
Ökat skydd mot hedersbrott: 

Barnäktenskapsbrott, 

straffskärpningsgrund och utreseförbud 

– sammanfattning av proposition 

Sammanfattning av förarbeten 

Proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 

Regeringen kommer med flera förslag för att öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet. 

Till exempel föreslås det nya brottet barnäktenskapsbrott som kan ge fängelse i upp till fyra 

år. Regeringen föreslår också en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det 

föreslås även ett nytt verktyg i form av utreseförbud för barn som riskerar att föras ut ur 

Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas. Utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten 

efter ansökan av socialnämnden. Socialnämnden ska även kunna få besluta om ett tillfälligt 

utreseförbud. Utreseförbud ska medföra passhinder, passåterkallelse och spärrmarkering. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. 

Sammanfattning 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar 

grundläggande fri- och rättigheter för främst flickor och unga kvinnor, men även för unga 

mäns och för unga hbtq-personer. Konsekvenserna av hedersrelaterat våld och förtryck är 

enligt regeringen oacceptabla. Den hedersrelaterade brottsligheten ska bekämpas och det 

måste göras i större utsträckning än vad som sker idag. 

Regeringen föreslår därför ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra 

år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap 

eller en äktenskapsliknande förbindelse. 

Vidare föreslår regeringen en ny särskild straffskärpningsgrund som innebär att om ett motiv 

för brottet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande 

omständighet vid bedömningen av straffvärdet. 

Regeringen föreslår också ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i 

syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder mot 

att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur 

Sverige i strid med ett utreseförbud. 
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De aktuella förslagen innebär ändringar av bland annat brottsbalken (BrB), lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), socialtjänstlagen (SoL) och passlagen. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. 

Bakgrund 

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? 

Med hedersrelaterat våld och förtryck avses att människor – främst flickor och kvinnor men 

även pojkar, män och hbtq-personer – begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och 

våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Hedersrelaterat våld och 

förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa 

föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll av flickor och 

kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och 

rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. 

I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarlig brottslighet såsom till exempel 

hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de individer som försöker trotsa kontrollen 

kan följderna bli allvarliga. 

Tidigare åtgärder mot problemen 

Ett flertal åtgärder har vidtagits mot hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom 

lagstiftning. Den 1 juli 2014 kriminaliserades till exempel äktenskapstvång, vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa samt försök och förberedelse till äktenskapstvång. Den 1 juli 2016 

kriminaliserades även stämpling till äktenskapstvång. I samband med kriminaliseringen av 

äktenskapstvång tog Sverige dessutom bort möjligheten för personer under 18 år att få 

tillstånd att gifta sig, så kallad äktenskapsdispens. 

Sedan den 1 januari 2019 gäller också skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap 

som ingåtts med barn utan anknytning till Sverige (se 1 kap. 8 a § lag om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). Då infördes en ny huvudregel som 

innebär att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. 
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En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv 

Regeringen föreslår att en särskild straffskärpningsgrund införs som innebär att det vid 

bedömningen av straffvärdet ska ses som en försvårande omständighet om ett motiv för 

brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande 

grupps heder. Regeringen föreslår att detta införs genom en ny punkt i 29 kap. 2 § 

brottsbalken. 

Hedersrelaterad brottslighet kan innebära en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

Sammantaget är de offer som utsätts för hedersrelaterad brottslighet även en synnerligen 

utsatt grupp som drabbas särskilt svårt. Oftast är det barn och kvinnor som drabbas. Mot den 

bakgrunden anser regeringen att det bör finnas utrymme att åsätta brott med hedersmotiv ett 

högre straffvärde än annan likartad brottslighet som inte är hedersrelaterad. 

 

Ny straffbestämmelse om barnäktenskapsbrott 

En ny straffbestämmelse om barnäktenskapsbrott bör införas. Bestämmelsen ska omfatta den 

som begår en sådan gärning som avses i bestämmelsen om äktenskapstvång mot en person 

som inte har fyllt 18 år samt den som förmår eller tillåter en person som inte har fyllt 18 år att 

ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. 

Straffbestämmelsen ska gälla även om den som begår gärningen inte haft uppsåt till men varit 

oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte fyllt 18 år. 

Straffet ska vara fängelse i högst fyra år. Försök, förberedelse och stämpling till 

barnäktenskapsbrott ska vara straffbart. Barnäktenskapsbrott och försök till detta brott ska 

undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Svensk domstol ska inte vara förhindrad att döma 

till påföljd som är strängare än vad som är föreskrivet för brottet enligt lagen på 

gärningsorten. 

För att komma åt även mildare påtryckningar som används för att förmå någon att ingå 

äktenskap, det vill säga påtryckningar som inte kvalificeras som olaga tvång, omfattar 

bestämmelsen om äktenskapstvång även att gärningsmannen utnyttjar en persons utsatta 

belägenhet och därigenom förmår personen att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande 

förbindelse. 

Förutom civilrättsligt giltiga äktenskap omfattas äktenskapsliknande förbindelser av 

bestämmelsen om äktenskapstvång. 
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Vilseledande till barnäktenskapsresa kriminaliseras 

Bestämmelsen om vilseledande till tvångsäktenskapsresa utvidgas till att omfatta att genom 

vilseledande förmå ett barn att resa till en annan stat än den där barnet bor, i syfte att barnet 

där ska utsättas för en sådan gärning som avses i den nya bestämmelsen om 

barnäktenskapsbrott. Brottsbeteckningen ändras till vilseledande till äktenskapsresa. 

Vissa bestämmelser blir subsidiära till bestämmelsen om människohandel 

Bestämmelserna om äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott och vilseledande till 

äktenskapsresa görs uttryckligen subsidiära till bestämmelsen om människohandel. 

Bestämmelserna ska alltså tillämpas endast om bestämmelsen om människohandel inte är 

tillämplig. 

Lagstiftningen om ofrivilliga äktenskap är i övrigt ändamålsenligt utformad 

Regeringens bedömning är i övrigt att de nuvarande straffskalorna för såväl äktenskapstvång 

som vilseledande till äktenskapsresa framstår som väl avvägda. Det finns därför inte något 

behov av ändringar av dessa. Försök, förberedelse eller stämpling till vilseledande till 

äktenskapsresa bör inte kriminaliseras. Underlåtenhet att anmäla eller annars avslöja 

äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott eller vilseledande till äktenskapsresa bör inte 

kriminaliseras. Tvång att vara kvar i ett äktenskap eller i en äktenskapsliknande förbindelse 

bör inte omfattas av bestämmelserna om äktenskapstvång eller barnäktenskapsbrott. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) bör inte heller ges i uppdrag att införa nya brottskoder för 

brott med hedersmotiv. 

 

Utreseförbud för barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå 

äktenskap eller könsstympas 

Regeringens bedömning är att det finns behov av att kunna inskränka möjligheten för barn att 

resa utomlands om de riskerar att föras utomlands eller lämna Sverige för att ingå äktenskap 

eller en äktenskapsliknande förbindelse eller utsättas för könsstympning. Ett utreseförbud som 

avser dessa fall bör därför införas. 

Ett sådant utreseförbud är enligt regeringen förenligt med grundläggande fri- och rättigheter 

om bland annat rörelsefrihet, se regeringsformen (RF). 
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Bakgrund och läget idag 

Några rättsliga verktyg som specifikt syftar till att motverka att barn och unga ingår äktenskap 

utomlands eller könsstympas utomlands finns inte i dagsläget. Istället finns det viss allmän 

lagstiftning som gör det möjligt att ingripa, både mot en person som kan komma att begå en 

sådan gärning och mot en misstänkt gärningsman. Det finns också skydd för en person som 

riskerar att utsättas för sådana brott utomlands. Inom ramen för socialtjänstens verksamhet 

finns även möjlighet till stöd och skydd, enligt bland annat LVU och SoL. Idag finns det alltså 

endast begränsade möjligheterna för svenska myndigheter att ingripa med tvångsåtgärder för 

att förhindra att personer med anknytning till Sverige förs ut ur landet för att ingå äktenskap 

eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. 

Förutsättningar för utreseförbud 

Utreseförbud ska endast kunna meddelas för barn. Utredningen anger inte vilken anknytning 

ett barn ska ha till Sverige för att ett utreseförbud ska kunna meddelas. Regeringen anser att 

för att utreseförbud ska kunna meddelas måste risken för barnet vara påtaglig. Något krav på 

att ett bortförande ska vara menligt för barnet uppställs inte eftersom det redan ligger i sakens 

natur att den aktuella situationen är skadlig för barn. Utreseförbud ska kunna meddelas även 

om förutsättningarna för vård enligt LVU inte är uppfyllda. Barnets samtycke eller medverkan 

ska inte hindra beslut om utreseförbud. Regeringen går även igenom övriga kriterier för 

utreseförbud och socialnämndens skyldighet att tillhandahålla stöd och skydd. 

Utreseförbudet regleras i LVU 

Utredningen föreslår att bestämmelserna om utreseförbud ska föras in i LVU. Regeringen 

lyfter fram att en tydlig fördel med att placera bestämmelserna i LVU är att förfarandet vid en 

ansökan om utreseförbud kan vara detsamma som i andra mål enligt LVU och följa den 

etablerade ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och förvaltningsrätt 

Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten 

Beslut om utreseförbud ska meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. 

Socialnämndens ansökan ska innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de 

omständigheter som utgör grund för att den unge behöver skyddas genom ett utreseförbud, 

tidigare vidtagna åtgärder, hur relevant information lämnats till den unge, vilket slags relevant 

information som lämnats och den unges inställning. 

Omprövning och upphörande av ett utreseförbud 



Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex månader från dagen för 

beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande 

inom sex månader från senaste prövning. Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud, 

ska socialnämnden besluta att utreseförbudet ska upphöra. Ett utreseförbud upphör senast när 

den unge fyller 18 år. 

Socialnämnd får besluta om tillfälligt utreseförbud 

Socialnämnden ska få besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att ett 

utreseförbud behövs och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till 

risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige. 

Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas ska nämndens 

ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat få besluta om ett sådant 

förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När socialnämnden har 

ansökt om utreseförbud, ska även rätten få besluta om ett tillfälligt utreseförbud. 

Ett beslut om tillfälligt utreseförbud ska gälla omedelbart. 

Handläggning och upphörande av ett tillfälligt utreseförbud 

Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud, ska det beslutet underställas 

förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Beslutet och handlingarna 

i ärendet ska tillställas rätten. Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart det kan ske. Om 

det inte finns synnerliga hinder, ska prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet 

och handlingarna kom in till rätten. Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom 

föreskriven tid, upphör det tillfälliga utreseförbudet. Om socialnämnden har beslutat om ett 

tillfälligt utreseförbud efter det att nämnden har ansökt om ett utreseförbud, ska beslutet 

underställas den rätt som prövar frågan om utreseförbudet. 

Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt utreseförbud, ska socialnämnden 

inom fyra veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om ett utreseförbud. 

Förvaltningsrätten ska få medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning gör det 

nödvändigt. 

Ett tillfälligt utreseförbud ska upphöra om socialnämnden inte inkommer med en ansökan till 

förvaltningsrätten om utreseförbud inom föreskriven tid och inte heller förlängning av den 

föreskrivna tiden har begärts. Ett tillfälligt utreseförbud ska också upphöra när rätten avgör 

frågan om utreseförbud. Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud, ska 



socialnämnden besluta att detta genast ska upphöra. Ett sådant beslut ska också få meddelas 

av den rätt som prövar en fråga om utreseförbud. 

Om ett tillfälligt utreseförbud har meddelats, ska förvaltningsrätten ta upp målet till avgörande 

inom två veckor från den dag ansökan om utreseförbud kom in. Förvaltningsrätten ska få 

förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan omständighet gör det 

nödvändigt. 

I mål om tillfälligt utreseförbud ska förvaltningsrätten vara domför med en lagfaren domare 

ensam. Nämndemän behöver inte ingå i rätten vid handläggning i kammarrätten av mål om 

tillfälligt utreseförbud. 

Möjlighet att meddela undantag från ett utreseförbud 

Socialnämnden ska för en viss resa få besluta om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud. 

Ett sådant beslut ska endast få fattas om det inte finns någon risk för att den unge förs 

utomlands eller lämnar Sverige eller under resan förs eller beger sig till annat land i syfte att 

ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. 

Kriminellt att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud 

Att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud 

kriminaliseras. Straffet ska vara fängelse i högst två år. För försök till brott ska det dömas till 

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 

Ett utreseförbud ska medföra passhinder, passåterkallelse och 

spärrmarkering 

Ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud ska medföra hinder för utfärdande av pass och 

utgöra skäl för passåterkallelse. I de fall där ett barn har meddelats ett tillfälligt undantag från 

ett utreseförbud ska ett provisoriskt pass kunna utfärdas. Passmyndighetens skyldighet att 

underrätta undersökningsledaren om en passansökan utvidgas. 

Ikraftträdande 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. 

Jenny Blomqvist 

Redaktör, jurist 

 


