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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen granskar hur ensamkommande unga tjejer, som uppges vara gifta, 

konstrueras i Migrationsverkets och Socialstyrelsens publiceringar om barn som kommer till 

Sverige och uppges vara gifta. Problematiken kring barnäktenskap har de senaste åren ökat 

enligt myndigheterna. Fokus i den här studien ligger främst på ensamkommande tjejer, då de i 

dessa texter får ett visst utrymme medan de i andra sammanhang, inte minst i 

medierapportering, tenderar att glömmas bort i skuggan av de ensamkommande killarna. 

Undersökningen av texterna utgår ifrån en diskursanalytisk ansats med fokus på makt, kunskap, 

subjektspositioner och diskurser, för att synliggöra hur ensamkommande tjejer som uppges vara 

gifta framställs i publikationerna. Vidare presenteras tre teman som identifierats i läsningen av 

materialet och som i uppsatsen analyseras; Vilja med förhinder, rasifieringsprocesser och 

heder, samt tjejer som är och har problem. Studiens främsta slutsatser är att ensamkommande 

tjejer som uppges vara gifta hamnar mitt emellan omöjlig och möjlig. De framställs som 

oförmögna till egen vilja, där vuxna bör tala för dem och ge dem rätt information så att de kan 

skapa förståelse för sin egentliga vilja. De rasifieras utifrån sin kulturella bakgrund där 

antaganden om kulturella- och traditionella praktiker i relation till äktenskap och heder kopplas 

samman. Dessutom blir de symboler för gränsen mellan det svenska och icke svenska där de 

målas ut till problem: för sig själva och för samhället. Information om möjligheter och 

rättigheter i Sverige skrivs fram som lösning på problemen.  

 

Nyckelord: Ensamkommande tjejer, barnäktenskap, diskursanalys, Socialstyrelsen, 

Migrationsverket 
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Förord: 

 

Året var 2016. Kylan brände emot mina kinder samtidigt som ja g hade tappat 

känseln i mina frusna tår. Snön låg på marken. Jag minns hur jag stod kvar runt 

hörnet av byggnaden, nervös inför min första dag på nya jobbet. Jag ställde mig 

själv frågan; Lisa, hur tänkte du nu? Inte kan väl du jobba med människor, 

ungdomar, barn, som flytt från krig.  Året är 2018. Snart ligger snön lika vackert 

mot marken. Tårna snart lika frusna och kinderna lika röda som då, för snart två 

år sedan. Jag, som för snart två år sedan undrade vad jag hade gett mig in på, är 

idag en helt annan än hon som stod där osäker, rädd och oerfaren. Jag har under 

dessa två åren fyllts av så mycket kärlek, hopp och glädje. Samtidigt har jag 

upplevt ilska, sorg, frustration. Och hopplöshet. Under dessa två år har samhället 

svikit om och om igen. Jag vägrar vara en av de som också sviker. Året är 

fortfarande 2018 och jag sitter och skriver på denna uppsats. Den är tillägnad er, 

ni människor, ungdomar och barn som jag under dessa två år stött på, tack för allt 

ni gett mig. Jag önskar er all lycka, glädje och välmående genom livets gång!  
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1. Inledning 

 

Under 2015 sökte 162 877 människor efter ett tryggt liv i Sverige, siffran är en av de högsta 

någonsin (migrationsinfo.se 2016). Av de som tog sig till Sverige var 35 369 ensamkommande 

barn. Definitionen av ensamkommande barn är personer under 18 år som söker skydd i Sverige 

utan vårdnadshavare. Av de barn som sökte skydd var 32 522 killar och 2 847 tjejer 

(Migrationsverket 2016, 2018). Det är om dessa tjejer1 som föreliggande uppsats handlar om. 

 

Debatten kring mängden flyktingar som kom till Sverige 2015 har den senaste tiden kommit att 

handla om alla de ensamkommande barn och unga pojkar/män som kom till Sverige. Samhällets 

misstro mot dessa pojkar har ökat och extrema åsikter har växt fram, där åldersbedömningar 

har införts och högerextrema grupper har mobiliserat. Det fokus som debatten haft på 

ensamkommande pojkar har lett till osynliggörandet av en annan viktig grupp, 

ensamkommande tjejer. Ensamkommande tjejer tenderar att bli bortglömda och när de faktiskt 

omtalas är det inte sällan i relation till barnäktenskap och heder (Se t.ex. Sveriges Radio 2018, 

SVT Nyheter 2018, Aftonbladet 2017, Expressen 2017). Tjejer som flytt till Sverige tenderar 

att rasifieras, speciellt i relation till äktenskap. Det innebär att de i samtalet om äktenskap och 

heder porträtteras som avvikande utifrån normer om ”svenskhet”. Enligt tidigare forskning ses 

de som tjejer som befinner sig i hedersproblematik. Heder ses som någonting som de andra har 

och som tjejer är fast i, där västvärlden porträtterats som räddning (Sixtensson 2018, Karlsson 

2014, Carbin 2010). Vidare tenderar unga tjejer att behäftas med en rad problem (Svender 

2012). Vad händer då när allt detta sammanlänkas? När tjejerna inte bara är tjejer, utan också 

ensamkommande barn, samtidigt som de också antas fastklämda i en hedersproblematik som 

de måste räddas ut ur?  

 

Migrationsverket och Socialstyrelsen har efter 2015 publicerat rapporter skrivna om 

barnäktenskap och heder. Migrationsverket genomförde en intern utredning om handläggning 

av dessa ärenden, med titeln Är du gift? Utredning av handläggningen av barn som är gifta när 

                                                      
1 I uppsatsen används begreppet tjej av den anledningen att det ger upphov till en större inkludering. I Flicka och tjej (2013) 

skriver Magnusson om de olika användningsområden som begreppen har och deras historiska utveckling. Flicka har en tendens 

att innefatta negativa egenskapen medan det tillskrivs fler positiva karaktärsdrag i ordet tjej. Flicka antas också var mer kopplat 

till ålder än tjej, vilket gör att fler har möjlighet att relatera till begreppet. Magnusson skriver också att variationerna gällande 

vad som tillskrivs ordet skiljer sig. Tjej kan innefatta allt från att vara tuff, bra, självständig till kaxig, populär och busig medan 

flicka har en snävare förhållningsram och kopplas an till sådant som väluppfostrad, snäll och duktig (Magnusson 2013). Jag 

vill i så stor uträckning som möjligt undvika att i min studie tillskriva någon felaktiga egenskaper. Jag vill även att min målgrupp 

ska kunna identifiera sig med uppsatsen i så stor utsträckning som möjligt och för att jag på bästa sätt ska nå detta, väljer jag 

att använda mig av begreppet tjej. Begreppet tjej kommer att användas genomgående trots att referenser som nämns i uppsatsen 

valt att använda annat begrepp, med undantag från citat.  
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de söker skydd i Sverige (2016). Socialstyrelsen genomförde en analys av socialtjänstens arbete 

med dessa barn, som heter Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – analys av 

socialtjänstens handläggning (2017). Därefter konstruerade de en vägledning för personal som 

arbetar med barn och unga som drabbats av problematiken, med titeln Barn som kommer till 

Sverige och uppges vara gifta – vägledning för socialtjänsten (2018). Socialstyrelsens 

vägledning utgår delvis från Migrationsverkets rapport, deras genomförda analys och den 

handbok som år 2016 publicerades för socialsekreterare och beslutsfattare som arbetar med 

ensamkommande barn. Socialstyrelsens skrift väckte stor uppståndelse med kritikstormar om 

hur vägledningen var utformad. Socialstyrelsen menade i sitt uttalande om rapporten att 

vägledningen hade uppfattats innehålla en viss normalisering av barnäktenskap och att de inte 

uppfattades stå på barnets sida i frågan. Detta menar de delvis grundar sig i bristande kunskap 

gällande den lagstiftning om äktenskap som ingåtts utrikes. Lagstiftningen säger att ett 

äktenskap som ingåtts utomlands ska erkännas i Sverige så länge det är giltigt enligt lagen i det 

land där det ingicks. Uppståndelsen ledde till att Socialstyrelsen dagen efter publicering drog 

in materialet, då de menade att deras budskap i materialet inte framkommit på rätt sätt. Efter 

genomgång av materialet publicerades det igen (UR 2018). Det är dessa ovan nämnda 

publiceringar som jag riktar blicken mot i denna uppsats. Mot bakgrund av att ensamkommande 

tjejer till stor del har glömts bort både vad gäller samhällets engagemang och resurser, och när 

de väl omtalas knyts de inte sällan an till problem med barnäktenskap, heder och 

könsstympning. På så sätt är det angeläget att förstå hur ensamkommande tjejer konstrueras och 

synliggörs i texterna, skapa förståelse för vad som möjliggör problemet och vilka antaganden 

som är bakomliggande.  

 

För att besvara dessa frågor kommer studien att teoretiskt och metodiskt grunda sig i ett 

diskursanalytiskt perspektiv med inspiration från Foucault. Det med anledningen av att 

analysera hur makt, subjektspositioner och diskurser styr möjligheten att tala om 

ensamkommande unga tjejer som uppges vara gifta.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur unga ensamkommande tjejer som uppges vara gifta 

konstrueras i myndigheternas texter. Studiens avsikt är att synliggöra kategoriseringar och 

föreställningar, i berättandet om tjejer med migrantbakgrund som kommer till Sverige och 
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uppges vara gifta. De grundläggande frågeställningarna som den här uppsatsen har som syfte 

att besvara är: 

 

1. Hur konstrueras unga ensamkommande tjejer i texterna?  

2. På vilket sätt konstrueras ensamkommande tjejer i relation till kulturell skillnad? 

3. Vilka eventuella problem skrivs samman med dessa tjejer i relation till makt och 

genuskonstruktioner? 

 

1.2 Disposition 

Efter studiens inledning presenteras den tidigare forskning som går i linje med den här 

uppsatsens syfte. Det är forskning som tidigare gjorts gällande ensamkommande barn, ung 

femininitet samt rasifiering och heder. Vidare presenteras studiens teoretiska ramverk som utgår 

ifrån en feministisk poststrukturalistisk ansats, med inspiration från Foucault med fokus på 

makt, kunskap och subjektspositioner. I metodkapitlet redovisar jag valet av metoden 

diskursanalys i relation till studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogör jag för hur 

materialet har behandlats. Metodkapitlet avslutas med en materialdiskussion för att tydliggöra 

hur texterna är konstruerade, belysa sådant som är viktigt att förstå i relation till materialet och 

ställningstaganden jag gjort därefter. Detta följs av studiens resultat och analysdel, där delar av 

materialet presenteras och analyseras utifrån tematiska indelningar, där även syfte och 

frågeställningar besvaras. Avslutningsvis följer en avslutande diskussion av resultat och 

analysdelen, i syfte att knyta ihop uppsatsen.  

 

2. Tidigare forskning: framställningen av ”de andra”  

 

I detta avsnitt ges en överblick av tidigare forskning om ensamkommande barn, flickforskning 

och forskning som gjorts om rasifieringsprocesser och heder.  Det är forskning som haft som 

syfte att titta på hur unga tjejer och kvinnor med migrationsbakgrund omskrivs, hur 

ensamkommande barn stigmatiseras och hur heder reproducerar ett ”vi och dem” tänkande i 

relation till kulturskillnader.  Dessa studier ligger nära i linje med min egen studie där jag ämnar 

att ur ett ytterligare perspektiv, tillsammans undersöka hur rasifieringprocesser och heder, 

ensamkommande barn som mindre mänskliga och genuskonstruktioner, möjliggör eller  

omöjliggör ett viss framskrivande av ensamkommande tjejer som uppges vara gifta. Något som 

tills nu, enligt min uppfattning, saknats. 
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2.1 Ensamkommande barn som ”mindre mänskliga” 

Mitt främsta fokus i denna uppsats är att se vilket handlingsutrymme subjektspositionen, 

ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, ges och hur dessa tjejer konstrueras. Därför har 

jag delvis utgått ifrån tidigare forskning om hur ensamkommande barn konstrueras. 

Forskningen har visat att ensamkommande barn som grupp symboliserar en mängd negativa 

saker (Hertz & Lalander 2017). Ensamhet är en sådan sak, det är inte bara något som dessa barn 

känner utan en samhällskonstruktion som de måste förhålla sig till. Samtidigt som de ensamma 

tagit sig till Sverige och redan innan känt känslan av ensamhet, når det ytterligare en dimension 

när de i det svenska samhället kategoriseras och behandlas som ensamma (barn). 

Kategoriseringen ”ensamkommande barn” kan ses som en symbol för och en reproducering av 

”vi och dem”. De tillskrivs egenskaper som står i kontrast med de egenskaper som ”svenskar” 

har. De antas inte ha samma grundläggande behov, rättigheter eller känslor som andra barn. De 

ensamkommande barnen avviker på så sätt att det finns bakomliggande antaganden i begreppet 

ensamkommande barn, att de här barnen har vissa särskilda problem som innebär andra 

specifika behov, till skillnad från andra barn som antas ha växt upp under ”normala” 

omständigheter och med en god familjerelation. Detta menar Herz och Lalander (2017) leder 

till att ensamkommande barn ses som ”osörjbara”.  

 

Att ensamkommande barn blir till några som inte är möjliga att sörja för beror på att de kriterier 

som krävs för att definieras som ”sörjbara” inte uppfylls av dessa barn. Kriterierna innebär att 

dessa barn måste ses som fullt mänskliga och några som liknar oss själva för att skapa en känsla 

av samhörighet, samtidigt som det måste vara möjligt att skapa hållbara och jämlika relationer 

(ibid). Att ensamkommande barn görs till avvikande resulterar i att de ständigt möter olika typer 

av gränser, allt från geografiska till sociala och mentala gränser. Det blir gränser som de här 

barnen navigerar och rör sig utefter, en typ av makt som begränsar deras rörlighet, skapade 

utifrån stereotypiseringar och fördomar. Ensamkommande barn tenderar att, i en västerländsk 

kontext, bli mindre mänskliga (Djampour 2018). Studierna visar hur ensamkommande barn 

ställs inför olika hinder, ses som avvikande från andra barn och där igenom ses som mindre 

värdefulla. Begreppet ensamkommande barn tenderar att fyllas med föreställningar som ger 

konsekvenser för dessa barns navigering i samhället, vilket jag anser är av betydelse att förstå 

de statliga publikationer som jag granskar för att se om den här förståelsen går att uttyda i 

texterna eller hanteringen av de ensamkommande barn som kommer till Sverige och uppges 

vara gifta. 
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2.2 Flickforskning 

Forskning som handlar om unga tjejer benämns som ’’flickforskning’’2 och dess uppkomst 

föddes ur den kunskapsbrist som fanns kring unga tjejer.  Det är ett relativt nytt forskningsfält 

som fick sitt uppsving under 1990-talet. De unga tjejerna hade glömts bort i forskningen och 

ett eget fält utvecklades för att studera unga tjejer, deras levnadssätt och deras erfarenheter 

(Rönnbäck 2015:35-37). Ung femininitet i text är något som har problematiserats tidigare inom 

flickforskningen (Peuravaara 2015, Svender 2012). Svender lyfter fram i sin forskning att unga 

tjejer utsätts för maktformer där vissa särskilda karaktäristiska drag betonas. Det handlar om att 

påverka individer, speciellt tjejer, till rätt beteende genom att erkänna vissa handlingar som 

normala och andra som avvikande. Två typer av unga tjejer skrivs fram av Svender, där de ena 

ses som kapabla och de andra som problematiska, där kategorier som invandrare och 

funktionshindrade spelar en betydande roll. Att vara en ung tjej betonas som ett problem i sig i 

samhället. Unga tjejer konstrueras som politiska subjekt som behöver befrias, informeras, 

förändras och förbättras i syfte att bli bra medborgare i framtidens samhälle (Svender 2012). 

Problematiseringen av tjejer som förbättringsprojekt i flickforskningen har i allra högsta grad 

relevans för min studie utifrån att tjejer framställs som några som måste läras upp till att bli en 

’’bra’’ tjej. Att bara vara tjej, i sig själv, räcker inte utan någonting ytterligare måste till.  

 

Unga tjejer med migranterfarenhet tenderar ytterligare att ses som offer med en rad tillskrivna 

problem. Att de ses som några som behöver räddas ut ur en hederskontext är sådant som 

flickforskning tidigare belyst (Carbin 2010, Sixtensson 2018, Karlsson 2014, Ambjörnsson 

2004). Dessa studier visar på hur tjejer med migranterfarenhet i Sverige konstrueras som vilsna 

med dubbla identiteter där västvärlden har som uppgift att leda dem på rätt bana, dels utifrån 

medierapportering, stereotypiseringar och fördomar. De tenderar att utifrån andras 

föreställningar porträtteras som passiva och förtryckta där deras kultur och oförståelse beskrivs 

som förklaringen till det. Dessa studiers synliggörande av konsekvenserna av implementerade 

fördomar och föreställningar hos individer och samhället i stort, ligger nära i linje med min 

studie och belyser viktiga poänger vad gäller villkor för ung femininitet, med och utan 

migrantbakgrund. Min studie om ensamkommande unga tjejer kan ses som ett bidrag till 

flickforskning ur ett annat mindre utforskat, men lika viktigt, perspektiv, där fokus till skillnad 

från tidigare forskning läggs på konstruerandet av unga ensamkommande tjejer som uppges 

vara gifta. 

                                                      
2 Läs mer om flickforskning i En bok om flickor och flickforskning (Frih & Söderberg 2010) 
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2.3 Rasifieringsprocesser och heder 

Att unga ensamkommande barn, tenderar att tillskrivas en rad negativa attribut, blir utifrån 

föregående forskning av Djampour (2018) och Hertz & Lalander (2017), explicit. Därigenom 

blir det oundvikligt att göra en koppling till rasifieringsprocesser och dess betydelse. Rasifiering 

till skillnad från rasism är de processer som ligger till grund för hur rasism uttrycker sig 

(Sixtensson 2018). Sixtensson menar att det är sådana processer som är centrala för tolkningen 

och förståelsen av andra människor. Exempel på det är hur egenskaper förstås och kopplas 

samman med olika attribut som hudfärg, hårfärg och religiösa praktiker. I rasifieringsprocesser 

är görandet av ras inom en hierarkisk ordning centralt, som grundar sig i en historisk och 

kolonial erfarenhet och kontext. I relation till den svenska kontexten där vitheten är normen och 

en markör för svenskhet, växer föreställningar om egenskaper och kulturellt avvikande 

praktiker fram. Vidare poängterar Sixtensson (2018) hur muslimska män och kvinnor tenderar 

att ses som ett hot mot Sverige och svenskheten. Hotet riktar sig också mot den västerländska 

jämställheten och kvinnoidealet där muslimska kvinnor symboliserar och tillskrivs en rad 

problem (2018:129).  

 

”Invandrar kvinnor/tjejer” som grupp symboliserar på samma sätt som ensamkommande barn, 

en mängd negativa saker. Muslimska kvinnor ses som problem, passiva och offer (Karlsson 

2014). Görandet av ”de andra” blir i relation till etnicitet, genus och religion ytterligare 

problematisk. Det finns för muslimska kvinnor två identiteter som de pendlar emellan. Dels den 

rätta muslimska kvinnan och å andra sidan en person som ur västerländsk synpunkt befinner 

sig i en kulturell nedgång (Karlsson 2014:280). Den patriarkala samhällsordningen som starkt 

förknippad med dessa kvinnors kulturella tillhörighet som något avvikande från det svenska, 

blir i svensk kontext paradoxal. Paradoxal eftersom att svensk politik präglas av jämställdhet 

som en viktig, svensk värdering men som i andra sammanhang visar på motsatsen, där kvinnor 

sexualiseras och inte har full tillgång till alla arenor (Karlsson 2014:23-24). Liksom 

flickforskningen är denna forskning av betydelse i analysen, utifrån kulturell skillnad, för att 

förstå konstruerandet av ensamkommande tjejer, som uppges vara gifta, i texterna framåt.  

 

Ytterligare dialoger där svenskhet sätts i motsatts till det kulturellt bundna är i samtalet om 

hedersvåld (Carbin 2010). Hedersrelaterat våld och förtyck är något som tillskrivs de andra. 

Det är något som har lett till att det idag finns en distinkt skillnad mellan mäns våld mot kvinnor 
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och hedersrelaterat våld. Denna distinkta skillnad är något som uppstått i en västerländsk 

kontext och där kultur betonas som den största skillnaden mellan dessa typer av våld. Det 

hedersrelaterade våldet är något som skrivs fram som tillhörande vissa traditionsbundna 

kulturer. Dessa tjejer, ”invandrarflickor” som Carbin skriver, skrivs fram som stående mellan 

två olika kulturer, där den ena, den svenska, symboliserar det moderna och rätta medan den 

andra ses som traditionellt och kvinnoförtryckande. Tjejerna porträtteras som ett problem för 

den svenska integrationspolitiken där dessa tjejers liv förväntas bestå av problem 

sammanhängande med hennes kulturella tillhörighet (ibid 2010:56,82). ”Hedersvåld ses som 

kulturellt betingat, medan våld utövat av ”svenskar” framställs som en kulturell avvikelse, utfört 

av enskilda män av individuella orsaker” (Carbin 2010:124). Carbins studie är intressant för 

min studie eftersom jag undersöker hur ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, 

framställs som offer för hedersproblematik, där deras äktenskap ses som kultur- och 

traditionsbundet. 

 

Studierna som jag valt att presentera i tidigare forskning påvisar konflikter kring framskrivandet 

av de andra, de som avviker och de som utgör ett hot mot svenskheten. Studierna är intressanta 

i relation till min studie då den ämnar att belysa hur de andra, ensamkommande unga tjejer som 

uppges vara gifta, genom diskursiva ramar i materialet kan konstrueras på vissa sätt men inte 

på andra.   

 

3. Teoretiskt ramverk  

 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras där den första delen tar 

avstamp i studiens genusvetenskapliga utgångspunkt, feministisk poststrukturalism. Därefter 

följer en beskrivning av de idéer från poststrukturalismen samt den feministiska 

poststrukturalismen som den här studien inspireras av och där viktiga teoretiska begrepp 

beskrivs.  

 

3.1 Feministisk poststrukturalism 

Föreliggande studie har en feministisk poststrukturalistisk ansats. Inom poststrukturalistisk 

feminism problematiseras begreppen kön och genus som något som inte går att separera ifrån 

varandra. Istället är utgångspunkten att uppdelningen kön och genus inte har någon given essens 

i sig då det är utförda handlingar som resulterar i ett kön/genus, inte tvärtom. Genus/kön blir 
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istället en effekt av mänskliga handlingar, där det ständigt krävs ett återskapande av vissa 

handlingar, för att tilldelas, själv skapa och upprätthålla, ett viss kön/genus (Ambjörnsson 

2004:13). Med andra ord krävs det ett återskapande av tex ”kvinnliga” handlingar för att 

upprätthålla och tilldelas ett ”kvinnligt” genus/kön. Den här förståelsen av 

genus/könskonstruktioner, som socialt skapat, är av vikt för att i analysen förstå hur det tar sig 

i uttryck i relation till ensamkommande tjejer, som uppges vara gifta. Det eftersom vissa 

handlingar eller icke-handlingar, gör att dessa tjejer tilldelas ett viss kön/genus med inbäddade 

föreställningar. Dessa förväntningar finns och upprätthålls ständigt runt om i samhället (ibid). 

Eftersom kön och genus är socialt konstruerat innebär det olika mycket handlingsutrymme 

beroende på kategoriseringar och föreställningar. Anses tjejerna i min studie, utifrån 

föreställningar om dem, följa de förväntande handlingsmönstret utefter ett kvinnligt genus/kön 

eller på vilket sätt gör de inte det? Då min ansats delvis syftar till att problematisera hur 

genuskonstruktioner i relation till unga ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, 

konstruerar dem som problematiska och därigenom begränsar deras handlingsutrymme, anser 

jag det av vikt att belysa hur genus/kön är en effekt av det.  

 

Poststrukturalismen som feministiskt perspektiv är intresserad av de olikheter och skillnader 

som existerar inom gruppen kvinnor (Svender 2012:32). Perspektivet vill lyfta vikten av att tala 

om olika förutsättningar för kvinnor runt om i världen och att kvinnor som grupp inte är 

homogen. Detta genom att problematisera skapandet av subjektet kvinnor (ibid). Vem blir till 

subjekt och utifrån vilka förutsättningar? Det är utifrån det här perspektivet som den här studien 

teoretiskt grundar sig. Det blir intressant att titta på hur och utifrån vilka premisser 

ensamkommande tjejer, som uppges vara gifta, skapas som subjektspositioner eftersom det 

inom feministisk forskning råder vissa teoretiska problem där det å ena sidan finns en 

essentialiserande representation av kvinnor samtidigt som vissa kvinnor inte representeras alls, 

utan förblir osynliga. Det finns ingen enhetlig bild av subjektet kvinnor, eller vad som utgör 

gruppen kvinnor (Butler 2011:50).  

 

Foucaults, som är en av poststrukturalismens betydelsefulla teoretiker, tankesätt vad gäller 

diskurs, makt och subjektsskapande är användbart inom den feministiska poststrukturalismen 

(Svender 2012:34) och kommer även att inspirera min studie både teoretiskt och metodiskt. 

Vidare följer en översiktlig förklaring av några av Foucaults många, invecklat sammansatta 

tankar och begrepp genom andra forskare som tidigare gjort ett försök att förklara hans 

tankemönster. 
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3.2  Teoretiska begrepp – med inspiration från Foucault  

Eftersom jag i denna uppsats vill undersöka hur diskurser i texterna konstruerar kategoriseringar 

och föreställningar i berättandet om tjejer med migrantbakgrund som kommer till Sverige och 

uppges vara gifta, har begreppet makt influerat hela studiens grund. Makt är ett väl känt och 

använt begrepp inom feministisk forskning (Svender 2012:34). Makt som begrepp används 

många gånger utan vidare förklaring. Detta för att det finns en allmän förståelse om vad makt 

är och hur det tar sig i uttryck. Foucault däremot är en av de som sätter sig emot den vanliga 

föreställningen av vad makt är och har banat vägen för en annan förståelse för maktens 

komplexitet. Att makt och dominans är synonymer är något som Foucault ställer sig emot. Makt 

är istället något som befinner sig utanför individer och gruppers förfogande och som cirkulerar 

igenom och emellan dem. Makten cirkulerar i hela samhället, på alla nivåer och förekommer i 

alla människliga relationer, utan en specifik utgångspunkt (Svender 2012:34). Den är beroende 

av intersektioner som kön, klass, erfarenhet, kunskap och ålder samtidigt som den befinner sig 

mellan stat och medborgare. Den genomsyrar och opererar i hela samhället (Hörnqvist 

2012:12). 

 

Vidare blir det omöjligt att separera makt och kunskap. Dessa begrepp går ständigt hand i hand 

med varandra. Det är genom makt och kunskap som diskurser blir till och organiserar världen 

runt omkring oss (Nilsson 2008:85). På så sätt är det möjligt att tala om makten som en slags 

styrning för att upprätthålla social ordning. Oftast visar sig inte makten som konkret och formell 

kontroll utan som informella styrningsinsatser genom maktprocesser för att uppnå ett viss syfte. 

En styrning som sker med hjälp av känslor, uppmuntran och positivitet snarare än aggressivitet, 

kontroll och förtryck. Ett sätt att utöva makt är genom att få andra att bete sig och handla utefter 

ens egna handlingar, för att styra dem åt ett visst håll. Istället för att staten står för den 

dominerande maktutövningen flyttas den istället ut till myndigheter och institutioner för att 

legitimera och sprida den ”rätta” kunskapen, som gör anspråk på att vara sann (Svender 

2012:35). Frågan blir därför, hur sker styrning i dessa myndighetspublikationer? Avsikten är 

att titta på hur konstruktioner av dessa tjejer görs möjliga genom föreställningen om önskade 

och/eller oönskade handlingar.    

 

Myndigheternas intention är att producera en viss kunskap i enlighet med handlingsmönstret. 

Kunskapen produceras om dem som är föremål för själva styrningen och baseras på 
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föreställningar om dem. Detta innebär allt från dokument, riktlinjer till insatser och 

publikationer (Svender 2012:36). Det i sig kan ses som en diskursiv praktik som formar 

möjligheter och förutsättningar för skapta kategorier. I relation till tankar om styrning, avser 

analysen i den här studien att synliggöra, belysa och problematisera myndigheters publikationer 

om ensamkommande tjejer som uppges vara gifta för att se vilken typ av kunskap och sanningar 

som legitimeras. 

 

Subjektspositioner är något som formas inom en viss diskurs, i en viss tidsrymd. 

Subjektspositioner är beroende av rådande diskurser som både möjliggör och begränsar 

människors handlande. Eftersom att det ständigt råder flertal diskurser samtidigt existerar även 

flertalet subjektspositioner parallellt. Diskurser styr hur vi människor i olika sammanhang, på 

olika platser och under olika tidpunkter kan föra oss. Vi lever våra liv genom de diskurser som 

råder och kan ses som ett slags filter vilka vi ser resten av världen igenom (Bergström & 

Ekström 2018:264).  

 

Svender (2012) betonar i sin studie vikten av att studera offentliga skrivningar om särskilt 

utsatta målgrupper. Ur Foucaults perspektiv är offentliga publikationer aldrig neutrala, utan 

innefattar maktrelationer som ligger inbäddade i kunskapen, som mynnar ut i normer och 

styrning genom dessa typer av diskursiva handlingar. Mot denna bakgrund är det av vikt att 

studera beskrivningar av och om ensamkommande unga tjejer som uppges vara gifta för att 

synliggöra hur de här teknikerna cirkulerar i texterna. Just hur detta görs, hur makten och 

styrningen ter sig och skapar dessa subjektspositioner är det, som enligt Foucaults perspektiv, 

är centralt (Svender:2012:37), och som jag i den här studien syftar till att belysa.  

 

För att studera hur makten opererar och genererar i subjektspositioner är det diskurser som här 

beskrivs och problematiseras. Diskurs kan kort och konkret, ur det här perspektivet, beskriva 

hur vi uppfattar verkligheten via tal och språkliga praktiker. Det är ett bestämt sätt som, 

beroende av tid och rum, gör att vi kan tala om och förstå världen runt omkring oss. Det 

bestämda sättet, diskurser, är samtidigt det som skapar den värld som vi sedan kan beskriva. 

Svender (2012) citerar i sin avhandling Foucault som tydligt beskriver komplexiteten med 

diskursbegreppet, ”As a practices that systematically form the objects of wich they speak” (ibid 

2012:39).  
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Diskurser, tvingar in verkligheten i kategorier och ramar, och där igenom sorteras vad som är 

möjligt att tala om och ej. Det är diskurser som legitimerar vad som uppfattas som sant eller 

inte, utifrån vad som är samhälleligt bestämt (Hörnqvist 2012: 165,169). Diskurser kan 

beskrivas som begränsningar för vad den får innehålla eller vad som utestängs (Nilsson 

2008:55). Utifrån syftet att titta på hur dessa tjejer konstrueras utifrån rådande diskurser vill jag 

således visa hur kategorier och ramar tar form i texterna där vissa saker blir möjliga att tala om 

och där andra utestängs. Det är vidare genom institutionella praktiker som diskurser tar och får 

form och där de också blir verkliga. De institutionella praktikerna producerar samtidigt 

individuella beteenden och attityder. De individuella handlingarna fungerar som bärare, 

producenter och effekter av maktrelationer (Svender 2012:40). Beteenden och attityder, blir de 

sanningar som möjliggörs genom diskursernas legitimitet och fungerar som utgångspunkt för 

de dominerade gruppernas maktutövning (Hörnqvist 2012:169).  På så sätt blir det i den här 

studien centralt att studera hur makt och kunskap producerar och möjliggör subjektspositioner 

för ensamkommande unga tjejer som uppges vara gifta. Hur det identifieras och undersöks, 

presenteras tydligare i nästa kapitel, studiens metodkapitel.   

4. Metod och material  

 

I följande kapitel presenteras studiens metodval, diskursanalys. Studiens teoretiska och 

metodiska utgångspunkter går i linje med varandra, där fokus i båda delarna läggs på begreppen 

diskurs, makt, subjektspositioner och kunskap. I den inledande delen av det här kapitlet 

presenteras diskursanalysens främsta utgångspunkter, därefter följer en beskrivning av hur 

metoden har använts i den här studien samt de analysfrågor som används för att analysera 

materialet. Avslutningsvis beskrivs bakgrunden till valet av myndighetspublikationerna, samt 

en materialdiskussion för att beskriva och belysa viktiga delar av materialet. 

Materialdiskussionen är till för att informera om sådant som är väsentlig att ha kunskap om för 

att tydligare förstå studiens resultat- och analysdel, samt val som gjorts därefter.  

 

4.1 Diskursanalysens utgångspunkter 

Den diskursanalytiska ansatsen är en väl utforskad och använd metod inom många 

vetenskapliga fält (Winther Jøergensen & Philips 2015). Det gör att det inte går att tala om 

diskursanalys som en enhetlig ansats med bestämt form utan istället som ett perspektiv som 

används på skiljaktiga sätt, tvärsöver vetenskapsgränserna och på varierande 

forskningsområden. Det som däremot är möjligt att gemensamt säga om diskurser och 
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diskursanalyser, som också tidigare nämnts, är att diskurser innefattar ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen. Diskursanalys består forskningsmässigt inte bara om ett metodiskt 

arbetssätt utan går samtidigt hand i hand med forskningens teoretiska ansatser, som 

presenterades i kapitlet ovan. Det eftersom att det diskursanalytiska användandet grundar sig i 

epistemologiska och metodologiska utgångspunkter (Winther Jøergensen & Philips 2015:7,10).  

 

Bergström och Ekström (2018) argumenterar för att det diskursanalytiska perspektivet är väl 

anpassat för att studera maktrelationer, skapandet av subjektspositioner och diskursiva 

förutsättningar för olika grupper och individer. På så sätt utgår diskursanalysen främst ifrån 

språkets komplexa betydelse för förståelser av verkligheten. Språket är aldrig neutralt utan 

ligger till grund för den kunskap och makt som cirkulerar i ett samhälle (ibid 2018:255). Mot 

bakgrund av det används de teoretiska begreppen ovan för att synliggöra hur den diskursiva 

ramen om ensamkommande unga tjejer som uppges vara gifta formas i texterna. 

 

Diskurser blir ett sätt att kategorisera och sortera i en annars ganska rörig verklighet. På så sätt 

är diskurser nödvändiga för förståelsen av världen runt omkring, där effekterna av diskurserna 

är det som tenderar att bli problematiskt. Vem har rätt att tala? Vilka gynnas och vilka 

missgynnas genom diskurser? Diskursanalysens ambition är att ta reda på vems vetande som 

genom diskurser legitimeras, normaliseras och vilkas vetande som inte lyfts fram (Bergström 

& Ekström 2018:256). Genom min läsning av dessa texter identifieras sanningar och kunskap 

som fungerar som en slags styrning. Följaktligen blir det möjligt att se vad som i diskurserna 

får ta plats, eller inte. I min analys studeras detta för att både visa på vad som får utrymme och 

hur det formar förutsättningar för subjektspositionerna.  Eftersom att jag i analysen 

problematiserar hur texterna utifrån maktrelationer möjliggör subjektskapande av 

ensamkommande tjejer, som texterna ämnar att handla om, används detta tillvägagångssätt. 

Kategoriseringar och ”sanningar” cirkulerar runt bland texternas många rader och som med 

hjälp av den här metoden både synliggörs och ifrågasätts.   

 

 

4.2  Metodiskt tillvägagångssätt  

En del i analysen av Migrationsverkets och Socialstyrelsens publikationer om barn som 

kommer till Sverige och uppges vara gifta, är att identifiera och problematisera de 

kategoriseringar och tematiska uppdelningarna som konstrueras i texterna. I texterna används 
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begreppet barn men i min studie kommer jag att använda mig av begreppet ensamkommande 

tjejer därför att majoriteten av de identifierade barnen är tjejer. Det primära steget i analysen av 

materialet är att finna vad som framställs som problem i texterna. Att synliggöra vilka och vad 

som framställs som problematiskt, synliggör samtidigt vilka och vad som inte gör det. Det första 

steget är på så sätt att begripliggöra vad och hur problem i texterna presenteras. Det finns inga 

skrivningar i dessa publikationer om varför eller hur just unga ensamkommande tjejer är 

problematiska eller en samhällsutmaning. Därför kommer en del av analysen i den här studien 

att handla om att uppmärksammas aspekter som i dessa texter kan kopplas an med 

ensamkommande tjejer. Detta eftersom publikationerna talar om barn, för att inkludera så 

många som möjligt, trots att majoriteten av dessa barn är tjejer. Mot bakgrund av att texterna 

främst innefattar tjejer och att tjejer tenderar att klumpas ihop med andra, väljer jag att i den här 

uppsatsen synliggöra dem. Därefter är det hur och på vilka sätt som tjejer skrivs fram som 

problem i texterna som min analys är ämnad för. 

  

Vidare går analysen ut på att identifiera de möjlighetsvillkor som texterna ger utrymme för; att 

identifiera sådana samhällsproblem som genomsyrar texterna och beskrivs som så pass 

allvarliga och utmanande, att de krävs särskilda insatser för att nå lösningar. Detta genom att 

jag identifierar de sammanhang där diskurser om dessa tjejer skapas och att jag lyfter fram de 

argument som stödjer den kunskap och problematik som genom diskurser legitimeras. Det blir 

därigenom möjligt att tala om vad som antas om dessa tjejer och vilka effekter det eventuellt 

kan generera. Det är i den här delen av analysen som kunskap och sanningar om 

ensamkommande unga tjejer, som uppges vara gifta, synliggörs och problematiseras.  

 

Ytterligare är en del av processen att fokusera på de maktprocesser som cirkulerar i texterna, 

det är även här som hur-frågorna är centrala för att urskilja hur dessa tjejer konstrueras. Vidare 

kommer maktens konsekvenser att diskuteras i relation till skapandet av subjektspositioner. Det 

görs för att synliggöra förväntningar som är sammankopplade med tjejer och som skapar ramar 

för hur tjejer ges möjlighet att handla på vissa sätt men inte andra. Frågeställningarna är 

inspirerade av Svenders (2012: 59-61) avhandling och Carol Bacchis ”What´s the problem 

represented to be-ansats” (Bergström & Ekström 2018) och anpassade efter min studie och dess 

syfte.  

 

Analysfrågorna som används som en hjälp i läsningen och analysen av materialet är: 
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• vilka och vad konstrueras som ett problem i dessa texter och varför? Vilka framställs 

som en utmaning för samhället? Vilka typer av utmaningar talas det om? 

• Vad är och var finns problemen som gör att vi måste lära om ensamkommande unga 

tjejer, som uppges vara gifta? Var finns och vad presenteras som lösningar på 

problemen? 

• Vilken kunskap eller antaganden är inneboende vid konstruerandet av tjejer och hur 

görs just dessa framställningarna av tjejer möjliga?  

• Vilken typ av subjektspositioner formas inom diskurserna och vilka handlingar 

möjliggörs och begränsas utefter det? Vilka kompetenser, beteenden och handlingar 

tillskrivs tjejer och vad efterfrågas? 

 

Analysfrågorna är endast en hjälp för att strukturera hanteringen av materialet och kommer i 

analysdelen inte att presenteras som frågeställningar. Resultat- och analyskapitlet kommer att 

vara uppdelad i teman; Vilja med förhinder, Rasifieringsprocesser och heder och Tjejer som är  

och har problem. De tematiska uppdelningarna har med hjälp av djupläsning av texterna, 

tillsammans med analysfrågorna identifierats som extra dominerande i texterna. Syftet med 

analysen är att synliggöra hur dessa unga ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, 

tenderar att konstrueras i de valda myndigheternas publikationer och knyts an till studiens 

teoretiska begrepp och tidigare forskning.  

 

4.3  Urval och material  

År 2015 fick Länsstyrelsen i Östergötland via sin nationella stödtelefon, kontakt med en ny 

sorts problematik. Den nationella stödtelefonen är en del av Länsstyrelsen Östergötlands 

regeringsuppdrag som sedan 2005 haft som uppgift att skapa och sprida kunskap om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Telefonen finns för yrkessamma och ideella som är i behov 

av råd och stöttning i den typen av frågor. Under 2015 kom ett flertal samtal att handla om 

ensamkommande flickor i barnäktenskap med äldre män, en problematik som under året kom 

att öka i jämförelse med tidigare år. I samband med att problemet ökade tog det nationella 

kompetensteamet kontakt med Socialdepartementet, Migrationsverket och Socialstyrelsen för 

att belysa problemet. Mötet synliggjorde en bristande kunskap om barnäktenskap i Sverige 

inom de institutioner som arbetar med och möter de berörda tjejerna. Mötet resulterade i de 

publikationer som den här studien grundar sig på, i en gemensam satsning mot att öka 

kunskapen om barnäktenskap (Hedersförtryck.se, Länsstyrelsen Östergötland).  
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Studien baseras på tre publiceringar från två svenska statliga myndigheter, Socialstyrelsen och 

Migrationsverket: 

• Migrationsverket (2016) - Är du gift? Utredning av handläggningen av barn som är 

gifta när de söker skydd i Sverige.  

• Socialstyrelsen (2017) -  Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – analys 

av socialtjänstens handläggning.  

• Socialstyrelsen (2018) - Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – 

vägledning för socialtjänsten. 

Publiceringarna är specifikt riktade mot barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. 

De bygger på varandra och är en gemensam satsning för att öka kunskapen om barnäktenskap 

i Sverige. Urvalet är baserat på min vilja att belysa en annars bortglömd grupp, 

ensamkommande unga tjejer. Jag fann relevant och intressant information om ensamkommande 

tjejer på hemsidan www.hedersförtryck.se. Därigenom blev jag upplyst om den ökade 

problematiken kring barnäktenskap och den bristande kunskap som finns hos myndigheterna, 

där dessa publiceringar finns länkade. Efter genomgång av materialet, väcktes intresset att titta 

närmre på vad som faktiskt står i texterna och vad som befinner i och mellan raderna. Eftersom 

att publiceringarna innefattar rättslig information och för förståelsen av hanteringen gällande 

dessa barn, kommer materialet i följande stycken delvis att presenteras. Det i syfte att underlätta 

förståelsen av materialutdragen i uppsatsens analysdel. 

 

Som nämnts består materialet av en rapport, en analys och en vägledning. Migrationsverkets 

rapport är en utredning av deras egen hantering av barn som kommer till Sverige och uppges 

vara gifta. Rapportens syfte är att belysa brister och förbättra det framtida arbetet inom 

myndigheten. Socialstyrelsens analys, är som vägledningen, två delar av ett regeringsuppdrag. 

Regeringsuppdraget innebar att analysera socialtjänstens handläggning av barn som uppges 

vara gifta samt ta fram en utökad vägledning för deras framtida arbete med målgruppen. 

Regeringsuppdraget var tredelat och den tredje delen innebar att ta fram informationsmaterial 

riktat till barn som uppges vara gifta, deras makar, föräldrar samt andra närstående i nätverket 

runt barnet. Informationsbladet3 fick först namnet, ”Information till dig som är gift med ett 

barn”. Efter kritikstormen som skedde i samband med Socialstyrelsens publicering, 

publicerades informationsbladet bearbetat i en annan form. Den döptes då istället till ”Om 

                                                      
3 Socialstyrelsen (2018), Om barnäktenskap – lagar och regler i Sverige. 

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Om-barnaktenskap.pdf  

http://www.hedersförtryck.se/
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Om-barnaktenskap.pdf
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barnäktenskap – lagar och regler” och är ett informationsbrev på två sidor riktat till dem som 

möter vuxna i barnets omgivning. Utifrån att informationsbladet i stort sätt består av lagtext har 

den valts bort som utgångsmaterial i min studie.  

 

I Migrationsverkets rapport (2016) har 132 barn identifierats som gifta. Alla är eller har varit 

barn utan vårdnadshavare i Sverige, med undantag för dem som nu fyllt 18 år och inte längre 

räknas som ensamkommande barn. 97 % av dessa är tjejer. Socialtjänstens regeringsuppdrag är 

riktat mot både ensamkommande barn och barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare 

och uppges vara gifta. Eftersom att barn som kommer tillsammans med vårdnadshavare inte 

kommer i kontakt med socialtjänsten i samma utsträckning som ensamkommande barn, så 

baseras även Socialstyrelsens analys på endast ensamkommande barns uppgifter och 

erfarenheter. Analysen utgår ifrån intervjuer med tio kommuner där cirka 80 % av 

fallbeskrivningarna omfattade ensamkommande tjejer. Intervjuerna genomfördes med 

enhetschefer, grupp/teamledare, socialsekreterare och vid ett tillfälle även öppenvården och 

kommunens egna sakkunniga i frågan om våld i nära relationer. Vid ytterligare ett tillfälle i en 

av kommunerna intervjuades ledning, personal och två flickor på ett HVB hem för flickor med 

barn. Vidare är vägledningen riktad till alla barn som uppges vara gifta, både ensamkommande 

och dem som kommit till Sverige tillsammans med vårdnadshavare (Socialstyrelsen 2017, 

2018). 

 

Det är mot bakgrund av det här som jag i studien valt att använda mig av begreppet 

ensamkommande tjejer. Däremot vill jag upplysa om att informationen är generellt riktad mot 

både ensamkommande barn, barn med vårdnadshavare och de som arbetar med dessa barn som 

uppges vara gifta. Därav används begreppet barn i publikationerna, något som visar sig i 

analysdelen. Jag är medveten om att det är möjligt att titta på hur barn, ensamkommande eller 

inte, tjejer och killar, konstrueras i texterna då den är riktad mot alla barn som kommer till 

Sverige och uppges vara gifta, där jag medvetet valt att främst fokusera på hur ensamkommande 

tjejer framställs. Detta då användandet av ordet barn, som är könsneutralt, riskerar att även i 

detta sammanhang osynliggöra tjejer, trots vetskapen om att det främst är tjejer det rör sig om.  

 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för ensamkommande barn, tillsammans med 

kommunerna som ansvarar för den praktiska hanteringen av barn som kommer till Sverige. 

Socialtjänsten är de som sedan utreder och ansvarar för barnets behov av skydd, stöd och 

placering. För de ensamkommande barn som kommer till Sverige påverkas inte den 
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civilrättsliga statusen, socialtjänstens ansvar för barnet. Barnet räknas som ensamkommande 

även om de kommit tillsammans med den personen som de uppges vara gift med. Ett barn som 

kommer till Sverige utan vårdnadshavare, men tillsammans med annan anhörig ses också som 

ett ensamkommande barn (Socialstyrelsen 2017). Uttrycket uppges vara gifta används 

”eftersom den innefattar situationer där det inte är fastställt huruvida barnet lever i ett äktenskap 

som erkänts som giltigt eller inte” (Socialstyrelsen 2018:8). När det gäller Socialtjänstens 

insatser för att skydda eller tillgodose ett barns behov, behöver de som fyllt 15 år samtycka till 

insatsen, enligt 11 kap. 10§ Sol (Socialstyrelsen 2018:32).  

 

Eftersom texterna har olika syften är de konstruerade på skilda sätt. Utsagorna som används i 

den här studien har hämtats från alla tre publiceringar men mängden av utvalda citat från varje 

publicering varierar. Detta beror på dokumentens innehållsmässiga utformning. De teman som 

framkommit under arbetets gång varierar också i storlek, utefter hur materialet ser ut. De 

tematiska uppdelningarna som utformar sig i studien är de som jag i läsningen av materialet, 

utifrån de teoretiska begreppen, funnit relevanta i koppling till mina forsknings- frågor och 

syfte. Bearbetningen av materialet har grundat sig i att finna utsagor som är representativa för 

de tematiska uppdelningarna. Utdragen analyseras och knyts an till den tidigare forskningen 

och tolkas utifrån studiens teoretiska ramverk samt begrepp.  

5 Resultat och analys  

 

I följande kapitel visas belägg, citat och argument från materialet som samtidigt analyseras, för 

att visa på de tematiska indelningarnas uppkomst och betydelse. Studiens frågeställningar och 

syfte kommer nedan att besvaras, en frågeställning efter varje tema. Det första temat, Vilja med 

förhinder, synliggör hur ensamkommande tjejer tenderar att falla mellan stolarna och inte anses 

kunna ge uttryck för sin egen vilja. Det andra temat, Rasifiering och heder, belyser diskursen 

som innehåller utsagor om hur de andra är fast i en hederskontext som Sverige har i uppgift att 

bryta och hur den samhällsstruktur som Sverige har symboliserar den rätta. Det sista temat, 

tjejer som är och har problem, berör de uttalanden och argument som styrker antagandet om 

att unga ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, porträtteras som problematiska, där 

information och upplysning är deras räddning.  
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5.1 Vilja med förhinder  

Unga tjejer, hamnar ofta i bakgrunden och blir lätt bortglömda. Det är en av de främsta 

anledningarna till uppkomsten av flickforsningen (Rönnbäck 2015:35-37). Orsakerna kan ses 

som ett återskapande av genuskonstruktioner där kvinnor i och med det hamnar längst ner i 

samhällshierarkin och tenderar att bli osynliga (Ambjörnsson 2004:13). I texterna återspeglar 

sig den här osynligheten av ensamkommande unga tjejer, som uppges vara gifta. Följande 

utdrag ur Migrationsverkets rapport är ett tydligt exempel på hur tjejer och kvinnor i 

asylprocessen inte behandlas som enskilda individer och då inte heller får en rättssäker 

utredning: 

 

Kartläggningen visade att varje vuxen inte behandlas individuellt i asylprocessen. Konkret 

innebär det att rätten till skydd bedöms utförligare för män som kommer med sin familj än 

för kvinnorna (Migrationsverket 2016:4). 

  

Kvinnor som söker skydd får inte individuell prövning i samma utsträckning som män. När 

’’kvinnan’’ i en familj dessutom är ett barn riskerar hon att inte få sina rättigheter som ett 

barn i Sverige tillgodosedda (Migrationsverket 2016:13). 

 

Här görs en självkritisk reflektion från Migrationsverkets sida, där de själva är uppmärksamma 

på brister i hur de genomför kartläggningen vid asylprocessen. Det blir genom utdraget ovan 

tydligt hur asylsökande tjejer och kvinnor hamnar i bakgrunden av sina män, där mannen kan 

antas besitta rollen som familjens överhuvud och därigenom också för familjens talan. Att 

kvinnor positionernas som underordnade är något som sker redan i deras utredning av skydd 

och behov, vilket synliggörs här. Det här anser jag går i linje med hur Karlsson (2014) beskrev 

det svenska samhället som präglat av en självklar jämställdhet, trots att kvinnor i en svensk 

kontext inte får tillgång till alla arenor (2014:23-24). Av ovanstående citat framgår att kvinnor 

redan i sin första kontakt med Sverige exkluderas och inte får tillgång till samma rättssäkra 

bemötande som män, något som gör den svenska motsägelsefullheten som Karlsson talar om, 

adekvat. Här är dock myndigheten själv uppmärksam på sina brister och inser ett behov av en 

större lyhördhet för kvinnor i asylprocessen, något som synliggjorts med hjälp av deras interna 

utredning och som i framtiden förhoppningsvis förbättras.  

 

Det händer även att barnen, de ensamkommande unga tjejerna, inte för sin egen talan trots att 

de registreras som barn utan vårdnadshavare och utreds som ensamkommande barn, även om 
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de kommer till Sverige med annan anhörig. De är i behov av och har enligt lag rätt till samma 

skydd som andra ensamkommande barn. Likväl händer det att deras make för deras talan utan 

vidare utredning av deras lämplighet. Migrationsverkets utredningsförfarande öppnar upp för 

att andra vuxna kan företräda barnet om barnet väljer det. Att de ensamkommande barnen inte 

alltid för sin egen talan, där andra vuxna gör det istället, skildrar följande utdrag: 

 

i samband med sortering och ärendegenomgångar har inte någon utredning noterats som 

har undersökt huruvida en make till ett barn är lämplig att föra barnets talan 

(Migrationsverket 2016:14).  

 

Ett barn kan komma till tals genom att själv tala eller välja att företrädas av en vuxen 

(Migrationsverket 2016:5). 

 

Den här möjliga hanteringen av att ta in uppgifter från barn medför risker att barn under 

påtryckningar låter någon annan representera dem. Det samtidigt som andra vuxna i vissa fall 

bör representera barnet för att tillgodose barnets fulla rättigheter. Det är en komplex fråga att 

förstå när den egentliga viljan uttrycks eller när någon annan har inverkan på de uppgifter som 

barnet, eller den som representerar barnet, lämnar. Vilken sanning är det som i en sådan 

situation har möjlighet att passera och vilken sanning är det som egentligen bör passera?  

 

Vidare stöter dessa tjejers vilja på begränsningar när deras egentliga vilja ifrågasätts. Det är 

möjligt att tolka det, som tidigare forskning visar, att föreställningar om dem som fastklämda 

mellan två kulturer där den svenska är den rätta (Carbin 2010:56), påverkar ifrågasättandet. De 

blir genom den föreställningen till bärare av kulturella problem och ses som en grupp som inte 

har möjligheter bortom dessa. De glöms i och med det bort som individer med möjlighet att 

uttrycka sig. Därigenom konstrueras dessa tjejer, som subjekt i behov av rätt och 

återupprepande information för att kunna förstå sitt eget bästa. De blir till en grupp som kräver 

extra insatser (Svender 2012:35), vilket följande citat visar på: 

 

för en flicka som kommer från ett sammanhang där tvångs- och tidiga äktenskap 

förekommer kan det vara så att hon inte har någon reell möjlighet att uttrycka något annat 

än viljan att fortsätta vara tillsammans med den man hon är gift- och sökt skydd 

tillsammans med (Migrationsverket 2016:14). 

 

samma sak uttrycker Socialstyrelsen: 
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Det kan finnas en risk för att ett barn, som kommer från ett land där det förekommer 

tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap, inte upplever det som möjligt att uttrycka 

någon annan vilja än att fortsätta vara tillsammans med den vuxne som barnet uppger sig 

vara gift med och som han eller hon har sökt skydd tillsammans med (Socialstyrelsen 

2017:16). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att även om barnet säger att det ville gifta sig, så är det kanske 

omöjligt för barnet att säga något annat (Socialstyrelsen 2018:13). 

 

Socialstyrelsen använder sig här ovan och mestadels i texterna av begreppet barn för att nå en 

bredare målgrupp, samma sak gäller vissa utdrag från Migrationsverket. Dock är, vilket alla tre 

texter påvisar, majoriteten av de som ingår i tvångsäktenskap och arrangerande äktenskap tjejer 

och kommer av den anledningen omtalas så i den här studien. Idén om ensamkommande tjejer 

som icke kapabla till att förmedla sin egentliga önskan förstärks ytterligare genom att de inte 

själva alltid får möjlighet att tala. Att deras make eller annan vuxen istället talar för dem blir till 

en reproducering av den bilden. I resonemangen antas att tjejerna egentligen vill någonting 

annat än vad de har möjlighet att ge uttryck för. Tjejen med den problematiska viljan produceras 

återupprepande i texterna och hanteringen av dem, där andra vuxna anses mer förmögna att ha 

förståelse för tjejers faktiska begäran. Att andra har fått möjlighet att tala för dessa tjejer, har i 

de flesta fall, vad jag tror, skett med välmening där alla berörda parter, i en mycket komplex 

fråga, sett till barnets bästa. Dock riskerar resultatet av det istället bli, att dessa tjejer och deras 

vilja osynliggörs och möter förhinder. Följande utdrag är exempel på hur barn som uppges vara 

gifta konstrueras som oförmögna till sin egen vilja, där tjejer främst berörs: 

 

 I utredningen behöver det bland annat noga undersökas om den inställning som barnet 

förmedlar i sina kontakter med socialtjänsten är ett uttryck för barnets verkliga vilja 

(Socialstyrelsen 2017:16). 

 

Det är en stor utmaning att få fram barnets egentliga vilja (Socialstyrelsen 2017:22). 

 

Barnen, oftast tjejer, i texterna framställs som i behov av extra insatser och noga undersökningar 

för att förstå om de som uttrycks är deras egentliga vilja. Vidare visar nästa utdrag hur detta 

ytterligare kan möjliggöras genom rätt typ av information, där deras olika förutsättningar 

betonas: 
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De barn som socialtjänsten har mött har haft olika förutsättningar att förstå och ta till sig 

den information de fått om det svenska systemet, de valmöjligheter som finns och vilka 

rättigheter ett barn har i Sverige. (Socialstyrelsen 2017:28) 

 

Barn, främst tjejer, i dessa situationer, förväntas inte utan dessa satsningar att förstå vilka val i 

livet som är bäst för dem. Som tidigare forskning visar tenderar tjejer att konstrueras som 

politiska subjekt som behöver befrias, informeras, förändras och förbättras (Svender 2012:131), 

vilket även skymtas här, i relation till ensamkommande tjejer som uppges vara gifta. Detta i 

syfte att bli, inte bara bra medborgare i framtidens samhälle, utan också bra svenska 

medborgare, med och utifrån svenska värderingar och normer. Samhällsinformation för 

personer som befinner sig i en ny kontext är nödvändigt för att förstå rättigheter, skyldigheter 

och lagstiftning i ett nytt land, där gränsen mellan informerande och påtryckande är skör. 

Utdragen synliggör hur normer och värderingar om hur en ung tjej bör leva och bete sig ligger 

inbäddade i de skrivna orden. Det kan tolkas som att det anses behöva extra insatser för att 

förstå, om det som ensamkommande tjejer som uppges vara gifta förmedlar, är deras egentligen 

vilja eller en vilja som de fått till sig genom att leva i en viss kulturell kontext.  

 

De utdrag som här ovan har presenteras konstruerar barn, i första hand tjejer, som mindre 

förmögna att förmedla sin egen vilja. Det svenska samhället, speciellt myndigheter, blir genom 

dessa illustreringar de som noga behöver undersöka och utreda möjligheten för 

ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, att kunna ge uttryck för sig egentliga vilja. Något 

som i vissa fall kan vara nödvändigt men som i andra fall istället får en problematisk utgång.  

 

Här begränsas handlingsutrymmet för subjektspositionen ensamkommande tjejer som uppges 

vara gifta. De blir till som några som behöver rätt typ av kunskap och information, något som 

även blir adekvat i relation till Svenders studie (2012:37). I det här temat har det även visat sig 

hur tjejer tenderar att bli osynliga i både Migrationsverket och Socialstyrelsens utsagor, dels för 

att de pratar om barn och inte tjejer, trots att det i nästan alla fall handlar om tjejer samt genom 

att handlingsutrymmet genom utsagorna begränsas. Tidigare forskning (Carbin 2010, Karlsson 

2014, Sixtensson 2018, Svender 2012) beskriver hur tjejer tenderar att bli osynliga och 

konstrueras som oförmögna, något som förstärks genom utdragen från materialet. Det anses 

inte självklart att dessa tjejer vet vad de egentligen vill. I de situationer där de får möjlighet att 

föra sin egen talan, vilket materialet visar på att de inte alltid får, finns det även en tveksamhet 
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om dessa tjejer är kapabla till att göra det. Det är istället andra vuxna, deras make, som talar för 

dem utan ifrågasättande och utredning om deras lämplighet. Om inte så är fallet är det istället 

människor de möter inom myndigheter som positioneras som de som har i uppgift att ge dessa 

tjejer rätt information, för att de ska kunna lokalisera fram det möjliga levnadsättet utifrån en 

svensk kulturell kontext. 

 

Sammantaget är det möjligt att konstatera att tjejer här dels konstrueras som en grupp som blir 

osynlig och faller mellan stolarna, då deras vilja ständigt möter förhinder. De osynliggörs och 

ses som ett problem som myndigheterna konstaterar i sitt arbete med dessa ensamkommande 

unga tjejer. Samtidigt förväntas tjejerna, om de för sin egen talan, inte alltid kunna tala för sig 

själva eftersom de inte antas ha utvecklat den kapaciteten,  vilket går att tolka som att det beror 

på att de växt upp i ett samhälle där tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap förekommer. 

Denna dikotomi blir problematisk för ensamkommande tjejer. Då de å ena sidan inte alltid får 

möjlighet att föra sin egen talan och å andra sidan möter den förhinder när de får det. De ena 

resulterar i ett osynliggörande av en redan marginaliserad grupp och i det andra skymtar ett 

misstroende av tjejernas förmåga. Här igenom synliggörs hur subjektspositionen 

ensamkommande tjejer som uppges vara gifta består av begränsningar av dessa tjejers 

handlingsutrymme. Dessa tjejer konstrueras inte i texterna som ”vanliga” tonårstjejer, med stark 

vilja och envishet, då de inte är uppvuxna i en svensk kontext, med svenska värderingar och 

familjekonstellationer. De görs till tjejer utan vilja, bundna av kulturella värderingar, som av 

ett svenskt samhälle, måste räddas. Det är väsentligt att förstå att det kan vara både och, att det 

ena inte utesluter det andra. Det är möjligt att vara stark och behov av skydd, samtidigt som det 

är möjligt att inte vara stark utan att fråntas hela sitt handlingsutrymme. Ensamkommande tjejer 

är några som också kan ha, eller inte ha, en stark vilja och envishet, precis som ”vanliga” 

tonårstjejer. Hur det svenska samhället med dess normer och värderingar framställs som det 

rätta och hur tjejer porträtteras som informationsbehövande, presenteras tydligare i följande 

tema. 

 

5.2 Rasifieringsprocesser och heder  

I texterna konstrueras tjejer utifrån en viss kulturförståelse. Rasifieringsprocesser är något som 

till stor del sker i talet om vi och dem, där vi är något som skiljer sig från dem och där det ena 

värderas högre än det andra. Tidigare forskning visar hur rasifiering är just det görandet av ras 

inom en hierarkisk ordning. Ur det föds föreställningar om egenskaper och kulturellt avvikande 

praktiker och hur det tenderar att bli ett hot mot svenskheten. Rasifiering måste förstås som en 
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process tillsammans med konstruktionen av vithet och de som står i motsats. Rasifiering 

materialiseras och påverkar personers handlingsmöjligheter (Sixtensson 2018). Det går även i 

linje med vad Carbin (2010) menar med att svenskhet sätts i motsatts till det kulturellt bundna, 

speciellt i relation till heder. Mot bakgrund av rasifieringsprocesser är det centralt i förståelsen 

och konstruktionen av de andra. I relation till vithet, är det relevant att titta på hur svenskhet i 

texterna framställs i relation till dessa tjejer, som uppges vara gifta. Följande avsnitt kommer 

därigenom skildra hur svenskhet, normer, värderingar och kulturella föreställningar tar sig i 

uttryck i texterna för att visa på hur ensamkommande tjejer konstrueras som avvikande. 

 

I en västerländsk kontext i relation till andra, ses kultur som den största skillnaden, där 

svenskhet anses som något fritt från kultur- och traditionsbundet (Carbin 2010:56). Att Sverige 

har möjlighet att erbjuda ett annat, bättre, liv för de barn som kommer till Sverige och uppges 

vara gifta, skildras i det här materialet: 

 

Det barn som sökt skydd och är gift behöver få målgruppsanpassad information om 

rättigheter och möjligheter i Sverige. (Migrationsverket 2016:18) 

 

För att ett nyanlänt barn som uppges vara gift ska kunna sätta sig in i vilka rättigheter och 

möjligheter barn har i Sverige, krävs att barnet får relevant information och förstår den. 

(Socialstyrelsen 2018:26) 

 

Att förstå hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter som ett barn har i Sverige 

tar olika lång tid för olika barn. (Socialstyrelsen 2018:44) 

 

Här betonas barns rättigheter och möjligheter i Sverige. Sverige skildras genom dessa utdrag 

som ett samhälle där barn får möjlighet att vara barn, där de skyddas ifrån ansvar och hot. 

Genom att rättigheter och möjligheter blir begrepp för att symbolisera hur det svenska samhället 

ser på barn, skildrar det samtidigt hur Sverige ser på de länder som dessa barn kommer ifrån. 

Det kan tolkas som en motsats till det svenska. Att synliggöra vad som framställs som 

avvikande, gör samtidigt tydligt vad som inte är det. Därigenom formas de diskursiva ramarna 

och vad som inkluderas eller utestängs (Nilsson 2008:54,55,67). Det accentueras i utdragen 

vikten av att informera om dessa rättigheter och möjligheter. Det skrivs fram som en utmaning, 

ett uppdrag för de svenska myndigheterna att få dessa tjejer att förstå vilka rättigheter och 

möjligheter de har i Sverige. Samtidigt ses det som självklart att det är just det som Sverige har 

att erbjuda dessa tjejer, som de drömmer om innerst inne:  
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När det gäller ett barn som uppges vara gift, oavsett om det är placerat utan eller 

tillsammans med den person barnet uppges vara gift med, är det av stor vikt att ha täta 

uppföljningar för att följa barnets utveckling, säkerställa barnets eventuella behov av stöd 

och skydd samt ge fortlöpande information om barnets rättigheter i Sverige (Socialstyrelsen 

2018:44). 

 

Det anses inte bara kräva ett informationstillfälle om barns rättigheter och möjligheter i Sverige. 

Här igenom porträtteras unga ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, som en grupp som 

kräver extra insatser och resurser. Insatser och resurser för en marginaliserat grupp kan många 

gånger vara av värde och kan öppna möjligheter som utan tillgångar inte hade förekommit. 

Risken kan dock bli att dessa tillgångar istället blir något som snarare stjälper än hjälper, då det 

är en skör gräns mellan att inkludera och att reproducera en redan utsatt grupp. Det går i linje 

med vad Svender (2012) menar med att vissa grupper framställs som varande i behov av 

särskilda satsningar. Därigenom legitimeras kunskap som produceras om dem. Den 

producerade kunskapen baseras på föreställningar om de andra, i syfte att få dem att handla 

efter ett önskat handlingsmönster (Svender 2012:36). Här framställs subjektspositionen för 

dessa tjejer som mottagare av rätt typ av information. Genom rätt typ av information förväntas 

de, kanske genom återupprepande, till slut förstå och därefter också handla utifrån de 

presenterade alternativen. Att återupprepande av viktig information kan vara nödvändigt, är 

inget som jag i den här studien vill tala emot. Däremot vill jag uppmärksamma om skillnaden 

mellan att erbjuda en hjälp, vara i behov av hjälp och att tvingas på en viss typ av hjälp. Här är 

det möjligt att tolka att en viss typ av kunskap produceras i enlighet med ett önskat 

handlingsmönster, om och för unga ensamkommande tjejer, som uppges vara gifta. Nedan 

utdrag ur vägledningen är ett tydligt exempel på det;  

 

Barnets rätt till information är en förutsättning för att barnet ska kunna uttrycka sina åsikter 

i frågan (Socialstyrelsen 2018:25). 

 

Den information som ges till dessa tjejer ses som en förutsättning för att de ska kunna uttrycka 

sina åsikter. Utan den, som här porträtteras som, den rätta informationen, anses inte dessa tjejer 

inneha tillräcklig information för att kunna yttra sina egna åsikter. Här är utgångspunkten att 

tjejerna ska få möjlighet, med hjälp av information om Sverige, att uttrycka sin egentliga vilja 

och att de, baserat på deras ursprung inte innan tycks vara rustade för det. Beroende av deras 
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förutsättningar konstrueras de till subjekt för olika grader av utmaningar för det svenska 

samhället. Där utmaningarna, i min tolkning av det, har ett gemensamt mål; att få tjejerna att 

förstå att Sverige kan erbjuda dem andra valmöjligheter som de tidigare inte haft:  

 

De barn som socialtjänsten har mött har haft olika förutsättningar att förstå och ta till sig 

den information de fått om det svenska systemet, de valmöjligheter som finns och vilka 

rättigheter ett barn har i Sverige (Socialstyrelsen 2017:28). 

 

Vidare blir det intressant hur Socialstyrelsen menar att informationsbehovet fortsätter i de fall 

där samtycke till placering inte ges. Istället bör en kontaktperson eller samtalskontakt erbjudas 

för att kontinuerligt fortsätta ge information om deras rättigheter. Det kan förstås som en 

styrningsprocess i form av insatser. Kunskapen som produceras i materialet baseras på 

föreställningar om dem som är föremål för styrningen (Svender 2012:36), i detta fall, 

ensamkommande tjejer som uppges vara gifta. Trots att barnet, vanligtvis en tjej, i ett sådant 

fall inte anser sig i behov av den insats som erbjudits henne anses det väsentligt att fortsätta ge 

information, i något som jag tolkar, förhoppning om att hon till slut förstår:  

 

I de fall ett barn som uppges vara gift och som är över 15 år inte samtycker till en placering, 

kan andra insatser som helt eller delvis möter barnets behov övervägas och erbjudas barnet. 

Det kan handla om olika former av öppna insatser. Till exempel kan en samtalskontakt eller 

en kontaktperson, med uppdrag att kontinuerligt ge barnet information om sina rättigheter, 

följa och stötta barnets utveckling och säkerställa barnets skolgång (Socialstyrelsen 

2018:39). 

 

De svenska värderingarna och normerna vad gäller kärlek och äktenskap, som det naturliga och 

självklara, underförstås ständigt i texterna. Det antas att tjejer, som kommer till Sverige och 

uppges vara gifta, har tvingats till de och att de inte besitter en egen och fri vilja, att ingå 

äktenskap eller att stanna i äktenskap. Detta är en konsekvens av att de kommer från en kontext 

som antas, utifrån ett västerländskt synsätt, vara kulturellt och traditionellt bundet, något som 

även går i linje med vad tidigare forskning menar med framskrivandet av dem andra (Karlsson 

2014). De andra kvinnorna, i detta fallet tjejer, med annan kulturell bakgrund som uppges vara 

gifta, skrivs fram som problem, där subjektskapandet av dem gör dem till passiva och utsatta. 

Att använda sig av begreppen ”ofta” och ”många av” i utdraget nedan, blir till en 

normaliserande teknik av makt. Den makttekniken visar på hur någonting tas för givet och 

därigenom får legitimitet i from av en sanning:   
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Barnäktenskap ingås ofta till följd av en tradition och många av barnen har tvingats att gifta 

sig (Socialstyrelsen 2018:10). 

 

Det ”svenska” framställs som det bästa för att tjejerna ska få ett så bra liv som möjligt. Där 

vikten på barns rättigheter i ett land som Sverige återigen betonas: 

 

Sveriges hållning är att barn har rätt att vara barn och att barn inte ska vara gifta 

(Socialstyrelsen 2018:7). 

 

I många delar av världen ingås barnäktenskap och en del av dessa barn kommer till Sverige 

(Socialstyrelsen 2018:7). 

 

I utdragen ovan illustreras hur Sverige ser på barnäktenskap. Det är något som i Sverige är 

oacceptabelt, som aldrig under några omständigheter skulle sanktioneras och något som de 

andra gör. Det blir tydligt hur Sveriges inställning ställs i motsats till det och därigenom 

avfärdar tanken om att barnäktenskap skulle kunna förekomma bakom stängda dörrar i Sverige 

också. Genom ovan visade citat konstrueras dessa tjejer återigen som utsatta, där Sveriges 

lagstiftning, möjlighet och rättigheter ses som deras skydd. Tanken med den svenska 

lagstiftningen är att den ska fungera som ett skydd för de personer som befinner sig i Sverige 

och ska tillgodose en människas rättigheter, något som i många fall, men inte alla, fungerar som 

önskat. Att Sverige porträtteras som motsats till de andra och något de andra gör, kan ses som 

en rasifieringsprocess (Sixtensson 2018:123), där föreställningar av dessa tjejers kulturella 

tillhörighet infinner sig.  

 

Det blir i avseendet av äktenskap som åldern betonas som avgörande och extra viktig i relation 

till ensamkommande tjejer som uppges vara gifta. Utifrån olika kulturella tankesätt, vad gäller 

äktenskap och ålder, värderas äktenskapets trovärdighet. Vilket i sig blir problematisk i en 

svensk kontext där normer vad gäller äktenskap och ålder, uppenbart framställs som skiljaktig 

den kontext dessa tjejer kommer ifrån. Att normalisera det ena, framför det andra, kan ses som 

en slags styrning för att upprätthålla social ordning, att styra åt ett visst håll (Svender 2012:35). 

Att dessa barn betraktar sig som vuxna, krockar med Sveriges uppfattning:    

 

Barnen som beskrivs skiljer sig åt vad gäller till exempel härkomst, utbildningsnivå och 

livserfarenheter. Många av dem uttrycker att de i de länder de kommer ifrån betraktas som 
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vuxna och att de själva ser sig själva som det. Många strider för att få vara tillsammans 

med sin make/maka (Socialstyrelsen 2017:21).  

 

Ovan visas en bild av att dessa tjejer ser sig själva som vuxna och att de i deras ursprungsländer 

också betraktas som vuxna. När de då kommer till Sverige, som barn, alltså under 18 år, blir 

deras kärleksrelation helt plötsligt en fråga om förtryck, heder och problematik. Där det svenska 

samhällets syn på kärlek och äktenskap blir till något som definierar pålitligheten av deras 

kärlek och äktenskap. Något som ytterligare är intressant i relation till ålder är hur personer som 

flyr till Sverige ska skyddas från allt, våld som kärlek, tills den dagen de fyller 18 år. Från en 

dag till en annan, den dagen de fyller 18 år, kan de skickas tillbaka till krig och förtryck. Handlar 

det dock om kärlek och om en strid om att få vara med sin make/maka, ett år, en måndag eller 

en vecka innan en betraktas som vuxen i Sveriges ögon ska de utredas och i vissa fall tas ifrån 

varandra. Genom citatet ovan synliggörs hur många strider för att få vara tillsammans. Att strida 

för något tyder på en stark vilja, en vilja som inte alltid inte accepteras. Det blir till en slags 

makt- och styrningsteknik som leder till en kamp för dem att få vara tillsammans. Makten och 

styrningstekniken görs berättigad genom att socialtjänstens grundprincip handlar om att skydda 

barnet, vilket visar sig i följande utdrag: 

 

Socialtjänstens agerande har grundat sig i en ambition att skydda barnet och säkerställa att 

barnet separeras från maken/makan (Socialstyrelsen 2017:29).  

 

Socialstyrelsen legitimerar genom ovan visade utdrag de fall som socialtjänsten placerat de 

ensamkommande unga tjejerna över 15 år, utan deras eller deras god mans samtycke, på HVB 

eller familjehem. Trots att det är emot Socialtjänstlagen att placera utan samtycke, och det visar 

på en brist i rättssäkerheten, förklarar socialstyrelsen det som ett agerande grundat i en 

ambition att skydda barnet. Här igenom görs en illegitim handling legitim. Antaganden grundar 

sig på svenska värderingar och normer om äktenskap, något som blir möjligt inom vissa 

diskursiva praktiker, men inte andra, utifrån vad som är samhälleligt bestämt (Svender 

2012:39). Ensamkommande barn skrivs fram som mindre sörjbara än andra (Hertz & Lalander 

2017). Detta visar sig i form av att de inte anses ha samma grundläggande behov, rättigheter 

eller känslor som andra barn. Det i relation till hur en rättsosäker handling ovan berättigas, 

förstärker beskrivningen av att ensamkommande barn riskerar att i vissa fall ses och hanteras 

som mindre mänskliga än andra barn (Djampour 2018). Vidare beskriver Socialstyrelsen 

svårigheten att bedöma placeringsform för de barn som uppgett att de vill fortsätta leva 



 

 
 

29 

 

tillsammans med sin make, något som ytterligare blir problematiskt ur ett maktperspektiv. I 

följande utdrag cirkulerar makt där bedömningen av placering för barnen som uppges vara gifta, 

skrivs fram som en utmaning. Detta trots att uppgifter om att de vill fortsätta leva tillsammans 

har lämnats. Nedanstående utdrag får representera hur dessa barn, främst tjejer, konstrueras som 

mindre trovärdiga i relation till äktenskap. Utifrån att de tillskrivs en viss grupptillhörighet med 

föreställningar om en viss bakgrund: 

 

Flera kommuner har lyft svårigheten att bedöma vilken placeringsform som är bäst för 

barnet när paret uppger att de vill fortsätta leva tillsammans (Socialstyrelsen 2017:22). 

 

Att kärlek görs till norm för att beskriva äktenskap i västvärlden till skillnad från äktenskap på 

andra platser i världen är något som ytterligare konstruerar och förstärker den dikotoma 

uppdelningen, vi och dem, i texterna. Nedan synliggörs stycken ur texterna som normaliserar 

det västerländska synsättet på äktenskap. Där en naturlig koppling till kärlek görs självklar 

medan de andra, de äktenskap som dessa tjejer antas ingått i, görs till det avvikande: 

 

Ofta används ordet kärleksäktenskap som begrepp för de äktenskap som är norm i 

västvärlden (Socialstyrelsen 2018:13). 

 

I Sverige tas det många gånger som självklart att kärlek är grunden för ett äktenskap 

(Socialstyrelsen 2018:13). 

 

Även om kärleksäktenskap finns överallt i världen, skiljer sig synen på äktenskap, 

relationer och kvinnors rättigheter världen över (Socialstyrelsen 2018:13). 

 

Det utmålade problemet, att synen på äktenskap, relationer och kvinnors rättigheter varierar 

världen över, relateras till en självklarhet; att kärlek utgör grunden för äktenskap i Sverige och 

övriga västvärlden. Samtidigt blir det en distinkt skillnad mellan det västerländska och icke 

västerländska, där kärlek inte konstrueras som självklart i relation till äktenskap i de kontexter 

dessa tjejer antas komma ifrån. 

 

Kulturtillhörighet är en av anledningarna till rasifiering av andra, där de som anses ha en 

avvikande kulturell bakgrund rasifieras och därigenom också skrivs samman med föreställda 

egenskaper (Sixtensson 2018:123). Det här är någonting som framgår i min läsningen av 
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materialet, där grunder till fördomar uppenbarar sig. Följande utdrag antyder att tjejer som 

uppges vara gifta, konstrueras till framtida offer utifrån antaganden om levnadsstandard: 

 

Kvinnor som gifter sig som barn har oftare lägre utbildningsgrad, lever i fattigdom och 

enligt traditionella könsmönster (Socialstyrelsen 2018:12). 

 

Ytterligare inom den diskursiva praktiken om dessa tjejer i texterna, skrivs familjen fram som 

en del av problematiken kring dem. Det även i relation till kulturell rasifiering, parallellt med 

heder. I Socialstyrelsens vägledning uppmanar de Socialtjänsten i hanteringen av barn som 

uppges vara gifta att ställa följande frågor om barnet har utländsk eller minoritetsbakgrund: 

 

Om barnet har utländsk eller minoritetsbakgrund: Vad har barnet för kunskap om och 

inställning till sitt ursprung vad gäller familj, släkt, hemland, språk, kultur och eventuell 

religion? Vad har barnet för relation till majoritetskulturen; finns det lojalitetskonflikter, en 

tvärkulturell identitet (Socialstyrelsen 2018:36)? 

 

Utdraget ovan kan ses som ett exempel på hur vissa utmaningar kopplas an till vissa typer av 

grupper, där dessa barn, främst tjejer, innefattas. Frågorna anses relevanta för typer av barn, de 

som har utländsk- eller minoritetsbakgrund.  Där igenom synliggörs en tanke om att endast barn 

med en viss bakgrund är i behov av en utredning med den typen av frågeställningar. Därigenom 

konstrueras ensamkommande tjejer som varande i behov av vissa särskilda insatser, utifrån 

bland annat familj, kultur och religion. Att familjen inte sällan i relation till dessa tjejer antas 

ha en viss kontroll, i relation till andra, svenska, familjekonstellationer, synliggörs genom 

följande utdrag: 

 

Ett äktenskap där en eller båda parter är under 18 år, kan ha ingåtts på en rad olika sätt. Det 

kan till exempel vara arrangerat av barnets föräldrar och släkt (Socialstyrelsen 2018:13). 

 

Innan en kontakt med föräldrarna till ett ensamkommande gift barn tas i utredningen är det 

viktigt att ta ställning till om det är sannolikt att kontakten kommer vara till gagn för barnet 

eller om det finns risker med att kontakt tas. (Socialstyrelsen 2018:38) 

 

I det här utdraget görs antaganden om att barns, mestadels tjejer, familjer kan vara en risk för 

dem och det måste utredas noga om så är fallet eller ej. Någonting som jag tolkar, kan ses som 

en indirekt koppling till deras kulturella bakgrund. Här igenom framställs dessa tjejer som 
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potentiella offer för heder och förtyck, utifrån föreställningar om kulturella, religiösa och 

traditionella praktiker. Att tjejer är offer för heder och förtryck är förekommande och allvarlig 

problematik. Det har tidigare förekommit tillfällen där myndigheter inte har tagit det på allvar 

och hänvisat barn tillbaka till sina familjer när de bett om hjälp. Att detta sker är ett problem 

som många samhällsaktörer bör samverka och arbeta med och kring, men där öppenheten för 

att detta inte händer alla måste finnas och möjligtvis ökas. I de diskursiva praktikerna där 

framförallt tjejer konstrueras som offer för hedersförtryck utifrån kulturella och traditionella 

antaganden, ses återigen andra vuxna som mer kapabla till att se till tjejernas bästa. Följande 

utdrag ur vägledningen är ett tydligt exempel på det: 

 

Det ensamkommande barnets förutsättningar att ha kontakt med föräldrar och andra 

närstående varierar. Socialtjänsten måste vara beredd på att på olika sätt underlätta och 

stödja denna kontakt om det kan ske på ett säkert sätt (Socialstyrelsen 2018:38). 

 

Om kontakt tas med föräldrarna måste den information som kontakten ger vägas mot det 

som barnet självt och den gode mannen/den särskilt förordnade vårdnadshavaren ger 

uttryck för, i syfte att komma fram till vad som är barnets bästa (Socialstyrelsen 2018:38). 

 

Liksom i föregående utdrag utmålas nätverksplaceringar, de placeringar där ett barn placeras 

hos anhörig eller annan närstående, i nedanstående utdrag ytterligare som en risk för barn som 

uppges vara gifta:    

 

Vid utredningen behöver det klargöras att en placering i nätverket verkligen kan ge barnet 

den omvårdnad och det stöd och skydd som placeringen syftar till. Vid den bedömningen 

behöver det även beaktas att hedersrelaterat våld och förtyck ofta utövas av hela familjer, 

släkter och klaner (Socialstyrelsen 2018:42). 

 

Socialnämnden behöver bland annat utreda huruvida släktingen har förutsättningarna att 

tillgodose barnets behov (Migrationsverket 2016:22). 

 

Sammantaget kan konstateras att de i utdragen opererar föreställningar om de andra där antagna 

kulturella, traditionella och religiösa praktiker utgör en betydande del. Därigenom rasifieras 

således inte bara ensamkommande barn som uppges vara gifta utan hela deras samhällskontext. 

De görs till några som är i behov av rätt information om möjligheter och rättigheter i Sverige. 

Som i behov av extra insatser för förståelsen av informationen och som förutsätter att de kan 
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välja det rätta. Det går i linje med vad tidigare forskning menar med att ensamkommande barn 

antas ha särskilda problem som gör att de antas ha särskilda behov (Hertz & Lalander 2017).  

 

Vidare nämns även heder här som en av de anledningarna till att nätverksplaceringar och 

familjekontakt noga bör utredas. Därigenom är det möjligt att se en outtalad koppling mellan 

dessa tjejers kultur och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket kan vara möjligt men inte något 

som bör ses som en självklarhet. De framställs som hedersbärare utifrån föreställningar om dem 

som tillhörande vissa traditionsbundna kulturer (Karlsson 2014, Carbin 2010). De görs på så 

sätt till symboler för gränsen mellan vi och dem, som grundar sig i en värderingskrock (Carbin 

2010). I texterna cirkulerar konstruktioner av ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, 

inte alls sällan, som utsatta för heder och förtryck. Genom föreställningar och antaganden om 

heder, synliggör subjektspositionerna samtidigt normskapande maktprocesser om dessa tjejer 

(Svender 2012:37). 

 

Sammanfattningsvis framgår i temat, rasifiering och heder, att Sverige ses som räddning för 

ensamkommande tjejer som uppges vara gifta. Svenskhet och svenska värderingar konstrueras 

i motsats till dessa tjejer. I skapandet av dem framställs de som rasifierade samt kulturellt- och 

traditionsbundna, där heder indirekt kopplas samman med vissa kulturella tillhörigheter. Kultur 

fungerar som en maktteknologi genom vilken ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, 

framställs som avvikande i relation till det västerländska, svenska. Det blir på så sätt möjligt att 

tala om ett vi och dem som uppenbarar sig i texterna och där, som jag tolkar det, 

möjlighetsvillkoren för uttrycket av den egna viljan för dessa tjejer begränsas. Begränsningarna 

tar sig även i uttryck i konstruerandet av ensamkommande tjejer som problematiska, där deras 

vilja begränsas, de osynliggörs, rasifieras och porträtteras som problem. Följande tema kommer 

att handla om detta.  

 

 

5.3  Tjejer som är och har problem 

Ensamkommande tjejer som uppges vara gifta konstrueras genom utdragen som problematiska. 

De utmålas som problem där de utifrån att de är tjejer antas ha vissa särskilda svårigheter. Att 

problem skrivs samman med unga tjejer där föreställningar om hur man ska vara som ung tjej 

infinner sig, är något som tidigare forskning visar på (Svender 2012, Peuravaara 2015, 

Ambjörnsson 2004). Dessa tjejer blir i texterna till ytterligare problem i relation till 

framställningen av dem som oförmögna och avvikande. I ett fall där ett ungt par identifierats 
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inom socialtjänsten, där båda var ensamkommande barn, blir det tydligt hur tjejen antas, i 

relation till att hon var gift, därigenom också inneha en viss typ av problematik med ett visst 

behov, till skillnad från killen:  

 

Flickan utreddes utifrån att hon var gift men pojken enbart utifrån behovet av boende 

(Socialstyrelsen 2017:21). 

 

Genom utdraget ovan blir det möjligt att göra tolkningen att tjejen i det här fallet skrivs samman 

med problematik utifrån hennes kön, ålder, äktenskap och även kultur. Killen däremot, antas 

inte inneha samma typ av problematik och utreddes istället enbart utifrån behovet av boende. 

Här tar sig också, något som kan ses som föreställningar om kön och genus, sig i uttryck. Tjejer, 

konstrueras utifrån det till en större utmaning för samhället än killar (Svender 2012). Att det 

kan se ut på det här sättet, att oron för tjejer i dessa fall är större och att fler problem skrivs 

samman med ett viss kön, tolkar jag som, som en koppling till föreställningar om hedersrelaterat 

våld och förtryck: 

 

Några beskrivningar av äktenskap mellan flickor och pojkar synliggör att det finns en större 

oro för flickor än för pojkar (Socialstyrelsen 2017:20). 

 

Som Carbin (2010) visar på i sin forskning, görs det en automatisk koppling mellan kultur och 

hedersrelaterat våld, där utsatta icke-svenska tjejer görs till subjekt och symboler för den 

problematiken. Det är även i linje med vad Ambjörnsson menar med att bilden av 

”invandrartjejer” som fåordig, reserverad och isolerad, där bilden av svenska tjejer som motsats, 

som öppen och frigjord samtidigt skildras (2004). Genom dessa utdrag, tillsammans med 

föregående teman, blir det möjligt att se att den här konstruktionen av dessa tjejer även görs i 

den här studiens material, i kontrast till svenskhet. Oron för dessa tjejer, ensamkommande som 

uppges vara gifta, blir till en teknik utifrån makt och kunskap, som legitimerar en koppling 

mellan kön, kultur och heder. På samma sätt syns det i relation till de situationer där tjejer antas 

vilja bryta med sin familj: 

 

Flickor och kvinnor har mindre makt i närsamhället, har mindre ekonomisk frihet och kan 

inte lika lätt som pojkar och män lämna familjen om de skulle vilja det (Socialstyrelsen 

2018:20). 
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Bland annat att det kan vara ännu svårare för en flicka eller en kvinna att bryta upp från en 

relation eller bryta med sin familj om hon inte känner till hur samhället i det nya landet 

fungerar och inte kan språket (Socialstyrelsen 2018:27). 

 

Brist på makt och frihet görs genom utdraget ovan till avgörande hinder för dessa tjejer. De 

skrivs samman med problem som dessa tjejer antas ha. Information om möjligheter och 

rättigheter i Sverige symboliserar en lösning på problematiken, som tidigare avsnitt visat. Det 

är inte bara i relation till kön, kultur och heder som tjejer knyts till problem utan det görs även 

i förhållande till föreställningen om deras sexualitet. De flesta tjejerna som identifierats i 

texterna har själva barn, och knyts därigenom till föreställningar om problem med tidigt 

föräldraskap och tidig sexdebut. De antas genom det gå miste om sådant som hör barn- och 

ungdomstiden till, samtidigt som deras rätt till liv och utveckling kan begränsas:  

 

Ett tidigt föräldraskap påverkar en flickas möjlighet till skolgång, att delta i 

fritidsaktiviteter, umgås med vänner och annat som hör barn- och ungdomstiden till 

(Socialstyrelsen 2018:20). 

 

Tidiga äktenskap och graviditeter är betydande faktorer när det gäller hälsoproblem i 

samband med sexuell och reproduktiv hälsa (Socialstyrelsen 2018:11). 

 

Riskerna med barnäktenskap är många. Ett barnäktenskap kan negativt påverka barns rätt 

till liv och utveckling. De flesta av dessa barn är flickor (Socialstyrelsen 2018:11). 

 

Att så är fallet, är inte helt taget ur luften. Risker med barnäktenskap är många och välkända. 

Att visa på hur dessa utdrag stämmer eller inte, är inte syftet här, utan det är att visa på hur detta 

skrivs samman med den här typen av tjejer, ensamkommande tjejer som kommer till Sverige 

och uppges vara gifta. I läsningen av texterna görs en viss grupp av tjejer till problematiska 

utifrån vissa föreställningar om dem, som både kan vara adekvata och inte. Dessa 

föreställningar riskerar att påverka andras och deras egen bild av sig själva, och således 

bemötandet av dem, något som i sin tur påverkar de möjlighetsvillkor som styr vad som kan 

sägas eller inte i texterna. Socialstyrelsen och Migrationsverket är de som kan säga något om 

problemet, vilket kan ses som en effekt av de maktrelationer som infinner sig däremellan, 

mellan myndigheterna och ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, vilket i sin tur kan 

påverka den generella synen på dessa tjejer.   
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Tidigare tema visade hur tjejer som uppges vara gifta har en vilja som står inför olika hinder i 

bemötandet av dem. Genom att titta på de utdragen ur ytterligare en dimension, utmålas dessa 

tjejer samtidigt som ett problem för myndigheterna. I frågan om vems uppgifter som de ska gå 

efter, om utgångspunkten ska vara vad flickan eller hennes make säger, eller om det också är 

av betydelse att se till eventuell landinformation och äktenskapsregler i Sverige. Här görs det 

till en fråga där tvångsäktenskap eventuellt bör informeras kring i ansökandet om asyl, trots att 

inget visat på att ett tvångsäktenskap skulle föreligga. På så sätt, blir det möjligt att, genom 

nedanstående utdrag, tolka det som att problem skapas och knyts samman med dessa tjejer: 

 

Om utgångspunkten ska vara vad flickan eller hennes make säger då hon söker skydd eller 

om vikt också ska läggas vid tillgänglig landinformation samt att tvångsäktenskap inte 

erkänns av Sverige utan synnerliga skäl (Migrationsverket 2016:14). 

 

I linje med vad Ambjörnsson (2004:257) skriver om skapandet av ”invandrartjejen som 

problem” porträtteras samtidigt de som ställs mitt emot, svenska tjejer. På samma sätt görs i 

texterna gällande de sammanhang som dessa tjejer antas komma ifrån. Tjejer och deras 

sammanhang där tvångs- och tidiga äktenskap förväntas vara en del av kulturen skrivs in, i en 

och samma kategori. Där det därigenom ställs i motsats till det svenska, och som blir 

problematiskt, främst för dessa tjejer:  

 

För en flicka som kommer från ett sammanhang där tvångs- och tidiga äktenskap 

förekommer kan det vara så att hon inte har någon reell möjlighet att uttrycka något annat 

än viljan att fortsätta vara tillsammans med den man hon är gift- och sökt skydd 

tillsammans med (Migrationsverket 2016:14).  

 

Tjejerna skrivs också samman med problem i det i långa loppet, som kan utgöra problem för 

deras levnadsvillkor. De porträtteras som benägna till att misslyckas genom låg utbildningsgrad 

och fattigdom, där även traditionella könsmönster benämns. De traditionella könsmönstret 

ställs även det i motsats till det svenska och som problem för dessa tjejer. Traditionella 

könsmönster som icke representativt för det svenska systemet, blir i linje med Karlssons (2014) 

studie ytterligare förstärkt. Hon menar att jämställdhet politiskt ses som en viktigt svensk 

värdering, men som i andra sammanhang visar på motsatsen och därför blir paradoxal (2014:23-

24). Den paradoxen uppenbarar sig även i myndigheternas texter, anser jag, där bilden av 

Sverige som jämställt, med rättigheter och möjligheter för kvinnor målas fram, något som i 

många sammanhang i samhället än idag inte stämmer. Sexualiseringen och objektifiering av 
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kvinnokroppen kan här nämnas. I motsats till detta står det som dessa tjejer antas komma ifrån, 

sammanhang med tvångs- och tidiga äktenskap. På så sätt skrivs det samman med problem som 

dessa tjejer förväntas ha, eller få: 

 

Kvinnor som gifter sig som barn har oftare lägre utbildningsgrad, lever i fattigdom och 

enligt traditionella könsmönster (Socialstyrelsen 2018:12). 

 

Vidare är det möjligt att se hur det blir till ett problem i utredning av placering när en minderårig 

tjej ville placeras med sin man istället för att bo med sina föräldrar i ett av de få fall som 

identifierats där tjejen kommit till Sverige tillsammans med sin familj: 

 

En av de intervjuade kommunerna uttrycker att det är en utmaning för socialtjänsten när en 

flicka väljer att bo med den hon anser vara sin make och inte med sina föräldrar. 

(Socialstyrelsen 2017:26) 

 

I ovan presenterade utdrag görs tjejen till problematisk i det avseende att hon inte vill att bo 

med sina föräldrar, något som kan, enligt min mening, baseras på föreställningar om hur och 

vart ett barn ska bo, baserat på svenska normer och värderingar. I det här fallet krockar 

socialtjänstens syn med tjejens, och där igenom blir ett problem. Ett problem som, enligt mig, 

inte skulle målas upp på samma sätt om det handlade om ett yngre svenskt par. Det utmålade 

problemet, att vilja bo med den som hon anser vara sin make och inte sina föräldrar, relateras 

till risker och problem med barnäktenskap framför att vara känslostyrd och impulsiv, som det i 

andra situationer, med andra barn, möjligen hade beskrivits som.  

 

Sammantaget är det möjligt att via utdragen, tematiskt synliggöra hur implicita idéer om tjejer 

som uppges vara gifta, konstruerar dem som problematiska utifrån olika föreställningar som 

skrivs samman med kultur, religion, äktenskap, sexualitet, makt, frihet, kön och familj. 

Maktprocesser är ständigt beroende av olika typer av intersektioner, där makten tar sig i uttryck 

på olika sätt (Hörnqvist 2012:12). Genom utdragen skildras vissa handlingar som icke 

önskvärda, vilket normaliserar önskvärda handlingar. Detta är en slags styrningsprocess, en 

makt (Svender 2012:36), för att få dessa tjejer att handla utifrån ett visst önskat och begränsat 

handlingsmönster. Den diskursen som här skildrar tjejer som uppges vara gifta skapas utifrån 

en maktprocess som styr vad som är möjligt att tala om och inte (Svender 2012:37).  
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I skrivandet om ensamkommande tjejer som uppges vara gifta, konstrueras de främst i relation 

till den antagna utsattheten, där de delvis görs, som analysen har visat, till mindre förmögna till 

sin egen vilja, rasifierade och problematiska. De görs till olika andra, ”normala”, tjejer där den 

diskursiva ramen inte bara begränsar dessa tjejers handlingsutrymme, utan även myndigheters 

förhållningssätt till dem. Att vara ensamkommande tjej som uppges vara gift, i Sverige idag, 

innebär en förhållning till normer och värderingar, där dessa tjejer riskerar att oavsett, förutom 

i de fall de väljer att leva efter svenska normer och värderingar, betraktas som potentiella offer 

i det svenska samhället.  

6. Avslutande diskussion –  någonstans mitt emellan möjlig och omöjlig 

 

I texternas konstruerande av ensamkommande tjejer som uppges vara gifta finns föreställningar 

om dem i ständigt omlopp. De hamnar genom texterna någonstans mitt emellan: som problem 

och som möjlighet, som potentiella frigörare och offer, som bortglömda och extra viktiga. De 

görs till en utmaning för det svenska samhället där de delvis hamnar mellan stolarna, samtidigt 

som deras vilja ständigt står inför olika barriärer och där deras kultur blir till en osynlig 

munkavel. Deras förväntande vilja, den egentliga viljan, cirkulerar ständigt mellan texternas 

rader där idéer om självständighet och befrielse skymtas. Tjejerna hamnar mitt emellan 

möjligheterna och omöjligheterna. Inom den diskursiva ramen, i tiden här och nu, för dessa 

tjejer formas subjektspositionen av dem där de å ena sidan ses som möjliga och å andra sidan 

omöjliga, samtidigt som de befinner sig någonstans där emellan. De ses som möjliga 

förändringsprojekt där information och insatser blir lösningen, samtidigt som de görs omöjliga 

utifrån antagandet av att de är bundna till kulturella och traditionella hinder.  

 

Jag menar att de genom att de konstrueras som osynliga, rasifierade, problematiska och med 

begränsad vilja, oavbrutet utifrån deras begränsade subjektspositioner stöter på hinder, som de 

nästan omöjligt kan reda sig i och ta sig ut ur.  Den begränsade viljan blir till i publikationernas 

skapande av den, där dessa tjejer blir till symboler för en vilja med förhinder. Att det ses som 

ett problem att dessa tjejer inte alltid får komma till tals, samtidigt som de skrivs fram som 

oförmögna till sin egentliga vilja, blir till en invecklad paradox. Om de inte får möjlighet att 

tala för sig själva, vem bör då tala för dem? Om de får möjlighet att tala själva, vem har då rätt 

att bedöma att det tjejerna förmedlar är, eller inte är, deras egen vilja?  
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Osynliggörandet av dem, som egna individer, når ytterligare en dimension i språket om det 

kulturella avståndet, där rasifiering synliggörs i allmänhet, med betoning på kultur i synnerhet. 

De konstrueras som fastklämda mellan två kulturer. Där den ena förtrycker och den andra frigör. 

De iscensätts återigen, som någonstans mitt emellan. Dessa tjejer antas å ena sidan vara offer 

för kulturella och traditionella praktiker, där det sammanhang de kommer ifrån har format dem 

till passiva och hämmade, samtidigt som de, förväntas behöva/vilja bli emanciperade kvinnor. 

Vad är det som egentligen möjliggör sådana antaganden? Genom de diskursiva ramarna, som 

synliggjorts i analysen, tillåts sådana antaganden att förekomma, dels utifrån enskilda individers 

reella erfarenheter, dels utifrån föreställningar om de andra, de kulturellt avvikande. De 

kategoriserar och sorterar in dessa tjejer utifrån rådande normer, värderingar och förväntningar. 

Texterna, i vilka ensamkommande tjejer som uppges vara gifta beskrivs, är endast ett sätt, av 

många, att ständigt upprätthålla värderingar och förväntningar i samhället. 

 

Tjejer som problem iscensätts, menar jag, delvis genom, föreställningar om ung femininitet som 

krävande i allmänhet och som i relation till dessa tjejers situation förstärks. Den, som jag menar 

kan påstås vara, den vedertagna bilden, av unga tjejer som framtida ideala individer, står här i 

kontrast till dessa tjejer. Dessa tjejer iscensätts som problem, eller framtida problem, för dem 

själva eller för samhället. Myndigheterna som möter de här, ”problematiska tjejerna”, framställs 

som lösningsagenter på deras utmålade problem men bara om tjejerna själva tar till sig 

information, förstår den och tillämpar den. Här tycks även genuskonstruktioner ta sig i utrymme 

som en effekt av dessa tjejers handlingar. Dessa tjejer antas bli ’’rätt’’ typ av tjejer, alltså 

tilldelas och själva skapa ett viss kön/genus, utifrån deras handlingar. Deras handlingar måste 

vidare följa de normer och förväntningar som knyts an till det. Vilket jag menar i texterna, är 

möjligt att tolka, som att dessa tjejer inte antas göra. I förhållande till normer och förväntningar 

om unga tjejers levnadsval.     

 

Jag menar att myndighetspublikationerna inte är neutrala utan snarare fyllda med 

konstruktioner av ensamkommande unga tjejer som uppges vara gifta. Frågan, som jag ställer 

mig är, om dessa tjejer hamnar någonstans mitt emellan möjlig och omöjlig, vart hamnar de då?  

 

Att svara på frågan är kanske omöjligt, men jag vill filosofiskt ge det ett försök. Dessa tjejer 

kommer hit tillsammans med sina män och söker asyl. Utifrån vår lagstiftning passar deras val 

av livsstil inte in, vilket skapar problem i utredningen av asylbehov eftersom barnperspektivet 

och vår syn på barnäktenskap också behöver vägas in. Tjejerna blir föremål för en 
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transformation där de går från att ses som vuxen i hemlandet, till ett barn i det nya landet. Var 

det så att vuxna i hemlandet ansåg vem de skulle gifta sig med är det nu nya vuxna som anser 

vem de inte bör vara gifta med. Frågan är vad dessa tjejer anser att de själva vill? Om de utan 

yttre påverkan, om det nu är möjligt, nyfiket intervjuas om sina liv, vad skulle de då berätta? 

Om vi frågar dem om deras inre önskningar och drömmar, vilka svar skulle de då ge? 

Framkommer berättelser om förtryck, rädsla och heder ska vi ta dem på allvar. Framkommer 

berättelser om kärlek, trygghet och äktenskap ska vi tro på dem. En egen vilja är varken statiskt 

eller enkelt att uttrycka, utan snarare något komplext och kanske ogripbart. Ett första steg mot 

att närma sig ett möjligt svar på frågan är att låta tjejerna själva komma till tals och att vi litar 

på deras utsagor. Det finns oändligt många sätt att leva och organisera sitt liv. Svenska normer 

och värderingar är omöjligt den enda rätta vägen och det önskar jag att det svenska samhället i 

framtiden blir mer öppna för.  

 

Framtida intressanta forskningsområden är att intervjua tjejerna själva där de får möjlighet att 

vara med och påverka synen på dem själva. Hur vill de ses? Vilka möjligheter vill de ha? Vem 

vill de bo med? Och vilken eventuell hjälp eller stöttning behöver de för att få det liv de önskar? 

Kanske är de inte mitt i mellan möjlig och omöjlig, kanske är de där de vill vara? För att säker 

veta, behöver vi fråga dem.  
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