
Åklagarmyndighetens uppdrag

Utreda brott
Lagföra brott (väcka åtal, strafförelägga)
Föra statens talan i brottmålsprocessen
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Äktenskapstvång
• Före 1 juli 2014 lagfördes tvång att förmå någon att 

ingå äktenskap som olaga tvång i 4 kap 4 §
brottsbalken.

• Den 1 juli 2014 trädde nya straffbestämmelser i kraft i 
syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap.

• Två nya brott infördes; äktenskapstvång och
vilseledande till äktenskapsresa i 4 kap. 4c och 4d §§
brottsbalken. 

• Dessutom togs möjligheten bort för en person under 
18 år att kunna gifta (tidigare fanns möjlighet till 
äktenskapsdispens).

• Förekommer i hederskulturer (hederskontext)
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Äktenskapstvång (4 kap. 4 c § brottsbalken)

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

Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår 
någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås 
enligt regler som gäller inom en grupp och som innebär att 
parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller 
skyldigheter i förhållande till varandra, och innefattar frågan om 
upplösning av förbindelsen. 
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Svårigheter med att bevisa äktenskapstvång

En grundläggande svårighet
Straffsanktionerade gärningar i en hederskontext är synnerligen 

svårutredda på grund av att gärningarna är kollektivt förankrade, i detta 
fall att målsäganden ska giftas bort

Rekvisit som måste styrkas:

”Olaga tvång”: Genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig 
gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något (se olaga tvång i 4 kap 4 §
brottsbalken) eller

”Utnyttjande av utsatt belägenhet”: 
Krävs att det föreligger en utsatt belägenhet exempelvis om målsäganden befinner sig 
i utlandet och har svårt att ta sig hem eller har ett intellektuellt funktionshinder och 
detta faktum utnyttjas av gärningspersonerna. Barn kan ofta anses befinna sig i en 
sådan beroendeställning i förhållande till vuxna att detta utgör en utsatt belägenhet 
som kan utnyttjas av de vuxna. OBS: Dessutom krävs att denna belägenhet har 
utnyttjas av gärningspersonerna.
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Forts. svårt att bevisa 
äktenskapstvång

Rekvisiten:
Ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse: 

Om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som 
dels innebär att parterna betraktas som makar och anses ha 
rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra och dels 
innefattar frågan om uppösning av förbindelsen.

- Ofta svårt att bevisa - vanlig invändning är att ceremonin etc. 
varit något annat t.ex. en vanlig fest eller en förlovning etc. och 
att ett äktenskapsliknande förhållande därmed inte har inträtt.
- Dessutom kan det inte påräknas någon rättslig hjälp från den 
stat där äktenskapet ingåtts. 
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Vilseledande till tvångsäktenskapsresa (4 kap. 4 d § brottsbalken)

Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en 
annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen 
genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta 
belägenhet ska förmås att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan 
äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c §, döms för 
vilseledande till tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två år.
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Den straffbelagda handlingen

”genom vilseledande”
Vilseledandet kan bestå i att gärningsmannen hos 
målsäganden framkallar en oriktig uppfattning, eller 
vidmakthåller eller förstärker en oriktig uppfattning om 
resans syfte. Det kan ske genom uttryckliga lögner eller att 
gärningsmannen beter sig på ett sätt som förmedlar ett 
missvisande budskap. 

Krav på kausalitet: Målsäganden ska genom 
vilseledandet förmåtts att företa resan.

Effekten: Ansvar förutsätter inte att något äktenskap 
kommit till stånd utan gärningen är fullbordad när resan 
har företagits, dvs att målsäganden anlänt till utlandet.
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Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU)

• Barn som befinner sig i en hederskontext och riskerar av giftas 
bort kan komma att bli föremål för LVU-vård.

• Kammarrätten i Göteborg, 2017-09-19, Mål nr 4100-17:

15-årig flicka i en familj med stark hederskultur. Hon kunde inte själv 
bestämma sin livspartner och familjen begränsade hennes liv. Det 
framgick bl.a. av moderns berättelse att de kulturella förhållanden som 
familjen levde i var sådana att kvinnor inte vågade säga nej till 
äktenskap. 15-åringen hade enligt kammar-rätten en befogad rädsla 
för att hon skulle kunna pressas till äktenskap utomlands före 18 års 
ålder. Rädslan var så stor att flickan övervägt ta sitt liv. 
Domslut: LVU m h t att flickans hemförhållande var sådana att de 
medförde en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skulle 
skadas.
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