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Yrkande angående tydlig information om 
risker med kusinäktenskap 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Förslaget från Demokraterna och Socialdemokraterna avslås.  

Yrkandet 
 
Att gifta sig med sin kusin är lagligt i Sverige och i de flesta andra länder. Även om 
kusingifte är lagligt så finns det risker med att kusiner skaffar barn med varandra, då barn 
kan drabbas av sjukdomar och missbildningar.  

Om det ska genomföras en nationell kartläggning så är det en fråga för riksdag och 
regeringen och i senare fall för en myndighet att genomföra samt informera om. Det är 
ingen kommunal fråga.  

Det går inte att blunda för att det finns koppling mellan hedersförtryck och äktenskap 
inom släkten. En koppling som ska tas på största allvar. Ingen ska tvingas att ingå 
äktenskap mot sin vilja och det utgör även ett brott i Sverige, då det innebär att genom 
olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en person att ingå ett äktenskap.  
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Yrkande angående – D och S yrkande angående tydlig 
information om risker med kusinäktenskap 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs Stad hemställer Socialstyrelsen att utreda hur utbrett kusingifte 
är i Sverige. 

Yrkandet 
 
Delar av det yrkandet som S och D lagt fram är just nu under beredning i 
riksdagens socialutskott1. Vi sverigedemokrater följer noggrant utvecklingen av 
moderaternas motion (bifogad länk) och hoppas att den bifalles. Debatt och 
beslut kommer upp i kammaren 2020-05-14. 

I avvaktan på den behöver inte Göteborg upprätta fler kostsamma, 
resurskrävande planer eller långa policydokument.  

När motionen är beredd, utredd och beslutad på riksnivå kan Göteborgs Stad ta 
del av Socialstyrelsens efterföljande rekommendationer och nationella 
upplysning om risker med kusinäktenskap. 

Kusinäktenskap är direkt relaterat till den höga invandring som 
socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i Göteborg och Sverige har 
vurmat och arbetat för i över två decennier. De senaste årens uppmärksammade 
hedersrelaterade tvångsäktenskap och barngiftermål i Sverige har nästan alla 
rört sig om kusinäktenskap. Amandakommissionen är ett typexempel på en 
aktion som uppstått till följderna av ett kusinäktenskap med tragiska följder. 

Sveriges generösa äktenskapsinvandring bidrar till ytterligare press på barn till 
invandrare från klankulturer att gifta sig med sina kusiner. Släkterna anammar 
klankulturen för att behålla egendomar, det egna blodet och kontrollen över 
klanen. 

I Mellanöstern är förekomsten av kusinäktenskap mycket vanligt. I Pakistan och 
Saudiarabien är fler än 50% av äktenskapen kusingiften. I ett reportage från Idlib 
2017 rapporterar Rezan Al-Sayid att mer än hälften av äktenskapen är mellan 
förstakusiner. Parens föräldrar har även de gift sig med sina kusiner. Kusingifte i 
flera led ökar de medicinska riskerna ytterligare. 

 
1  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022887 
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I en brittisk studie av kusinäktenskap, undersöktes 11 396 barn. Studien 
visade att risken för födelsedefekter är 200% större än hos barn födda av 
föräldrar som inte är nära besläktade. 

Barnens föräldrar har ursprung från Pakistan, där kusinäktenskap är vanligt och 
socialt accepterat. I studien kunde 33% av alla födelsedefekter direkt relateras till 
att föräldrarna var kusiner. 386 barn (3 procent) av de 11 396 hade en medfödd 
missbildning. Det är dubbelt så högt som för hela Storbritannien.  

Av de drygt 11 000 barnen som föddes i området hade 2 013 (18 procent) 
föräldrar som var kusiner. Det var mer än dubbelt så vanligt att barn till kusiner 
hade en medfödd missbildning än barn i området vars föräldrar inte var kusiner. 

Kusingifte som skapar genetiska problem kallas inavelsdepression.  

Barn blir till genom att genkopior från pappans spermie kombineras med 
genkopior i mammans ägg. Det befruktade ägget får två kopior av varje gen, ett 
slags garanti för att allt ska gå bra – om den ena är skadad så fungerar den 
andra. Denna garanti gäller inte fullt ut vid kusingifte eller annan inavel, risken 
ökar för att ingen av barnets två genkopior är frisk. 

Vi människor har mer än 20 000 gener i vår arvsmassa. Det finns många 
varianter av varje gen, så sannolikheten att få två identiska kopior av en viss gen, 
från mamma respektive pappa, är mycket liten. Om nära släktingar får barn med 
varandra, ökar risken betydligt. Är kopiorna skadade, uppstår ofta någon form av 
sjukdom.  

I dag är cirka 3 000 genkopior kända för att ha koppling till sjukdom. Ytterligare 
nära 2 000 är kända för sjukdomar orsakade av skadade genkopior. En del av 
sjukdomarna är ovanliga, allvarliga och svåra att bota. 

Kusingiften är inte bara ett hälsoproblem. I kombination med klaner är det också 
ett demokratiproblem. En gång bekämpade kyrkan klankulturen i Europa med 
förbud – något som banade väg för demokrati och välstånd.  

I Danmark har myndigheterna gett ut en broschyr  

Här upplyser man tydligt om att kusinäktenskap kan leda till att barnen blir 
handikappade. Man åberopar forskning som visar att risken för medfödda 
handikapp och sjukdomar är dubbelt så hög i kusinäktenskap och ännu högre om 
medfödda sjukdomar finns i familjen eller om ingifte förekommit i flera led 
dessförinnan. I Sverige är det fortfarande en tabubelagd fråga, omgärdad av 
rädsla.  

 

Skriftlig fråga i riksdagen 2017/18:415 från (SD) till (S) 

”I dag saknas relevant statistik för hur vanligt förekommande det är med 
äktenskap mellan kusiner. Eftersom statistiken saknas är det svårt att bedriva 
forskning eller göra undersökningar på området. Detta har tidigare påtalats av 
socialdemokratiska ledamöter under den tid som regeringsunderlaget bestod av 
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partier från Alliansen. Man skulle därför kunna tro att statistik skulle börja föras av 
en ny regering som har ett socialistiskt stöd, men så verkar inte vara fallet.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi: 

 Avser statsrådet och regeringen att agera för förbättrad statistik om äktenskap 
mellan kusiner och i så fall på vilket sätt?” 

Frågan besvarades av Ardalan Shekarabi 2017-12-06 

”SD har frågat mig och regeringen om vi har för avsikt att agera för förbättrad 
statistik om äktenskap mellan kusiner och i så fall på vilket sätt?  

Bakgrunden till frågan är att det, enligt frågeställaren, i dagsläget saknas relevant 
statistik för hur vanligt förekommande det är med äktenskap mellan kusiner. 
Eftersom statistiken saknas är det svårt att bedriva forskning eller göra 
undersökningar på området. 

Bestämmelser om hindersprövning finns i äktenskapsbalken. Kusingifte ingår inte 
bland förhållanden som kan innebära att hinder mot äktenskap föreligger.  

Jag har inte för avsikt att ta något initiativ i den riktningen. 

Stockholm den 13 december 2017 

Ardalan Shekarabi” 

Socialdemokraterna på riksnivå bekräftar därmed att de inte är intresserade 
av att driva frågan vidare över huvud taget. 

Även riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson (SD) har ställt frågor om 
kusinäktenskap och har erhållit ett svar med ett lika vagt intresse och 
engagemang som Shekarabi, att driva frågan vidare av Morgan Johansson (S)2  

 

 

 

 

 

 
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-
kusingifte_H512365 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-kusingifte_H512365
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-kusingifte_H512365


 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 

  

   

Yrkande angående tydlig information om 
risker med kusinäktenskap  

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och 

information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

2. Göteborgs Stad tillskriver regeringen och hemställer att de ger Socialstyrelsen i 

uppdrag om att utreda hur utbrett kusingifte är i Sverige samt att genomföra nationell 

upplysning om riskerna med kusinäktenskap.  

 

Yrkandet 
 

Kusinäktenskap är vanligt inom hederskulturen vilket överläkare Camilla Starck påtalade 

i en text som nyligen publicerades i tidningen Sjukhusläkaren samt på Expressen debatt:  

”Kusingifte är en del av hederskulturen, där giftermål inom släkten anses gynnsamt för 

familjens rykte och heder. Att gifta sig inom släkten kan vara förväntat och bestämt sedan 

födseln. Ibland accepteras det av parterna som underkastat sig familjens normer och 

ibland gör man motstånd. I värsta fall mördas den som vägrar. Ibland går parterna med på 

något de egentligen inte vill”. 

Kusinäktenskap är ofta arrangerade äktenskap. Att påverkan eller direkt tvång är vanligt 

förekommande bland kusingifte syns inte minst vid en överblick av svenska rättsfall 

gällande brotten tvångsäktenskap samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa där just 

kusingifte förekommer. I tjänsteutlåtandet till grund för Göteborgs plan mot hederskultur 

nämns även problematik med kusinäktenskap. 

Överläkare Camilla Starck argumenterar för de medicinska såväl som de sociala problem 

som utbrett kusinäktenskap innebär och menar, att ”information om riskerna med 

kusinäktenskap borde utgöra en självklar folkhälsofrämjande insats”.  

Det är väl medicinskt belagt att kusiner eller släktingar som får barn med varandra är ett 

fenomen som på gruppnivå, medför negativa konsekvenser – både medicinskt och socialt.  

 

Kommunstyrelsen  
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Demokraterna, Socialdemokraterna  
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Prestigefulla tidskriften The Lancet, publicerade 2013 en omfattande studie som visar att 

risken för medfödda missbildningar kraftigt ökar om fadern och modern är kusiner. 

Studien gjordes mot bakgrund av att myndigheter i brittiska Bradford sett ett högre 

antal medfödda missbildningar hos barn till föräldrar med ursprung i Pakistan, där 

kusinäktenskap är relativt vanligt och socialt accepterat. Studien omfattade 11 000 

nyfödda och visade att risken för missbildningar var dubbelt så höga i familjer där 

föräldrarna var kusiner.  

Folkhälsoupplysande strategier kring riskerna med kusingifte kan bidra till att motverka 

fortplantandet av hederskultur i Sverige. Att samhället tydligt signalerar riskerna med 

sedvänjan kan också göra det lättare att säga nej för den som pressas av sin släkt att låta 

sig giftas bort med en släkting. Göteborg behöver gå före.  
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