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Abstract 
Every day, 33,000 children are married off globally. In addition, a total of 650 million of the 

world's women are estimated to have been married off before reaching the age of majority. In 

1981, Sweden signed the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) and the convention came into force the same year. CEDAW 

establishes the right to choose with whom you want to marry and that the parties must be 18 

years or older at the time of the marriage. In 2020, the Convention on the Rights of the Child 

was incorporated into Swedish law as a step in strengthening children's rights. It states that 

States Parties are obliged to abolish harmful practices to which child marriage belongs. As a 

step in increasing the protection for children who are at risk of being married off abroad, a 

travel ban was also introduced in 2020 in 31 a-i §§ The Care of Young Persons (Special 

Provisions) Act. According to the Convention on the Rights of the Child and CEDAW, Sweden 

must do its utmost to protect children from harmful practices such as child marriage. This thesis 

investigates what level of protection Sweden should provide children who are at risk of being 

married off abroad and how the protection mechanisms are designed. Furthermore, the process 

for applying the travel ban and the challenges that follow are investigated. To create an 

understanding of the possible oppression a child may experience in connection with the 

application of the travel ban, Iris Marion Young's theory of the five faces of oppression is 

DSSOLHG�LQ�WKH�WKHVLV¶�DQDO\VLV� 

 

The results show that Sweden certainly works actively to reduce the number of child marriages, 

but that exceptions have been made for which trips are covered by the ban. Voluntary trips 

abroad, where both parties are minors, are not covered, which risks reducing the children's legal 

protection. Analysis of the Administrative Court's rulings in cases concerning travel bans 

shows that children who are at risk of being married off abroad can experience several different 

types of oppression, both from their home environment and the state. When the state makes 

decisions that restrict a child's freedoms and rights to protect him or her from being exposed to 

KDUPIXO�SUDFWLFHV��LW¶V�LPSRUWDQW�WR�LQYHVWLJDWH�KRZ�LW�DIIHFWV�WKH�FKLOG� 
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Sammanfattning 

Varje dag gifts 33 000 barn bort globalt, sammanlagt beräknas 650 miljoner av världens 

kvinnor ha gifts bort innan de uppnått myndighetsålder. År 1981 undertecknade Sverige 

konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) och 

konventionen började gälla samma år. CEDAW fastställer rätten att själv få välja med vem 

man vill ingå äktenskap samt att parterna ska vara minst 18 år vid tiden för giftermålet. Den 1 

januari år 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag som ett steg i att stärka barns 

rättigheter. Barnkonventionen fastslår att konventionsstaterna är skyldiga att avskaffa skadliga 

sedvänjor, dit barnäktenskap hör. Som ett steg i att utöka skyddet för barn som riskerar bli 

bortgifta i utlandet infördes den 1 juli år 2020 ett utreseförbud i 31 a-i §§ (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppsatsen utreder vilken skyddsnivå Sverige, 

utifrån sina människorättsliga åtaganden, ska ge barn som riskerar att bli bortgifta i utlandet 

samt hur skyddsmekanismerna är utformade. Vidare utreds processen för att tillämpa 

utreseförbudet och vilka utmaningar som följer. För att skapa förståelse för det eventuella 

förtryck ett barn kan uppleva i samband med tillämpningen av utreseförbudet tillämpas Iris 

Marion Youngs teori om förtryckets fem ansikten i analysen.  

 

Sverige ska enligt barnkonventionen och CEDAW till sin yttersta förmåga skydda barn från 

skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap. För att vidareutveckla skyddet har bland annat ett 

utreseförbud införts i LVU. Resultatet visar att Sverige förvisso arbetar aktivt för att minska 

antalet barnäktenskap men att undantag gjorts för vilka resor som omfattas av förbudet. 

Frivilliga utlandsresor, där båda parter är minderåriga, omfattas inte vilket riskerar reducera 

barnens rättsliga skydd. Analys av förvaltningsrättens domar i mål rörande utreseförbud 

påvisar att barn som riskerar bli bortgifta i utlandet kan uppleva flera olika typer av förtryck, 

både från sin hemmiljö och staten. När staten fattar beslut som inskränker ett barns fri- och 

rättigheter för att skydda denne från att utsättas för skadliga sedvänjor är det av vikt att utreda 

hur det påverkar barnet. 

 

Nyckelord: barnäktenskap, barnkonventionen, konventionen om avskaffandet av all slags 

diskriminering av kvinnor (CEDAW), utreseförbud, lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Om barnäktenskap 

Din bröllopsdag, en dag fylld av kärlek och glädje tillsammans med nära och kära. Det är dagen 

du ska få äran att ingå äktenskap med din bästa vän, personen du valt att tillbringa resten av 

ditt liv tillsammans med. I sagornas land är det berättelsen vi hört om dagen då vi ska gifta oss 

och så föreställer sig nog många sin bröllopsdag men verkligheten är en annan för många av 

världens flickor, för något är fel. Du har ännu inte fått gå klart skolan, lärt dig läsa eller rabbla 

gångertabellerna. Du har ännu inte fått drömma om vad du vill göra när du blir stor eller kysst 

den du älskar, för du är bara ett barn.  

 

Varje år uppskattar United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) att 

tolv miljoner flickor gifts bort innan de fyllt 18 år, någon exakt siffra är svår att fastställa då 

äktenskapen ofta sker utan formell registrering. För varje dag som går gifts närmare 33 000 

flickor bort. Sammanlagt beräknas att 650 miljoner kvinnor globalt gifts bort som barn.1 

Barnäktenskap praktiseras på många platser runtom i världen, i olika kulturer och religiösa 

sammanhang.2 Giftermål innan flickan nått puberteten är vanligast förekommande i Sub-

Sahara och södra Asien men förekommer även bland vissa grupper på andra platser såsom i 

norra Afrika och Mellanöstern. Flickor som gifts bort i Latinamerika och östra Europa är 

vanligtvis i åldrarna 16±18 år.3 

 

I det femte målet i Agenda 2030 fastslår medlemsländerna i Förenta Nationerna (FN) att 

barnäktenskap och andra skadliga sedvänjor ska sluta praktiseras senast år 2030.4 Samtidigt 

rapporterar FN att enligt egna beräkningar kommer cirka 13 miljoner barnäktenskap att ingås 

 
1 UNICEF Sverige, Tolv mil-joner flickor gifts bort som barn varje år, 2020, 
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap [hämtad: 2022-02-28]. 
2 Plan International, 9 fakta om barnäktenskap, u.å., https://plansverige.org/srhr/fakta-om-barnaktenskap/9-
fakta-om-barnaktenskap/ [hämtad: 2022-02-28].  
3 UNICEF Sverige, Tolv mil-joner flickor gifts bort som barn varje år. 
4 Regeringskansliet, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, u.å., s. 17, 
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-
agenda-2030-for-hallbar-utveckling [hämtad: 2022-03-02]. 
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fram till år 2030 som en följd av covid-pandemin.5 Orsaken till ökningen beskrivs vara bland 

annat att informationskampanjer mot barnäktenskap avbrutits, ett ökat antal föräldralösa barn 

samt bristen på sjukvård i samband med graviditet.6 I många länder är barnäktenskap förbjudna 

enligt lag och vid fällande dom utdöms stränga påföljder. Enligt UNICEF fortsätter 

barnäktenskapen att praktiseras trots skärpt lagstiftning.7 I bland annat Bangladesh är 

barnäktenskap förbjudna enligt lag samtidigt som mer än hälften av landets flickor blir bortgifta 

innan de fyllt 18 år.8 Enligt Migrationsverkets rapport från år 2015 upptäcktes 132 

barnäktenskap bland ensamkommande barn, men mörkertalet beräknas vara stort. I gruppen av 

barn som gifts bort var den absoluta majoriteten flickor, 129 stycken och tre pojkar.9 Pojkar 

som gifts bort blir vanligtvis ekonomiskt ansvariga för sin nya familj och möjligheten att 

fortsätta sin utbildning försämras.10  

 

Orsakerna till att flickor gifts bort är många men fattigdom utgör den vanligaste orsaken.11 

Antalet flickor som gifts bort i bland annat Pakistan har minskat bland familjer med högre 

välstånd som boende i större städer och i stället koncentrerats till familjer med lägre 

utbildningsgrad och ekonomiska förutsättningar.12 Många föräldrar får välja mellan att gifta 

bort sin dotter och därmed inte längre behöva försörja henne eller att leva med ytterligare ett 

barn att betala skolavgift och mat för. Dessa utgifter att ofta omöjliga för familjen att ha råd 

med, det bästa alternativet blir därför att gifta bort dottern till en man som får 

försörjningsansvaret för henne. Vid ett äktenskap förekommer det även att familjen får en 

summa i utbyte mot dottern, så kallad hemgift. När flickan gifts bort har hon inte längre någon 

möjlighet att fortsätta sin utbildning.13 Bristande folkbokföring vid födelsen gör det svårt att 

 
5 Svenska FN-förbundet, Frågor och svar om barnäktenskap, u.å., https://fn.se/flicka/barnaktenskap-faq/ 
[hämtad: 2022-02-03]. 
6 -DZKUDK��$OJDKWDQL�	�,EWHVDP�$OTDKWDQL��³&29,'-���DQG�FKLOG�PDUULDJH��$�UHG�IODJ´��Journal of Clinical 
Nursing (2021), s. 1. 
7 Plan International, Barnäktenskap, u.å., https://plansverige.org/srhr/fakta-om-barnaktenskap/ [hämtad: 2022-
02-03].  
8 Plan International, App ska stoppa barnäktenskap, 2018, https://via.tt.se/pressmeddelande/app-ska-stoppa-
barnaktenskap?publisherId=3235551&releaseId=3270513, [hämtad: 2022-04-04]. 
9 Migrationsverket, Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige, 
2016, s. 2, 
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/520/Utredning%20av%20handl%C3%A4ggning%20
av%20barn%20som%20%C3%A4r%20gifta.pdf [hämtad: 2022-02-10].  
10 UNICEF Sverige, Tolv mil-joner flickor gifts bort som barn varje år. 
11 Plan International, Child marriage, u.å., https://plan-international.org/srhr/child-marriage-early-forced/ 
[hämtad: 2022-03-10]. 
12 -DYHG��5DVKLG�	�0XJKDO��0D]KDU��³*LUOV�QRW�EULGHV��(YROXWLRQ�RI�FKLOG�PDUULDJH�LQ�3DNLVWDQ´��Journal of 
Public Affairs (2021), s. 1. 
13 Plan International, 9 fakta om barnäktenskap. 
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exakt fastställa barnets ålder och implementeringen av lagstiftning som förbjuder 

barnäktenskap försvåras.14  

 

Ytterligare en anledning till att flickor gifts bort är risken för att de blir gravida utanför 

äktenskapet, något som är stigmatiserat och skambelagt inom vissa kulturer. Vid sexuella 

övergrepp som resulterar i en graviditet förekommer det att flickorna gifts bort till förövaren 

för att undgå stigmatiseringen.15 Vidare finns en oro för att när flicka under puberteten börjar 

utveckla sin sexualitet och därför antingen blir gravid utanför äktenskapet eller uttrycker sig på 

ett sätt som kan anses skada familjens heder.16 Då sexualitet är så förknippat med äktenskapet 

kan det vara den enda möjligheten för att få utveckla den att gifta sig.17 Att få barn tidigt i livet, 

oberoende av om graviditeten är en följd av ett sexuellt övergrepp eller inte, utsätter såväl 

mamman som barnet för stora risker. Komplicerade graviditeter och förlossningar är den 

vanligaste orsaken till dödsfall för flickor i åldrarna 15±19 år.18 En studie från Sub-Sahara visar 

att risken för ett spädbarn är 73 procent större om mamma är under 20 år vid förlossningen.19 

Vidare är risken för en flicka att dö i samband med förlossning är fem gånger så stor som för 

en kvinna över 20 år.20  

 

Ett barnäktenskap anses, i vissa kulturer, vara ett skydd mot sexuellt våld då mannen utgör ett 

skydd för flickan.21 UNICEF har dock rapporterat att sexuella övergrepp är vanligt 

förekommande mot flickan inom äktenskapet så väl som social isolering och andra former av 

fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.22 Det sexuella våldet inom äktenskap leder även till att det 

utsätter flickorna, precis som vid utomäktenskapliga graviditeter, för stora risker.23 Vidare 

finns ett samband mellan väpnade konflikter och ett ökande antal barnäktenskap. När 

 
14 UNICEF Sverige, Tolv mil-joner flickor gifts bort som barn varje år. 
15 Plan International, 9 fakta om barnäktenskap. 
16 Diana Pacheco-Montoya, Erin Murphy-Graham, Enrique Eduardo Valencia López & Alison K. Cohen, 
³*HQGHU�1RUPV��&RQWURO�2YHU�*LUOV¶�6H[XDOLW\��DQG�&KLOG�0DUULDJH��$�+RQGXUDQ�&DVH�6WXG\´��Journal of 
Adolescent Health 70 (2022), s. 1. 
17 Alice Y. Taylor, Erin Murphy-Graham, Julia Van Horn, Bapu Vaitla, Ángel Del Valle, Beniamino Cislaghi, 
³&KLOG�0DUULDJHV�DQG�8QLRQV�LQ�/DWLQ�$PHULFD��8QGHUVWDQGLQJ�WKH�5ROHV�RI�$JHQF\�DQG�6RFLDO�1RUPV´��
Journal of Adolescent Health 64 (2019), s. 48. 
18 Plan International, 9 fakta om barnäktenskap. 
19 Dyan, Mazurana, Marshak, Anastasia & Spears KinsH\��³&KLOG�PDUULDJH�LQ�DUPHG�FRQIOLFW´��,QWHUQDWLRQDO�
Review of the Red Cross (2019), s. 584-585. 
20 Plan International, Barnäktenskap. 
21 UNICEF Sverige, Tolv mil-joner flickor gifts bort som barn varje år. 
22 UNICEF Sverige, Tolv mil-joner flickor gifts bort som barn varje år. 
23 Plan International, 9 fakta om barnäktenskap. 
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föräldrarna till följd av konflikten förlorat sin inkomstkälla och inte längre kan försörja sina 

barn och döttrarna inte längre får gå i skolan är det vanligt att ett barnäktenskap arrangeras. 

Mannen blir då ansvarig att försörja flickan i stället för hennes föräldrar. Barn blir sällan 

tillfrågade om de vill ingå äktenskap, men i fall där det händer, saknar barnet kunskap om vad 

det kommer att innebära. Vidare är barnen medvetet om de sociala konsekvenser som kommer 

att följa om hon vägrar.24  

 

I FN-kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnors generella rekommendationer 

nr 19 fastslås att barnäktenskap är en form av diskriminering och att kvinnor och flickor 

drabbas betydligt hårdare än män och pojkar. När skadliga sedvänjor praktiseras skapas bilder 

av hur en av man respektive kvinna ska vara, något kommittén menar ytterligare cementera 

bilden av män som överordnade kvinnor. De menar vidare att ett äktenskap innan dess att en 

flicka fyllt 18 år begränsar hennes möjlighet att få sina övriga mänskliga rättigheter uppfyllda.25 

1.1.2 Skydd mot barnäktenskap i Sverige 

För att stärka barns rättigheter, oberoende av om de är födda i Sverige eller inte, infördes ett 

totalförbud mot barnäktenskap den 1 januari år 2019.26 Efter att lagändringen trädde i kraft 

godkänns inga barnäktenskap i Sverige, även om de ingåtts utanför landets gränser eller innan 

att personen haft en koppling till Sverige. Den 19 mars år 2020 presenterades Regeringens 

proposition 2019/20:131 om Ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet. I propositionen 

föreslogs att den nya brottsrubricering skulle införas, barnäktenskapsbrott, som gör det olagligt 

att tvinga in ett barn i ett äktenskap, eller liknande. Påföljden föreslogs bli högst fyra års 

fängelse för en person som fälls för brottet.27 Den 1 juli år 2020 började lagen om 

barnäktenskapsbrott att gälla.28 

 

Utöver att skärpa påföljden ämnade regeringen skapa nya verktyg i bekämpningen av 

barnäktenskap, som en del av den hedersrelaterade brottsligheten, genom att bland annat 

möjliggöra ett utreseförbud. Utreseförbudet infördes i lag (1990:52) med särskilda 

 
24 UNICEF Sverige, Tolv mil-joner flickor gifts bort som barn varje år. 
25 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General 
Recommendation No. 19: Violence against women, 1992, https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html 
[hämtad: 2022-04- 27]. 
26 Svenska FN-förbundet, Frågor och svar om barnäktenskap. 
27 Prop. 2019/20:131, s. 39. 
28 4 kap. 4 c § 3 st brottsbalken. 
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bestämmelser om vård av unga (LVU) och började gälla den 1 juli år 2020.29 Förbudet gör det 

möjligt för staten att skydda barn som riskerar att bli bortgifta i utlandet genom att bland annat 

kunna återkalla pass eller omöjliggöra för vårdnadshavarna att skaffa nytt pass till barnet.30 

Lagen har redan kommit att tillämpas, exempelvis i mål 5515-20 där Kammarrätten beslutade 

att en 17-årig flicka skulle tilldelas ett utreseförbud då domstolen anser att hon riskerar att bli 

bortgift i samband med en utlandsresa.31  

 

Barnäktenskap anses oförenligt med mänskliga rättigheter utifrån flera av FN:s deklarationer 

och kärnkonventioner. I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från år 1948 art. 16 fastslås 

att kvinnor och män oberoende av religiös tillhörighet, nationalitet eller etnisk bakgrund har 

rätt att ingå äktenskap. Parterna har även samma rättigheter när äktenskapet ingås, under tiden 

det pågår samt tid för upplösning av äktenskapet. Vidare framgår att ett äktenskap inte kan 

ingås om någon av parterna inte samtycker till äktenskapet, vilket tydliggör att äktenskap som 

ingåtts under tvång inte kan anses följa deklarationens normer.32 År 1981 trädde Konventionen 

om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) i kraft som en del i arbetet 

för att mänskliga rättigheter, på ett likvärdigt sätt, skulle uppnås hos både kvinnor och män.33 

Art. 16 CEDAW tydliggör staternas skyldighet att agera för att diskriminering av kvinnor i 

samband med äktenskap ska avskaffas, detta gäller när äktenskapet ingås, under tiden för 

äktenskapet samt rätt att ansluta äktenskapet. Fokus riktas, precis som i FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter, på att kvinnan ska ha samma rätt som mannen att få välja med vem hon 

vill ingå äktenskap med utan påtryckningar från utomstående. Avslutningsvis beskrivs barns 

rätt att inte ingå äktenskap i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I 

barnkonventionen fastslås att stater har till uppgift att arbeta för att traditioner som skadar barn 

inte ska tillämpas inom staten. Enlig FN:s kommitté för barns rättigheter ska barnäktenskap 

anses vara en skadlig tradition som barn inte ska behöva utsättas för.34 

 

 
29 Prop. 2019/20:131, s. 14±15. 
30 Prop. 2019/20:131, s. 1. 
31 Sveriges Domstolar, Tillfälligt utreseförbud för 17-åring till följd av hedersproblematik, 2020, 
https://www.domstol.se/en/nyheter/2020/08/tillfalligt-utreseforbud-for-17-aring-till-foljd-av-hedersproblematik/ 
[hämtad: 2022-03-09]. 
32 Svenska FN-förbundet, Frågor och svar om barnäktenskap. 
33 UN Women, Kvinnokonventionen, u.å., https://www.unwomen.se/kvinnokonventionen/, u.å., [hämtad: 2022-
04-13].  
34 Svenska FN-förbundet, Frågor och svar om barnäktenskap. 
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LVU är en tvångslagstiftning och vård kan därför ges till ett barn utan att samtycke föreligger, 

antingen från vårdnadshavarna eller barnet själv om denne fyllt 15 år. De ändringar som trädde 

i kraft år 2020 i 31 a-i §§ LVU var avsedda att skydda barn som riskerar utsättas för att tvingas 

ingå äktenskap i utlandet. I 31 a-i §§ LVU fastslås vad utreseförbudet innebär samt hur det ska 

tillämpas. Enligt ovan nämnda konventionstexter har barn, med stöd av sina mänskliga 

rättigheter, rätt till skydd från skadliga sedvänjor och från att tvingas gifta sig mot sin egen 

vilja. Samtidigt som avsikten med lagstiftningen är att skydda ett barn finns eventuellt en risk 

att barnet, eller personer i dess närhet, utsätts för ett förtryck från statens sida.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att undersöka om utreseförbudet enligt 31 a-i §§ LVU utgör den 

skyddsnivå som barn är berättigade till med stöd av sina mänskliga rättigheter, och om 

skyddsmekanismerna som Sverige har skapat i syfte att skydda barn kan utgöra ett förtryck 

mot barn som riskerar bli bortgifta.  

Uppsatsen ämnar därför att besvara följande frågeställningar: 

 

Ɣ Vilken skyddsnivå ska Sverige, utifrån sina människorättsliga skyldigheter, säkerställa 

för barn som riskerar att bli bortgifta i utlandet? 

Ɣ Hur är det nationella skyddsmekanismerna utformade för barn som riskerar att bli 

bortgifta utomlands? 

Ɣ Hur tillämpas utreseförbudet och vilka utmaningar uppkommer vid tillämpningen av 
skyddsmekanismen? 

Ɣ Utsätts barn som riskerar att bli bortgifta i utlandet för någon form av förtryck och i så 

fall i vilken utsträckning? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen ämnar undersöka i vilken utsträckning det rättsliga skyddet i 31 a-i §§ LVU om 

utreseförbud skyddar barn mot barnäktenskap i relation till skyddet de är berättigade till enligt 

sina mänskliga rättigheter. Uppsatsen undersöker endast frågan om barnäktenskap i 31 a-i §§ 

LVU och kommer alltså inte att utreda frågan om könsstympning som även omfattas av 

utreseförbudet. Det finns flera folkrättsliga traktat som omfattar frågan om barnäktenskap men 

i uppsatsen utreds barnkonventionen och CEDAW. Barnkonventionen tillämpas då 

konventionen enbart riktar sig till barns mänskliga rättigheter samt för att utreda Sveriges 

skyldigheter. FN-kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnors generella 

rekommendationer nr 18 har fastslagit att flickor och kvinnor drabbas hårdare av barnäktenskap 
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än pojkar och män. CEDAW är den konvention som enbart riktar sig till flickor och kvinnors 

mänskliga rättigheter och tillämpas därför i syfte att utreda de människorättsliga åtaganden 

Sverige har i frågan om barnäktenskap. För att utreda utreseförbudet i 31 a-i §§ LVU kommer 

även annan svensk lagstiftning att analyseras. Uppsatsen avgränsas till att utreda ovan två 

nämnda konventioner samt förhållandet mellan socialtjänstlagen (SoL) och LVU, annan svensk 

lagstiftning lämnas utanför.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Den rättsdogmatiska metoden och rättskällor 

Den rättsdogmatiska metoden är ett verktyg för att fastställa gällande rätt och på ett 

systematiskt sätt tolka dess innehåll med hjälp av relevanta rättskällor. Vid tillämpning av 

metoden är utgångspunkten lagtexten, praxis och förarbeten till lagstiftningen.35 I uppsatsen 

tillämpas metoden för att analysera de vedertagna rättskällorna, som lagstiftning. Den 

rättsdogmatiska metoden delas in i två delar där (a) inledningsvis används för att tolka och 

fastställa gällande rätt för att därefter (b) systematisera gällande rätt med hjälp av bland annat 

principer, läror och regler.36 

Rättskällehierarkin följs vilket innebär att författningar har olika dignitet där grundlagarna och 

lagarna prioriteras, följt av regeringens förordningar och myndigheters föreskrifter. 

Grundlagarna, till exempel RF, har en högre hierarkisk ställning i relation till övriga svenska 

lagar och förordningar. I sin tur är lagar överordnade förordningar och innehållet i en 

förordning får därmed inte strida mot lagen. Utöver detta får svensk lag inte stå i strid med de 

åtaganden Sverige, enligt Europakonvention, har att skydda grundläggande friheter och 

mänskliga rättigheter.37 Rättspraxis utgör efter lagtext och förarbeten den tredje rättskällan i 

rättskällehierarkin. Efter att lagen tillämpats i domstol får domen en viss prejudicerande effekt 

beroende på i vilken instans som prövat målet. Ett fall som prövas i en högre instans såsom 

Högsta förvaltningsdomstolen har ett mer prejudicerande värde är om prövningen görs i 

exempelvis förvaltningsdomstolarna. Praxis kan bland annat användas för att förstå oklarheter 

 
35 1LOV�-DUHERUJ��³5lWWVGRJPDWLN�VRP�YHWHQVNDS´��6YHQVN�-XULVWWLGQLQJ��6Y-7��������V����
https://svjt.se/svjt/2004/9 [hämtad: 2022-03-17]. 
36 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 4 uppl. 
(Stockholm: Norstedts Juridik, 2018), s. 49. 
37 2 kap. 19 § RF. 
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i lagstiftningen.38 För att utreda tillvägagångssättet vid tillämpning av utreseförbudet i LVU 

samt hur förvaltningsdomstolarna fattar beslut har relevanta rättsfall inhämtats.  

 

Med ett dualistiskt rättssystem, som Sverige anses ha, menas att den nationella rätten och 

folkrätten är skilda från varandra. Varken folkrätten eller den nationella rätten är överordnad 

den andra utan utgörs av olika rättssubjekt och rättskällor. En konvention kommer inte 

automatiskt att göras gällande i Sverige utan det krävs att de folkrättsliga skyldigheterna 

förenas med den nationella rätten.39 I proposition 1979/80:147 om godkännande av Förenta 

nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor konstaterades 

att konventionen inte skulle ha någon större påverkan på den svenska lagstiftningen. Då 

lagstiftningen överensstämt med konventionen menade regeringen att det inte fanns något 

behov av reservationer mot konventionen. I stället sände ratificeringen en viktig signal 

internationellt.40 Då Sverige ratificerat CEDAW är landet därmed folkrättsligt förpliktat att 

följa konventionen. Då CEDAW inte är inkorporerad i lagstiftningen tillämpas principen om 

fördragskonform tolkning vilket innebär att myndigheterna och domstolarna är skyldiga att vid 

tolkning av svensk lag genomföra det i linje med landets internationella åtaganden.41 För en 

djupare förståelse av innebörden av konventionen har FN-kommittén för avskaffande av 

diskriminering av kvinnors allmänna kommentarer nr 19 tillämpats.42 

 

De lagar som riksdagen stiftar är bindande för domstolarna, såväl som för övriga myndigheter. 

I enlighet med 8 kap. regeringsformen (RF) är förordningar från regeringen, myndigheter och 

kommuner bindande.43 Följaktligen är vissa internationella konventioner och dess innehåll att 

beakta som svensk lag, däribland barnkonventionen. Vid inkorporeringen av barnkonventionen 

gavs konventionstexten inte företräde utan i stället samma juridiska status som svensk lag då 

regeringen menade att intressekonflikter sällan skulle uppstå. För det fall intressekonflikter 

trots detta skulle uppstå menade regeringen att de specifika fallen ansågs möjliga att lösa 

 
38 Bernitz, Carlsson, Heuman, Magnusson Sjöberg, Seipel, Warnling Conradson, Vogel & Leijonhufvud, Finns 
rätt: juridikens källmaterial och arbetsmetoder, s. 30±32. 
39 Ove Bring, Said Mahmoudi & Pål Wrange, Sverige och folkrätten, 5 uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik, 
2014), s. 57. 
40 Prop 1979/80:147, s. 7. 
41 Ds 2019:23 s. 61 
42 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General 
Recommendation No. 19: Violence against women. 
43 Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling 
Conradson, Hans-Heinrich Vogel & Madeleine Leijonhufvud, Finns rätt: juridikens källmaterial och 
arbetsmetoder, 15 uppl. (Stockholm: Norstedts juridik, 2020), s. 94.  
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fortlöpande då konventionen inkorporerades i lagstiftningen samt genom tolknings- och 

tillämpningsmetoder i domstol.44 För att skapa en större förståelse för konventionstexten och 

de bakomliggande orsakerna till att utformningen är på ett visst sätt har FN:s 

barnrättskommitténs allmänna kommentarer nr 1345 och 1446 tillämpats. Vid en intressekonflikt 

menar Riksdagens ombudsmän (JO) att barnkonventionens innehåll inte är föremål för 

prioritering framför svensk lagstiftning, vilket är uppsatsens metodologiska utgångspunkt.47 

 

Den rättsdogmatiska metoden tillämpas för att analysera gällande rätt och i synnerhet för att 

utreda LVU, SoL och de krav som mänskliga rättigheter ställer på Sverige samt relationen dem 

emellan. För att tolka och fastställa gällande rätt har rättskällor såsom förarbeten och 

propositioner använts.48 Proposition 2019/20:131 om Ökat skydd mot hedersrelaterad 

brottslighet tillämpas för att tolka innehållet i 31 a-i §§ i lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga.49 Regeringens proposition 2013/14:208 Stlrkt skydd mot 

tvnngslktenskap och barnlktenskap samt tilltrlde till Europarndets konvention om vnld mot 

kvinnor har använts för att definiera flera av begreppen som tillämpas i uppsatsen.50 

 

Insamlingen av relevanta rättsfall har genomförts genom att kontakta och efterfråga dessa hos 

Sveriges samtliga tolv förvaltningsdomstolar i: Falun51, Göteborg52, Härnösand53, Jönköping54, 

 
44 Prop. 2017/18:186, s. 85. 
45 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011): Barnets rätt 
till frihet från alla former av våld, 2011, 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/allman-
kommentar-nr-13.pdf [hämtad: 2022-03-25]. 
46 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, 2013, 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/allman-
kommentar-nr-14.pdf [hämtad: 2022-03-25]. 
47 Prop. 2017/18:186, s. 85. 
48 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 49. 
49 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 48±49. 
50 Prop. 2013/14:208, s. 55±56. 
51 Förvaltningsdomstolen i Falun, forvaltningsrattenifalun@dom.se, kl. 12:39 2022-03-28. 
52 Förvaltningsdomstolen i Göteborg, forvaltningsrattenigoteborg@dom.se, kl. 12:40 2022-03-28. 
53 Förvaltningsdomstolen i Härnösand, forvaltningsratteniharnosand@dom.se, kl. 12:41 2022-03-28. 
54 Förvaltningsdomstolen i Jönköping, forvaltningsrattenijonkoping@dom.se, kl. 12:48 2022-03-28. 
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Karlstad55, Linköping56, Luleå57, Malmö58, Stockholm59, Umeå60, Uppsala61 samt Växjö62. 

Förfrågan skickades via e-post till samtliga ovan nämnda domstolar med begäran om att få ut 

samtliga fall där ett eventuellt utreseförbud enligt 31 a-1 §§ LVU prövats. Av landets tolv 

förvaltningsdomstolar svarade sju förvaltningsrätter: Göteborg63, Jönköping64, Linköping65, 

Luleå66, Malmö67, Stockholm68 och Umeå69 att de saknade fall där utreseförbudet i LVU 

aktualiserats eller att de saknade den tekniska möjligheten för att plocka fram relevanta 

domar.70 Däremot delade förvaltningsdomstolarna i: Falun71, Härnösand72, Karlstad73, 

Uppsala74 och Växjö75 sammanlagt med sig av 18 utlåtanden, 17 domar och ett dagboksblad. 

Variationen mellan mängden information skiljde sig betydligt mellan domstolarna, där 

förvaltningsrätten i Växjös utlåtanden var mer omfattande än de övriga. Ur de åtta domarna 

som förvaltningsrätten i Växjö översände fanns beskrivet bakgrunden till det beslut som sedan 

fattats. Tre av dessa åtta utlåtanden innehåller en tydligare bakgrundshistoria till domskälen 

och kommer därför att analyseras djupare. 

 

Valet av rättsfall som analyserats djupare har huvudsakligt baserats på fall där 

förvaltningsdomstolen delat med sig av mer information om bakgrunden till beslutet. Analysen 

har gjorts utefter den rättsdogmatiska metoden där utlåtandena i första hand tolkats för att sedan 

systematiskt analyserats utefter gällande rätt samt principer, läror och regler.  

 
55 Förvaltningsdomstolen i Karlstad, forvaltningsrattenikarlstad@dom.se, kl. 12:42 2022-03-28. 
56 Förvaltningsdomstolen i Linköping, forvaltningsrattenilinkoping@dom.se, kl. 12:42, 2022-03-28. 
57 Förvaltningsdomstolen i Luleå, forvaltningsrattenilulea@dom.se, kl. 12:43 2022-03-28. 
58 Förvaltningsdomstolen i Malmö, forvaltningsrattenimalmo@dom.se, kl. 12:43 2022-03-28. 
59 Förvaltningsdomstolen i Stockholm, forvaltningsrattenistockholm@dom.se, kl. 12:53 2022-03-28. 
60 Förvaltningsdomstolen i Umeå, forvaltningsratteniumea@dom.se, kl. 12:44 2022-03-28.  
61 Förvaltningsdomstolen i Uppsala, forvaltningsratteniuppsala@dom.se, kl. 12:45 2022-03-28. 
62 Förvaltningsdomstolen i Växjö, forvaltningsrattenivaxjo@dom.se, kl. 12:46 2022-03-28. 
63 Förvaltningsdomstolen i Göteborg, forvaltningsrattenigoteborg@dom.se, kl. 12:40 2022-03-28. 
64 Förvaltningsdomstolen i Jönköping, forvaltningsrattenijonkoping@dom.se, kl. 12:48 2022-03-28. 
65 Förvaltningsdomstolen i Linköping, forvaltningsrattenilinkoping@dom.se, kl. 12:42, 2022-03-28. 
66 Förvaltningsdomstolen i Luleå, forvaltningsrattenilulea@dom.se, kl. 12:43 2022-03-28. 
67 Förvaltningsdomstolen i Malmö, forvaltningsrattenimalmo@dom.se, kl. 12:43 2022-03-28. 
68 Förvaltningsdomstolen i Stockholm, forvaltningsrattenistockholm@dom.se, kl. 12:53 2022-03-28. 
69 Förvaltningsdomstolen i Umeå, forvaltningsratteniumea@dom.se, kl. 12:44 2022-03-28.  
70 E-post skickat till samtliga förvaltningsdomstolar 2022-03-28 (opublicerat material). 
71 Förvaltningsdomstolen i Falun, forvaltningsrattenifalun@dom.se, kl. 12:39 2022-03-28. 
72 Förvaltningsdomstolen i Härnösand, forvaltningsratteniharnosand@dom.se, kl. 12:41 2022-03-28. 
73 Förvaltningsdomstolen i Karlstad, forvaltningsrattenikarlstad@dom.se, kl. 12:42 2022-03-28. 
74 Förvaltningsdomstolen i Uppsala, forvaltningsratteniuppsala@dom.se, kl. 12:45 2022-03-28. 
75 Förvaltningsdomstolen i Växjö, forvaltningsrattenivaxjo@dom.se, kl. 12:46 2022-03-28. 
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1.4.2 Sekundärlitteratur 

För att skapa en djupare förståelse för situationen och omfattningen av barnäktenskap i Sverige 

och lagstiftningens relation till den har bland annat rapporten Är du gift? från Migrationsverket 

använts. Även Socialstyrelsens skrivelse Om barnäktenskap ± lagar och regler i Sverige har 

givit en förståelse för Socialstyrelsens arbete. Den statliga utredningen Stärkt skydd mot 

tvångsäktenskap och barnäktenskap har även använts för att få en bakgrund till lagstiftningen 

mot barnäktenskap. Rapporterna har använts för insamling av information om situationen och 

förståelse för myndigheternas arbete. Litteratur från författare med kunskap inom ämnet har 

även använts för att skapa ytterligare förståelse om barnkonventionen, däribland Maria Grahn-

Farleys bok Barnkonventionen: en kommentar har varit till hjälp och Barnets bästa skriven av 

Anna Singer.  

1.4.3 Metod för analys av förtryckets fem ansikten 

Iris Marion Youngs teori om förtryckets fem ansikten ger verktyg för att analysera hur 

förtrycket mot en grupp ser ut samt hur det skiljer sig från en annans. En analys med hjälp av 

teorin tillämpas för att utreda om barn, som omfattas av den gällande lagstiftningen om 

utreseförbudet, utsätts för ett förtryck från statens sida eller personer i dess närhet. Teorins sätt 

att dela in förtrycket i fem ansikten som vart och ett beskriver olika delar av förtryck möjliggör 

en mångsidig analys av barnens situation. För att få en djupare förståelse för hur tillämpningen 

av den gällande rätten om utreseförbud eventuellt förtrycker barn tillämpas en tvärvetenskaplig 

ansats. Med en tvärvetenskaplig ansats menas att undersökningen genomförs med 

utgångspunkt i ett flertal olika discipliner. Fördelen med ansatsen är att den bidrar med en 

bredare analys i mer specialiserade undersökningar.76Ansatsen gör det möjligt att skapa en 

större förståelse av den situation barn upplever i samband med tillämpningen av utreseförbudet. 

Analysen genomförs för att på ett djupare plan förstå vad lagen verkligen innebär för de barn 

som omfattas samt om den ger det skydd av barn den ämnar göra. Analysen med hjälp av teorin 

möjliggör inte enbart en granskning av lagstiftningen, utan även de effekter den har på det 

enskilda barnet. 

 
76 -RKDQ�)U|EHUJ��/DUV�*HVFKZLQG�	�&DUO�6XQGVWU|P��³$WW�XWYlUGHUD�WYlUYHWHQVNDS�± reflektioner utifrån 
Högskoleverkets utvärderingar 2001±����´��Högskoleverket (2007), s. 9. 
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1.5 Definitioner 

1.5.1 Barn 

Enligt art. 1 i barnkonventionen definieras ett barn som en person under 18 års ålder om inte 

annat anges i lag som omfattar barnet.77 I 1 kap. 2 § SoL fastslås att alla personer under 18 år 

är barn och denna definition kommer användas i uppsatsen.78 

1.5.2 Barnäktenskap 

I proposition 2019/20:131 definieras barnäktenskap som alla äktenskap eller 

äktenskapsliknande förbindelser där minst en av parterna är under 18 år vid tidpunkten då 

äktenskapet ingicks. Även när parterna passerar 18 års ålder anses äktenskapet vara ett 

barnäktenskap om de, vid tiden för bröllopet, definierades som barn.79 

1.6 Disposition  
I kapitel två presenteras de människorättsliga skyldigheter Sverige har i förhållande till 

barnkonvention och CEDAW samt den konventionstext som aktualiseras i frågan om 

barnäktenskap. Kapitel tre inleds med en presentation av socialtjänstens ansvar vid beslut om 

vård av barn följt av en utredning av rekvisiten för vård med stöd av LVU. Vidare beskrivs 

rekvisiten för att tillämpa ett utreseförbud med stöd av 31 § LVU, kapitlet avslutas med en 

presentation av tre domar från förvaltningsrätten i Växjö. I kapitel 4 redogörs för den teoretiska 

utgångspunkten om förtryckets fem ansikten samt orsaken till valet av teori. Därefter följer 

kapitel fem där en analys av primärmaterialet görs för att fastslå vilka skyldigheter Sverige har 

med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Kapitlet avslutas med en analys av det förtryck 

som barn riskerar utsättas för i samband med utfärdandet av ett utreseförbud. I det sjätte, och 

avslutande kapitlet, diskuteras hur Sverige uppfyller sina åtaganden. 

  

 
77 Art. 1 barnkonventionen.  
78 1 kap. 2 § SoL. 
79 Prop. 2019/20:131, s. 41. 
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2. Mänskliga rättigheters skydd vid barnäktenskap 

2.1 Inledande ord  
De internationella mänskliga rättigheterna utgör ramverket för skyddet mot barnäktenskap. Ett 

barnäktenskap är ett omfattande övergrepp mot ett barn och påverkar många delar av dennes 

liv. De mänskliga rättigheterna ska säkerställa att barn inte utsätts för barnäktenskap och att 

alla barn, oberoende av kulturell bakgrund, har samma möjligheter att åtnjuta skyddet av sina 

rättigheter. I kapitlet utreds vilken skyddsnivå som internationella mänskliga rättigheter, 

barnkonventionen och CEDAW, kräver vid barnäktenskap och följaktligen vad som är 

Sveriges skyldigheter i det avseendet. 

2.2 Barnkonventionen 

2.2.1 Allmänt om barnkonventionen  

Nationernas Förbund antog Genèvedeklarationen om barns rättigheter år 192480 som en 

reaktion på hur segermakterna efter första världskriget behandlade tyska barn. 35 år senare, år 

1959, antog FN den icke rättsligt bindande konventionen om barnets rättigheter för att 

ytterligare 20 år senare arbeta för att deklarationen skulle bli rättsligt bindande för staterna.81 

 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter antogs år 194882 var den bindande för 

parterna på ett moraliskt plan, men med tiden har den blivit till sedvanerätt. I samband med att 

kalla kriget inleddes delades rättigheterna upp i två olika konventioner som var rättsligt 

bindande för konventionsstaterna. Den allmänna förklaringen delades i två, precis som världen 

gjorde i öst- och västblocket. Konventionerna som skapades var: internationella konventionen 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter. I östblocket tillskrivs de positiva rättigheterna ett 

högre värde som uttrycks i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter än de negativa rättigheterna i internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter. I västblocket var bilden den motsatta och de negativa 

rättigheterna i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

ansågs ha ett högre värde.83 

 
80 Prop. 1989/90:108, s. 4. 
81 Maria Grahn-Farley, Barnkonventionen: en kommentar, 1 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 12±13. 
82 Prop. 1989/90:108, s. 4. 
83 Grahn-Farley, Barnkonventionen: en kommentar, s. 11±12. 
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Efter Berlinmurens fall den 9 november år 198984, kalla krigets och blockpolitikens 

upphörande, påbörjades arbetet med att återförena de positiva- och negativa rättigheterna då de 

ansågs svåra att skilja åt. Återgången till grundtanken om att positiva och negativa rättigheter 

ska samverka med varandra är något som blir tydligt i barnkonventionen. I konventionen 

uttrycks barns positiva rätt till kulturella, ekonomiska och sociala rättigheter såväl som deras 

negativa rätt till politiska och medborgerliga rättigheter. År 1989 den 20 november antog FN:s 

generalförsamling barnkonventionen som det första rättsligt bindande folkrättsinstrument 

kopplat till barn.85 

2.2.2 Barnkonventionen i Sverige 

År 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen. Efter en omröstning i riksdagen den 13 juni år 

2018 beslutades att barnkonventionen skulle inkorporeras i den svenska lagstiftningen från och 

med den 1 januari år 2020. Beslut fattades även att de delarna av lagstiftningen som inte då var 

samstämmiga med barnkonventionen skulle korrigeras för att ligga i linje med konventionen.86 

I barnkonventionen uttrycks inte uttryckligen ett förbud mot barnäktenskap men däremot ett 

krav på avskaffande av skadliga traditioner.87 Enligt konventionen har barn rätt till en hälsosam 

RFK�XWYHFNODQGH� OHYQDGVPLOM|��5lWWLJKHWHQ�XWWU\FNV�KXYXGVDNOLJHQ�L�DUW����RP�³UlWWHQ� WLOO� OLY�

RFK�KlOVD´�VDPW�L�DUW�����RP�³UlWWHQ�WLOO�KlOVD´�88 

 

När barnkonventionen inkorporerades i den svenska lagstiftningen menade regeringen att det 

inte var meningsfullt att påverka konventionens ställning gentemot övrig lagstiftning. 

Regeringen resonerade utifrån att konflikter mellan konventionstexten och den svenska lagen 

gällande den normativa utgångspunkten sällan skulle komma att uppstå. I fall då detta ändå 

skulle kunna uppstå ansågs det möjligt att lösa detta under tiden då konventionen 

inkorporerades eller genom tolknings- och tillämpningsmetoder i domstol. Vid en konflikt 

mellan barnkonventionen och den svenska lagen menar JO att det inte finns ett behov att 

prioritera konventionstextens innehåll. Både regeringen och JO delar alltså denna bild.89  

 
84 Jefferey A., Engel, The Fall of the Berlin Wall: The Revolutionary Legacy of 1989, 2012,  
(New York: Oxford University Press, 2009).  s. 1. 
85 Grahn-Farley, Barnkonventionen: en kommentar, s. 11±13. 
86 UNICEF Sverige, Barnkonventionen är vårt uppdrag, u.å., https://unicef.se/barnkonventionen [hämtad: 2022-
02-26]. 
87 UNICEF, CHILD MARRIAGE AND THE LAW, 2007, s. 10, 
http://www.wcwonline.org/pdf/asia2007conf/Child%20Marriage%20and%20the%20Law.pdf [hämtad: 2022-
02-28].  
88 Grahn-Farley, Barnkonventionen: en kommentar, s. 69.  
89 Prop. 2017/18:186, s. 85±86. 
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Det fanns flera som ställde sig kritiska till JO:s och regeringens bedömning, bland annat 

Barnombudsmannen, Rädda Barnen och UNICEF. Den tolkningsprincip som Högsta 

domstolen använder kopplad till andra konventioner om mänskliga rättigheter menar 

Barnombudsmannen bör tillämpas även för barnkonventionen, i fall där det finns en konflikt 

mellan lagstiftningen och konventionen. Rädda Barnen och UNICEF menar att i en 

intressekonflikt mellan lagstiftningen och konventionen bör konventionstexten prioriteras.90  

2.2.3 Barnkonventionen och barnäktenskap 

Det finns ett flertal artiklar i barnkonventionen som skyddar barns rättigheter med 

utgångspunkt i att barnets bästa ska sättas i första rummet vid alla former av åtgärder som rör 

barnet enligt barnkonventionen art. 3 p. 1.91 Artikeln fastslår: 

 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.92  

 

Då begreppet barnets bästa ämnar omfatta hela barnets hälsa har det delats i tre delar: barnets 

materiella rättigheter, en grundläggande rättslig tolkningsprincip och det tillvägagångssätt 

som ska tillämpas i beslutsfattning (något som aktualiseras vid tillämpningen av utreseförbudet 

i LVU). Med materiella rättigheter menas att barnet har rätt till en bedömning om vad som 

anses bäst för denne när olika intressen för barnet ställs mot varandra. Vidare har barnet rätt att 

alltid få denna rättighet garanterad i alla beslut som rör barnet. I fall där det finns flera 

tolkningar av vad som är barnets bästa ger den grundläggande rättsliga tolkningsprincipen en 

garanti för att den mest gynnsamma tolkningen ur barnets perspektiv görs gällande.93 

 

Slutligen innebär tillvägagångssätt att när beslut fattas kring ett barn är det ett krav att positiva 

respektive negativa konsekvenser utvärderas. Detta för att på ett rättssäkert sätt behandla barnet 

 
90 Prop. 2017/18:186, s. 85. 
91 UNICEF Sverige, HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN, 2008, s. 48, 
https://docplayer.se/4027954-Handbok-om-barnkonventionen.html [hämtad: 2022-04-15]. 
92 Art. 3 p.1 barnkonventionen. 
93 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, 2013, s. 2±3, 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/allman-
kommentar-nr-14.pdf [hämtad: 2022-03-25]. 
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och dess situation vilket är avgörande vid tillämpningen av ett utreseförbud. I kommentarerna 

sträcker sig kommittén så långt att de skriver att:  

 

Dessutom måste beslutsmotiveringen visa att uttrycklig hänsyn har tagits till 

barnets bästa.94  

 

Kommittén förklarar att uttrycklig innebär att staterna har till skyldighet att på ett klart och 

tydligt sätt beskriva vilka resonemang och kriterier som legat till grund för beslutet och visa på 

hur hänsyn tagits till barnets bästa. Processen måste tydligt dokumenteras och beslut motiveras 

för att kunna fastställa att rättssäkerheten uppfyllts.95 Vidare beskrivs att orsaken till att barnets 

bästa givits en så avgörande roll i konventionstexten beror på att den utgör grunden för att 

kunna ta del av rättigheten i hela konventionen.96  

 

Art. 6 skyddar barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. I Vägledning vid tolkning och 

tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter framgår att det finns flera artiklar som 

kan kopplas till barns rätt att leva och utvecklas. Artiklarna som lyfts är bland annat 19, 23, 24, 

27, 28 och 31.97 FN:s barnrättskommitté har fastslagit att art. 6 uttrycker en av konventionens 

mest grundläggande principer, rätten till liv, överlevnad och utveckling. Där uttrycks att 

konventionsstaterna, till det yttersta av konventionsstaternas förmåga, ska ge barn rätt till liv 

och utveckling, något som hämmas vid ett barnäktenskap. Rätten till liv och utveckling 

omfattar en helhetsbild av barnets hälsa och återfinns i ett flertal av konventionens artiklar. 

Formuleringen till det yttersta av konventionsstaternas förmåga är central för hur konventionen 

kan tillämpas då förmågan kan variera utefter statens egna förutsättningar. En stat med mer 

omfattande resurser har alltså högre krav på sitt agerande gentemot en med mer begränsade 

förutsättningar.98 Staternas ansvar beskrivs vidare i art. 19 i barnkonventionen där rätten till 

 
94 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, s. 3. 
95 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, s. 2±3. 
96 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, s. 2. 
97 Ds 2019:23 s. 53±54. 
98 UNICEF Sverige, HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN, s. 81. 
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skydd mot alla typer av våld som barnet kan utsättas för beskrivs, således även våld i samband 

med ett barnäktenskap.99 

 

I art. 24 barnkonventionen uttrycks barns rätt till långvarig god hälsa, utöver den rätt som barnet 

har till akutsjukvård i situationer där det är nödvändigt. Artikeln, som framgår i art. 4 i 

barnkonventionen, utgör inte grund för ansvarsutkrävande från staterna utan betonar den 

strävan som konventionsstaterna ska ha i att uppnå artikeln.100 I punkt tre beskrivs hur skadliga 

traditioner såsom könsstympning påverkar barns utveckling negativt och det ansvar som staten 

har för bekämpandet av dessa.101 Ett barnäktenskap utgör en risk för såväl överlevnad som 

utveckling och omfattas därmed av art. 6 samt art. 24.102 I art. 24.3 fastslås att: 

 

Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att 

avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.103 

 

Artikeln fastställer staters ansvar att vidta alla lämpliga åtgärder de kan för att avskaffa sådana 

traditionella sedvänjor som är skadliga för barn. Visst undantag kan göras om barnet är i den 

ålder att hen har möjlighet att själv samtycka till en sedvänja som kan utgöra ett visst våld mot 

personen. Detta är tillåtet om någon påtaglig skaderisk inte föreligger och sedvänjan är 

accepterad i det aktuella landet.104 I barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) 

Barnets rätt till frihet från alla former av våld beskrivs att det finns flera typer av skadliga 

sedvänjor som barn utsätts för där bland annat hedersrelaterad brottslighet, barnäktenskap och 

tvångsäktenskap lyfts fram.105 

 
99 Anna Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 4 uppl. (Stockholm: Norstedts 
Juridik, 2018) s. 284.  
100 Grahn-Farley, Barnkonventionen: en kommentar, s. 141. 
101 Grahn-Farley, Barnkonventionen: en kommentar, s. 143.  
102 UNICEF Sverige, HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN s. 84±85. 
103 Art. 24.3 barnkonventionen.  
104 UNICEF Sverige, HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN, s. 269. 
105 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011): Barnets rätt 
till frihet från alla former av våld, 2011, s. 9±10, 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/allman-
kommentar-nr-13.pdf [hämtad: 2022-03-25]. 
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2.3 CEDAW  

2.3.1 Allmänt om CEDAW  

CEDAW skrevs år 1979 och började att gälla från år 1981. Konventionen kom till stånd som 

en del av arbetet med att bekämpa ojämlikheter mellan kvinnor och män samt diskriminering 

av kvinnor.106 Sammanlagt undertecknade 189 stater konventionen,107 däribland Sverige, vilket 

gör den till den näst mest undertecknade konvention efter barnkonventionen.108 Genom att 

underteckna konventionen lovade staterna att eliminera all form av diskriminering av kvinnor 

och möjliggöra för kvinnor att få samma rättigheter som män. Trots att konventionen 

undertecknats av ett stort antal stater har mer än en tredjedel av dessa reserverat sig mot 

innehållet. Vanliga reservationer gäller kvinnans rätt att själv ta beslut om sin kropp, rätten till 

reproduktiv hälsa såsom preventivmedel, sexualitet och barnafödande, diskriminering inom 

familjen och avslutningsvis diskriminering inom äktenskapet.109 

2.3.2. CEDAW och barnäktenskap 

I sin årsrapport Preventing and eliminating child, early and forced marriage fastslog FN:s 

generalförsamling konventionsstaternas förpliktelser gentemot CEDAW art. 16 om 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Båda parterna ska ha samma rätt att själv välja om hen 

vill ingå äktenskap och tillsammans med en partner personen själv fått välja. 

Konventionsstaterna är förpliktigade att säkerställa att äktenskapet ingås med båda parters 

samtycke och fria vilja. Vikten av att skapa juridiska garantier för att kunna skydda personer 

från att behöva ingå ett äktenskap menar FN-kommittén för avskaffande av diskriminering av 

kvinnor tillsammans med FN-kommittén för barns rättigheter är betydande för att säkerställa 

kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Då barnäktenskap fortsätter att praktiseras 

uppmanar kommittéerna staterna att fortsätta att strängt förbjuda barnäktenskap.110 I CEDAW 

art. 16 p. 2 fastslås att: 

 

 
106 UN Women, Kvinnokonventionen. 
107 Sveriges riksdag, Strategi för implementering av CEDAW, 2004, https://www.riksdagen.se/sv/webb-
tv/video/motion/strategi-for-implementering-av-cedaw_GS02A286 [hämtad: 2022-04-13]. 
108 UN Women, Kvinnokonventionen. 
109 UN Women, Kvinnokonventionen. 
110 United Nations, Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, 2014, s. 4-5, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/128/76/PDF/G1412876.pdf?OpenElement [hämtad: 2022-04-11]. 
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Barns trolovning och giftermål skall inte ha någon rättslig verkan och alla 

nödvändiga åtgärder, inklusive lagstiftning, skall vidtas för att fastställa en 

minimiålder för äktenskap och för att göra officiell registrering av äktenskap 

obligatorisk.111  

 

FN-kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor har rekommenderat 

konventionsstaterna att ta bort undantagstillståndet för den ålder då personer får ingå 

äktenskap. Kommittén rekommenderar därigenom staterna att inte göra något undantag för den 

ålder personer får ha vid tid för äktenskap utan att åldersgränsen alltid ska var 18 års ålder. 

Minimiåldern för att ingå äktenskap menar kommittén ska vara densamma, 18 år, oberoende 

av om personen själv eller dennes vårdnadshavare är av annan uppfattning.112 Sverige är ett av 

de länder som valt att inte följa kommitténs rekommendation i frågan om minimiålder113, se 

3.3.3.  

  

 
111 Art. 16 p. 2 CEDAW. 
112 United Nations, Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, s. 5-6. 
113 Prop. 2019/20:131, s. 72. 
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3. Statens ansvar och den svenska lagstiftningens skydd av barn 

3.1 Inledande ord 
I kapitlet utreds inledningsvis de skyldigheter som socialtjänsten har vid beslut om vård av 

barn. Därefter utreds förutsättningarna för att vårda ett barn med stöd av LVU och de rekvisit 

som måste vara uppfyllda för att vård ska vara aktuellt. Vidare kartläggs bakgrunden till 

införandet av utreseförbudet i 31 a-i §§ LVU samt en analys av rekvisiten för att utfärda ett 

utreseförbud. Avslutningsvis presenteras tre utlåtanden från förvaltningsrätten i Växjö för att 

skapa en förståelse för hur ett utreseförbud med stöd av LVU utfärdas. 

3.2 Socialtjänstens skyldigheter 
Ansvaret för att alla människor som befinner sig i en kommun ska få ta del av den hjälp och 

stöd som personen är berättigad till fastställs i lagar och förordningar och preciseras även i 

föreskrifter.114 I 1 kap. 1 § SoL anges att socialtjänsten, på ett solidariskt och demokratiskt sätt, 

ska arbeta för att främja jämlika levnadsvillkor, social- och ekonomisk trygghet samt att 

personer är aktiva i samhället. Ansvaret omfattar även att utveckla personer och gruppers egen 

kapacitet, hänsyn ska tas till personens egna ansvar för sin sociala situation. Avslutningsvis 

fastslås att arbetet ska bedrivas med respekt för personens rätt till sin integritet och 

självbestämmande.115 1 kap. 2 § i SoL fastställs hur arbetet ska bedrivas när socialtjänstens 

insatser omfattar barn. Där fastslås att barnets bästa särskilt ska beaktas med utgångspunkt i 

vad som anses bäst för det enskilda barnet i den rådande situationen. Definitionen har anpassats 

efter art. 3 i barnkonventionen som fastslår bland annat att barnets bästa ska vara styrande.116 I 

fall där det saknas samtycke om den vård som det beslutats om är det i stället annan lagstiftning 

som aktualiseras, däribland träder LVU in.117 

 
114 Socialstyrelsen, En effektiv socialtjänst - Att fördela resurser och använda dem effektivt, 2009, s. 11, 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2009-126-
42_200912642_rev.pdf [hämtad: 2022-03-28].  
115 1 kap. 1 § SoL. 
116 1 kap. 2 § SoL. 
117 1 kap. 3 § SoL. 
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3.3 Socialnämndens skyldigheter  
Kommunerna ansvar för att personer som befinner sig i kommunen ska få det stöd och den 

hjälp de har behov av118 såsom vård och omsorg.119 Socialnämnden ansvarar för allt det 

praktiska arbete som utförs av socialtjänsten vars uppgift bland annat är att: 

 

Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp 

och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.120  

 

Enligt 14 kap. 1 § SoL har en person som, i sin yrkesroll, misstänker att ett barn far illa 

skyldighet att anmäla det till socialnämnden omgående.121 Det finns även möjlighet för 

privatpersoner att genomföra en orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att ett barn far 

illa.122 Socialnämnden är sedan skyldig att, enligt 11 kap. 1 § SoL, utan dröjsmål påbörja en 

utredning av uppgifterna som framkommit i anmälan. I bedömningen som socialnämnden 

genomför ska även ytterligare uppgifter som framkommit i ärendet tas hänsyn till.123 Om 

anmälan till nämnden gäller ett barn ska en prövning av barnets skyddsbehov genast inledas, 

enligt 11 kap. 1 a § SoL. Fjorton dagar efter att socialnämnden mottagit anmälan ska ett beslut 

fattas, om det inte finns synnerliga skäl för att beslutet skjuts upp.124 

3.4 Vård med stöd av LVU 

3.4.1 Om förutsättningar för att ge vård med stöd av LVU 

I RF fastslås att barns rättigheter ska tas särskild hänsyn till. 1 kap. 2 § st. 5 RF lyder som följer: 

´'HW�DOOPlQQD�VND�YHUND�I|U�DWW��«��EDUQV�UlWW�WDV�WLOO�YDUD´.125 För att LVU ska aktualiseras 

krävs att bedömningen gjorts att vård inte kan ges med samtycke från barnet om denne fyller 

15 år eller dess vårdnadshavare till vården saknas samt att tre premisser uppfylls. Vård kan ges 

med stöd av 1 § 1 st LVU till personens 18-årsdag och måste därefter upphöra.126 I fall där vård 

 
118 2 kap. 1 § SoL. 
119 3 kap. 1 § SoL. 
120 3 kap. 1 § SoL. 
121 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Socialtjänstens lagstadgade ansvar, 2022, 
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/kommunernas-kvinnofridsarbete/socialtjanstens-lagstadgade-
ansvar/ [hämtad: 2022-05-10].  
122 14 kap. 1 c § SoL.  
123 11 kap. 1 § SoL. 
124 11 kap. 1 a § SoL. 
125 1 kap. 2 § st. 5 RF. 
126 1 § 2 st LVU. 
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ges med stöd av 3 § LVU kan vård ges till personen fram tills denne fyllt 20 år.127 Att det finns 

barn som befinner sig i en riskmiljö som inte anses så pass riskfylld för barnet att denne kan 

ges tvångsvård med stöd av LVU fastslås i proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot 

hedersrelaterad brottslighet. Regeringen menar att ett utreseförbud som endast skulle omfatta 

barn som ges vård med stöd av LVU riskerar utestänga andra barn i behov av skydd. Genom 

att möjliggöra för att tillämpa utreseförbudet både i samband med vård enligt 2 § LVU, 3 § 

LVU eller för barn utan vård ges ett mer omfattande rättsligt skydd. Kombinationen av ett 

utreseförbud i samband med annan vård med stöd av LVU menar Lunds kommun ger ett 

starkare skydd från barnäktenskap. Då vissa barn som vårdas med stöd av LVU själva 

återvänder till sin hemmiljö och därigenom riskerar att giftas bort i utlandet.128 Som tidigare 

nämnts ska socialtjänstens insatser, enligt 1 § LVU, genomföras i samförstånd med barnet med 

respekt för dennes integritet och människovärde.129 I 1 § 4 st LVU framgår att vissa ytterligare 

åtgärder mot ett barn kan genomföras utan samtycke från vårdnadshavare eller barnet självt, 

bland annat 31 a § LVU nämns.130 Exempel på en sådan åtgärd är att passmyndigheten ska 

återkalla ett barns pass som tilldelats ett utreseförbud med stöd av 31 a § LVU eller 31 c § 

LVU.131 

 

Nedan följer en analys av de tre rekvisiten: miljöfall och beteendefall, påtaglig risk och att vård 

ej kan ges utan tvång, samt exemplifiering från praxis där premisserna synliggörs. 

 

Det första rekvisitet är att det finns missförhållanden i den miljö som barnet befinner sig i 

som omfattas av antingen miljöfall (2 §) eller beteendefall (3 §). Med miljöfall (2 §) avses något 

av följande fyra kriterier: fysisk eller psykisk misshandel, bristande omsorg, otillbörligt 

utnyttjande eller annan typ av missförhållande i boendemiljön. Utöver att något av rekvisiten 

ska vara uppfyllt ska även en påtaglig risk, något som kommer utredas vidare i premiss två, att 

få sin hälsa eller utveckling hämmad föreligga.132 Barn som själva utsätter sin hälsa eller 

utveckling för påtaglig risk och vårdas enligt 3 § LVU är beteendefall. Rekvisiten för vård är 

att barnet har ett missbruk av beroendeframkallande medel, brottslighet eller annat socialt 

 
127 1 § 3 st LVU. 
128 Prop. 2019/20:131, s. 71-72. 
129 1 § LVU. 
130 1 § 4 st LVU. 
131 12 § p. 10 passlag. 
132 SOU 2015:71 s. 288-289. 
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nedbrytande beteende.133 Kriteriet för vården är alltså att barnets beteende eller hemmiljö är av 

en sådan karaktär att barnets hälsa eller utveckling kommer till skada.134 

 

Med ett socialt nedbrytande beteende menas att personen agerar på ett sådant sätt som kan 

anses bryta mot samhällets grundläggande normer.135 Kriteriet för vården är alltså att barnets 

beteende eller hemmiljö är av en sådan karaktär att barnets hälsa eller utveckling kommer till 

skada.136 I Högsta förvaltningsdomstolen prövades fall HFD 2015 ref 7 där en 17-årig flicka 

som vårdats med stöd av 1 § 2 st och 2 § LVU på grund av hedersproblematik i hemmet 

bestående av våld, hot och kränkande behandling kunde anses ha ett socialt nedbrytande 

beteende och få vård med stöd av 3 § LVU. Flickan riskerade att röja sin vistelseort genom att 

lägga ut film på sig själv på Facebook från det Hem för Vård och Boende (HVB) hon placerats 

på, umgås med människor med kopplingar till släkten samt ha telefonkontakt med sin familj.137 

Domstolen menar att LVU förvisso är en skyddslagstiftning vars uppgift är att skydda utsatta 

men att tvångsvård är en ingripande åtgärd, särskilt i samband med 3 § LVU. Då ingripandena 

är så pass omfattande är det av vikt att tolkningen av 3 § LVU görs utefter vad som kan anses 

vara en rimlig tolkning av ordalydelsen. Högsta förvaltningsdomstolen menade att flickan 

visserligen utsatte sig för en påtaglig risk att skadas genom att riskera att avslöja sin vistelseort 

men att beteendet inte utgör ett socialt nedbrytande beteende utan att det kan ses som ett 

obetänksamt handlande av en ung människa. Tillämpningen av vård med stöd av 3 § LVU var 

därmed inte aktuell i det specifika fallet.138 

 

I mål KR 4414±15 prövades det om en flickas återvändande till sin hemmiljö där hon riskerade 

utsättas för våld kunde utgöra grund för vård enligt 3 § LVU. Målet gällde en 19-årig flicka 

som lämnat sitt skyddade boende efter påtryckningar som lett till skuldkänslor vilket 

resulterade i att hon återvände till sin familj. Därigenom riskerade hon att utsätta sig själv för 

dödligt våld och att föras ut ur landet.139 Kammarrätten konstaterade att en mycket allvarlig 

hotbild med risk för skada förelåg och att flickans uppfostran gjort att hon saknade förmåga att 

sätta sina egna behov framför familjens anseende. Därför ansåg Kammarrätten att flickans 

 
133 SOU 2015:71 s. 300. 
134 SOU 2015:71 s. 288. 
135 Prop. 1989/90:28 s. 109 
136 SOU 2015:71 s. 288. 
137 HFD 2015 ref 7, s. 1±2. 
138 HFD 2015 ref 7. 
139 KR 4414±15 s. 4±5. 
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handlande, till skillnad från i avgörande HFD 2015 ref 7, inte bara var obetänksamt utan även 

avvikande från samhällets normer och att flickan därför kunde vårdas med stöd av 3 § LVU.140 

 

Förvaltningsrätten har i ett flertal fall beslutat om vård i enighet med 3 § LVU efter att 

socialnämnden ansökt, även för flickor som har passerat myndighetsålder. Våldet som 

flickorna utsatts för har huvudsakligen kommit från vårdnadshavare men även våld från en 

vidare krets såsom bröder och släktingar har legat till grund för besluten. Besluten lutar sig mot 

att om flickorna återvänder till hemmiljön utsätter hon sig själv för social nedbrytande beteende 

och kan därför vårdas med stöd av 3 § LVU.141  

 

Det andra rekvisitet för vård enligt både 2 och 3 §§ LVU är att missförhållandet måste vara 

av en sådan grad att det utgör en påtaglig risk för barnets utveckling eller hälsa, såväl fysisk 

som psykisk. Fokus riktas mot omfattningen av den skada som barnet riskerar att utsättas för 

på sin hälsa och utveckling och vilka konsekvenser som dessa kommer att medföra. Med hälsa 

och utveckling innefattas barnets sammanlagda utveckling som kan delas in i tre grupper: 

fysiska, psykiska och sociala. Barnets hälsa beskriver dess fysiska och psykiska mående medan 

utveckling beskriver den sociala, emotionella och intellektuella utvecklingen hos barnet.142 

Beviskraven i fall där vård med stöd av LVU kan aktualiseras är lägre än i ett brottmål då även 

yngre barns upplevelser ska bli hörda. Förvaltningsdomstolen menar att det är naturligt att ett 

yngre barn inte kommer ihåg exempelvis exakta datum för en händelse. Om domstolen skulle 

ställa samma krav på ett barn om specifika uppgifter skulle vård med stöd av LVU bli svår att 

genomföra och barns rättsliga skydd försvagas.143 

 

Både rekvisiten i 2 och 3 §§ LVU kan vara tillämpliga för barn som är utsatta för hedersrelaterat 

våld såväl som att ett utreseförbud kan aktualiseras utan att annan vård med stöd av LVU pågår. 

Bristande omsorg, fysisk och psykisk misshandel är några exempel på våldet som kategoriseras 

under 2 § LVU. När barnet väljer att stanna kvar eller återvända till en miljö där barnet riskerar 

att utsättas för hedersrelaterat våld kan det i stället bli fråga om vård enligt 3 § LVU. I den 

statliga utredningen Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap föreslogs att 3 § 

LVU skulle utredas vidare för att undersöka om den kan tillämpas ifall då barn själva väljer att 

 
140 KR 4414±15 s. 4. 
141 SOU 2015:71 s. 306. 
142 SOU 2015:71 s. 311. 
143 HFD 2011:6 s. 4.  
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stanna eller återvända till sin hemmiljö. Barnets beteende skulle då kunna klassificeras som ett 

beteendefall vilket skapar förutsättningar för vård med stöd av 3 § LVU.144  

 

I KR 1894±14 prövades tolkningen av rekvisitet påtaglig risk i 3 § LVU. En kvinna, myndig 

vid tiden, uppgav att hon vX[LW�XSS�L�HQ�PLOM|�PHG�³YLVVD�NXOWXUHOOD�YlUGHULQJDU´�VRP�NXQGH�

kopplas till hedersrelaterade föreställningar. Kvinnan har under sin uppväxt accepterat 

värderingarna som rådde i familjen. Kammarrätten menar att värderingarna inte utgjorde en 

kränkning av hennes situation då det inte förelåg en påtaglig risk för att kvinnan skulle komma 

till allvarlig skada. Under kvinnans uppväxt företogs aldrig någon utredning av situationen i 

familjen och risken för att hon utsatts för en påtaglig risk att skadas utreddes aldrig vidare. 

Domstolen konstaterade att tillämpningen av 3 § LVU tydligare kunnat kopplats om det förelåg 

en risk för henne att bli utsatt för fysiska skador.145  

 

Det tredje rekvisitet är att vården inte kan ges till barnet utan tvång. I 1 § LVU framgår att 

socialtjänstens insatser och vård av barn ska genomföras med samtycke från vårdnadshavarna 

och barnet själv. I fall där samförstånd finns är det sällan som LVU blir relevant att tillämpa. 

Om det däremot inte är möjligt att nå samförstånd från vårdnadshavares eller barnets egen sida 

om denne fyllt 15 år, aktualiseras LVU. Då finns alltså möjligheten att vårda barn under tvång 

utan vare sig barnets eller vårdnadshavarnas samtycke.146  

3.4.2 31 a § i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  

I proposition 2019/20:31 gkat skydd mot hedersrelaterad brottslighet beskriver regeringen 

behovet av ett utreseförbud för barn som riskerar att bli bortgifta i utlandet i samband med resa. 

Regeringen menar att orsakerna till behovet är att de svenska myndigheternas möjligheter och 

befogenheter att hjälpa en person i utlandet är betydligt mer begränsade än i Sverige. Vidare 

beskrivs att skyddsbehovet är än större för barn som innehar mer än ett medborgarskap om de 

förs till ett land där de har medborgarskap. Om landet antingen inte accepterar barnets svenska 

medborgarskap, eller enbart tar hänsyn till det medborgarskap barnet har i utlandet blir 

möjligheterna att hjälpa ytterst begränsade för de svenska myndigheterna.147 

 

 
144 SOU 2015:71 s. 305. 
145 KR 1894-14. 
146 SOU 2015:71 s. 319. 
147 Prop. 2019/20:131, s. 61±62. 



 
26 

Några som däremot har ett mer kritiskt förhållningsätt till utreseförbudet är Riksorganisationen 

för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks). De kritiserar de faktum att barn, som till följd 

av ett beslut om utreseförbud, utsätts för samma bestraffande verktyg som en gärningsperson. 

Kritiken bemöter regeringen med att jämföra begränsningen som barnet får med andra former 

av tvingande åtgärder som barn omfattas av. Då tvångsåtgärden, i detta fall ett utreseförbud, 

ämnar skydda barnet menar regeringen att de är skäliga för att minska risken för hedersrelaterad 

brottslighet.148 Trots viss kritik mot förslaget beslutades att ett utreseförbud i 31 a § LVU skulle 

träda i kraft från den 1 juli år 2020. Lagtexten lyder som följande: 

 

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller 

lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse 

eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sverige (utreseförbud).149 
 

Beslut om vård som fattats med stöd av LVU ska enligt 4 § LVU meddelas av 

förvaltningsrätten, något som alltså även omfattar 31 a § LVU. Då utreseförbudet har en så 

pass omfattande påverkan på individens liv ska beslutet fattas av förvaltningsdomstolen efter 

att socialnämnden ansökt, precis på samma sätt som annan vård enligt LVU beslutas om. Ett 

utreseförbud ska omprövas av socialnämnden inom sex månader efter det att beslutet fattats. 

Om det då beslutas att utreseförbudet ska kvarstå ska beslutet omprövas kontinuerligt. 

Utreseförbudet kan alltså förlängas till den dag då barnet fyller 18 år, på barnets 18-årsdag 

upphör förbudet att gälla.150 Flera organisationer bland annat Rädda Barnen, Tjejers rätt i 

samhället (TRIS) och Origo kritiserar beslutet om att ett utreseförbud endast kan tilldelas en 

person som inte fyllt 18 år. Utifrån Origos151 erfarenheter löper en person som befinner sig i 

hedersförtryck störst risk att tvingas in i ett äktenskap efter det att personen fyllt 18 år. 

Organisationen menar därför att ett utreseförbud bör kunna tilldelas en person fram tills dessa 

att hen är 20 eller 21 år gammal.152  

 
148 Prop. 2019/20:131, s. 63. 
149 31 a § LVU. 
150 Prop. 2019/20:131, s. 76±77. 
151 Origo är ett samarbete mellan Polisregion Stockholm, Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. 
Resurscentrumet består av personer från ett flertal olika professioner bland annat poliser, kuratorer och 
barnmorskor som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld.  
152 Prop. 2019/20:131, s. 65. 
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3.4.3 Utredningar av rekvisit i 31 a § LVU  

Nedan följer en analys av de olika rekvisiten i 31 § LVU för att det ska kunna anses vara 

relevant att utfärda ett utreseförbud med stöd av lagen. 

 

För att ett utreseförbud ska bli aktuellt krävs att det finns en påtaglig risk för att barnet ska föras 

ut ur Sverige. Med påtaglig risk menas att det måste finnas konkreta bevis för att barnet, i syfte 

att bli bortgift, kommer att föras ut ur Sverige. Uppgifterna kan komma från barnet själv eller 

familjen, även personer i familjens närhet såsom bekanta och släktingar. Myndigheter och 

frivilligorganisationer kan inkomma med uppgifter som kan ligga till grund för ett 

utreseförbud. Vidare poängteras i proposition 2019/20:131 om Ökat skydd för hedersrelaterad 

brottslighet att grunden till ett utreseförbud inte får baseras på bland annat familjens 

trosuppfattning utan att det finns konkreta bevis som tyder på att barnet utsätts för en påtaglig 

risk att föras utomlands.153 

 

Valet av risknivån som skulle tillämpas vid ett utreseförbud gjordes genom en avvägning 

mellan det rättsliga skydd som barnet har om att inte bli bortgift och den inskränkning av 

barnets fri- och rättigheter som ett utreseförbud medför. Beviskravet måste alltså vara så pass 

högt att det inte inskränker på barnets fri- och rättigheter i situationer där det inte är befogat. 

Det får heller inte vara så högt att kravet omöjliggör för att effektivt skydda barnet. Med ett 

alltför högt beviskrav riskerar utreseförbudet att förlora möjligheter till att skydda barn från att 

giftas bort i utlandet. Ytterligare en anledning till beslutet var att påtaglig risk är den risknivå 

som sedan tidigare tillämpats vid bedömning av 2 och 3 §§ LVU. Bedömningen förenklas då 

för såväl domstolarna som socialnämnden. För barn där bedömningen görs att ett utreseförbud 

är en relevant åtgärd är det inte ovanligt att även andra åtgärder är relevanta för barnet, 

exempelvis med stöd av 2 § LVU. Barn som inte anses behöva vård med stöd av LVU ska ändå 

kunna tilldelas ett utreseförbud med avsikt att skydda dem.154 

 

Med att barnet förs utomlands menas att barnet av någon i dess närhet blir medtagen utomlands, 

eller att någon planerat resan för barnet. Resor där barnet själv på något sätt bidrar till att en 

utlandsresa med målsättning att ett barnäktenskap ska genomföras omfattas av utreseförbudet. 

Resor som barnet själv planerat, i syfte att gifta sig i utlandet, omfattas inte av utreseförbudet. 

 
153 Prop. 2019/20:131, s. 70. 
154 Prop. 2019/20:131, s. 71. 
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Som exempel på en sådan resa nämns att två minderåriga barn tillsammans planerar resan där 

GH�VND�JLIWD�VLJ�IULYLOOLJW�PHG�YDUDQGUD��'HQQD�W\S�DY�UHVD�DQVHV�LQWH�XWJ|UD�HQ�VnGDQ�ULVN�³VRP�

WLOOUlFNOLJW� VN\GGVYlUW� DWW� I|UKLQGUD� VnGDQD� UHVRU´� I|U� EDUQHQ� HOOHU� YDUD� Vn� YDQOLJW�

förekommande att ett utreseförbud är aktuellt.155  

   

I regeringens proposition 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 

samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor beskrivs definitionen av ett 

juridiskt giltigt äktenskap. Ett äktenskap som ingåtts i linje med lagstiftningen i landet för 

vigseln ska anses vara ett juridiskt giltigt äktenskap. Vidare anses även ett äktenskap vara 

juridiskt giltigt om det är knutet till att någon av parterna har en koppling till staten, i form av 

exempelvis medborgarskap.156  

 

I proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet beskrivs kriterierna för 

en äktenskapsliknande förbindelse. För att ett partnerskap ska anses som en äktenskapsliknande 

förbindelse ska parterna förbindas till varandra utifrån regler som råder inom gruppen. Parterna 

ska även, enligt reglerna, anses ha rättigheter och skyldigheter gentemot varandra till följd av 

den äktenskapsliknande förbindelsen. Reglerna för hur makarnas situation regleras kan vara 

såväl skrivna som oskrivna samt innehålla en beskrivning av hur förbindelsen ska avslutas. När 

en bedömning görs av huruvida ett partnerskap ska anses vara en äktenskapsliknande 

förbindelse ska reglerna som gäller i den aktuella gruppen användas.157 

 

I regeringens proposition 2013/14:208 beskrivs orsaken till formuleringen äktenskapsliknande 

förbindelse. Då ett icke-juridiskt äktenskap kan vara minst lika bindande för parterna samt att 

inskränkningen på individernas frihet kan bedömas lika omfattande likställs en 

äktenskapsliknande förbindelse med ett juridiskt äktenskap. Upplevelsen och innebörden av 

såväl ett juridiskt som ett icke-juridiskt äktenskap är ofta snarlikt för individerna och bör därför 

bedömas lika. Om endast juridiska äktenskap omfattas av lagstiftningen medföljer en 

betydande risk att det i stället ingås icke-juridiskt bindande äktenskap för att kringgå lagens 

intention. Regeringen klargör att barn skulle utsättas för oerhörda risker om endast juridiska 

äktenskap varit bindande.158 

 
155 Prop. 2019/20:131, s. 72. 
156 Prop. 2013/14:208, s. 55. 
157 Prop. 2019/20:131, s. 41. 
158 Prop. 2013/14:208, s. 55±56. 
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3.5 Tillämpning av utreseförbudet 

3.5.1. Tillämpning av utreseförbudet i lagen 

Efter att socialnämnden ansökt om ett utreseförbud för ett barn ska beslutet meddelas av 

förvaltningsrätten. Enligt 31 b § LVU ska en ansökan från socialnämnden om ett utreseförbud 

LQQHKnOOD��³1. den unges förhållanden, 2. de omständigheter som utgör grund för att den unge 

behöver skyddas genom ett utreseförbud, 3. tidigare vidtagna åtgärder, 4. hur relevant 

information lämnats till den unge, 5. vilket slags relevant information som lämnats och 6. den 

XQJHV� LQVWlOOQLQJ´�159 I fall där ett utreseförbud meddelas är det socialnämndens ansvar att 

ompröva beslutet inom sex månader, om det bedöms att ett utreseförbud fortsatt är aktuellt ska 

beslutet därefter omprövas inom de kommande sex månaderna. Omprövningen ska göras tills 

dess att ett utreseförbud inte längre anses aktuellt eller barnet fyllt 18 år. Om socialnämnden 

bedömer att barnet inte längre är i behov av ett utreseförbud ska de fatta beslut om förbudet 

upphörande. Ett utreseförbud kan tilldelas ett barn fram till den dag då hen fyller 18 år, därefter 

upphör förbudet per automatik att gälla.160 Som tidigare nämnts är det förvaltningsrätten som 

meddelar utreseförbud men socialnämnden kan utfärda ett tillfälligt utreseförbud efter anmälan 

till förvaltningsdomstolen om två rekvisit uppfylls: att nämnden bedömer att ett utreseförbud 

är aktuellt samt att risk föreligger för att barnet ska föras ur eller lämnar landet för att giftas 

bort är så pass brådskande att förbudet inte kan dröja.161 Ett tillfälligt utreseförbud ska ses som 

en tillfällig åtgärd och därför inte vara giltigt längre än vad som avses absolut nödvändigt.162 

 

Om socialnämnden tagit ett sådant beslut ska det underställas förvaltningsrätten inom en vecka 

och så får förvaltningsrätten i sin tur pröva socialnämndens beslut. Sker inte detta så faller 

beslutet.163 För det fall förvaltningsrätten fastställer socialnämndens beslut om tillfälligt 

utreseförbud har nämnden fyra veckor på sig att ansöka om ett vanligt utreseförbud. Skulle det 

vara nödvändigt med ytterligare utredning så kan förvaltningsrätten dock förlänga denna tid.164 

Enligt 31 g § LVU ska ett utreseförbud upphöra om något av följande två punkter uppfylls: i 

fall då en ansökan inte inkommit i rätt tid, enligt 31 f § LVU, om det inte ansökts om mer tid, 

 
159 31 b § LVU. 
160 31 c § LVU. 
161 31 d § LVU. 
162 Prop. 2019/20:131, s. 82.  
163 31 e § LVU. 
164 31 f § LVU. 
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eller när förvaltningsrätten beslutar om det.165 Det är möjligt för socialnämnden att göra 

undantag i utreseförbudet för resor till utlandet där bedömningen görs att det inte föreligger 

någon risk att barnet ska giftas bort.166  

3.5.2 Rättspraxis om utreseförbud 

Efter förfrågan till landets samtliga tolv förvaltningsdomstolar167 insamlades sammanlagt 18 

utlåtanden168 från fem av förvaltningsdomstolarna.169 Förvaltningsdomstolen i Växjö delade 

med sig av åtta domar där tre av dessa innehöll betydligt mer omfattande bakgrundsinformation 

som legat till grund för domskälen, dessa kommer därför att redogöras för nedan. Sammanlagt 

insamlades tio domar från förvaltningsdomstolarna i: Falun170 Härnösand171, Karlstad172 och 

Uppsala173. Domarna innehöll varken någon bakomliggande information om barnets situation 

eller domskälen, i stället presenterades enbart domen samt om förfrågan från socialnämnden 

om ett utreseförbud beviljats eller inte. Av denna anledning har dessa rättsfall inte djupare 

analyserats utan i stället har fokus riktats mot fallen från förvaltningsdomstolen i Växjö.  

 

3.5.2.1 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 5069-20 

Förvaltningsrätten i Växjö avgjorde ett fall med en 15-årig flickan rörande ett eventuellt 

utreseförbud med stöd av 31 a § LVU. Flickan anlände som ensamkommande flyktingbarn från 

Syrien, via Turkiet, år 2014 och placerades av socialtjänsten hos sin äldre bror. År 2019 uppgav 

flickan för socialtjänsten att hon utsatts för kontroll inom familjen från sina bröder och sin 

mamma som hotat gifta bort henne till en man i Turkiet samt att döda henne. Relationen till 

hennes pojkvän accepterades inte av familjen och därför vågade hon inte dela med sig av 

information om honom. Flickan beskrev vidare att hennes äldre systrar blivit bortgifta när de 

 
165 31 g § LVU. 
166 31 i § LVU. 
167 Förvaltningsdomstolen i Växjö, förvaltningsdomstolen i Falun, förvaltningsdomstolen i Härnösand, 
förvaltningsdomstolen i Karlstad, förvaltningsdomstolen i Uppsala, förvaltningsdomstolen i Göteborg, 
förvaltningsdomstolen i Jönköping, förvaltningsdomstolen i Linköping, förvaltningsdomstolen i Luleå, 
förvaltningsdomstolen i Stockholm & förvaltningsdomstolen i Umeå. 
168 Växjö FR - 5069-20, Växjö FR - 4820-20, Växjö FR - 6-21, Växjö FR - 350-22, Växjö FR - 2373-21, Växjö 
FR - 4824-20, Växjö FR - 4727-20, Växjö FR - 4637-20, Falun FR - 598-22, Falun FR - 616-21, Falun FR - 
4729-20, Falun FR - 5487-21, Härnösand FR - 4305-21, Karlstad FR - 3826-20, Karlstad FR - 5964-20, Uppsala 
FR - 5346-20, Uppsala FR - 5923-20, Uppsala FR - 6071-20 & Uppsala FR - 6621-20. 
169 Förvaltningsdomstolen i Växjö, förvaltningsdomstolen i Falun, förvaltningsdomstolen i Härnösand, 
förvaltningsdomstolen i Karlstad & förvaltningsdomstolen i Uppsala. 
170 Förvaltningsdomstolen i Falun. 
171 Förvaltningsdomstolen i Härnösand. 
172 Förvaltningsdomstolen i Karlstad. 
173 Förvaltningsdomstolen i Uppsala. 
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var yngre. Som ett resultat av flickans berättelse blev hon omhändertagen med stöd av 2 § LVU 

och placerades i ett familjehem.174  

 

Efter att flickan avvikit från familjehemmet under våren år 2020, och i stället bott tillsammans 

med sin mamma, återfanns hon när hon besökte en läkare. Flickan valde då att ta tillbaka sina 

uppgifter om missförhållanden i familjen och menade att hon tidigare ljugit för socialtjänsten. 

Orsaken till lögnerna ska ha varit att hon inte ville dela information om pojkvännen som var 

betydligt mycket äldre. Mamman menade att något våld i hemmet inte förekommit och beslut 

fattades om att vården skulle upphöra.175 Trots att vården upphört menar förvaltningsrätten att 

flickan lever under risk till följd av sitt kulturella sammanhang och att hon därför bör skyddas 

med ett utreseförbud. Varken flickan eller mamman menar att det finns ett behov av ett 

utreseförbud.176  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att uppgifterna som flickan uppgivit om våldet hon utsatts för i 

hemmiljön är allvarliga och menar vidare att uppgifterna som legat till grund för den vård 

flickan fått i enlighet med LVU är trovärdiga. Flickan har genom sin relation med pojkvännen 

skambelagt familjen enligt deras rådande hederskultur. Förvaltningsrätten menar därför att det 

föreligger en påtaglig risk att flickan förs utomlands för att giftas bort och därigenom 

återupprätta familjens heder. Förvaltningsrätt fastslog därför att ett utreseförbud med stöd av 

31 a § LVU ska utfärdas med omedelbar verkan enligt 40 § 3 st LVU.177 

 

3.5.2.2 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 4820-20 

Förvaltningsrätten i Växjö 4820±20 biföll Kommunstyrelsen i Tingsryds kommuns ansökan 

om utreseförbud enligt 31 a § LVU för en 17-årig flicka under vård enligt 1 och 2 §§ LVU.178 

Flickan har uppgivit att hennes familj planerade en resa till Dubai för att närvara på hennes 

systers bröllop och att föräldrarna visat henne bilder på en för henne själv tilltänkt man.179 Hon 

hade även utsatts för omfattande kontroll och visst våld som bedömts som hedersrelaterat. 

Flickan hade sedan tre år en pojkvän som inte accepterades av föräldrarna då de ansåg detta 

skamligt och till följd av omständigheterna kring detta förgiftade flickan sig genom att svälja 

 
174 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 5069-20, s. 1±2.  
175 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 5069-20, s. 1±2.  
176 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 5069-20, s. 3.  
177 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 5069-20, s. 7. 
178 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 4820-20, s. 1. 
179 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 4820-20, s. 2. 
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ett stort antal tabletter av märket Alvedon.180 Hon tog sedan tillbaka sina uppgifter och menade 

att de var osanna men domstolen ansåg att hon berättat om sin situation på ett konsekvent och 

detaljrikt sätt. Det faktum att hon tog tillbaka sina uppgifter i ett så sent skede visade att det var 

mycket sannolikt att hon påverkats i hög grad av sina föräldrar och därför ansåg uppgifterna 

tillförlitliga.181 

 

Förvaltningsrättens grund för sitt bifall till utreseförbud var att det fanns en påtaglig risk att 

flickan skulle föras ut ur landet med avsikt att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande 

förbindelse. Förvaltningsrätten hänvisade till förarbetena som angav att utreseförbud kan 

utgöra ett komplement till vård enligt LVU, umgängesbegränsning och hemlighållande av 

vistelseort, för det fall den unga trots sådana åtgärder själv skulle ta kontakt med sin familj och 

avvika från det hem hon är placerad i. När flickan återvänt hem gjordes bedömningen att det 

var bra för henne att befinna sig hos sin mamma, trots att det fanns risker kopplade till 

hemmiljön som att hon kan bli medtagen till utlandet för att giftas bort. Av denna anledning 

var det av vikt att ett utreseförbud bifölls.182  

 

3.5.2.3 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 6-21 

I förvaltningsdomstolen prövades fall 6±21 om en 16-årig flicka som vårdats med stöd av 1 

och 2 §§ LVU. Orsaken till vården var att hennes äldre bror utsatt hennes för både fysiskt som 

psykiskt våld, och för hot och kontroll. Flickan placerades av socialtjänsten i ett familjehem 

som hon sedan lämnade för att i stället bo tillsammans med sin mamma. För socialtjänsten har 

hon berättat att hennes bror tidigare, vid ett flertal tillfällen, hotat henne med att hon ska föras 

till Syrien, vidare har hoQ�EHUlWWDW�RP�DWW�EURGHUQ�DQVHU�DWW�KRQ�³LQWH�lU�HQ�EUD�IOLFND´�RFK�GlUI|U�

bör tas till Syrien. För att försäkra sig om att resan inte blir av har hon bett socialtjänsten att 

förvara hennes pass så att brodern inte kan få tag i det. Under processen har flickan varit tydlig 

med att uttrycka sin situation och stått fast vid vad brodern utsatt henne för. Att brodern skulle 

våga göra något mot henne är hon tveksam inför men rädslan är ständigt närvarande. 

Bedömningen från socialtjänsten är att hotbilden mot 16-åringen ökat i samband med att 

polisen kopplats in i ärendet och att ett utreseförbud därför skulle vara ett bra komplement till 

vården flickan nu får i hemmet.183 

 
180 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 4820-20, s. 3. 
181 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 4820-20, s. 4. 
182 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 4820-20, s. 11. 
183 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 6-21, s. 2±3. 
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Förvaltningsdomstolen menar att det inte finns några omständigheter som indikerar på att 

flickans berättelse inte ska anses trovärdig. Domstolen lyfter exemplet med förvaringen av 

hennes pass hos socialtjänsten som ett tydligt tecken på att en påtaglig risk föreligger att hon 

ska föras ut ur Sverige.184 %URGHUQV�XWWDODQGHQ�RP�DWW�IOLFNDQ�³LQWH�lU�HQ�EUD�IOLFND´�VDPW�DWW�

hon inte följer de förväntningar hon har på sig som flicka menar förvaltningsdomstolen är en 

form av hedersrelaterat förtryck. Denna form av förtryck ämnar lagstiftningen om utreseförbud 

skydda barn mot att utsättas för. Förvaltningsdomstolen beslutar därför om ett utreseförbud 

med stöd av 31 a § LVU för flickan.185 

 

  

 
184 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 6-21, s. 5. 
185 Förvaltningsdomstolen i Växjö - 6-21, s. 6±7. 
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4. Teori  

4.1 Inledande ord 
Kapitlet inleds med en reflektion över den valda teorin för att därefter presentera bakgrunden 

om Iris Marion Young som är upphovsman till teorin om förtryckets fem ansikten. Därefter 

beskrivs teorins politiska utgångspunkter och en definition av begreppet social grupp. Följt 

efter detta beskrivs delarna som utgör förtryckets fem ansikten: exploatering, marginalisering, 

maktlöshet, kulturell dominans och våld. Avslutningsvis presenteras hur teorin kommer att 

tillämpas samt orsaken till att hela teorin beskrivs även om endast delar av den kommer att 

tillämpas i analysen. 

4.2 Reflektion över val av teori  
Valet av teori föll på förtryckets fem ansikten då teorin möjliggör att dela upp förtrycket utifrån 

olika aspekter och typer. Teorins utformning, med olika förklaringar för hur olika grupper 

påverkas av förtryck på olika sätt, ger en vidare förståelse för begreppet förtryck, möjligheten 

ges även att jämföra utsatthet mellan olika grupper. Som tidigare nämnts ämnar uppsatsen 

undersöka barns situation och deras eventuella utsatthet, både utifrån den rådande svenska 

lagstiftningen och barnkonventionen. Teorin möjliggör en flerdimensionell bild av förtryck 

vilket skapar verktyg att undersöka förtryckets samspel.186 För att, på ett omfattande sätt, kunna 

beskriva barnens situation är en teori med en flerdimensionell förklaring av förtryck ett 

hjälpsamt verktyg.  

4.3 Iris Marion Young  
I boken Att kasta tjejkast beskriver Iris Marion Young den traditionella bilden av en förtryckt 

grupp och på vilka sätt grupper förtrycks. En grupp beskrivs som ett begränsat antal personer 

som förtrycks av makthavare vars maktposition används för att förtrycka grupper.187 Den 

politiska vänstern utvecklade begreppet under 1960- och 1970-talet till att beskriva hur 

personer i liberala samhällen förtrycker andra genom vanliga beteenden och regler. Tidigare 

var förtryckaren en brutalitär stat men har utvecklats till att handla om att samhällsmedborgare 

förtrycker varandra. I samhälleliga regler har förtrycket snarare institutionaliserats än, som 

tidigare, varit en grupps förtryck av en annan. Young menar å sin sida att normer, symboler 

 
186 Iris Marion Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, 1 uppl. (Stockholm: Atlas, 2000), s. 52. 
187 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 55. 
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och sedvänjor som vi inte ifrågasätter är grunden till det strukturella förtrycket. Då lagar och 

regler har sin grund i de förtryckande normerna, sedvänjorna och symbolerna förtrycks grupper 

på ett strukturellt plan i ett system som vi inte reflekterar över utan tar för givet.188 

 

Vidare beskrivs att personer som inte ser sig själva som förtryckare blir en del av förtrycket i 

situationer som de själva inte reflekterar över, som exempelvis i media och stereotypa 

föreställningar av personer. Tidigare, när förtrycket kom från en grupp i maktposition, gick det 

att avsätta personerna eller ändra lagen för att minska förtrycket. Nu när förtrycket finns 

institutionaliserat i såväl ekonomiska, kulturella och politiska institutioner är detta inte längre 

möjligt. Förtrycket fortsätter att spridas och fortplanta sig i samhället och den dagliga 

debatten.189 

4.4 Sociala grupper  
I dagligt tal definieras sociala grupper baserat på könstillhörighet, religiös övertygelse, etnisk 

bakgrund eller ålder. Young beskriver att en samling personer som på minst ett sätt skiljer sig 

från en annan grupp ska ses som social grupp. Skillnaderna mellan grupperna kan vara såväl 

livsstilsrelaterade som beteendemässiga och kulturella. Gruppers identitet skapas när de möter 

andra grupper och identifierar skillnader mellan sig. Skillnaderna, som gruppernas medlemmar 

upplever, mellan sig skapar gruppidentiteten där exemplet om den amerikanska 

ursprungsbefolkningen gör detta tydligt. Innan gruppen kom i kontakt med en annan grupp av 

den amerikanska ursprungsbefolkningen upplevde inte gruppen att de stack ut ifrån bilden av 

hur människor är.190 

 

När gruppen däremot mötte en annan grupp ur den Amerikas ursprungsbefolkning gavs 

gruppen ett eget namn och identitet till följd av att skillnader mellan grupperna identifierades. 

Grupper kan skapas även i möten mellan personer som inte lever i skilda samhällen genom 

olika strukturer såsom arbetsfördelning mellan kvinnor och män.191 Som kvinna upplevs en 

fördjupad samhörighet till andra kvinnor då liknande erfarenheter och livsval delas, detsamma 

gäller givetvis i relationer mellan män. Oavsett den en särskilda samhörigheten mellan personer 

 
188 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 53. 
189 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 54. 
190 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 56. 
191 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 56. 
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med samma kön upplever grupperna att den andra gruppen är en del av det gemensamma 

samhället.192 

4.5 Förtryckets fem ansikten  
Young beskriver att det inte finns något enkelt sätt att beskriva förtryck på utan att det skiljer 

sig åt mellan olika sociala grupper. Vidare menar hon att begreppet bör förstås som ett 

komplext samspel mellan olika typer av förtryck. För att förstå förtryck har hon därför utvecklat 

teorin om förtryckets fem ansikten. Orsaken till kategoriseringen beskrivs vara att den både 

täcker in de olika grupper som ses som förtryckta och de olika sätt de är förtryckta på. 

Kategoriseringen användas för att analysera en grupps förtryck och ställa den i relation till en 

annan social grupps.193 Nedan följer en förklaring av förtryckets fem ansikten: exploatering, 

marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans och våld. 

4.5.1 Exploatering 

Exploatering beskriver den utsugning som arbetare utsätts för som en följd av det kapitalistiska 

systemets utformning. Det föreligger inte något tvång eller formellt krav om att en arbetare 

behöver ta anställning hos en arbetsgivare då vi alla är födda fria att bestämma över oss själva. 

Det kapitalistiska systemet, med privatägda produktionsmedel, flyttar resurser från arbetarna 

till en lite grupp vars makt fortsätter att växa. Ojämlika maktförhållanden mellan arbetare och 

kapitalägare där arbetstagaren ges en mycket begränsad möjlighet att styra över sitt eget liv i 

relation till kapitalägare är något som sällan belyses.194 Exploateringen beskriver den utsugning 

som arbetare utsätts för när deras resurser förflyttas till kapitalägarna. Resultatet av 

utsugningen blir att resurserna fördelas ojämlikt mellan olika grupper, utan att vissa grupper 

har möjligheten att samla resurser.195 

4.5.2 Marginalisering 

Marginalisering beskrivs av Young som den troligen mest allvarliga formen av förtryck som 

en person och grupp kan utsättas för. En person som är marginaliserad ses inte som 

anställningsbar på arbetsmarknaden utan hamnar utanför och blir därigenom bidragsberoende. 

Delar av den materiella skada som gruppen lider kan minskas med bidrag men gruppen utsätts 

för ytterligare förtryck. Personerna saknar möjligheten att utveckla sin egen kapacitet och 

 
192 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 57. 
193 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 55. 
194 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 65. 
195 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 70±71. 
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sociala förmåga när de inte längre är en del av det förvärvsarbetande samhället.196 Young 

kritiserar uppfattningen bland såväl forskare som debattörer om att medborgarlönen skulle vara 

ett sätt att hjälpa marginaliserade personer. I stället menar hon att det krävs en social 

inkludering för dessa grupper som sträcker sig utanför den traditionella anställningsformen för 

att personerna ska kunna utveckla sina personliga resurser.197 

4.5.3 Maktlöshet 

Young menar att utsugningsmekanismerna tydliggörs i den marxistiska beskrivningen av 

begreppet klass och hur en mindre grupp gör sin vinst genom andra människors arbete. Hon 

beskriver att den stora skillnaden idag, från den klassiska marxismen, är den stora medelklass 

som vuxit fram. Tidigare var skillnaden mellan arbetare och kapitalägare mer distinkt medan 

den i dagsläget är mer komplex. Enligt den ursprungliga marxistiska teorin beskrivs att en 

mindre grupp kapitalägare erhöll sin makt genom vinsterna från den arbetande gruppen. Nu när 

utbildningsgraden är högre hos delar av arbetarna, exempelvis yrkesarbetare och tjänstemän, 

menar Young att situationen är mer komplex. Den växande utbildade medelklassen är i en 

position där deras arbete genererar vinster för kapitalägarna samtidigt som de får fördelar av 

den exploatering som arbetarna utsätts för. Arbetarklassen utsätts alltså inte enbart för 

exploatering utan också för maktlöshet.198 

 

En person är, enligt Young, maktlös om denne inte har rätt att utöva den makt som är tilldelad. 

Begreppet innebär vidare att personen ofta behöver följa vad någon annan säger utan att själv 

kunna ge någon en order. Maktlösheten resulterar i att personens självkänsla och sociala status 

påverkas och inte är densamma som en person med makt.199 En maktlös person ges inte 

möjlighet att utveckla alla sina kunskaper och färdigheter, bemöts respektlöst till följd av sin 

sociala ställning och saknar möjlighet att styra över sitt eget liv. Young nämner exemplet om 

att kunna styra över sin egen tid och arbetsdag. Arbetare har ingen, eller mycket begränsad, 

möjlighet att styra över den medan personer högre upp i hierarkin har denna möjlighet. Detta 

resulterar inte enbart till en uppdelning av arbetsmarknaden utan av hela samhället. 

Arbetarklassen och medelklassen umgås var för sig, bor på olika platser och deras hem ser 

olika ut.200  

 
196 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 71±72. 
197 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 74. 
198 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 75. 
199 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 76. 
200 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 78. 
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4.5.4 Kulturell dominans 

En grupp som både ses som annorlunda från den stora massan som dominerar samhället och 

osynliggörs menar Young är utsatta för kulturell dominans. Den dominerande gruppen sätter 

XSS�QRUPHUQD�I|U�KXU�SHUVRQHU�VND�DJHUD�RFK�YDG�VRP�VHV�VRP�³GHW�UlWWD´��)|UHVWlOOningen om 

gruppen som inte dominerar är att den skiljer sig från resten av samhället och att samtliga 

individer i gruppen är likadana. Samtidigt som den stereotypa bilden av gruppen och dess 

medlemmar byggs upp blir gruppen osynliggjord.201 

4.5.5 Våld 

Grupper som under sitt liv riskerar att utsättas för systematiskt våld mot deras privata egendom 

eller mot dem själva lever under förtrycket som Young kallar våld. Våldets syfte är att skada 

personen eller i grövsta fall döda.202 Vidare beskrivs att rädslan för att bli utsatt för våld leder 

till att personens egen utveckling hämmas. Young menar att våldet har institutionaliserats och 

därigenom blivit ett accepterat sätt att behandla personer i utsatta grupper på. Ifall då 

institutioner, myndigheter eller andra organisationer accepterar eller uppmuntrar till våld menar 

Young att en reformation är nödvändig för att nå förändring.203 

4.6 Tillämpning av teorin 
För att förstå förtryckets olika byggstenar i relation till LVU, CEDAW och barnkonventionen, 

har samtliga fem ansikten beskrivits tidigare i kapitlet. Detta även då samtliga förtryck inte 

aktualiseras i analysen av barnens situation senare i uppsatsen. Då teorins beståndsdelar bygger 

på förhållandet och samspelet mellan varandra blir helhetsbilden ofullständig utan en 

beskrivning av samtliga delar. Young beskriver att begreppet förtryck bör förstås som ett 

komplext samspel mellan olika typer av förtryck en social grupp utsätts för. För att täcka in 

alla typer av förtryck som en grupp kan utsättas för utvecklade Young teorin om förtryckets 

fem ansikten. Kategoriseringen av de olika förtrycken användas för att analysera en social 

grupps förtryck och ställa den i relation till en annans. I analysen av hur barns eventuellt 

förtrycks i relation till barnäktenskap kommer fyra av förtryckets fem ansikten att tillämpas: 

marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans och våld. Young beskriver i sin teori att alla 

olika kategorier av förtryck inte är lika aktuella för alla gruppers förtryck204 och av den 

anledningen har jag valt att endast använda mig av fyra. Förtrycket exploatering beskriver 

 
201 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 80±81. 
202 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 81. 
203 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 84±85. 
204 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 51±52 
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utsugningen av arbetaren i det kapitalistiska systemet, något jag inte uppfattar att barn utsätts 

för. Exploatering och intressanta att undersöka i en bredare analys, men med endast fyra 

kategorier kan analysen nå en djupare förståelse av det eventuella förtryck ett barn utsätts för i 

relation till utreseförbudet i LVU, CEDAW och barnkonventionen. 
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel kommer studiens primärmaterial att, på ett kritiskt sätt, granskas för att 

fastställa förhållandet mellan Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter och den svenska 

lagstiftningen om utreseförbudet i LVU. Därefter analyseras det eventuella förtryck ett barn 

utsätts för när ett utreseförbud utfärdas.  

 

5.1 Sveriges skyddsnivå för barn som riskerar att bli bortgifta i utlandet 
Den 1 januari år 2020 inkorporerades barnkonvention i svensk lag. I och med att konventionen 

blev lag innebar detta att korrigeringar i lagstiftning som inte överensstämde med 

konventionstexten skulle genomföras.205 Sverige har enligt barnkonventionen art. 3 p. 1 åtagit 

sig att i alla former av åtgärder där ett barn omfattas sätta barnets bästa i främsta rummet.206 

Såväl domstolar som myndigheter har skyldighet att beakta det handlingsalternativ som 

kommer att gynna barnet främst.207 För att garantera att barnets bästa kommer tillvaratas är det 

enligt barnrättskommittén av yttersta vikt att dokumentationen är tydlig utifrån ett flertal 

orsaker. Tydlig dokumentation utgör en av grundbultarna för att säkerställa den rättssäkerhet 

barn har rätt till enligt art. 3 barnkonventionen. Begreppet barnets bästa delas, som tidigare 

nämnts, in i tre delar och definieras av FN:s kommitté för barnets rättigheter som: barnets 

materiella rättigheter, en grundläggande rättslig tolkningsprincip och det tillvägagångssätt 

som tillämpas vid beslutsfattning.208 

 

9LGDUH� KDU� 6YHULJH� lYHQ� L� XSSJLIW� DWW� L� OLQMH� PHG� DUW�� ����� L� EDUQNRQYHQWLRQHQ� ³vidta alla 

effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för 

EDUQV� KlOVD�´�209 I proposition 2019/20:31 gkat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 

presenterade regeringen behovet av att öka skyddet för barn som riskerar att utsättas för 

hedersrelaterad brottslighet. Införandet av ett utreseförbud ämnade skydda barn från att bli 

bortgifta mot sin vilja utanför Sverige gränser då inflytandet från de svenska myndigheterna är 

 
205 UNICEF Sverige, Barnkonventionen är vårt uppdrag. 
206 UNICEF Sverige, HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN, s. 48. 
207 Art. 3 p. 1 barnkonventionen. 
208 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, s. 2±3. 
209 Art. 24.3 barnkonventionen.  
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mycket begränsad i utlandet.210 En formulering som FN:s barnkommitté betonat är att stater 

³WLOO�GHW�\WWHUVWD�DY�NRQYHQWLRQVVWDWHUQDV�I|UPnJD´�VND�YLGWD�nWJlUGHU�I|U�DWW�VN\GGD�EDUQV�UlWW�

till sin hälsa.211 Sverige har vidtagit ett flertal åtgärder utöver införandet av ett utreseförbud, 

bland annat har brottsrubriceringen barnäktenskapsbrott inrättats, vilket gjort det olagligt att 

tvinga in ett barn i ett äktenskap.212  

 

När lagstiftaren inte innefattar frivilliga äktenskap mellan två barn i utreseförbudet213 innebär 

det att man inte tar hänsyn till rekommendationerna från både FN-kommittén för avskaffande 

av diskriminering av kvinnor och FN-kommittén för barns rättigheter.214 I art. 16 CEDAW 

fastslås att det är upp till var och en att välja om man vill ingå äktenskap och om personen vill 

detta ska hen själv välja partner. För att juridiskt kunna garantera att äktenskap ingås med 

samförstånd och fri vilja från båda parter uppmanas konventionsstaterna från såväl FN-

kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor som FN-kommittén för barns 

rättigheter att aktivt utveckla juridiska ramverk för att motverka barnäktenskap.215 Vidare 

fastslås i art. 16 p. 2 CEDAW att ett äktenskap där ena parten är minderårig inte ska anses vara 

rättsligt bindande eller ha någon juridisk verkan. Utöver detta rekommenderas staterna ta bort 

undantagstillståndet för att ingå äktenskap före dess att personen uppnått minimiåldern för att 

ingå äktenskap.216 I utreseförbudet undantags resor där två minderåriga på egen hand planerar 

en resa till utlandet för att frivilligt gifta sig med varandra. Undantaget gäller alltså endast i fall 

där barnen själva vill ingå äktenskap med varandra i utlandet. Som tidigare nämnts 

rekommenderar både FN-kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor och FN-

kommittén för barns rättigheter att staterna inte ska göra några undantag.217 Orsaken till att 

äktenskap som ingås av två barn i utlandet inte omfattas av utreseförbud beskrivs i proposition 

2019/20:131 om Ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet YDUD� DWW� GHW� LQWH� DQVHV� ³VRP�

WLOOUlFNOLJW�VN\GGVYlUW�DWW�I|UKLQGUD�VnGDQD�UHVRU´�218  

 
210 Prop. 2019/20:31, s. 61±62. 
211 UNICEF Sverige, HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN s. 81. 
212 Prop. 2019/20:131, s. 39. 
213 Prop. 2019/20:13, s. 72. 
214 United Nations, Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, s. 5±6. 
215 Art. 16 CEDAW. 
216 United Nations, Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, s. 5±6. 
217 United Nations, Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, s. 5±6. 
218 Prop. 2019/20:131, s. 72. 
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5.2 De nationella skyddsmekanismerna 
Socialtjänsten har enligt 1 kap. 1 § SoL i uppgift att på ett demokratiskt sätt främja personers 

rätt till lika levnadsvillkor. De har skyldighet att visa extra hänsyn till personers rätt till 

integritet och självbestämmande.219 När verksamheten omfattar ett barn ska vad som anses vara 

bäst för barnet särskilt beaktas med hänvisning till art. 3 i barnkonventionen.220 Vård med stöd 

av SoL kan ges till ett barn om samtycke ges men i fall där samtycke saknas aktualiseras i 

stället LVU.221 För att kunna skydda barn från att ingå äktenskap i utlandet infördes den 1 juli 

år 2020 ett utreseförbud i LVU.222 

 

Ett utreseförbud kan tilldelas ett barn som anses ha en påtaglig risk att föras utomlands, se. 

3.3.3, med avsikt att ingå äktenskap.223 Det är som ovan nämnts, se. 3.4.1, socialnämnden som 

ansöker till förvaltningsdomstolen som prövar om de anser att ett utreseförbud är aktuellt. Efter 

att anmälan inkommit har socialnämnden möjligheten att, i vissa fall, utfärda ett tillfälligt 

utreseförbud224 innan dess att förvaltningsdomstolen prövat frågan. Socialnämnden kan utfärda 

ett tillfälligt utreseförbud om följande två rekvisit uppfylls: nämnden bedömer att ett 

utreseförbud är aktuellt samt att risk föreligger för att barnet ska föras ur eller lämnar landet 

för att giftas bort är så brådskande att förbudet inte kan dröja.225 Om socialnämnden utfärdar 

ett tillfälligt utreseförbud är de förpliktade att, inom sju dagar, underställa 

förvaltningsdomstolen beslutet. Om det inte genomförs eller rätten väljer att häva beslutet faller 

det per automatik.226 I fall där förvaltningsdomstolen fastslagit att ett utreseförbud är aktuellt 

ansvarar socialnämnden för att ompröva beslutet inom sex månader. Om bedömningen görs att 

ett utreseförbud fortsatt är aktuellt ska beslutet därefter omprövas av socialnämnden inom de 

kommande sex månaderna. Ett utreseförbud upphör att gälla den dagen barnet fyller 18 år eller 

nämnden bedömer att det inte längre är aktuellt.227  

 

 
219 1 kap. 1 § SoL. 
220 1 kap. 2 § SoL. 
221 1 kap. 3 § SoL. 
222 Prop. 2019/20:131, s. 1.  
223 31 a § LVU. 
224 31 d § LVU.  
225 31 d § LVU. 
226 31 e § LVU.  
227 31 c § LVU. 
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Med rekvisitet föras utomlands i 31 a § LVU menas både att barnet förs ur landet av någon 

person i dess närhet för att giftas bort men utreseförbudet omfattar även när någon planerar en 

sådan resa. Däremot omfattas inte resor där två barn på egen hand planerar en resa till utlandet 

för att gifta sig med varandra.228 I två av de ovan nämnda rättsfallen, se. 3.5.2.1och 3.5.2.2, har 

flickorna dragit tillbaka sina uppgifter i förvaltningsdomstolen om de fysiska och psykiska 

missförhållanden som råder i familjen. En av flickorna menade att hon ljugit för socialtjänsten 

när hon berättade om sina familjeförhållanden. Det går inte att utesluta att flickorna dragit 

tillbaka sina uppgifter blir spekulativa men påtryckningar från personer i hennes närhet kan 

ligga bakom det. Risken som uppstår när ett undantag görs för frivilliga barnäktenskap i 

utlandet är att barn pressas till att uppge för socialtjänsten eller förvaltningsdomstolen att resan 

utomlands planerats av dem själva på frivillig grund.  

 

För att ett utreseförbud ska aktualiseras krävs konkreta bevis som påvisar att en påtaglig risk 

föreligger. Då frivilliga äktenskap mellan två barn undantas skapas en möjlighet för personen 

som arrangerar ett äktenskap att komma undan bestämmelsen.229 Att utreda om ett barn som 

befinner sig i en förtryckande miljö själv vill ingå äktenskap eller om bakomliggande 

påtryckningar påverkar kan försvaga möjligheten att skydda barn. Den som planerar ett 

barnäktenskap skulle potentiellt sett kunna boka biljetterna med barnens kontouppgifter och 

därigenom påvisa att barnet själv legat bakom förberedelserna av resan. Personer som 

arrangerar ett barnäktenskap kan pressa barn till att hävda att äktenskapet ska ingås på frivilliga 

grunder när det i själva verket är ett sätt att maskera barnäktenskapet. Undantaget i lagen öppnar 

upp en möjlighet att genom hot eller tvång påverka ett barn till att uppge felaktig information 

vilket resulterar i att barnen riskerar mista sitt rättsliga skydd, den som planerat barnäktenskapet 

indirekt skyddas av lagstiftningen och barnet tvingas in i ett ofrivilligt äktenskap. 

 

5.3 Tillämpningen och utmaningarna med utreseförbudet 
Det tillvägagångssätt som Sverige, enligt art. 3 barnkonventionen, förpliktigat sig att följa 

innebär att staten måste motivera de positiva respektive negativa konsekvenser som barnet 

kommer att uppleva i samband med ett fattat beslut. För att garantera att beslutsprocessen 

genomförts på ett rättssäkert sätt och att barnets bästa tas i beaktande under hela processen har 

staten ansvar för att noga dokumentera den. I fall där det finns flera tolkningar av vilket 

 
228 Prop 2019/20:13, s. 72. 
229 Prop. 2019/20:131, s. 70. 
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agerande som skulle gynna ett barn fastslår FN:s kommitté för barnets rättigheter att den 

grundläggande rättsliga tolkningsprincipen ska garantera att alternativet som gynnar barnet i 

störst utsträckning blir rådande.230  

 
Som ovan nämnts delade sammanlagt fem förvaltningsdomstolar med sig av 18 utlåtanden. I 

endast åtta av dessa fanns någon bakomliggande information från barnet själv eller personer i 

dess närhet om barnets uppväxt, familjesituation eller skolmiljö. Barnen som fick sina fall 

prövade i Växjö huruvida ett utreseförbud kunde anses lämpligt kan ta del av domstolens 

resonemang och domskäl.231 För de tio barn som fick sitt utreseförbud prövat i en av de andra 

förvaltningsdomstolarna gavs inte denna möjlighet. I domarna framgår i stället enbart huruvida 

ett utreseförbud beviljats eller inte.232 Sverige har genom undertecknandet och ratificeringen 

av barnkonventionen åtagit sig att säkerställa barns rättssäkerhet enligt bestämmelserna i art. 3 

där det fastslås att den grundläggande rättsliga tolkningsprincipen, se. 2.2.3, ska tillämpas. I 

fall där det finns ett flertal tolkningar av vad som är bäst för barnets ska det mest gynnsamma 

alternativet för enskilda barnet tillämpas. I tio av 17 domar saknas helt de dokumentation kring 

resonemanget domstolen fört, konsekvenserna respektive utfall bedömts ge samt hur domstolen 

beslut tagit hänsyn till barnets bästa.  

 

För att undersöka vilka beslutsalternativ som finns ska såväl positiva som negativa 

konsekvenser barnet kommer uppleva av beslutet att fastställas i enlighet med det 

tillvägagångssätt som framgår i art. 3 barnkonvention. För att det ska vara möjligt att undersöka 

de eventuella konsekvenser beslutet medför är det av vikt att dokumentation finns. Staten har 

en skyldighet gentemot barn att säkerställa att deras bästa alltid tas i beaktande i 

 
230 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, s. 2±3. 
231 Förvaltningsdomstolen i Växjö FR - 5069-20, Förvaltningsdomstolen i Växjö FR - 4820-20, 
Förvaltningsdomstolen i Växjö FR - 6-21, Förvaltningsdomstolen i Växjö FR - 350-22, Förvaltningsdomstolen i 
Växjö FR - 2373-21, Förvaltningsdomstolen i Växjö FR - 4824-20, Förvaltningsdomstolen i Växjö FR - 4727-
20 & Förvaltningsdomstolen i Växjö FR - 4637-20. 
232 Förvaltningsdomstolen i Falun FR - 598-22, Förvaltningsdomstolen i Falun FR - 616-21, 
Förvaltningsdomstolen i Falun FR - 4729-20, Förvaltningsdomstolen i Falun FR - 5487-21, 
Förvaltningsdomstolen i Härnösand FR - 4305-21, Förvaltningsdomstolen i Karlstad FR - 3826-20, 
Förvaltningsdomstolen i Karlstad FR - 5964-20, Förvaltningsdomstolen i Uppsala FR - 5346-20, 
Förvaltningsdomstolen i Uppsala FR - 5923-20, Förvaltningsdomstolen i Uppsala FR - 6071-20 & 
Förvaltningsdomstolen i Uppsala FR - 6621-20. 
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beslutsprocesser. En viktig del är att dokumentera processen, orsakerna till beslutet och den 

information domstolen lutat sig mot när beslut fattats.233  

 

Att barnets bästa alltid ska stå i centrum för beslut om utreseförbud råder det inget tvivel om 

men i de fall som beskrivs ovan från Växjö, se 3.5.2.1, 3.5.2.2 och 3.5.2.3, används förbudet 

som ett komplement till vård i hemmet. Vad som då riskeras är att barnen utsätts för 

marginalisering då de lever kvar i den familjekultur som legat till grund för att utreseförbud 

utfärdats. Riskeras är att barnet förvisso skyddas från ett barnäktenskap men lever kvar i en 

förtryckande miljö som var orsaken till att utreseförbudet aktualiserade. I hemmet kvarstår 

risken att utsättas för förtryck och därför inte utvecklas till sin fulla potential. Att som barn leva 

kvar i familjen kan också ge upphov till en känsla av maktlöshet som i sin tur kan resultera i 

att barnets självkänsla och sociala status påverkas. Barnet ges då inte möjlighet att utveckla 

alla sina kunskaper och färdigheter, bemöts respektlöst till följd av sin sociala ställning och 

saknar möjlighet att styra över sitt eget liv. Som uttrycks i 1 § 4 st LVU finns det möjlighet att 

tillämpa ytterligare åtgärder i kan vidtas mot barnet, utan samtycke från vårdnadshavare eller 

barnet själv, i samband med 31 a § LVU, se 3.3.1. Förvisso skyddas barnet från att giftas bort 

i utlandet när de tilldelas ett utreseförbud men lever samtidigt kvar i förtryck. Man kan då ställa 

frågan om Sverige uppfyller kravet på barnets bästa eller om skyddet i dessa fall skulle ha 

kompletterats med vård utanför hemmet med stöd av 1 § 4 st LVU.  

5.4 Det utsatta barnet 
Att vara maktlös beskriver Iris Marion Young som att inte kunna utöva den makt som 

respektive person har. Konsekvenserna för personen blir att självkänslan försämras och 

personens sociala status påverkas negativt i relation till en person som inte är maktlös. Som 

maktlös är man van vid att följa bestämmelser från personer med makt utan att själv kunna 

styra någon annan.234 När förvaltningsdomstolarna fattar beslut utan att visa på de 

omständigheter som legat till grund för beslutet saknar barnen möjlighet att ifrågasätta 

domskälen. Som ovan nämnt, se 3.4.1, ska en ansökan om ett utreseförbud innehålla sex delar 

om bland annat orsaken till att barnet är i behov av skydd, barnets inställning till ett eventuellt 

utreseförbud, den information som inkommit om behovet av information samt hur den 

 
233 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets 
rätt att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, 2014, s. 2±3.  
234 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 76. 
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inkommit.235 Vidare har ett barn rätt att både få ta del av relevant information och att själv få 

dela med sig av sina uppgifter.236 Domarna från förvaltningsrätterna brister på flera av ovan 

nämnda punkter exempelvis saknas underlaget som legat till grund för besluten och barnens 

uppgifter framgår inte.  

 

Som Young beskriver påverkar känslan av maktlöshet personers sociala ställning, något som 

kan vara extra påtagligt för barn som vårdas med stöd av LVU. Ett barn som vårdas med stöd 

av LVU har i många fall redan fått rätta sig efter beslut som myndigheter och domstolar fattat 

vilket kan skapa en känsla av maktlöshet. Att i den situationen inte få ta del av domskälen i 

förvaltningsdomstolen kan bidra till att känslan fördjupas. När barnets rätt att få sitt ärende 

dokumenterat inte uppfylls mister hen kontrollen över beslut som fattats och därigenom 

makten. Om barnet senare i livet vill utreda orsaken till vården med stöd av LVU är det inte 

möjligt.  

 

Ytterligare en form av förtryck som barnen kan anses utsättas för är kulturell dominans. 

Dominansen innebär att den dominerande gruppen anses vara olik den övriga gruppen och att 

alla i den dominerande gruppen är likadana. När dokumentation saknas som kan visa på 

orsakerna till att ett utreseförbud utdelats riskerar barnet uppleva att baserat fattats på 

föreställningar om den bakgrund eller kulturella sammanhang barnet är uppväxt i. När 

socialnämnden och domstolen brister i sin redogörelse av dokumentationen bidrar det till att 

barnet inte förstår varför utreseförbudet tilldelas.  

 

För att ett utreseförbud ska bli aktuellt krävs att en påtaglig risk föreligger för att barnet ska bli 

bortgift och för att garantera detta måste konkreta bevis för att ett barn ska lämna landet i avsikt 

att giftas bort finnas.237 I fall där förvaltningsrättens dom helt, eller delvis, saknar domskäl 

uppfylls inte rätten till att dokumentation först i förfaranden som gäller barn enligt art. 3 p. 1.238 

Utöver att bryta mot förpliktelserna i barnkonvention riskerar bristen på faktisk bevisning 

utsätta såväl barnen och deras vårdnadshavarna för kulturell dominans när domstolen i stället 

fattar beslut baserat på andra parametrar, som exempelvis kulturell bakgrund. Även i fall där 

 
235 31 b § LVU.  
236 36 § LVU. 
237 Prop 2019/20:131, s. 70. 
238 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013): Barnets rätt 
att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, s. 2. 
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förvaltningsdomstolen fattat beslut baserat på faktiska uppgifter om barnets situation kan det 

ses som kulturell dominans då varken barnet eller dess vårdnadshavare kan ta del av 

informationen som legat till grund för domstolens bedömning. Upplevelsen blir i sin tur att 

uppfattningar av exempelvis de kulturella sammanhang eller trosåskådning personerna har 

ligger till grund för beslutet. Med kulturell dominans menas även att bilden av stereotyperna i 

gruppen byggs upp utan att själva kunna påverka den. När det inte finns dokumentation som 

förklarar domskälen riskerar det segmentera bilden av gruppen med barn som vårdas med stöd 

av LVU. 

 

Utfärdandet av ett utreseförbud riskerar cementera bilden av en grupp om det finns en 

överrepresentation av barn från en viss bakgrund som tilldelas ett förbud vilket kan vara 

problematiskt för såväl personerna i gruppen som samhället i stort. Frågan aktualiseras kring 

hur grupper kan utsättas för kulturell dominans. I proposition 2019/20:31 gkat skydd mot 

hedersrelaterad brottslighet beskrivs orsaken till den valda risknivån påtaglig risk som en nivå 

där det säkerställs att barnets fri- och rättigheter inte inskränks i fall där det inte är befogat. 

Samtidigt som att påtaglig risk ska ge barn det rättsliga skydd de har rätt till enligt bland annat 

barnkonventionen.239 I fall där dessa intressen ställs mot varandra är det barnens rätt som anses 

vara mer skyddsvärda. Om det saknas bevisning, eller inte framgår i förvaltningsdomstolarnas 

utlåtanden, för att ett utreseförbud utfärdas blir den kulturella dominansen mer påtaglig då 

bakgrunden till beslutet inte framgår. Även om beslutet inte fattats baserat på föreställningar 

om gruppen är det möjligt att det ändå uppfattas så. 

 

Sveriges skyddssystem för att säkerställa att barn inte utsätts för hedersrelaterat våld kan 

upplevas som kulturell dominans av minoriteter med en annan kulturell bakgrund. 

Skyddsmekanismerna, som syftar till att säkerställa barns mänskliga rättigheter, kan då av 

minoritetsgruppen upplevas som ett påtvingande av värderingar från den svenska statens sida 

samtidigt som de fråntas rätten att utöva traditioner från sin egen kultur. Den svenska staten är 

skyldig att enligt sina människorättsliga åtaganden tillgodose barns mänskliga rättigheter så det 

är inte ett uttryck av kulturell dominans då Sverige indirekt fråntar minoriteter kulturella 

traditioner till förmån för mänskliga rättigheter. Vid stiftande av tvångslagstiftning såsom LVU 

kan en intressekonflikt mellan barns rätt till skydd och kulturell dominans av grupper uppstå. 

För att Sverige ska kunna skydda barn från skadliga sedvänjor vilket staten förpliktigat sig 

 
239 Prop 2019/20:131, s. 71.  
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till240 är ett visst mått av kulturell dominans oundvikligt. När lagar stiftas för att avskaffa 

skadliga sedvänjor skyddas barn från ett utsättas för våld. Young beskriver att det systematiska 

våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt och riktas mot en enskild person, grupp eller 

tillhörigheter.241 Rädslan för att bli utsatt för våld leder till att den personliga utvecklingen 

hämmas. Barn som utsätts för ett barnäktenskap riskerar som tidigare nämnts, se. 1.1.1, att 

utsättas för ett flertal olika former av våld bland annat fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.  

 

Rädslan för att bli bortgift och alla konsekvenser som följer av äktenskapet vittnar flera av 

flickorna i de ovan nämnda rättsfallen om. Genom att vidta lagstiftningsåtgärder mot 

barnäktenskap skyddar staten barnen från att utsättas för det våld som äktenskapet innebär. Å 

andra sidan riskerar barnen utsättas för våld i sina familjer där uppfattningen om att ett 

äktenskap är riktigt fortsatt råder. Barnen riskerar alltså att skyddas från ett typ av våld för att 

i stället utsättas inom familjen, vilket gör det än viktigare att undersöka och dokumentera 

barnens hemmiljö. Som Young konstaterar att våldet har institutionaliserats och blivit ett 

accepterat sätt att behandla personer i utsatta grupper på. För att bryta kedjan av 

våldshandlingar behöver förändring ske, något ett utreseförbud kan vara en del i att göra. 

 

Att vårdas med stöd av en tvångslagstiftning som LVU242 och ett utreseförbud är så pass stor 

inskränkning av barnet fri- och rättighet243 att behovet av tydlig dokumentation blir än 

viktigare. När det gäller den maktlöshet som uppstår till följd av brist på dokumentation av 

rättsprocessen är det av yttersta vikt att både barnet och personer i dess närhet får ta del av de 

bakomliggande faktorer som legat till grund för domstolens beslut. Utöver att det bryter mot 

flera av ett barns mänskliga rättigheter är det även en inskränkning av barnets möjlighet att 

senare i livet kunna gå tillbaka i dokumentationen och förstå varför hen tilldelades, eller inte 

tilldelades, ett utreseförbud. När vården med stöd av LVU avslutats och barnet blivit vuxen 

finns inte heller möjlighet att förstå din uppväxt vilket resulterar i en känsla av maktlöshet.  

 

  

 
240 Art. 24.3 barnkonventionen.  
241 Young, Att kasta tjejkast: texter om feminism, s. 81. 
242 SOU 2015:71 s. 319. 
243 Prop. 2019/20:131, s. 71.  
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6. Diskussion 

6.1 Inledande ord 
I detta avslutande kapitel presenteras inledningsvis en diskussion kring Sveriges åtaganden och 

dess efterlevnad. Avslutningsvis blickar vi framåt för att undersöka vad som kan komma att 

utredas framöver.  

6.2 Sveriges efterlevnad av barns mänskliga rättigheter 
Mot bakgrund av de åtaganden som Sverige iklätt sig att leva upp till enligt barnkonventionen 

och CEDAW är frågan om Sverige gör det i praktiken. Trots skriftliga rekommendationer från 

FN-kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor har Sverige valt att göra undantag 

från rekommendationerna då vi tillåter resor för personer under 18 år att gifta sig med annan 

person under 18 år i utlandet. En annan del som kritiserats är den brist på dokumentation hos 

myndigheter och domstolar som ibland föreligger vid bedömningar av ett barns bästa i samband 

med exempelvis utreseförbud och att denna brist kan leda till förtryck av den det gäller då det 

ger en maktlöshet inför och brist på förklaring till vad som skett. Där brister Sverige i sina 

skyldigheter att tillgodose de rättigheter som barn har i enlighet med barnkonventionen. 

Organisationer Roks påpekade den inskränkning som utreseförbudet utgör för ett barns 

rörelsefrihet. När regeringen bedömde att det var proportionerligt gentemot den risk ett 

barnäktenskap innebar gavs barnets känslor mindre betydelse i bedömningen. Sedan år 1924, 

när Nationernas Förbund antog Genèvedeklarationen om barns rättigheter, har barns mänskliga 

rättigheter ansetts skyddsvärda. Frågor väcks kring vilka inskränkningar som är proportionella 

att ge ett barn för att skyddas från att utsättas för brott. 

 

Som beskrivits tidigare kan barn som belagts med utreseförbud men ändå bor kvar i sin familj 

fortfarande befinna sig i en förtryckt situation och man kan då fråga om Sverige uppfyller sina 

åtaganden. Å andra sidan kan utreseförbudet ses som en mindre ingripande åtgärd för barnet 

än att exempelvis vårdas med stöd av 2 § LVU vilket är en mer omfattande åtgärd. Risken med 

utreseförbudet är att staten inte tillgodoser behovet av annan vård och boende för barn som 

EHILQQHU�VLJ�L�IDPLOMHI|UWU\FN��*HQRP�DWW�WLOOGHOD�EDUQHW�HWW�XWUHVHI|UEXG�³N|SHU�VLJ�VWDWHQ�IUL´�

från vidare ansvar då man anser sig ha uppfyllt skyldigheterna att minska risken för att barnet 

tvingas in i ett äktenskap. Vid beslut om att barn ska få bo hemma hos sin familj i en miljö där 

förtrycket fortfarande pågår kan man fråga sig om vårdnadshavarnas bästa tillgodoses i stället 

för, vad som enligt lagen ska prioriteras, barnets bästa. Min uppfattning är att barnet inte ska 
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behöva befinna sig i en förtryckande miljö utan få växa upp utan påtryckningar. I familjer där 

bedömningen göras att risken föreligger för barnet att komma till skada av att bo kvar i 

hemmiljön bör en förflyttning genomföras. I flera av fallen från förvaltningsdomstolen i Växjö 

konstaterades att flickorna riskerar utsättas för våld i sina familjer men det ansågs ändå som 

barnets bästa att hon fick bo kvar. Vid bedömningen att en risk föreligger för flickan att utsättas 

för våld men samtidigt låta henne bo kvar är för mig oförståeligt.  

 

I proposition 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap konstaterar 

regeringen att skyddet mot barnäktenskap behöver utökas.244 De föreslår därför att erkännandet 

av utländska barnäktenskap ska, som huvudregel, förbjudas oberoende av vilken koppling 

personerna hade till Sverige vid tiden för äktenskapet. Vidare EHVNULYV�DWW�HWW�XQGDQWDJ�³DOGULJ´�

ska kunna genomföras om någon av parterna var under 18 år.245 'H�XWWU\FNHU�DWW�³%DUQ�L�6YHULJH�

VND�LQWH�YDUD�JLIWD´�246 I 1 kap. 8 a § lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och förmynderskap fastslås att: 

 

Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige 

1. om någon av parterna var under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets 

ingående.247 

 

Bestämmelsen fastslår alltså att alla äktenskap som ingåtts i utlandet, där minst en part varit ett 

barn vid tiden för äktenskapet, inte ska anses giltigt i Sverige.248 Lagstiftaren beslutade om ett 

undantag i utreseförbudet som innebär att två barn kan planera en utlandsresa i syfte att ingå 

äktenskap, utan att resan begränsas, samtidigt som Sverige inte erkänner barnäktenskap. Detta 

menar jag är motsägelsefullt, varför tillåter Sverige barn ingå frivilliga äktenskap i utlandet för 

att sedan inte erkänna äktenskapet när barnen återvänder till landet. Min uppfattning är att 

Sverige sviker barns rätt att inte utsättas för barnäktenskap när vi tillåter barn att ingå äktenskap 

i utlandet. Ett barn har inte mognad att förstå den omfattning ett äktenskap har på dennes 

framtida liv och möjligheter. Om två barn vill ingå äktenskap med varandra kan de i stället 

 
244 Prop. 2017/18:288, s. 12.  
245 Prop. 2017/18:288, s. 1.  
246 Prop. 2017/18:288, s. 13. 
247 1 kap. 8 a § lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap. 
248 1 kap. 8 a § p. 2 lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap. 
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vänta till att både fyllt 18 år och då ingå äktenskap. Sverige som land har infört ett utreseförbud 

i LVU för att skydda barns rättigheter men agerandet blir motsägelsefull när barn själva får 

ingå äktenskap i utlandet. Roks kritik mot utreseförbudet är befogad då en avvägning mellan 

inskränkningarna av ett barns fri- och rättigheter måste göras mot det skydd barnets får. Enligt 

min uppfattning bör däremot Origos oro tas på allvar. I fall där risken att bli bortgift kvarstår 

efter att barnet blivit 18 år är det viktigt att personen har ett fortsatt skydd. Staten kan inte sluta 

skydda en person endast för att denne blivit myndig utan är skyldig att ge ett fortsatt skydd 

enligt art. 16 CEDAW. 

 

Det är möjligt att utfärda utreseförbud, förbjuda barnäktenskap och fängsla personer som 

arrangerat äktenskap eller ingått äktenskap med ett barn. Frågan som ändå måste ställas är hur 

man ändrar den människosyn som tillåter barnäktenskap. Den svenska staten kan påverka 

synsättet genom våra lagar och regler och en ständigt pågående samhällsdebatt men svårigheten 

att påverka andra länders och kulturers inställning kvarstår som den svåraste delen. Sverige har 

kommit långt i flertalet frågor för att befolkningen ska få rätt till sina mänskliga rättigheter 

såsom yttrandefrihet vilket möjliggör ett debattklimat om ytterligare rättigheter. Staten har de 

verktyg som krävs för att vara ett förebildsland och visa att vi efterlever våra åtaganden. Att 

Sverige följer konventionerna om mänskliga rättigheterna är inte enbart viktigt för alla oss som 

OHYHU�KlU�XWDQ�lYHQ�Sn�JOREDO�QLYn�I|U�DWW� WD�VWlOOQLQJ�I|U�DOODV�UlWWLJKHWHU��)UnJDQ�³7DJHU�GX�

GHWWD�EDUQ�WLOO�GLQ�lNWD�PDND"´�VND�DOGULJ�EHVYDUDV�PHG�HWW�MD��6YHULJH�PnVWH�YDUD�HWW�ODQG�VRP�

visar att vi följer de konventioner som vi valt att underteckna, annars resulterar det bara i tomma 

ord. Barn ska vara barn och gå i skolan och utvecklas till sin fulla potential tills dess de är 

vuxna och själva väljer vem de vill gifta sig med. 

6.3 Framåtblick 
Studien har undersökt vilka människorättsliga skyldigheter Sverige har för att skydda barn från 

barnäktenskap. Vidare har den svenska lagstiftningen om utreseförbud i LVU utretts för att 

undersöka vilket skydd det ger ett barn men även det förtryck ett barn riskerar utsättas för i 

samband med ett utreseförbud.  

 

Som tidigare nämnts är LVU en tvångslagstiftning och tillåts därför medföra inskränkningar 

av ett barns fri- och rättigheter. För att samhället ska kunna skydda ett barn från att utsättas för 

skadliga sedvänjor är det behövligt att kunna skilja barn från den hemmiljö de befinner sig i 

med stöd av LVU. Begränsningar av barnens rörelsefrihet, i form av ett utreseförbud, är ett sätt 
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att skyddas från att föras ut ur landet och in i ett ofrivilligt äktenskap. Roks kritiserade 

utreseförbudet för att det utsätter barn för samma bestraffande verktyg som en 

gärningsperson.249 Samtidigt som Roks kritiserar att barn begränsas till följd av att de riskerar 

utsättas för barnäktenskap menar Origo att utreseförbudet inte är tillräckligt omfattande. I 

stället menar de att utreseförbudet bör kunna tilldelas en person tills dess att hen fyller 20 eller 

21 år. Staten tar sitt ansvar och skyddar det i samband med att barnet riskerar utsättas för ett 

barnäktenskap men som en konsekvens begränsas barnets fri- och rättigheter. För att förstå 

barnets ställning vore det intressant att vidare utreda hur stora inskränkningar av ett barns fri- 

och rättigheter som kan legitimeras för att skydda ett barn från en närstående.  

 

Vidare vore det även av intresse att undersöka andra sätt att skydda barn från ett ofrivilligt 

äktenskap utan att inskränka deras fri- och rättigheter. Finns det sätt att göra utreseförbudet mer 

effektivt eller är det andra åtgärder som behöver vidtas. Organisationen Origo menar att 

utreseförbudet i stället bör kunna gälla tills dess att personen fyller 20 eller 21 år. Då vård med 

stöd av 2 § LVU om miljöfall endast kan ges till ett barn tills dess att denne fyllt 18 år bör det 

vidare utredas om barnets skyddsbehov inte kvarstår efter dess att denne blivit myndig. 

Sveriges åtaganden, enligt art. 16 CEDAW, att skydda flickor från tvångsäktenskap kvarstår 

även efter att hon fyllt 18 år. Ett utreseförbud i linje med Origos förslag kan vara en väg att 

garantera rätten till att själv välja när och med vem ett äktenskap ska ingås tillsammans med. 

Även åtgärder för att skapa en vidare förståelse för vad det innebär för ett barn att bli bortgift 

för att påverka bilden av att gifta bort ett barn. Att kunskap är makt har vi fått lära oss sedan 

lång tid tillbaka. Som regeringen fastställde i proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot 

hedersrelaterad brottslighet behövs skyddet för hedersutsatta utökas. Nu när ett utreseförbud 

finns på plats är det av vikt att undersöka vilken effekt det faktiskt har på antalet barnäktenskap. 

Är det effektivt eller behöver Sverige göra mer för att skydda våra barn?  

  

 
249 Prop. 2019/20:131, s. 63. 
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