutsätts makar samverka, se 
ÄktB 1:2–4, men avtal i personliga frågor kan inte göras rättsligt gäl-
lande.19 Även den som är gift bestämmer själv över sin kropp och 
sexualitet.20 Därtill kan en make när som helst – utan att ange någon 
anledning – ta initiativ till äktenskapets upplösning, ÄktB kap. 5.

De rättsföljder som ett äktenskap har kan jämföras med konsekven-
ser av beslut som unga i andra sammanhang kan fatta med bindande 

19 Agell, A & Brattström, M., Äktenskap Samboende Partnerskap, Iustus förlag 2018 s. 52.
20 Redan i samband med lagstiftningsarbetet som ledde fram till införandet av nya gif-
termålsbalken år 1921 lyftes fram att vardera make är en självständig individ med bestäm-
mande rätt över såväl sin kropp som sin egendom. Det finns inte någon skyldighet för 
en make att ha sexuellt umgänge med den andra maken. Straffrättsligt ansågs dock 
brottet våldtäkt inte kunna begås inom ett äktenskap förrän år 1965.
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verkan, också sådana som kan ha ”ingripande personliga och rättsliga 
verkningar”.21

4.2 Ungas bestämmanderätt i personliga frågor

4.2.1 Vårdnadsansvarets innebörd

Den som är under 18 år står under någons vårdnad. Ett barns vård-
nadshavare ansvarar för att tillgodose barnets och den ungas rätt till 
trygghet, omsorg och en god fostran, FB 6:1. Vanligtvis är det barnets 
föräldrar som är vårdnadshavare, FB 6:2. Vårdnadshavaren har en rätt 
och en skyldighet enligt FB 6:11 att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter men har också en skyldighet att i takt med 
barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets 
synpunkter och önskemål. Motsvarande bestämmelse finns i barnkon-
ventionens artikel 5. Bestämmelsen i FB 6:11 ger inte barnet någon 
formell rätt att delta i beslut utan är snarare ett uttryck för en allmän 
uppfostringsprincip – barn ska tidigt involveras i beslutsfattande för 
att på så sätt lära sig att fatta bra beslut.22

Det finns dock ett flertal bestämmelser som ger barnet en medbestäm-
manderätt – en sorts vetorätt; utan barnets samtycke kan beslut inte 
fattas. I många fall är en sådan medbestämmanderätt knuten till 
barnets ålder. Några exempel på lagfäst medbestämmanderätt ska ges. 
I FB 4:7 framgår att den som är över tolv år inte får adopteras utan 
eget samtycke. Vid byte av ett barns efternamn krävs enligt lagen om 
personnamn 46 § samtycke från barn som fyllt 12 år. Undantag från 
dessa samtyckeskrav kan bara göras i vissa undantagsfall. När det gäl-
ler yngre barn anges i 46 § st. 2 att hänsyn ska tas till barnets åsikter 
med beaktande av barnets ålder och mognad. I lagen om trossamfund 
4 § anges att den som är över 12 år inte kan inträda eller utträda ur 
ett trossamfund utan eget samtycke.23 I FB 21:5 sägs att verkställighet 
av beslut om vårdnad, boende eller umgänge inte får ske mot barnets 
vilja om barnet nått en sådan ålder och mognad att barnets vilja bör 
beaktas. Undantag kan göras i fall då rätten finner verkställighet vara 

21 Jfr ovan not 7.
22 SOU 1979:63 Barnets rätt 2. Om föräldraansvar m.m. s. 56 ff.
23 Frågan är om inte barnet har egen bestämmanderätt i denna fråga efter fyllda 12 år. 
Bestämmelsen anger inte att vårdnadshavarens samtycke är en förutsättning för in- eller 
utträde, endast att om vårdnadshavaren ansöker så måste barnets samtycke finnas med. 
Jfr Lagrådet i prop. 1997/98:116 Staten och trossamfund s. 197.
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nödvändig av hänsyn till barnets bästa. I lagrummet fanns tidigare en 
12-års gräns angiven. Den togs dock bort för att på ett tydligare sätt 
markera att även yngre barns vilja skulle beaktas.24

4.2.2  Ungas självbestämmanderätt rörande personliga 
angelägenheter

Att en vårdnadshavare ska samråda med sitt barn i frågor som rör 
barnet betyder inte att barnet saknar rätt att självt fatta beslut för egen 
del i vissa situationer. Av den grundläggande principen om individens 
rätt till personlig integritet följer att också barn och unga har en gan-
ska långtgående bestämmanderätt som i vissa fall också framgår av lag. 
Barns och ungas bestämmanderätt över sina personliga angelägenheter 
ska inte inskränkas mer än vad som är nödvändigt för att skydda dem 
från konsekvenser av beslut som de inte har tillräcklig mognad och 
erfarenhet att bedöma. Ungas självbestämmanderätt får enligt vår 
mening särskild betydelse vid bedömningen av behovet av skydd mot 
äktenskap.

I en del frågor som faller inom ramen för vårdnadsansvaret finns 
det uttryckliga regler som anger när barnet har självbestämmanderätt.

Ett exempel är beslut om att ta och fortsätta en anställning. I FB 
6:12 anges att det är barnet som ingår avtal om anställning eller annat 
arbete. Vårdnadshavarens samtycke krävs till det första arbetsavtal ett 
barn ingår. Men barnet får självt säga upp avtalet efter fyllda sexton år 
och får då också ingå nytt arbetsavtal om liknande arbete utan vård-
nadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren kan så att säga inte förfoga 
över barnets arbetskraft, endast förhindra att andra utnyttjar barnet.

Ett annat exempel på barns självbestämmande ges i SoL 11:10 st. 3 
som anger att socialtjänsten har rätt att tala med barn utan vårdnads-
havarens samtycke i en barnavårdsutredning. I en sådan situation är 
det upp till barnet självt att bestämma om han eller hon vill tala med 
socialtjänstens företrädare. En ung persons självbestämmande över den 
egna kroppen illustreras också inom hälso- och sjukvård. Avgörande för 
om en underårig person ska anses ha självbestämmanderätt i frågor 
rörande vård och behandling är barnets ålder och mognad samt åtgär-
dens allvar. Det centrala för bedömningen är om barnet kan tillgodo-
göra sig relevant information och överblicka vilka konsekvenser som 
hans eller hennes beslut kan få.25 Samtycke till abort är ett exempel då 

24 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler s. 97.
25 Prop. 2013/14:106 Patientlag s. 120.
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en underårig person har ensam bestämmanderätt. Barnet anses ha en 
relativ beslutskompetens, respektive beslutsinkompetens.26 Liknande 
överväganden gör sig gällande när fråga är om sekretess rörande upp-
gifter om barnet. Enligt offentlighets- och sekretesslagen 12:3 råder 
sekretess till skydd för ett barn även i förhållande till barnets vårdnads-
havare. Men vårdnadshavaren har rätt att bryta sekretessen och få 
tillgång till uppgifter i den utsträckning som behövs för att vårdnads-
havaren ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt FB 6:11, om det inte 
kan antas att barnet lider men om uppgifterna lämnas ut. I takt med 
att barnet blir äldre får barnet självt rätt att förfoga över sekretessen 
och vårdnadshavaren kan då inte längre utan barnets samtycke få 
tillgång till sekretessbelagd information om barnet.

Som ett ytterligare exempel på att barn har egen bestämmanderätt 
(och ansvar) kan lyftas fram det faktum att den som har fyllt 15 år kan 
åtalas för brott och företräder i så fall sig själv, RB 21:1. Samma gäller 
i princip i skadeståndsmål, RB 11:1.

Barn har också självbestämmande i en rad frågor som har ”ingri-
pande personliga och rättsliga verkningar” och som typiskt sett skulle 
kunna följa av ett äktenskap.

För även om den som är under 18 år inte kan ingå äktenskap är det 
fullt möjligt för den som är underårig att bli sambo enligt sambolagen. 
Ett barns vårdnadshavare har visserligen en rätt och skyldighet att 
bestämma var barnet ska bo men är skyldig att beakta barnets egna 
önskemål. Ett barn som inte finner sig i förälderns beslut och befinner 
sig på annat håll kan ytterst med samhällets hjälp återföras till vård-
nadshavaren. Det kan dock konstateras att de rent praktiska möjlig-
heterna att återföra exempelvis en 17-åring till föräldrahemmet kan 
vara begränsade.27

Åldersgränsen för att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell 
handling är i Sverige 15 år. Detta framgår indirekt av BrB 6 kap. där 
huvudregeln anger att sexuellt umgänge med någon under 15 år kan 
föranleda straffansvar. Den unge bestämmer således själv över sin kropp 
och sin sexualitet.

Att även personer som är under 18 år men minst 15 år gamla har 
rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet är en av grunderna 
för att de också kan räknas som sambor i sambolagens mening. Defi-

26 Rynning, E., Samtycke till medicinsk vård och behandling. Iustus förlag 1999 s. 286.
27 Jfr FB 21:5 verkställighet av beslut om vårdnad, boende eller umgänge får inte ske mot 
barnets vilja om barnet nått en sådan ålder och mognad att barnets vilja bör beaktas.
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nitionen av sambor enligt sambolagen 1 § är att två ogifta personer 
stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt 
hushåll. I ett parförhållande enligt sambolagen ingår typiskt sett också 
en sexuell förbindelse.

I vissa familjerättsliga situationer anses barn ha självbestämmande-
rätt trots att uttryckligt stöd saknas. Som exempel kan nämnas att den 
som är underårig anses kunna bekräfta faderskap. En förutsättning 
torde dock vara att den underåriga pappan förstår innebörden av 
rättshandlingen.28 Vårdnadshavare eller förmyndare kan inte bekräfta 
faderskap för barnets räkning. Den som föder ett barn är utan särskilt 
åtgärd barnets mor. Är modern gift blir hennes make också rättslig 
förälder till barnet redan vid barnets födelse. Barnet får därigenom två 
föräldrar från födelsen. I andra fall ska faderskapet fastställas genom 
bekräftelse eller dom.

En förälder som är under 18 år är också som huvudregel vårdnads-
havare för eget barn och därmed den som ska fatta beslut som rör 
barnets personliga angelägenheter. Någon särbehandling av underåriga 
föräldrar sker inte med hänvisning till ålder. För att ta ifrån föräldern 
vårdnadsansvaret krävs att förälderns omsorg om barnet är så bristfäl-
lig att den medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Ett 
omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga kräver liknande omständigheter.

4.3 Ungas bestämmanderätt i ekonomiska frågor

4.3.1 Förmynderskapsansvar

I föräldrabalkens 9 kap. finns regler om barns omyndighet. I FB 9:1 
sägs att den som är under 18 år är underårig och därmed omyndig och 
får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i större 
utsträckning än vad som tillåts enligt lag. Det är istället barnets för-
myndare som får fatta beslut som barnet inte självt kan fatta, i frågor 
som rör barnets egendom. Bestämmelsen i FB 9:1 gäller enbart barns 
rättshandlingsförmåga i ekonomiska frågor. Den säger inte något om 
beslut som rör barnets personliga angelägenheter, sådana frågor som 
det åligger vårdnadshavaren att bestämma i. Som huvudregel gäller 

28 Walin, G., Vängby, S., Singer, A. & Jänterä-Jareborg, M. Föräldrabalken. (Zeteo 2018-
06-05) Kommentar till 1 kap. 4 §.
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dock att barnets vårdnadshavare också är barnets förmyndare, FB 10:2. 
Är föräldern själv underårig utses en särskild förmyndare.

En förmyndares uppgift är att förvalta barns tillgångar och företräda 
barn i angelägenheter som rör tillgångarna i den utsträckning som 
barnen inte själva råder över dem, FB 12:1. Av intresse är därför att 
först avgränsa under vilka förutsättningar barn själva kan förfoga över 
sina tillgångar. En sådan utgångspunkt är också rimlig med tanke på 
att barns rättshandlingsförmåga är begränsad för att skydda dem, inte 
att beröva dem all möjlighet att ingå avtal.

4.3.2 Ungas självbestämmanderätt i ekonomiska frågor

Redan ordalydelsen i FB 9:1 ger barn möjlighet att rättshandla för 
egen räkning vid rättshandlingar som inte innefattar ett åtagande. Den 
rättshandling som kan komma i fråga är mottagande av en ren gåva. 
För att en gåva ska bli giltig, med vilket avses att äganderätten till gåvan 
övergår från givaren till mottagaren, krävs att gåvan traderas, alltså att 
besittningen av det givna övergår från givare till mottagaren. Barn anses 
med bindande verkan kunna ta emot en gåva vars innebörd de förstår, 
med följd att äganderätten till det givna övergår till barnet. Ju äldre 
barn desto mer komplicerade gåvor kan mottas med bindande verkan, 
men alltid under förutsättning att gåvan är rent benefik och inte 
innefattar ett åtagande av någon sorts skyldighet att motprestera.

I lagen anges vidare ett flertal situationer då barn har rätt att för 
egen del med bindande verkan rättshandla i ekonomiska angelägen-
heter.

Ett barn har, som redan framgått, rätt att själv ingå avtal om sin 
arbetskraft. Vårdnadshavarens samtycke krävs till det första arbetsavtal 
ett barn ingår. Barnet kan därefter själv säga upp avtalet och efter fyllda 
16 år utan vårdnadshavarens samtycke ingå avtal om ett liknande arbete, 
FB 6:12. Mot den bakgrunden är det följdriktigt att den som är över 
16 år också själv bestämmer och förfogar över sin arbetsinkomst, FB 
9:3. I FB 9:8 anges uttryckligen att pengar som den unge satt in hos 
en bank inte får betalas ut till föräldrarna utan den unges samtycke.

Det som gäller för ungas arbetsinkomster gäller också för egendom 
som ett barn får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande 
med villkor att barnet självt ska få förfoga över egendomen, FB 9:4. 
Villkor om egen förvaltning kan vara skriftligt eller muntligt; det krävs 
endast att det tydligt framgår att barnet får förfoga över tillgångarna. 
Ett typfall skulle kunna vara att barnet får pengar i födelsedagspresent 
med uppmaningen att köpa något efter eget huvud.
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Den som är över 16 år kan enligt ÄB 9:1 upprätta testamente avse-
ende egendom som den unge själv får råda över. Testamente är en 
rättshandling som är strikt personlig vilket medför att en förmyndare 
inte kan upprätta testamente för den unges räkning och kan inte hel-
ler förhindra att den unge upprättar ett sådant.29

Eftersom det inte är ovanligt att ungdomar förfogar över större 
summor på grund av arbete eller andra förvärv kan en förmyndare ha 
intresse av att se till att pengarna inte används på ett sätt som strider 
mot den unges intressen. En förälder har möjlighet att ingripa med 
stöd av FB 9:3 st. 2. Där anges nämligen att förmyndaren med samtycke 
från överförmyndare får omhänderta den unges egendom om det kan 
”anses erforderligt med hänsyn till myndlingens uppfostran och väl-
färd”. Innan överförmyndaren ger samtycke till att tillgångarna omhän-
dertas måste dock barn över 16 år ges tillfälle att yttra sig. Samma 
bestämmelse ger en förälder möjlighet att omhänderta egendom som 
barnet fått i gåva med villkor om egen förvaltning. Också i detta fall 
kan föräldrarna, enligt FB 9:4, använda sig av möjligheten att omhän-
derta egendomen. Är barnet över 16 år krävs överförmyndarens 
samtycke till omhändertagandet av egendomen. Oavsett barnets ålder 
krävs dock att föräldern kan visa att egendomen används på ett sätt 
som hotar barnets uppfostran eller välfärd.

En omyndig som driver rörelse kan med bindande verkan ingå 
rättshandlingar som faller inom ramen för rörelsen, FB 9:5. För att få 
tillstånd att driva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt 
bokföringslagen, krävs dock att barnet har fyllt 16 år och har samtycke 
från föräldrarna och överförmyndaren, FB 13:13. Samtycke får lämnas 
endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden 
är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke 
ges. Ett samtycke kan inte ges med reservation för att vissa rättshand-
lingar får företas och andra inte; det är fråga om att säga ja eller nej till 
att barnet driver rörelse. Av lagen följer dock att oavsett samtycke får 
barnet inte ingå rättshandlingar som avses i FB 13:10, det vill säga rör 
fast egendom.

Vårdnadshavaren kan, som också redan framgått, ge en underårig 
rätt att bo på egen hand eller tillsammans med en sambo – att bilda 
eget hushåll skilt från vårdnadshavaren. I ett sådant fall får den unge 
enligt FB 9:2 a rätt att ingå rättshandlingar som är nödvändiga i ett 
hushåll, såsom inköp av mat och andra nödvändiga varor.

29 Jfr Håstad, T. m.fl. Civilrättens grunder. Iustus förlag 2016 s. 45.
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Vid samboende blir sambolagen tillämplig mellan parterna även 
om en av dem eller båda är under 18 år. Sambolagen innebär i huvud-
sak att värdet av den egendom som utgör bostad och bohag och som 
förvärvats för sambornas gemensamma bruk ska delas mellan samborna 
vid samboförhållandets upplösning oavsett vem av dem som har anskaf-
fat egendomen. Lagens konstruktion är avsedd att tillhandahålla lös-
ningar på praktiska problem av juridisk art för att ge ett socialt och 
ekonomiskt minimiskydd till den i ekonomiskt hänseende svagare 
parten.30 Denna delningsrätt kan begränsas genom avtal. Om en sambo 
är underårig måste såväl den unga som dennas förmyndare medverka 
till avtalets upprättande, sambolagen 9 §. Ett samboförhållande ger 
inte någon automatisk arvsrätt. Just i dessa fall kan det därför finnas 
intresse av att upprätta testamente, inte minst om samborna har 
gemensamma barn.31 Även en underårig sambo har, som noterats ovan, 
möjlighet att i vissa fall upprätta testamente.

4.3.3 Rättshandlingsförmåga med stöd av förmyndarens samtycke

När det gäller underårigas rättshandlingsförmåga kan det antas att 
bestämmelsen i FB 9:6 har stor praktisk betydelse. Motsatsvis anges 
att en underårig, i de fall egen behörighet inte finns, med samtycke 
från föräldrarna kan ingå bindande avtal. I FB 9:6 sägs nämligen att 
om en underårig ingått avtal utan erforderligt samtycke, med vilket 
avses samtycke från förmyndaren, kan motparten frånträda avtalet. 
Utan samtycke är avtalet ogiltigt.

En förälders samtycke till barnets förfoganden över egendom kan 
vara uttryckligt, tyst, givet i förväg eller i efterhand eller framgå av 
omständigheterna (konkludent). Föräldern kan förstås inte samtycka 
till rättshandlingar som föräldern själv inte kan ingå för barnets räkning 
utan överförmyndarens samtycke, såsom skuldsättning enligt FB 
13 kap. I praktiken är det svårt att i det enskilda fallet klarlägga vad 
en förälder har samtyckt till eller inte och därmed avgöra om ett avtal 
som barnet ingått är gällande eller inte. Låter en förälder barnet dis-
ponera pengar innebär det förmodligen ett samtycke till sådana för-
foganden som ligger inom ramen för förälderns föreställningsförmåga. 
Tror föräldern att barnet kommer att använda sina pengar till något 
som föräldern inte kan samtycka till måste barnets tillgång till pengarna 
begränsas. Många föräldrar godkänner säkerligen i många fall i efter-

30 Prop. 1986/87:1 s. 40.
31 Brattström, M. & Singer, A., Rätt arv. Iustus förlag 2015 s. 204 ff.
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hand inköp som deras barn gör. En självklarhet är att inköp som inte 
är i överensstämmelse med lag inte kan blir giltiga genom förälders 
samtycke, exempelvis inköp av tobak och alkohol.

Det faktum att barn kan rättshandla med förmyndarens uttryckliga 
eller konkludenta samtycke innebär en långtgående rättshandlingsför-
måga för en ung sambo; en handlingsfrihet att ingå rättsligt bindande 
avtal som sträcker sig betydligt längre än vad som följer av FB 9:2 a 
för unga med eget hushåll.

5 RESPEKT FÖR UNGAS SJÄLVBESTÄMMANDE

Barn och unga har som framgått ovan självbestämmanderätt enligt 
svensk rätt i flera frågor som faller inom vårdnadshavarens ansvar, alltså 
frågor som rör personliga angelägenheter, exempelvis beslut som rör 
hälso- och sjukvård, testamente och faderskap. Den som får barn före 
fyllda 18 år är själv vårdnadshavare för barnet. I svensk rätt anses också 
även den som är under 18 år som huvudregel ha tillräcklig mognad 
och förstånd för att kunna ta ansvar för ett barn.

När det gäller ekonomiska angelägenheter har barn, trots en ganska 
omfattande reglering som indikerar motsatsen, tämligen omfattande 
rättshandlingsförmåga, antingen enligt särskilda regler exempelvis om 
eget hushåll, eller med förmyndares uttryckliga eller konkludenta 
samtycke.

Unga har enligt svensk rätt således långtgående självbestämmande-
rätt i många av de frågor av personlig och ekonomisk art som kan 
tänkas uppstå i den samlevnadsform som äktenskap som huvudregel 
aktualiserar, inte minst när de med vårdnadshavarens tillstånd har inlett 
ett samboförhållande. Unga par, gifta eller inte, som anländer till 
Sverige får under samma förutsättningar som andra underåriga i Sve-
rige även de med vårdnadshavares tillstånd leva som sambor och får 
därmed också full rättshandlingsförmåga i frågor som rör det gemen-
samma hemmet. Förhållandet mellan de unga och eventuella egna 
barn påverkas inte av om föräldrarna är gifta eller inte.

Frågan är då vad som vinns genom att inte erkänna ett i utlandet 
ingånget äktenskap när en eller båda parter är eller var underåriga. 
Som framhölls i prop. 2013/14:208 framstår ett underkännande av 
äktenskapet som tveksam med hänsyn till att parterna ändå kan bli 
sambo.32 Till det kan fogas att det inte är komplicerat att få ett äkten-

32 Jfr ovan not 14.
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skap upplöst enligt svensk rätt. Ett äktenskap kan till och med upplö-
sas på begäran av en underårigs förmyndare om så skulle anses önsk-
värt.33 För det fall den unga vill skilja sig men förmyndaren motsätter 
sig det bör förmyndarens agerande likställas med äktenskapstvång 
vilket kan föranleda straffansvar.

Sambolagen, som alltså kan bli tillämplig i de fall ett ungt par vars 
äktenskap inte erkänts, ger svagare parten i förhållandet ett begränsat 
skydd vid separation eller dödsfall. Skyddet består i huvudsak av en 
rätt till delning av värdet av gemensamt anskaffad bostad och bohag. 
Äktenskapslagstiftningen ger en i ekonomiskt hänseende svagare part 
ett betydligt bättre skydd än så. Värdet av allt som någon av makarna 
äger ska som huvudregel delas lika vid äktenskapets upplösning. Av 
äktenskap följer också underhållsskyldighet och arvsrätt makar emel-
lan. Äktenskapsregleringen är således i hög grad en skyddslagstiftning 
och det framstår inte som helt övertygande att det ligger i unga giftas 
intresse att inte omfattas av den regleringen.

Att vi enligt svensk rätt inte tillåter att underåriga ingår äktenskap 
betyder inte med nödvändighet att vi inte ska ha möjlighet att erkänna 
i andra länder ingångna äktenskap. Den nya bestämmelsen i IÄL 1:8 a 
innebär förenklat uttryckt att svensk rätt inte ger unga som ingått 
äktenskap enligt sitt hemlands lag det skydd som äktenskapslagstift-
ningen ger. På så sätt likabehandlas alla underåriga som befinner sig i 
Sverige. Att unga vars äktenskap inte erkänns i Sverige, fortfarande 
kan anses vara gifta enligt den rättsordning enligt vilken äktenskapet 
ingåtts är en problematik som inte ansetts hindra lagändringen.34 Att 
anses gift i ett land och ogift i ett annat kan dock medföra uppenbara 
problem för den som berörs.

Slutsatsen måste bli att något skydd för att ”få vara barn och få leva 
i frihet från vuxenlivets ansvar” inte uppnås med lagändringen om 
totalförbud mot erkännande av barnäktenskap. Inte heller respekteras 
barnets vilja i de fall den unga frivilligt har ingått äktenskap och vill 
förbli gift. Att barn, oavsett ursprung, får ”åtnjuta sina rättigheter 
enligt barnkonventionen uppnås inte heller. Kritik kan således riktas 
mot förändringen av IÄL eftersom den varken ligger i linje med den 

33 Jfr NJA 1994 s. 61, RH 2008:33 samt Agell, A. & Brattström, M. s. 46 f. angående 
dels förvaltare och gode mäns behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad å sin huvud-
mans vägnar, dels huvudmannens eventuella rätt att själv agera i frågan.
34 Jfr prop. 2017/18:288 s. 17 f.
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bestämmande rätt som svensk rätt ger till unga eller den rätt till respekt 
för sin åsikt som barn har enligt barnkonventionen.

Ivern att främja barns bästa genom att införa ett totalförbud mot 
erkännande av barnäktenskap innebär att respekten för ungas själv-
bestämmande helt sätts åt sidan. Ett sådant förfarande överensstämmer 
inte alls med barnkonventionens syn på barn som aktörer.


