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Abstract 

7,3 miljoner flickor under 18 år föder varje år. En av tre flickor i länder med låg- eller 

medelinkomst kommer att gifta sig före 18 års ålder. Detta är en kränkning mot flickor 

och deras mänskliga rättigheter. United Nations Population Fund, UNFPA arbetar med 

att stärka kvinnors och unga människors möjligheter att leva ett hälsosammare och ett 

mer produktivt liv. Med detta i åtanke är syftet att ta reda på hur United Nations Po-

pulation Fund framställer de rättighetskränkningar som sker mot flickor som blir utsatta 

för barnäktenskap och tidig graviditet. En kvalitativ innehållsanalys används som metod 

i denna uppsats och med hjälp utav Framing Theory är det möjligt att besvara fråge-

ställningen. Materialet består utav tre stycken rapporter skrivna av United Nations Po-

pulation Fund mellan åren 2012, 2013 & 2015. Undersökningen drar slutsatsen efter att 

ha analyserat det definierade problemet, identifikationen av orsaker, den moraliska be-

dömningen och rekommendationer av lösningar, att det nationella ansvaret för de 

mänskliga rättigheterna som är utgångspunkten för vidare förbättringar.  

 

Nyckelord: NGO, barnäktenskap, barnkonvention, UNFPA, tonårsgraviditet, mänskliga 

rättigheter, barnrättigheter, flickors rättigheter, utbildning, hälsa. 
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1 Inledning 

Den 8 mars 2016 på Internationella kvinnodagen såg jag en video från UNICEF1, som 

uppmärksammade barnäktenskap. I Sydasien och söder om Sahara i Afrika är det van-

ligt att gifta bort barn. Det sker även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av 

Asien. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att barn mellan 16 och 18 år ingår 

äktenskap.2 Det är omöjligt att redogöra för det exakta antalet barnäktenskap som sker i 

världen. Anledningen är att många av dessa äktenskap är informella eller inte registre-

rade.3 När ett barn inte behandlas av föräldrarna som ett barn utan som en vuxen är det 

svårt för dem att betrakta barnets bästa. Utgångspunkten för dessa barn och deras rätt till 

ett värdigt liv bör vara rättigheterna i barn- och kvinnokonventionen.  

Konventionen om barnens rätt, även kallad för barnkonventionen, antogs 1989, 

och är ett rättsligt bindande internationellt avtal som 196 länder har skrivit på och lovat 

att fullfölja.  I barnkonventionen fastslås att barn är individer med egna rättigheter och 

inte någons ägodel. Barnkonventionen har utformats med syfte att försäkra och försvara 

barnens rättigheter.  Barnkonventionen består av 54 artiklar, där fyra är grundläggande 

och vägledande principer som alltid ska betraktas.4 

Förutom barnkonventionen finns även konventionen om avskaffandet av alla 

former av diskriminering av kvinnor (CEDAW). CEDAW har ratificerats av 168 länder, 

vilket gör det till det mest omfattande och mest ratificerade internationella avtal som 

främjar flickors och kvinnors rättigheter.5 

Barnäktenskap, definierat både som formell och informell union som sker innan 

18 års ålder, är en realitet för både flickor och pojkar. Barnäktenskap är något som är 

utbrett och kan bli ett hinder för att leva ett normalt liv. Flickor som gifter sig innan de 

fyller 18 år är mindre benägna att stanna kvar i skolan och löper större risk att uppleva 

våld i hemmet.6 Barnäktenskap har i de flesta fall rötter i könsdiskriminering. Flickor 

                                                                                                                                               

 
1 UNICF (www.unicef.se/barnkonventionen) 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 CEDAW (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#intro) 
6UNICF (www.unicef.se/fakta/barnaktenskap) 

http://www.unicef.se/barnkonventionen
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#intro
http://www.unicef.se/fakta/barnaktenskap
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anses inte ha samma värde som pojkar. Utöver det bidrar barnäktenskap till tidigt och 

kontinuerligt barnafödande. Föräldrar kan även använda barnäktenskap som en strategi 

för ekonomisk överlevnad, på så sätt att de väljer att gifta bort flickorna i en tidig ålder 

för att minska den ekonomiska bördan som flickor anses vara.7 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

På många håll i världen är det inte en självklarhet att barnäktenskap inte är tillåtet, utan 

barn och ungdomar lever i sociala miljöer där människor delar olika omfattningar kring 

normer och könsroller.8 För oss i utvecklade samhällen kan det vara svårt att begripa 

vilka begränsningar som kan finnas för en flicka som ingår ett äktenskap, vilka svårig-

heter det innebär och vilka rättigheter hon går miste om. Att leva i en del av världen där 

man är medveten om sina rättigheter gör det enklare att inte se det som det är där. Så-

vida ingen förändring sker i ämnet om barnäktenskap är det cirka 39 000 flickor som 

gifter sig varje dag enligt UNFPA.9 Det är en självklarhet att ett barn inte ska gifta sig 

innan de har hunnit bli 18 år och särskilt inte men en man som är dubbelt så gammal.  

 Diskriminering sker på många olika sätt. Det är svårt att förklara vilka olika 

diskriminering flickor blir utsatta för. En djupare undersökning kommer att göras på hur 

UNFPA ser på kränkningar mot flickor och barn. Tre rapporter från UNFPA har valts ut 

för att undersöka UNFPA:s syn på flickors rättigheter. Mitt syfte är att skapa förståelse 

för hur UNFPA ser på de rättighetskränkningar mot flickor som barnäktenskap utgör. 

Detta görs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och framing-teorin som kommer 

vara till grund för att kartlägga och förstå UNFPA:s syn. 

- Hur kan vi förstå UNFPA:s syn på den kränkning av flickors rättighet-

er som barnäktenskap utgör? 

- Hur kan UNFPA:s syn på barnäktenskap beskrivas med hjälp av 

framing-teorin? 

- Hur förhåller sig UNFPA:s syn på barnäktenskap till barnkonvention-

ens beskrivning av flickors rättigheter? 

                                                                                                                                               

 
7 UNICF (www.unicef.se/fakta/barnaktenskap) 
8 UNICF www.unicef.se  
9 Marrying too young end child marriage 2012 s.6. 

http://www.unicef.se/fakta/barnaktenskap
http://www.unicef.se/
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1.2 Material  

Tre rapporter har valts ut för att genomföra undersökningen, vilket följaktligen 

utgör dem till mitt primärmaterial. Rapporter är tagna från United Nations Popu-

lation Fund, UNFPA:s hemsida 10, i syftemål att kunna besvara frågeställningen 

och för att uppnå uppsatsens syfte. På UNFPA:s hemsida finner man deras publi-

cerade rapporter men även annat material som är relevant till deras arbete. Rap-

porterna är skrivna och framtagna av UNFPA:s medarbetare, omfånget av rappor-

terna varierar. Den första rapporten är publicerad 2012, med ett omfång på 76 

sidor, den andra rapporten är från 2013, har omfånget 132 sidor och den tredje 

rapporten är från 2015, har omfånget 62 sidor.  Jag har använt mig av olika nyck-

elord för att söka efter rapporterna, så som barnäktenskap, mänskliga rättigheter, 

barnrättigheter och flickors rättigheter. Anledningen till varför just dessa nyck-

elord har valts ut är på grund av att undersökningen utgår ifrån barnäktenskap och 

flickors rättigheter.  

1.2.1 United Nations Population Fund 

United Nations Population Fund. UNFPA, är det FN-organ som arbetar för att 

skapa en värld där varje graviditet är önskad, där varje förlossning är säker och 

där varje ung människas potential uppfylls. UNFPA arbetar med att stärka kvin-

nors och unga människors möjligheter att leva ett hälsosammare och ett mer pro-

duktivt liv.11 Sedan UNFPA började arbeta år 1969, har dessa möjligheter för 

kvinnor och flickor förbättrats, men än finns det mycket mer som behövs göras för 

att säkerställa en värld där alla personer kan använda sina mänskliga rättigheter.12

 UNFPA skriver:” UNFPA advocates for the rights of young people, in-

cluding the right to accurate information and services related to sexuality and re-

productive health. Empowered with knowledge and skills to protect themselves 

and make informed decisions, they can realize their full potential and contribute to 

                                                                                                                                               

 
10 United Nations Population Fund hemsida http://www.unfpa.org/ 
11 United Nations Population Fund hemsida ” How we work” http://www.unfpa.org/how-we-work 
12 United Nations Population Fund hemsida ” About us” http://www.unfpa.org/about-us 
 

http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/how-we-work
http://www.unfpa.org/about-us
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economic and social transformation.” Det här uttalandet är starkt och betydelse-

fullt, eftersom teman som det här behöver uppmärksammas och diskuteras mer i 

media och i skolundervisning. Desto mer det här uppmärksammas desto mer är 

chanserna att förändringar sker. 

1.2.2 Primärmaterial 

Rapporterna som har valds ut behandlar flickors rättigheter, med hjälp av inter-

vjuer, undersökningar och samarbeten med andra NGO: s. I rapporterna diskuteras 

anledningar till de krängningar som sker mot flickors rättigheter. Rapporterna är 

relativt nya och har valts ut i syfte att de är nära i tiden med varandra. Alla tre 

rapporterna uppmärksammar flickors rättigheter, barnäktenskap, ung graviditet 

och hur det påverkar flickornas hälsa, utbildning och en bättre väg till ett värdi-

gare liv. 

 Den första rapporten är från 2012 “Marrying too young end child marriage”. 

Det är en stridssignal till beslutsfattare, föräldrar, samhällen och världen att motverka 

barnäktenskap. Rapporten använder sig av data för att identifiera geografiska ”hotspot”, 

områden, med hög andel barnäktenskap. “Marrying too young end child marriage” be-

står av flera diagram och geografiska diagram som påpekar just dessa ”hotspoten”.13 

 Den andra rapporten – ”Motherhood in Childhood: Facing the challenge of 

adolescent pregnancy” – är från 2013 och består av diagram och citat gjorda av flickor 

som antingen har gift sig eller har blivit gravida i ung ålder. I rapporten fastslås det, att i 

utvecklingsländer är det 20 000 flickor under 18 år som får barn. Nio av tio föds inom 

ett äktenskap eller i en överenskommelse mellan de inblandade. Rapporten diskuterar 

vilka konsekvenser hälsa, utbildning och flickors rättigheter tar del av.14 

 Den sista rapporten är från 2015 “Girlhood, Not Motherhood”. I rapporten dis-

kuteras olika ämnen för att stärka flickor. Detta sker genom en granskning och analys av 

                                                                                                                                               

 
13 United Nations Population Fund (UNFPA) “Marrying too young end child marriage” United 

Nations Population Fund, New York, NY, 2012. 
14 United Nations Population Fund (UNFPA) ”Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adoles-

cent pregnancy”United Nations Population Fund, New York, NY, 2013. 
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tillgängligt bevis på effektiva strategier för att minska sårbarheten för ungdomsgravidi-

tet.15 

1.2.3 Källkritik och avgränsningar 

 

Utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna och syftet har avgränsningarna 

gjorts i denna undersökning. Det har skett ett aktivt val utifrån syftet om vad som 

skall diskuteras, det kan vara en styrka för vidare forskning ifall någon annan väl-

jer att undersöka ämnet. Det har funnits svårigheter att hitta rapporter som har 

forskat djupt inom barnäktenskap. Detta är till grund av varför just dessa tre rap-

porter kommer från UNFPA.  

 

 

 

                                                                                                                                               

 
15 United Nations Population Fund (UNFPA) “Girlhood, Not Motherhood” United Nations Popu-

lation Fund, New York, NY, 2015. 
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2 Teori och metod 

I detta kapitel kommer teorin och metoden att presenteras och motiveras. Metoden 

kommer att bestå av en kvalitativ innehållsanalys. Jag kommer i detta kapitel pre-

sentera den teori som har valts ut för att utföra arbetet. Inom teoriavsnittet är det 

”framing” teorin som kommer att presenteras och beskrivas.  

 Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att undersöka framställningen 

som förmedlas av UNFPA om flickors rättigheter. Det som är absolut viktigt är att 

studera det som faktiskt har skrivits och det som författarna har uttryckt i texterna, 

för att just kunna analysera om och hur barnäktenskap förekommer, samt under-

söka vilka konsekvenser det kan få i den sociala praktiken och framställningen av 

en så kallad ”verklighet”. Syftet med framing-teorin är att genom dem olika ele-

menten, som nämns i teorin, försöka rama in det som anses vara det viktigast och 

utifrån det undersöka på vilket sätt UNFPA:s syn om flickors mänskliga rättighet-

er och kränkningar förekommer.  

2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Metoden som har använts för att genomföra denna uppsats är en form av kvalitativ in-

nehållsanalys. Innehållsanalys är en samlingsbeteckning för kvantitativa och kvalitativa 

innehållsanalyser. Det är en flexibel metod för att analysera texter, vilket innebär att det 

kan användas vid många olika typer av analytiska tillvägagångssätt.16 

 Den kvalitativa innehållsanalysen skiljer sig från den kvantitativa, som innebär 

att man räknar ord och begrepp i texter. Den kvalitativa innehållsanalysen strävar inte 

efter att kvantifiera något, utan den beskriver textinnehållet på ett systematiskt sätt.17 I 

den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar man på språket i egenskap av kommunikat-

                                                                                                                                               

 
16 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskap-

lig text- och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. S.50 
17 Ibid  
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ion, med fokus på innehållet i texten eller dess kontextuella mening. Texten som blir 

analyserad kan vara verbal, tryckt eller elektronisk form.18 Metoden används för subjek-

tiv tolkning av textens innehåll, genom att identifiera teman eller mönster. Målet med 

den kvalitativa innehållsanalysen är att få en fördjupad kunskap om och förståelse av 

det som studeras.  

 Det är möjligt att dela in kvalitativa innehållsanalyser efter vilket tillväga-

gångssätt forskaren väljer. Beroende av valet kan dessa delas in i konventionella, riktade 

eller summativa innehållsanalyser. I denna uppsats kommer jag att utgå från den riktade 

innehållsanalysen. Det innebär att forskaren låter en teori ligga till grund för utforman-

det av koder och teman.19 Detta kan betraktas som ett deduktivt sätt, vilket innebär att 

texten kodas utifrån ett på förhand bestämt teoretiskt kodningsschema.  

 Den kvalitativa innehållsanalysen möjliggör att bearbeta textinnehållet i UN-

FPA:s artiklar på ett systematiskt sätt. Den här bearbetningen gör det möjligt för läsaren 

att få en inblick i teman och orsaker till barnäktenskap, med hjälp av den teoretiska ut-

gångspunkten.20 Tillvägagången med metoden kommer att utgå från olika teman häm-

tade ifrån framing-teorin. De olika teman bygger på de fyra olika beståndsdelarna som 

ingår i själva inramningsprocessen. Dessa är: definiera effekter eller förhållande som 

problematiska, identifiera orsaken, framföra en moralisk bedömning och rekommendera 

en utväg/gottgörelse eller förbättring. Det som kommer att betraktas och överses under 

dessa teman är begrepp som ansvar, problematik, orsaker, bedömning och lösningar. 

2.2 Framing Theory 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make 

them more salient in a communication text, in such a way as to pro-

                                                                                                                                               

 
18 Hsieh, H.F & Shannon S.E (2005) “Three approaches to Qualitative Content Analysis”, Quali-

tative Health Research, vol. 15 nr 9, s. 1277-1288. S.1278. 
19 Ibid.  
20 Bryman, A (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. S.505. 
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mote a particular problem definition, causal interpretation, moral 

evaluation, and/or treatment recommendation…21 

 

Det teoretiska perspektivet som undersökningen utgår ifrån, är Robert Entmans 

teoretiska perspektiv om framing-teorin. Analysen kommer att utgå från det här 

perspektivet. Teorin har använts på varierande sätt inom studier för kommunikat-

ion av olika forskare.22 Koncepten av teorin är vilken makt en kommunicerad text 

kan medföra, den är densamma oavsett på vilket sätt den används på.23 Enligt 

Entman grundar teorin sig på fyra stycken olika beståndsdelar inom själva inram-

ningsprocessen. Dessa är: 

- Definiera effekter eller förhållande som problematiska 24 

- Identifiera orsaken 25 

- Framför en moralisk bedömning 26 

- Rekommendera en utväg/ gottgörelse eller förbättring 27 

För att utföra framing-teorin, behöver det inte behandla alla fyra delar för att teorin ska 

verka, men i den här undersökningen kommer alla fyra delarna vara närvarande för att 

besvara syftet med uppsatsen och även göra en så djup analys som möjligt. Användning 

av detta perspektiv bidrar med att vissa saker, händelser och problem lyfts fram mer än 

andra. 28 Det innebär inte att det som undersöks, inte ska vara synligt, utan den stora 

vikten befinner sig på hur de olika delarna utarbetar varandra och betonas.29 Effekten av 

att utgå från framing-teorin är att det leder till att den publika uppfattningen formas utef-

ter det som har sagts och betonats.30 Teorin leder automatiskt till att man värdesätter alla 

delar på olika vis, genom att vissa delar blir mer framträdande före andra. 

                                                                                                                                               

 
21 Robert M, Entman, ”Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communica-

tion, vol.43, no.4, 1993, s.51. 
22 Robert M, Entman, Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy, 

University of Chicago Press, 2003, s.5. 
23 Entman, 1993, s.52. 
24 Entman, 2003, s.5. 
25 Ibid  
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Feste, Karen A., America responds to terrorism [Elektronisk resurs]: Conflict resolution strategies of 

Clinton, Bush, and Obama, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011, s.16. 
30Ibid, s.17. 
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Att utgå från framing-teorin presenteras det en viss information på ett mer synligt och 

meningsfullt sätt, vilket gör det enklare för läsaren att minnas. Detta leder till att läsaren 

av den kommunikativa händelsen skapar sig ett undermedvetet synsätt på ett visst pro-

blem, på grund av uteslutningen av ”alla sanningar”. Det är viktigt att påpeka att det inte 

finns någon anledning till att misstro det UNFPA nämner i sina rapporter, utan det hu-

vudsakliga är hur de tolkas och framställs. Framing-theory har tillämpats inom ramen 

för analys av konflikt och konfliktlösningar. Grunden till detta är att det finns skilda 

uppfattningar om vad som är ett problem men också hur detta ska lösas. Det är just på 

grund av dessa skäl som jag anser att materialet som studeras förhåller sig väsentligt till 

teorin men även till uppsatsens syfte och frågeställning.  
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3 Bakgrund 

Följande som presenteras i bakgrunden är urvalen av konventionerna. De kommer att 

beskrivas och förklaras, samt ett kort presentation kommer att göras av hur mänskliga 

rättigheter definieras. I avsnittet om frågeställningar lyfts frågan om förhållandet mellan 

UNFPA:s syn på barnäktenskap och barnkonventionens beskrivning av flickors rättig-

heter. Frågan kommer att diskuteras i diskussions-avsnittet, för att besvara den behövs 

en förklaring av konventionerna vilket görs i detta avsnitt. 

3.1 Konventionerna   

En kort presentation av konventionerna har tidigare gjorts i inledningen. I detta avsnitt 

kommer en tydligare redogörelse att göras för de utvalda konventionerna, samt en moti-

vering till varför dessa konventioner är relevanta för den här undersökningen.  

Mänskliga rättigheter är något som gäller för varje individ, det är staten som ska 

skydda individerna och se till att de kan göra anspråk till sina rättigheter. De mänskliga 

rättigheterna skrevs ner för först gången efter andra världskriget, för att skydda männi-

skor. Det finns olika sorters rättigheter, vilka är skrivna som konventioner, för mänsk-

liga rättigheter.31 Länder som skriver på dessa konventioner är skyldiga att följa dem. 

Även att länder har skrivit under barnkonventionen och förbundit sig att följa reglerna, 

är det svårt att hjälpa och se till att dessa länder håller vad de har lovat. Kvinnokonvent-

ionen, Konventionen om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor 

(CEDAW) är ett dokument som många länder har förbundit sig till. Syftet med konvent-

ionen är att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att uppnå kvinnors 

fulla mänskliga fri- och rättigheter på lika villkor som män. Anledningen till varför 

kvinnokonventionen nämns är på grund av att när en flicka ingår i ett äktenskap betrak-

tas hon inte längre som ett barn framför mannens ögon utan som en kvinna. 

                                                                                                                                               

 
31 www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna  

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna
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3.1.1 Barnkonventionen  

Konventionen om barnens rätt, även kallad för barnkonventionen, antogs 1989. Den 

består av 54 artiklar, där fyra är grundläggande och vägledande principer som alltid ska 

betraktas.32  

 Punkt 1: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.   

 Punkt 2: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet.  

 Punkt 3: Alla barn har rätt till liv och utveckling.  

 Punkt 4: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som har skrivits under av 

196 länder. Varje människa är en individ som har rätt till sina rättigheter, barn är indivi-

der med egna rättigheter och däremot är ingens ägodel. Syftet med barnkonventionen är 

att förstärka och försvara barnens rättigheter.33 

 Eftersom denna studie fokuserar på framställandet av UNFPA:s syn på flickors 

rättigheter och barnäktenskap, läggs stor uppmärksamhet på flickor och barnets rättig-

heter i undersökningen. Ur ett rättighetsperspektiv är därför barnkonventionen ett lämp-

ligt verktyg att ta hjälp av när det gäller vikten av att skydda och tillgodose flickors rät-

tigheter. 

3.1.2 Kvinnokonventionen, CEDAW 

Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW). 

Fler än 185 länder har anslutit sig till CEDAW. Det är ett grunddokument med 16 hu-

vudartiklar som lyfter fram kvinnors rätt till utbildning, sin egen kropp, hälsa och mer. 

Kvinnokonventionens syfte är att avskaffa all diskriminering mot kvinnor och för att 

uppnå kvinnors fulla mänskliga fri- och rättigheter på lika villkor som män. Enligt 

CEDAW är diskriminering när kvinnor har färre möjligheter eller blir sämre behandlade 

än män, eller när kvinnor inte har samma friheter och rättigheter som män när det gäller 

politik, ekonomi, kultur eller att vara aktiva i samhället.34 

                                                                                                                                               

 
32 UNICEF (www.unicef.se/barnkonventionen) 
33 Ibid  
34CEDAW (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#intro) 

http://www.unicef.se/barnkonventionen
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#intro
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Anledningen till varför CEDAW uppmärksammas i denna undersökning är på grund av 

dess relevans gällande skydd av flickors rättigheter. En flicka som ingår i ett äktenskap 

anses inte vara ett barn längre, oavsett hennes ålder. Att utgå från CEDAW och rättig-

heterna som gäller kvinnor stärker diskussionen om vad som är flickors rätt. Diskuss-

ionen kommer att utgå utifrån följande sex artiklar: 

Artikel 1 som talar om definitionen av diskriminering, vilket definieras som 

varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd 

eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utö-

vandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.35 

Artikel 2 skyldighet att avskaffa all diskriminering av kvinnor samt vidta 

lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Principen om jäm-

ställdhet ska införas i den nationella lagstiftningen.36 

Artikel 10 utbildning, alla kvinnor ska utan att diskrimineras garanteras 

samma rättigheter som män när det gäller utbildning, samma kvalitet på ut-

bildning och samma möjligheter till stipendier och studiemedel som män. Lä-

roplaner och skolböcker ska inte innehålla stelnade könsroller.37 

Artikel 12 hälsovård, kvinnor och män ska ha samma tillgång till hälso- och 

sjukvård, inklusive familjeplanering. Konventionsstaterna ska garantera kvin-

nor lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning.38  

Artikel 15 likhet inför lagen, kvinnor och män ska vara lika inför lagen och 

ska behandlas lika inför domstol. Kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå av-

tal, att förvalta egendom och att resa.39 

Artikel 16 äktenskap och familjeliv, kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå 

äktenskap av egen fri vilja och lika rättigheter och skyldigheter under äkten-

skapet, vid eventuell skilsmässa och som föräldrar. Utöver det ska konvent-

                                                                                                                                               

 
35 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13, art 1. 
36 Ibid, art 2. 
37 Ibid, art 10. 
38 Ibid, art 12. 
39 Ibid, art 15. 
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ionsstaterna säkerställa att kvinnor och män har lika rätt att bestämma om fa-

miljeplanering och lika rättigheter i fråga om ägande och förvaltande av egen-

dom.40 

 

                                                                                                                                               

 
40 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13, art 16. 
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4 Tidigare forskning 

I det här kapitlet, tidigare forskning, kommer en genomgång av sekundärmateri-

alet att presenteras. Artiklar och rapporter som har varit relevanta för undersök-

ningen presenteras i detta avsnitt. Forskningen har fokuserats på ämnet barnäkten-

skap, kränkning av flickors rättigheter dessutom är det en rapport som diskuterar 

och kritiserar konventionerna som inte tydligt definierar förbud mot barnäkten-

skap. 

 

4.1 Ending child marriage 

Det har gjorts en del undersökning gällande flickornas rättigheter, tillgång till sko-

lan, hälsan, friheten att själv få möjligheten att bestämma. Dessa undersökningar 

och rapporteringar har främst gjorts av NGO:s som engagerar sig för mänskliga 

rättigheter. Många NGO:s som arbetar för samma orsak har även liknande tanke-

sätt kring dessa ämnen. The International Planned Parenthood Federation, IPPF, 

skrev år 2006 en rapport / studie om att göra slut på barnäktenskap. IPPF arbetar 

med sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter för alla människor i världen. 41 De-

ras tro är att alla är lika värda och att alla har rätten att själva bestämma över sin 

kropp och sin framtid.  

 I sin studie talar IPPF om varför barnäktenskap är ett globalt bekymmer 

och varför man bör göra något för att stoppa det. Den centrala problematiken som 

lyfts fram är den tysta rösten från miljontals flickor och kvinnor som tvingas in i 

äktenskap innan de har hunnit fylla 18 år. De flesta länder har en åldersgräns för 

                                                                                                                                               

 
41 The International Planned Parenthood Federation (IPPF)” Ending Child Marriage A guide for 

global policy action” The International Planned Parenthood Federation, London, 2006. S.2. 
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äktenskap men de är i stort sätt ineffektiva, inte verkställda eller så går det mot de 

religiösa lagarna.42   

4.2 Marginaliseringen av flickor 

Nura Taefi skriver om marginaliseringen av flickor i International Human Rights 

law, där hon diskuterar frågan om ålder. Författaren talar om inom vilken ram kan 

vi förstå hur en flicka kan inom kategorin barn marginaliseras som kvinna och 

inom kategorin kvinna marginaliseras som barn.43 Könsfördomar bidrar med att 

flickor måste kämpa mot kulturella normer. Problemet för flickors marginalisering 

och barnäktenskap i utvecklingsländer går inte att bortse från men diskriminering-

en som sker kvarstår vilket leder till att det är det som behövs arbetas mot. Det är 

vuxenlivet som definierar kvinnan, medan erfarenheten av män definierar vad det 

innebär att vara ett barn, vilket är orsaken till varför flickor ofta inte beaktas av 

lagen. Detta innebär att flickor blir exkluderade av beslut som påverkar dem, då vi 

lever i en värld där flickors röst inte blir hörd.  

 Flickor kan marginaliseras inom International Human Rights law, baserat 

på könsneutraliteten. Lagen i sig är inte könsneutral i att förbjuda barnäktenskap, 

vilket ger både flickor och kvinnor rättigheter, men problemet med barns rättig-

heter är fortfarande närvarande. Teafi menar att flickor som är marginaliserade 

och är från låg- och medelklass har färre möjligheter i samhället. Enligt barnkon-

ventionen bör barn inkluderas i frågor som berör dem med avseende på deras 

mognad.44 Dock använd kultur oftast som ursäkt för att upprätthålla könsfördomar 

och ojämlikhet mellan flickor och pojkar. Även att världen består av olika kulturer 

är det viktigt att välja en universell idé om mänsklig värdighet.45 

 

                                                                                                                                               

 
42 The International Planned Parenthood Federation (IPPF)” Ending Child Marriage A guide for global 

policy action” The International Planned Parenthood Federation, London, 2006. s. 4. 
43 Taefi, N. (2009). The Synthesis of Age and Gender: Intersectionality, Interna-

tional Human Rights Law and the Marginalisation of the Girl-Child. International 

Journal of Children’s Rights, 17: 345-376. S.347 
44 Ibid S. 364-365. 
45 Ibid S. 367-368.  
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4.3 The Forced Marriage of Minors: A ne-

glected Form of Child Abuse 

Loretta M. Kopelman skriver en artikel om hur tvingat barnäktenskap är barn-

misshandel och en kränkning mot mänskliga rättigheter, utöver det menar hon 

även att barnäktenskap är något som fortsätter att ske vilket måste ta ett slut.46 

 Fokusen i artikeln är den avgörande roll som vårdgivare i att stoppa 

tvångsäktenskap av minderåringar. Vårdgivare, lärare, poliser, domare, barnom-

sorgspersonal och andra har till skyldighet att förhindra barnäktenskap.47 Det 

finns goda skäl för att hindra tvångsäktenskap. Kopelman anser att tvångsäkten-

skap är förknippat med våld, kidnappning, isolering, graviditet utan samtycke, 

förföljelse, våldtäkt, dödshot, känslomässigt övergrepp och sexuellt och ekono-

misk utnyttjande. Utöver det talar Kopelman även om den känslomässiga smärtan 

som orsakas av separationen från sin familj och vänner genom att trycka och 

tvinga flickorna till något som de inte väljer eller önskar.48 

4.4 Preventing child marriages: first interna-

tional day of the girl child “my life, my right, end 

child marriage” 

Den 17 november 2011 antog FN: generalförsamling en resolution att utse 11 oktober 

som den första internationella flickdagen. Den här dagen ska uppmärksamma flickors 

särskilda utsatta situationer i världen.  

Reproductiv health har skrivit en artikel om att förhindra barnäktenskap. 

Barnäktenskap är en grundläggande kränkning och ett hinder för de mänskliga rättighet-

er vilket påverkar alla aspekter av flickornas liv. Äktenskapet nekar en flicka sin barn-

dom, stör hennes utbildning, begränsar hennes möjligheter, ökar risken att utsättas för 

våld och övergrepp, och äventyrar hennes hälsa. Artikeln presenterar data om förekomst 

                                                                                                                                               

 
46 Kopelman, M, Lorette. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 44 (2016): 173-181.“The 

Forced Marriage of Minors: A neglected Form of Child Abuse”, 2016. S.173. 
47 Ibid s.173. 
48 Ibid s.175. 
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och effekter, bidragande faktorer och rekommenderar åtgärder för att förebygga 

barnäktenskap.49 

Enligt artikeln kan barnäktenskap definieras både som ett formellt äktenskap el-

ler som en informell union som sker innan 18 års ålder, gäller både flickor och pojkar. 

Barnäktenskap varierar mellan länder och regioner men det högsta antalet av barnäkten-

skap finns i Västafrika, följt av södra Asien, Nordafrika, Mellanöstern och Latiname-

rika.50 

Effekterna och konsekvenserna är stora - tidiga äktenskap leder till tidig gravidi-

tet, vilket ökar risken för komplikationer under graviditet och förlossning. Den ökade 

risken för med sig dödsfall eller allvarliga bestående komplikationer. Tidiga äktenskap 

vidmakthåller cykeln av analfabetism och fattigdom. Flickor är inskrivna i skolan men 

tyvärr faller skolgången kraftigt efter fem eller sex års skolgång. Anledningen till detta 

är att barnäktenskap resulterar ofta i att flickor lämnar skolan, vilket minskar deras möj-

lighet att lära och att skaffa sig färdigheter som skulle göra det möjligt för dem att starta 

en inkomstbringande verksamhet eller hitta ett jobb. Utöver det bidrar barnäktenskap 

med att flickorna separeras från familj och socialt nätverk, vilket minskar flickornas 

möjlighet att få praktisk och känslomässigt stöd.51 

Bidragande faktorer till barnäktenskap, enligt artikeln, är främst fattigdom. Fa-

miljer har inte tillräckligt med resurser att hålla flickorna i skolan eller ens mata eller 

klä dem. På grund av genusnormer händer det att föräldrarna istället använder de be-

gränsade resurserna de har till sina söner istället. Familjer kan se barnäktenskap som ett 

sätt att minska deras ekonomiska bördor, en dowry, ett brudpris, gör att föräldrarna gif-

ter bort flickorna i ung ålder för att minska den ekonomiska bördan någon annanstans.52  

Barnäktenskap kan förhindras. Att gifta bort flickor innan de har hunnit fylla 18 

år har sina rötter i könsdiskriminering. Det krävs att arbeta med samhället för att ändra 

på åldersgränsen när det är tillåtet att ingå i ett äktenskap, att utmana och förändra dessa 

normer. Åtgärder behövs för att påverka familjen och samhällsnormer i samband med 

att förhindra barnäktenskap. En flicka med befogenhet och som är välinformerade, be-

höver en gynnsam familj och sociala miljö för att uppnå sin fulla potential. Artikeln 

                                                                                                                                               

 
49 Svanemyr, Joar, et al. "Preventing child marriages: first international day of the girl child “my 

life, my right, end child marriage”." Reproductive health 9.1 (2012): 1-3. 
50 Ibid s. 1. 
51 Ibid s.1–2. 
52 Ibid s.2-3.  
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nämner att tre riktlinjer på vad som behövs göras för att förhindra barnäktenskap. Den 

första är att införa och tillämpa lagar som förbjuder äktenskap före 18 års åldern.  Den 

andra är att hålla flickor kvar i skolan och den sista är att influera kulturella normer som 

stödjer tidigt äktenskap.53 

4.5 Child Marriage: A silent Health and Hu-

man Rights Issue  

“A human rights violation, child marriage directly impacts girls’ education, health, psy-

chologic well-being, and the health of their offspring.” Nawal M. Nour, MD, MPH, 

skriver om vilken påverkan barnäktenskap har på flickor och deras mänskliga rättighet-

er. I sin rapport talar Nawal om mänskliga rättigheter, barnrättigheter, faktorer som bi-

drar till barnäktenskap och om hälsorisker som förekommer av tidigt äktenskap. Med 

hjälp av diagram, cirkeldiagram och ett kartdiagram förklarar Nawal dem olika skillna-

derna som finns i välden gällande barnäktenskap och flickors hälsa.54 

 FN och andra internationella organ har förklarat att barnäktenskap kränker de 

mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Den allmänna förklaringen om de mänsk-

liga rättigheterna påstår att individer som ska ingå i ett äktenskap måste själv ge sam-

tycke och måste vara myndig. 1979 uppgav kvinnokonventionen att barnäktenskap är 

olagligt.55 

 Enligt Nawal är det tre huvudkrafter som driver barnäktenskap: fattigdom, be-

hovet av att stärka sociala band och tron att det ger skydd. Barnäktenskap förekommer 

främst i områden med fattigdom. Föräldrarnas mening är att säkerställa deras dotter med 

ekonomisk trygghet och att minska den ekonomiska bördan som dottern har i familjen. 

Barnäktenskap anses först och främst vara en ekonomisk nöd som familjer i många fall 

utnyttjar, detta på grund av att äktenskapet ger familjen en hemgift som minskar den 

ekonomiska bördan.56 

                                                                                                                                               

 
53 Svanemyr, Joar, et al. "Preventing child marriages: first international day of the girl child “my life, my 

right, end child marriage”." Reproductive health 9.1 (2012): 1-3. S.2-3. 
54 Nour, Nawal M. "Child marriage: a silent health and human rights issue." Rev Obstet Gyne-

col 2.1 (2009): 51-56. 
55 Ibid. s. 52. 
56 Ibid. s. 52-53. 
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Nawal anser att barnäktenskap bidrar medisolation som i sig bidrar med depression, 

risker för könssjukdomar och risker med graviditet och födsel. Han anser att när en 

flicka gifter sig och har flyttar till manens hem, antar flickan rollen som hustru, in-

hemska arbetare, och så småningom rollen som mamma. Isolering innebär att dessa 

flickor flyttar ifrån deras hem var de kände sig säkra och trygga och kände alla. När de 

gifter sig flyttar dem till en ny by där dem inte känner någon och förmodligen ligger för 

långt bort från var hennes föräldrar bor. Flickorna gifter sig med män som är mycket 

äldre än dem själva, vilket kan innebära att de är mer erfarna vilket kan hända att flick-

orna blir smittade av könssjukdomar. Barnföddsel inom äktenskapet är för tidigt, för 

nära, för många eller för sent. Detta är ett stort hälsorisker som ung graviditet medför.57  

Det bör läggas ner en stor vikt på utbildning för flickor och deras familjer. 

Barnäktenskap hindrar flickor från att leva sin barndom, hindrar dem från att utbildas 

och utöver det, påverkar flickornas hälsa och hälsan hos sina barn. Nawal menar att stat-

liga och icke-statliga politik som syftar till att utbilda samhället, öka medvetenheten, 

engagera lokala och religiösa ledare, som involverar föräldrar, och ge flickor genom 

utbildning och sysselsättning kan hjälpa till att stoppa barnäktenskap. Det är viktigt att 

satsa på utbildningen för flickor för att hindra barnäktenskap.58 

4.6 The Convention on the rights of the child: 

The necessity of adding a provision to ban child 

marriages 

Dr. Ladan Askari utbildningsbakgrund består av en Ph.D. i statsvetenskap och en M.A. 

från University of Southern California. Askari har föreläst om internationell lag, Barn-

konventionen, Global Governance, och mänskliga rättigheter för kvinnor och barn. Dr. 

Askari har skrivit en rapport under rubriken “The Convention on the rights of the child: 

the necessity of adding a provision to ban child marriages.” Med rubriken riktar Dr. 

                                                                                                                                               

 
57 Nour, Nawal M. "Child marriage: a silent health and human rights issue." Rev Obstet Gynecol 2.1 

(2009): 51-56. S.53.  
58 Ibid. s. 54-55. 
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Askari kritik mot barnkonventionen, Kvinnokonventionen och konventionen om sam-

tycke till äktenskap för att konventionerna inte skyddar flickor mot barnäktenskap.59  

Artiklarna 2, 6, 24, 32 och 37 från barnkonventionen lyfts fram i rapporten. Enligt Dr. 

Askari brister barnkonventionen i att skydda barn, särskild unga flickor från barnäkten-

skap. Barnkonventionen kritiseras utifrån de här punkterna på grund av att de inte är 

tydligt formulerade eller tydligt uttrycker förbud mot barnäktenskap.60  

 Artikel 16 i Kvinnokonventionen lyfter fram frågan om äktenskap, där det syf-

tas om att avskaffa diskriminering av kvinnor och i alla frågor som gäller äktenskap och 

familjeförhållanden ska det framstå en jämställdhet mellan män och kvinnor. I rapporten 

talar Dr. Askari om artikel 16 (2) som talar om barnäktenskap och att alla nödvändiga 

åtgärder, inklusive lagstiftning, skall vidtas för att fastställa en minimiålder för äkten-

skap och för att göra officiell registrering av äktenskap obligatorisk. Dr. Askari talar om 

att punkten är viktigt, men att det även är viktigt med att definiera när ett barn inte 

längre är ett barn.61    

 Konventionen om samtycke till äktenskap artikel 1 talar om att både kvinnan 

och mannen som ingår i ett äktenskap, båda ska vara överens och samtycka till äkten-

skapet. Att både kvinnan och mannen ska samtycka till äktenskap nämns även i 

CEDAW artikel 16. Enligt Dr. Askari kan en ung kvinna som ger sitt samtycke bli lurad 

och tvingat till att ingå i ett äktenskap. Dr. Askari menar att ett litet barn brud kan luras 

att samtycka till äktenskap genom att erbjudas olika motiv som det manliga make, hen-

nes far eller bror ger henne. Artikel 2 talar om att stater bör ta återgärd i lagen för att 

ändra minimiåldern vid äktenskap. Ändring i lagen ska hindra barn från att ingå i ett 

äktenskap.62 

 Slutligen anser Dr. Askari, efter att ha undersökt bestämmelserna, att de up-

penbart inte lyckas med att skydda flickors rättigheter när det gäller barnäktenskap. En-

ligt Dr. Askari saknar barnkonventionen en bestämmelse mot bruket av tidigare äkten-

skap. Artikel 16 i CEDAW är främst inriktad på kvinnor, men förbjuder barnäktenskap. 

Sedan anser Dr. Askari att konventionen om samtycket till äktenskap, är för svagt då 

                                                                                                                                               

 
59 Askari, Ladan. "The Convention on the Rights of the Child: The Necessity of Adding a Provi-

sion to Ban Child Marriage', (1998)." ILSA Journal of International and Comparative Law 5: 123-

138. 
60 Ibid s. 127-130. 
61 Ibid s. 133-135. 
62 Ibid s. 135-136. 
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den inte är tydligt. DR. Askari anser att en ny bestämmelse som uttryckligen förbjuder 

barnäktenskap ska läggas till i barnkonventionen.63 Det är viktigt att göra det för att 

hindra barnäktenskap men även förtydliga barnens rättigheter.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
63 Askari, Ladan. "The Convention on the Rights of the Child: The Necessity of Adding a Provision to Ban 

Child Marriage', (1998)." ILSA Journal of International and Comparative Law 5: 123-138. S.137. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat och analysen av uppsatsens 

primärmaterial. De fyra avsnitten utgår ifrån framing-teorin och de fyra olika stol-

par som har presenterats i teori-avsnittet. Stolparna inom teorin har jag valt att 

utse till teman i min analys av primärmaterialet. 

 Första temat i undersökningen heter ”definitionen av problematiken” där 

UNFPA:s syn på problemet kommer att presenteras och tolkas. Andra temat, 

”identifikationen av orsaken”, talar om vad UNFPA:s ställningstagande är i rap-

porterna. Det tredje temat, ” den moraliska bedömningen”, inriktar sig på UN-

FPA:s syn på sig själv som en legitim aktör som rapportera och värdera informat-

ionen till världen. ”Rekommendationer om lösningar” heter det fjärde temat och 

här presenteras samt analyseras UNFPA:s rekommendationer om lösningar som 

de påpekar i rapporterna. Sista temat är ”nationellt eller globalt ansvar”, här pre-

senteras UNFPA:s syn på ansvar, på vem detta ligger på. Inom dessa teman är det 

viktigt att en fördjupning görs. Orsaken till det är att det på ett eller annat sätt be-

rör ansvarstagandet.  

 Dessa fem teman har valts ut för att lättare förstå vad som har undersökts 

i rapporterna. Teman som används under undersökningens gång innehåller en pre-

sentation av citat, redogörelser, rubriker med mera för att se framställningen av 

flickors och deras rättigheter som UNFPA gör.  

5.1 Definition av problematiken 

Problematiken som rapporterna diskuterar om är barnäktenskap och flickors hälsorisk 

som uppkommer genom unggraviditet. Inom alla tre rapporterna råder det likartade 

nämnare som diskuteras i varje sida som man läser. Det rör sig om omfattande under-

sökningar som just talar om barnäktenskap och flickors risk med unggraviditet, vilka 

konsekvenser detta bidrar med i framtiden ifall det fortsätter på samma vis.  
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Rapporterna är från olika år och är publicerade av UNFPA. Den första rapporten är från 

2012 med rubriken “Marrying too young End child marriage”.64 Den andra rapporten är 

från 2013 ”Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy”65. 

Sedan har vi den sista rapporten som är från 2015 “Girlhood, Not Motherhood”66 som 

har underrubriken ”Preventing Adolescent Pregnancy”.         

 Rapporterna använder sig av bilder, några bilder visar äldre män bredvid en 

ung flicka som hänvisar att det är deras fru. Utöver det använder de bilder tagna på unga 

flickor där de antingen bär slöja eller inte, sedan finns det även bilder på unga flickor 

som bär på barn. Nästan varje bild har en underrubrik där en förklaring eller en beskriv-

ning till historian bakom bilden ges.  

 UNFPA förklarar för läsaren att problemet i dessa rapporter är akuta och att en 

förändring bör ske snarast. De nämner i rapporten att ”the number of child marriages 

each year, 14,2 million in 2010, will be 14 percent higher by 2030, nearly 15,1 milli-

on”67, där de poängterar att ifall ingen gör något åt det här kommer detta i så fall endast 

öka. Ett stort fokus genom rapporteringarna är på flickorna och deras rättigheter. Enligt 

UNFPA påverkas dessa flickor av tidigt äktenskap, unggraviditet då det påskyndar de-

ras liv in i vuxenlivet. Den här definitionen av problem är inte något nytt, det är något 

som har pågått sedan en längre tid tillbaka och berör inte endast en liten del av världen, 

utan det sker konstant någonstans i världen. Enligt rapporten från 2012, kommer under 

nästa årtionde 14,2 miljoner flickor under 18 år att gifta sig varje år, vilket innebär att 

39 000 flickor kommer gifta sig varje dag, ifall ingen gör något åt problemet.68   

 UNFPA menar att kränkningarna gentemot flickor strider mot deras mänskliga 

rättigheter i hälsa, utbildning och liv vilket är en del av grunderna som pekar på att 

kunna leva ett mer värdigt liv. De bedömer att dessa kränkningar som sker mot flickor, 

påverkar även staten, anledningen till det är att staten går miste om potentialer för att 

utveckla landet.  

                                                                                                                                               

 
64 United Nations Population Fund (UNFPA) “Marrying too young end child marriage” United 

Nations Population Fund, New York, NY, 2012. 
65 United Nations Population Fund (UNFPA) ”Motherhood in Childhood: Facing the challenge of 

adolescent pregnancy” United Nations Population Fund, New York, NY, 2013. 
66 United Nations Population Fund (UNFPA) “Girlhood, Not Motherhood” United Nations Population 

Fund, New York, NY, 2015 
67 Marrying too young end child marriage S.10. 
68 Ibid. S.6  
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I rapporten från 2012 presenteras det flertals geografiska platser var den geografiska 

”hotspoten” av barnäktenskap finns i världen.69  Orsaken till varför detta görs är för att 

informera om situationen, men även peka ut länder som har en stor andel av barnäkten-

skap. På detta sätt gör UNFPA problemet mer realistiskt för läsaren och tydliggör var 

fokuset bör vara.  I rapporterna tagna från 2013 och 2015 presenteras det flertals citat 

från kvinnor och unga flickor som talar om deras erfarenheter. Under varje kapitel finns 

det citat på nästan varje sida, gjorda av flickor där de berättar om sina erfarenheter inom 

tidigt äktenskap eller unggraviditet. Genom användningen av dessa citat, ger UNFPA 

dessa flickor en röst var de kan tala om situationer som andra flickor har eller kan ha 

gått eller fortfarande går genom. UNFPA:s val att införa citaten gör undersökningen 

mer realistiskt samtidigt som den gör att läsaren får en del av realiteten med sig under 

läsningen och inte bara siffror och diagram.   

 Rapporterna talar om hur dessa flickor, även kallade för barnbrudar, blir påver-

kade av barnäktenskap och unggravididet. UNFPA:s definition i rapporterna är att det 

finns en sorts gap mellan flickorna och föräldrarna och mellan flickorna och staten. Or-

saken till dessa förhållande och avståndet mellan flickor och föräldrar beror på kultur 

och traditioner som påverkar hur en flicka ska uppfostras. Förhållandet mellan staten 

och flickorna beror främst på att skyldigheten från statens sida inte uppfylls på grund av 

att flickorna inte får någon skydd eller hjälp angående de olika faktorer som påverkar 

deras rättigheter. Något som staten har en stor brist på är just att många av dessa 

barnäktenskap inte registreras i systemet, samtidigt som många av barnafödseln inte gör 

det.70 Staten bör vara tydligare med att informera betydelsen av att registrera både äkt-

enskap och barnafödsel som sker i landet.  

 Med hjälp av ord som ”flickor” och ”barnbrudar” får problemet en större bety-

delse och risk för problematiken. Utifrån användningen av dessa begrepp ger UNFPA 

en större bild av tyngden i problematiken, deras syfte är att informera om att det är 

flickor att de är barn. Via dessa framställningar, val av begrepp, gör att läsaren blir mer 

påverkat och förstår problematiken av barnäktenskap och hur viktigt det är att dessa 

flickor får ta del av sina rättigheter.  

                                                                                                                                               

 
69 Marrying too young end child marriage s.56. 
70 Ibid s.5-10.  
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UNFPA visar förståelse till dem olika anledningarna som står bakom orsakerna till 

barnäktenskap och unggraviditet. Genom att uttrycka sig vilken påverkan fattigdom har 

för flickor som ingår i barnäktenskap: 

While most countries allow girls to marry before they turn 18 with parental or 

other consent, poverty often underlies child marriage. Humanitarian crises exac-

erbate girls’ vulnerability. Some parents genuinely believe that marriage will se-

cure their daughters’ future, while others see their daughters as a burden or even 

a commodity.71  

 

Fattigdom kan vara en av dem stora anledningarna till varför barnäktenskap sker i värl-

den. UNFPA framhäver även andra bakomliggande anledningar till varför barnäkten-

skap sker.  

Yet child marriage persists, especially in poor and rural parts of countries in the 

developing world. It may be part of local tradition; parents may believe it safe-

guards their daughters’ future; poverty or conflict may propel it.72 

   

Här uttrycker UNFPA sig att traditioner som föräldrarna följer är en av de anledningar-

na till barnäktenskap, orsaken till det är att föräldrarna anser att de skyddar sina barn 

från fara. Det är tydligt att UNFPA har en medkänsla som är riktad mot dessa flickor, 

barnbrudar, där UNFPA samtidigt lyfter fram var felet befinner sig. Det faller oftast på 

föräldrarnas beslut men samtidigt på statens brist att uppfylla sina skyldigheter gente-

mot landets invånare och deras behov, genom att införa kraftigare lagstiftning mot 

barnäktenskap och bättre omhändertagning av flickor som blir gravida i ung ålder.  

 UNFPA:s rapporter är delvis anknutna till varandra i den mening att alla tre 

rapporter talar om flickor som ingår i barnäktenskap och flickor som går genom gravidi-

tet antingen inom ett äktenskap eller utanför ett äktenskap. Rapporten tagen från 2012 

talar om att barnäktenskap leder till unggraviditet, vilket kan vara svårt för en ung flicka 

att klara av hälsomässigt. Graviditet innan en flicka är fysiskt utvecklad och socialt redo 

äventyrar hennes rätt till en tryggare och framgångsrik övergång till vuxenlivet. Det är 

inte ovanligt att äktenskap medför en social isolering för flickor, där de inte kan eller får 

möjligheten att träffa sina vänner och familj. En stor andel av barnäktenskap gör även 

slut på en flickas chans att fortsatta sin skolgång.73 
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Både rapporterna från 2013 och 2015 diskuterar en stor del om unggraviditet, vilka ris-

ker som medförs med att få barn i ung ålder och hinder som förekommer med unggravi-

ditet gällande flickors rättigheter. Rapporten från 2013 menar att” Adolescent pregnan-

cy is intertwined with issues of human rights. A pregnant girl who is pressured or forced 

to leave school, for example, is denied her right to an education.”74 Detta innebär att 

flickors rättigheter blir påverkade, vilket bidrar med att de inte får möjligheten att leva 

ett värdigt liv. UNFPA uttrycker att; 

By investing in a young adolescent girl’s education and health, and reducing the 

risk of early marriage and early pregnancy, she has greater opportunities to find 

a path out of poverty, lead a healthier life and become an asset to her family, 

community and society.75  

 

Här stärker UNFPA problematiken och förklarar hur viktigt det är att dessa flickor får 

möjligheten att få ha den rätten och möjligheten att leva ett värdigt liv.  

 UNFPA ger olika anledningar till varför dessa faktorer påverkar dessa flickor. 

Det är tydligt att även om UNFPA visar en förståelse för detta, är deras medkänsla rik-

tad mot flickor som blir utsatta för barnäktenskap eller unggraviditet.  Uttryck som; 

“Adolescent birth rates often vary within a country, depending on a number of varia-

bles, such as poverty or the local prevalence of child marriage.”76 eller; “Traditional 

views of what it means to be a man can encourage men to seek out multiple sexual part-

nerships and to take sexual risks.”77 Detta hänvisar till hur hjälplösa flickorna är och hur 

lite de har att säga, vilket styrker UNFPA: s argument om att dessa flickor inte har något 

anspråk på sina rättigheter.  

 I en av rapporterna finns det ett kapitel som heter ”Pressures from many 

directions”, som rapporterar om att det finns tryck från olika nivåer som konspirerar 

mot flickor och leder till planerad eller icke-planerad graviditet.78 De olika nivåerna 

som nämns är från nationellt, från samhället, från skolan, från familjen och från indivi-

duell nivå. Nationella lagar kan förhindra en flicka från att komma åt preventivmedel, 

samhällets normer och attityd kan hindra flickor från att ha tillgång till sexuell och re-

produktiv hälsovård, skulle en flicka lyckas få möjligheten att komma åt preventivme-

                                                                                                                                               

 
74 Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy 2013 S.ii. 
75 Girlhood, Not Motherhood 2015 s.3. 
76 Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy 2013 s.8. 
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del är risken stor att hon kan bli misshandlat för det.79 Skolan får inte erbjuda sexualun-

dervisning, vilket bidrar med att flickor måste förlita sig på vad andra talar om angående 

sexualitet, graviditet och preventivmedel, vilket bidrar med att informationen inte alltid 

är korrekt. Familjemedlemmar kan tvinga flickorna till att ingå i ett äktenskap där hon 

har lite eller ingen makt att säga nej om. Sedan kan även hennes partner vägra använda 

kondom eller till och med förbjuda henne från att använda preventivmedel av något 

slag.80 Oavsett hur mycket en flicka gör anspråk på sin barndom, att gå i skolan och nå 

sin fulla potential, kan dessa krafter som arbetar mot henne vara överväldigande. UN-

FPA har valt att presentera varje del för sig och genom en modell visa vilket av de som 

påverkar i högsta grad.  

 Rapporterna talar om att barnäktenskap och unggraviditet främst sker i utveckl-

ingsländer där fattigdomen är stor, men de nämner även länder som inte räknas med i 

listan av utvecklingsländer. UNFPA har en stor fokus på just dessa ”hotspot” var kränk-

ningar mot kvinnor och unga människor sker.81 

 UNFPA har valt att rapportera om unga graviditeter och barnäktenskap, anled-

ningen till detta är att deras arbete utgår på att leverera en värld där varje graviditet är 

önskat, varje förlossning är säker och där varje kvinna och varje ung människas potenti-

al är uppfyllda.82 UNFPA rapporterar främst om de oönskade graviditeterna och val av 

äktenskap men de försöker jämna ut det genom att skriva om eller ta med citat som lyf-

ter fram önskade graviditeter eller äktenskap. Utifrån UNFPA:s rapporter är det den 

oönskade delen som framhävs mer under läsningens gång, där det skrivs om olika erfa-

renheter och svårigheter, samtidigt som det skrivs om olika möjligheter som finns för att 

kunna förbättra flickornas situationer.  

 UNFPA använder sig utav procent och siffror för att beskriva antalen av unga 

graviditeter och barnäktenskap som sker i olika delar av världen. Via det här visar UN-

FPA ett aktivt val, där de visar hur dessa flickor berörs av dessa förhållanden. Flickor är 

dem som berörs främst, men även staten påverkas av detta genom att inte skydda flick-

ors rättigheter. Staten går miste om extra styrka som skulle vara en fördel till att stabili-

sera och stärka staten. UNFPA nämner orsakerna till problemet men samtidigt nämner 
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de även lösningar på vad som kan göras för att gå tillväga för att minska på barnäkten-

skap och ung graviditet.  

 UNFPA uppmärksammar inte pojkarnas situation eftersom fokuset i rapporter-

na ligger främst på flickorna. Det är viktigt att uppmärksamma pojkar, på grund av att 

informera att det inte bara är flickor som blir utsatta för barnäktenskap utan att det även 

hända pojkar. Anledningen till varför UNFPA främst utgår ifrån flickor är, som tidigare 

nämnt, på grund av att UNFPA är ett FN-organ som främst arbetar med att utöka möj-

ligheter åt kvinnors och unga människor att leva ett mer hälsosammare och produktivt 

liv.83 Orsaken till varför UNFPA använder sig just av den här inramningen av problem 

är just för att avgränsa rapporterna till vad deras arbete utgår från. Utöver det beror det 

även på att det är enklare att sympatisera med flickorna, eftersom de är mer utsatta ge-

nom att deras mänskliga rättigheter blir kränkta och på grund av könsdiskriminering 

som kvinnor och flickor blir utsatta för.  

 UNFPA nämner statens skyldigheter i förhållande till att skydda flickors rättig-

heter. UNFPA lyfter fram ansvar som staten har, som att införa kraftigare lagar bättre 

vård för att minska på barnäktenskap och förbättra hälsovården för kvinnor och unga 

flickor. En logisk modell ligger till grunden för vägledning och illustrerar startpunkter 

för att påverka förändring och föra över önskat resultat från olika insatser. Det visar på 

vem insatserna är inriktade på och på vilken nivå det kan leda till önskat programmatisk 

effekt, i det här fallet, en minskning av ungdomsgraviditet. Det avgörande innefattar en 

logisk modell där insatser är riktade direkt mot flickor, som inser vikten av tillgångar 

skapande metoder som bygger sin handlingsfrihet, beslutsfattande färdigheter och andra 

beteenden som sätter dem på en positiv väg att undvika unggraviditet.84 
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5.2 Identifikation av orsaken 

I en framing-process presenterar aktören i frågan en identifikation av orsaken till att 

situationen resulterat till en problematik. Här presenteras det för läsaren, aktörernas 

handling, vilka benämningar de har på problematiken och vem ansvarstagaren är till 

själva problemet. 

What is needed is a new way of thinking about the challenge of ado-

lescent pregnancy. Instead of viewing the girl as the problem and 

changing her behavior as the solution, governments, communities, 

families and schools should see poverty, gender inequality, discrimi-

nation, lack of access to services, and negative views about girls and 

women as the real challenges, and the pursuit of social justice, equita-

ble development and the empowerment of girls as the true pathway to 

fewer adolescent pregnancies.85 

 

Enligt UNFPA är problemet som råder ingen nyhet. Kvinnor har sedan historiens gång 

varit förtryckta och kränkta från deras rättigheter, detta är UNFPA medveten om då de-

ras syfte är att uppmärksamma kvinnors och unga människors möjligheter. Enligt UN-

FPA identifierar dem att det finns fem orsaker till att mänskliga rättighetskränkningar 

sker.  

 I sina rapporter talar UNFPA om att fattigdom är en stor orsak till varför 

barnäktenskap och ungdomsgraviditet sker. Fattigdom bidrar med att föräldrarna börjar 

prioritera vem av barnen som får gå till skolan och vem som kan vara en tillgång till 

familjen. Det här bidrar med att flickors värden minskar till skillnad från pojkarnas. Det 

gör att flickorna inte får gå till skolan eftersom de inte är någon investering för sin fa-

milj. De gifts bort i tidig ålder för att inte vara ett ansvar för länge för familjen.86  

 De presenterar skäl för det som har inträffat, vilket beror på ojämlikheten mel-

lan det kvinnliga och det manliga könet. Flickornas värden uppskattas inte utan upplevs 

endas som en börda åt familjen. Att ha en dotter enligt föräldrarna är en börda både 

ekonomiskt och fysiskt. I många extrema fall kan det ske att man säljer sin dotter.87  
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Den här noteringen utav flickor som behandlas annorlunda till skillnad från pojkar be-

skriver UNFPA genom att nämna att 79 regeringar beslöt 1994 på International Confe-

rence on Population and Development (ICPD) i behov att ” “promote the rights of ado-

lescents to reproductive health education, information and care and greatly reduce the 

number of adolescent pregnancies.”88 Även att man har beslutat att förbättra dessa vill-

kor och nå dessa mål, har inriktningen varit på att det är flickorna som är problemet, 

vilket innebär att flickorna skulle ändra på sitt beteende för att bidra till en lösning. 

UNFPA menar att sådana åtgärder misslyckas i allmänhet att minska tonårsgraviditeter, 

eftersom de försummar de underliggande ekonomiska, sociala, rättsliga och andra om-

ständigheter, strukturer, system, normer och kränkningar som driver ungdoms gravidite-

ter runt om i världen. En annan nackdel med dessa metoder är deras oförmåga att ta 

hänsyn till den roll som män och pojkar i vidmakthåller i att förhindra ungdomsgravidi-

tet.89  

 En orsak till varför dessa diskrimineringar mot flickor sker, beror på, enligt 

UNFPA, på traditionell och kulturell värdering,” In many countries, the impact of HIV, 

poverty, and political and social conflict on families and communities has eroded tradi-

tional safety nets and increased the vulnerability of young adolescents.”90 Utöver det 

talar UNFPA även om den traditionella synen på män;” Traditional views of what it 

means to be a man can encourage men to seek out multiple sexual partnerships and to 

take sexual risks.”91 Att mannen väljer att ta sexuella risker kan bidra med att olika osä-

kerheter, främst inom hälsan som könssjukdomar eller oönskad graviditet. Det blir be-

tydande att UNFPA på ett lingvistiskt sätt använder sig av formuleringen:  -”sexual 

risks” för att just belysa riskerna som flickorna går genom. Dessa risker klargör för vil-

ken sida UNFPA står på och stöttar, vilket är flickornas. Genom att välja en sida innebär 

det inte att rapporteringen är felaktig i sig utan det visar hur UNFPA använder sig av 

framing i sin redovisning av situationen.  

 Fortsättningsvis presenteras det orsaker om möjligheten att få den hjälp som 

flickor behöver. Det kan vara vård, preventivmedel, sexualundervisning med mera, som 

inte nås fram till flickor just på grund av de övriga anledningarna som nämns tidigare. 
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Utöver det är det även den negativa synen mot flickor som har bidrar med att flickor 

inte kan nå sin fulla förmåga att leva ett värdigt och potentiellt liv. Enligt UNFPA på-

verkar dessa risker och, kränkningar, flickor, anledningen till det här beror främst på 

könsdiskrimineringen och diskrimineringen inom inom lagen, den sociala och ekono-

miska strukturen. UNFPA gör en koppling mellan dessa orsaker och menar att: 

When girls are denied the information and services they need to prevent preg-

nancy, their autonomy is undermined. When they become pregnant and are 

forced from school, their rights are violated. When they are forced to marry or 

are subjected to sexual violence or coercion, their rights are additionally violat-

ed.92 

Här vissas det tydligt vilka konsekvenser dessa orsaker innebär för flickors rättigheter. 

 UNFPA talar om att den största anledningen till ungdoms graviditet är barnäkt-

enskap, de syftar att nio utav 10 flickor mellan 15–19 händer inom äktenskap. Dessa 

flickor har inte rätten att säga ifrån, bestämma själva när det ska hända eller vem perso-

nen som de ska spendera resten av sitt liv med ska vara.93 

5.3 Den moraliska bedömningen 

UNFPA also advocates steps to enable the most vulnerable girls to defer mar-

riage and more fully access their human rights to make an appropriate and grad-

ual transition into adulthood.94 

 

UNFPA inleder rapporterna med hur viktigt det är med flickors rättigheter. Alla 

tre rapporter inleds med att informera om flickors kränkningar av mänskliga rät-

tigheter, där de syftar om flickor går mist om friheten att själv välja vem man vill 

gifta sig med, möjligheten att själv avgöra om man vill fortsätta med skolan. Detta 

medför att det hindrar flickor från att uppfylla sina livsmål som hon har drömt 

om.95 UNFPA beskriver sig som ett organ som arbetar med regeringar och civila 

samtalspartners i alla nivåer för att främja och skydda flickors mänskliga rättig-

heter.  

We support the development of girls’ education, economic and health assets, in-

cluding by enabling the provision of sexual and reproductive health information 
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and services, drawing attention to the risks associated with child marriage, and 

supporting community-owned solutions.96  

 

Det är inget val utan en självklarhet om vilket sida UNFPA väljer att stötta, de står 

sida vid sida med flickor som främst är utsatta. Här väljer de automatisk sida om 

vem de väljer att stödja. För att UNFPA ska kunna fortsätta med sitt arbete måste 

det finnas en som blir förtryckt och en som förtrycker. I detta fall är det unga 

flickor som blir förtryckta på grund av tidigt giftermål, som sedan bidrar med ung 

graviditet, vilket leder till att dessa unga flickor blir tvingade in i vuxenlivet utan 

att själv vilja det.97  

 I rapporterna är det främst unga flickors och kvinnors syn som fram-

kommer. Detta är ett medvetet val som görs av UNFPA, anledningen till det här är 

att deras viktigaste uppgift är att skydda kvinnors och unga flickors rättigheter. 

Presentationen påverkas av detta, till grund av att UNFPA endast synliggör flick-

ornas perspektiv av problemen, genom att inte framhäva männens perspektiv blir 

rapporten ensidigt, vilket innebär att perspektivet endast förekommer från en sida 

av historian.  

 UNFPA använder sig av bilder, citat och diagram för att stärka deras 

syfte och för att framhäva dessa flickor som blir utsatta av barnäktenskap och 

unggraviditet. Bilderna och citaten är till hjälper för att stärka rapporternas bud-

skap. Framlyftning av citat stärker det som UNFPA skriver, det stärker argumen-

ten de använder sig, för att tydliggöra sitt budskap med rapporterna. Bilderna de 

använder sig av är tagna på unga flickor och unga kvinnor, som visar hur svårt de 

har det som arbetar i hemmet och tar hand om barnen. Rapporterna använder sig 

av diagram för att hänvisa tillbaka i tiden för att sedan ha möjligheten att se ifall 

någon skillnad har gjorts inom barnäktenskap och ung graviditet.   

 UNFPA utgår från sig själv, gällande den moraliska bedömningen och 

värderingen, som aktör har UNFPA till uppgift att främst uppmärksamma kvin-

nors och unga flickors mänskliga rättigheter.98 I rapporterna lyfts barnäktenskap 

och ung graviditet främst upp, vilket innebär att UNFPA som aktör inte har möj-

ligheten att lyfta fram alla aspekter. För att en framing- process ska kunna ske och 
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vara effektiv behövs det finnas en speciell fokus som presenteras för att sedan 

kunna rama in och skala ner undersökningen.  

 Som stöd till rapporterna utgår UNFPA även utifrån konventionerna, 

Convention on the Rights of the Child (CRC), The Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) och International Con-

ference on Population and Development (ICPD) när de talar om mänskliga rättig-

heter.99 Genom att hänvisa till dem olika konventionerna framställs UNFPA med 

gott syfte som stärker deras position som aktör och deras rekommendationer.  

5.4 Rekommendationer av lösningar 

Rekommendationerna som framkommer i rapporterna varierar mellan varandra, 

men det rapporterna har gemensamt är att alla tre uppmärksammar kvinnornas och 

flickornas rättigheter. I denna rapport presenteras beslutsfattare och programan-

svariga med bevis och rekommendationer som syftar till att underlätta nödvändiga 

insatser för att minska och slutligen eliminera denna skadliga praxis, och skillna-

derna i samband med det, i syfte att bättre skydda och upprätthålla flickors mänsk-

liga rättigheter. 

 I den första rapporten från 2012 diskuteras det om hur viktigt det är att inve-

stera i flickorna. Denna rekommendation ges för att öka utrymmet mellan generationer-

na som anses behövas för att det ska finnas en stabilitet:  

Investments in girls through adolescence provide a demographic “three-for”: re-

ducing population momentum by delaying marriage and childbearing, thereby 

increasing the space between generations; lowering desired family size as more 

educationally accomplished girls are less reliant on multiple children for securi-

ty; and decreasing the age and power differential between partners, thus posi-

tively affecting women’s ability to meet their fertility goals.100 

 

 Att investera i flickor skulle innebära flera möjligheter. Det skulle kunna bidra med att 

fattigdom minskar, eftersom fler flickor har möjligheten att utbilda sig och bidra med 

social utveckling vilket även innebär att statens ekonomi förbättras. UNFPA menar att: 

“Investments in girls—in building their human capital and their agency—can yield 

enormous social and economic returns, to individuals, their families, communities and 
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nations.”101 UNFPA ser det som en viktigt punkt att investera i flickor och deras rättig-

heter, just för att flickor är lika mycket värda som pojkar och har samma stora betydelse 

för statens utveckling.  

 Den andra rapporten från 2013 talar om att:  

Adolescents are shaping humanity's present and future. Depending on the oppor-

tunities and choices they have during this period in life, they can enter adulthood 

as empowered and active citizens, or be neglected, voiceless and entrenched in 

poverty.102  

 

Detta uttalande hänvisar till att ifall inte något görs åt denna åtgärd kommer dessa flick-

or vara utsatta resten av sina liv. Situationen är något som är viktigt och som bör tas tag 

i. I rapporten rekommenderas det åtta punkter med förslag på vad som bör göras för att 

hindra tonårsgraviditet.  

Experience from effective programmers shows that what is needed is a trans-

formative shift away from narrowly focused interventions, targeted at girls or at 

preventing pregnancy, and towards broad-based approaches that build girls’ hu-

man capital, focus on their agency to make decisions about their lives (including 

matters of sexual and reproductive health), and present real opportunities for 

girls so that pregnancy is not seen as their destiny.103  

 

Dessa punkter är till för att lyfta fram flickors självsäkerhet, att flickor själva ska 

bestämma över sin framtid och sin kropp.   

 Enligt UNFPA är dessa rekommendationer viktiga eftersom det hjälper 

till att förstärka flickornas position i samhället. Rekommendationerna som ges är 

goda, de beskriver vad som behövs göras hos vilka aktörer som ansvaret ligger på. 

Punkterna som rekommenderas, förklaras vad de innebär och vad som förväntas, 

men de saknar en tydlig tråd som förklara exakt hur individerna ska gå tillväga, 

vad som förväntas av vem för att vara tydligt för flickor som befinner sig i dessa 

situationer var den här diskrimineringen gentemot flickor sker.  

 I rapporten från 2015 presenteras det en logisk modell som ligger till 

grunden för vägledning och illustrera en startpunkt som ska påverka förändänd-

ring. Modellen visar vem insatserna är inriktade på och vilken nivå som är det  

mest effektiva, vilket i detta fall är unggraviditet.104 Rekommendationerna i den 

                                                                                                                                               

 
101 Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy 2013 s.97. 
102 Ibid s.83. 
103 Ibid s.97. 
104 Girlhood, Not Motherhood 2015, s. 15-20. 



 

 35 

här rapporten är mer tydliga om vad för roll de olika aktörerna har för att stödja 

och hjälpa dessa unga flickor:  

Crucially, the logic model includes interventions targeted directly at girls, rec-

ognizing the importance of asset-building approaches that build their agency, 

decision-making skills, and other behaviors that put them on a positive path to 

avoid adolescent pregnancy.105 

 

Det är viktigt att det tydligt görs vad för roll de olika aktörerna har, eftersom 

flickor som blir utsatta måste känna till var de kan vända sig för stöd.   

5.5 Nationellt eller globalt ansvar 

7,3 miljoner flickor under 18 år föder varje år. En av tre flickor i länder med låg 

eller medelinkomst kommer att gifta sig före 18 års ålder. Detta bidrar med att 

många av dessa flickor inte får den möjlighet att fortsätta skolan, deras hälsa på-

verkas och dem fortsätter att leva inom den här onda cirkeln som sedan även 

kommer att påverka nästa generation ifall inte något händer för att hindra det. 

Konventionerna som CRC och CEDAW är till för att skydda dessa mänskliga 

rättigheter som varje individ är berättigad till, dessa konventioner har skrivits på 

av många länder men dessa kränkningar fortsätter att ske. Vem bär ansvaret? Är 

det globalt eller är det ett nationellt ansvar?  

Adolescent pregnancy is intertwined with issues of human rights. A 

pregnant girl who is pressured or forced to leave school, for example, 

is denied her right to an education. A girl who is forbidden from ac-

cessing contraception or even information about preventing a preg-

nancy is denied her right to health. Conversely, a girl who is able to 

enjoy her right to education and stays in school is less likely to be-

come pregnant than her counterpart who drops out or is forced out. 

The enjoyment of one right thus puts her in a better position to enjoy 

others.106 

 

UNFPA är ett FN-organ som arbetar för att leverera en värld där varje graviditet 

är önskat, där varje förlossning är säker och där varje ung människas potential är 
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uppfylld. UNFPA arbetar med att utöka möjligheter för kvinnor och unga männi-

skor att leva ett mer hälsosammare och produktivt liv.107 

 I rapporterna framställer UNFPA ingen tydlig ansvarsbärare men med dem 

rekommendationer som anges i rapporterna, ser man att det största ansvaret ligger på 

nationell nivå. UNFPA arbetar globalt, där de sedan fokuserar sig internationellt. Inter-

nationellt arbetar dem tillsammans med lokalbefolkningen och samarbetar med rege-

ringar och sociala samhällspartners av olika nivåer för att främja stödjande politik, lag-

stiftning och dialog för att stödja värdighet och rättigheter åt flickor. 

 En logisk modell för att hindra unga graviditeter har gjorts där ansvaret delas i 

nationell, samhälles, skola, familj och individuell nivå. Anledning till varför detta är 

uppdelat på det här visset beror främst på att det finns tryck från alla nivåer som konspi-

rerar mot flickor och bidrar med att de gifts bort i ung ålder eller att de blir gravida i ung 

ålder. Nationella lagar kan förhindra en flicka från att komma åt preventivmedel. Ge-

menskaps normer och attityder kan blockera henne tillgång till sexuell och reproduktiv 

hälsovård eller överse våld ifall hon lyckas få tillgång till tjänster. Familjemedlemmar 

kan tvinga henne till äktenskap där hon har liten eller ingen makt att säga "nej" till att 

skaffa barn. Skolor får inte erbjuda sexualundervisning, så hon måste förlita sig på in-

formation fån individer som själva inte har en förståelse på hur saker är om sexualitet, 

graviditet och preventivmedel. Hennes partner kan vägra att använda kondom eller kan 

förbjuda henne från att använda preventivmedel av något slag.108 Den här konspiration-

en mot flickorna bidrar med hälsorisker men även sämre förutsättningar för flickor att 

leva ett mer värdigt liv. 

 Medan man läser dem olika anledningarna, varifrån dem olika trycken före-

kommer. Görs det tydligt för läsaren att ansvaret befinner sig på nationell nivå. Det be-

hövs vidare arbete och utveckling inom de olika nivåerna för att kunna förbättra flickor-

nas förutsättningar.  

 Barnäktenskap och tonårsgraviditet är ett globalt problem, men som bör lösas 

på en nationell nivå. Staten bör ta ansvar över sin befolkning för att skydda deras rättig-

heter samt betrakta könen på en jämlik nivå. Att investera i flickor, genom utbildning 

och hälsa hindra det tidigt äktenskap och tidig graviditet, vilket ger henne möjligheten 

att hitta en bättre utväg ur fattigdom, få bättre hälsa, vara en tillgång till sin familj samt 
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kommun och samhället. Detta bidrar vidare med att flickorna även blir en ekonomisk 

tillgång för sitt land. Att skydda flickors rättigheter, kan det göras möjligt för flickor att 

leva ett värdigt liv och förverkliga deras fulla potential som jämbördiga parter med poj-

kar.  

5.6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga United Nations Population Fund, UNFPA, 

syn på flickors rättigheter. Utifrån frågeställningen: Hur kan vi förstå UNFPA:s 

syn på den kränkning av flickors rättigheter som barnäktenskap utgör? Hur kan 

UNFPA:s syn på barnäktenskap beskrivas med hjälp av framing-teorin? Fråge-

ställningen besvarades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och den teoretiska 

utgångspunkten framing theory. Tre rapporter från UNFPA har varit det utvalda 

primärmaterialet.  

 I teoriavsnittet presenterades de olika elementen som framkommer i 

framing-teorin där problemet identifieras som att unga flickors mänskliga rättig-

heter kränks på grund av tidigt barnäktenskap och tidig graviditet som utgör risk 

för deras hälsa. Problemen är något som har pågått en längre period och det är 

viktigt att det uppmärksammas eftersom det krävs en förändring och ett slut på 

detta. Därefter följer en identifikation av orsaken, anledningen till varför proble-

met har uppstått. Här presenterar UNFPA att kränkningarna mot flickor sker på 

grund av fattigdom, kulturella värderingar och ojämlikheten mellan könen vilket 

bidrar med att flickor inte får den möjlighet de behöver för att kunna leva sina liv. 

I den moraliska bedömningen framkommer UNFPA:s syn på bedömning av vilka 

kränkningar som flickorna blir utsatta för på grund av barnäktenskap. Rekommen-

dationer på lösning är det sista elementen i framing-teorin som betonar rekom-

mendationer som ges av UNFPA där de kommer fram till att staten är huvudaktö-

ren för att lösa dessa situationer. UNFPA presenterar olika modeller som ska var 

en ledande hand för att stärka flickors position i samhället. Allra sist har vi nat-

ionellt eller globalt ansvar som är till för att ytterligare kunna diskutera och kriti-

sera primärmaterialet lite djupare. 
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 Med hjälp av tidigare forskning och teoretiskt perspektiv har uppsatsen 

på ett metodiskt sätt tittat på den kommunikativa händelsen och textens egenskap-

er, för att kunna analysera hur dessa texter tolkas.  

 UNFPA har till uppgift att rapportera om flickors och kvinnors situation-

er i olika samhällen. Enligt UNFPA är problemen likartade, som inte har haft nå-

gon social förändring eller utveckling med åren. Dessa flickor blir berövade från 

sina rättigheter utan att de har möjligheten att göra anspråk på rättigheterna de är 

berättigade till. En djupare förståelse och bredare perspektiv på ämnet medför att 

man lägger det yttersta ansvaret på staten som har en skyldighet att skydda alla 

människor på lika nivå.   

 De mänskliga rättighetskränkningar som UNFPA:s rapporter informerar 

om, talar om att man strävar efter ett samhälle som är jämlikt mellan könen. Dessa 

kränkningar sker främst i utvecklingsländer som inte har ett stabilt styre, vilket 

bidrar till att det hindrar staten från att bli bättre, särskilt om ingen inte strider för 

flickors rättigheter. Mänskliga rättigheter är ett globalt ansvar för att skydda men 

ett nationellt ansvar att framställa och samtidigt skydda, det diskuterar UNFPA i 

rapporterna.  
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6 Diskussion och avslutning 

I detta avsnitt kommer diskussionen att presenteras. Strukturen i diskussionen kommer 

att utgå från barnkonventionens fyra grundläggande och vägledande punkter, samt några 

få punkter från CEDAW. De viktigaste slutsatserna från resultaten lyfts fram för att se-

dan diskutera. 

En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på UNFPA:s rapporter med fokus på 

flickors rättigheter och barnäktenskap. Med hjälp av framing-teorin, det teoretiska per-

spektivet, har undersökningens struktur bestått av fyra stolpar, fyra olika teman. Med 

hjälp av teorins teman har undersökningen fått fram ett resultat där ansvar och orsak 

uppmärksammas. I resultatet får vi en inblick i statens respektive föräldrarnas ansvar 

gentemot flickors rättigheter. Därefter definieras orsaken till kränkningar av flickors 

rättigheter och diskriminering mot det kvinnliga könet. Utöver det skrivs det om vilka 

kränkningar barnäktenskap innebär mot flickor och vad för samband detta har med 

varandra. 

Enligt primärmaterialet brister skydd och vård när det gäller att skydda unga 

flickor från att gifta sig i ung ålder samt från att skydda dem mot könssjukdomar och 

graviditet. Avsnitten om definition av orsak och nationellt eller globalt ansvar tar vi del 

av i resultaten. Där läser vi om vad för ansvar föräldrarna samt statens har och hur detta 

brister på grund av fattigdom och kulturella och traditionella värderingar och könsdis-

kriminering, vilket bidrar till att flickors bästa inte betraktas. Utöver dessa faktorer har 

diskrimineringen av kön en stor roll i hur flickor behandlas och bemöts. Redan i ung 

ålder anses flickor vara en börda för familjen. Orsaken till den här bördan beror främst 

på fattigdom. Föräldrarna väljer istället att gifta bort flickan i ung ålder för att komma 

ifrån ansvaret de har mot flickan. Att investera i flickan med utbildning är något som 

föräldrarna anser som ett slöseri. Anledningen till det här är att flickan kommer att gif-

tas bort till en annan familj vilket gör att hennes framgång inte kommer vara någon till-

gång för flickans föräldrar.  

I bakgrunden förklaras innebörden av mänskliga rättigheter och innebörden av 

konventionerna. Länder som skriver på dessa konventioner är skyldiga att följa dem. 

Barnäktenskap inskränker implementeringen av barnkonventionen och CEDAW. Flick-

ornas möjligheter att utvecklas begränsas, att leva ett liv var de har rätten att göra an-
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språk till sina rättigheter och från att själv bestämma över sig själv och sin kropp. Utö-

ver det nämns det i bakgrunden att varje individ, oberoende av kön, ålder eller bak-

grund, har rätten till att göra anspråk på sina rättigheter och sina behov. Varje individ 

har rätten att själv bestämma och vägleda sitt liv utifrån de rättigheter de är berättigade 

till.  

Barn har sina rättigheter och är inte föräldrarnas ägodel. För att kunna betrakta 

ett barns bästa är det viktigt att man ser och behandlar barnet som vad den är, ett barn. 

Förälder har som ansvar att skydda barnens rättigheter och att vägleda barnet mot något 

bättre. Oberoende vad för anledningar föräldrar kan ha gällande barnet, är det barnets 

bästa som allra främst ska betraktas.  

I primärmaterialet skrivs det om att föräldrarnas handlingar strider mot barnkon-

ventionen. Flickorna som gifts bort i ung ålder är inte berättigade till samma rättigheter 

eller lika värden. Barnäktenskap begränsar flickors rättigheter i det att flickorna inte har 

samma möjligheter till utbildning, detta i sin tur hindrar flickor från att utvecklas och 

leva ett värdigt liv. Anledningar som fattigdom, kulturella och traditionella värderingar 

vilka bidrar till barnäktenskap är något som både staten och föräldrar har som ansvar att 

ändra på. Ifall inte en förändring görs kommer detta att påverka generation till generat-

ion. Dessa faktorer ska inte vara en anledning till att barnäktenskap sker. Istället ska det 

vara en symbol eller ett tecken på att en förändring behövs göras.  

Flickor bör inte bedömas som en börda utan man bör se dem som en tillgång, 

både för familjen och för staten. Marie Curie, Lilian Bland, Jeanne d’Arc, Fredrika 

Bremer, Vigdís Finnbogadóttir, Elizabeth ”Bessie” Coleman109 är några få namn på 

starka kvinnor som har gjort ett intryck i världen, som har varit en tillgång på något sätt. 

De här kvinnorna har varit tvungna att kämpa och göra det omöjliga för att påvisa att 

även de har rätten att utveckla och påverka sina liv, samtidigt som de bevisade att även 

de kan vara en tillgång för samhället och sitt land. Det är viktigt att inse vilket värde och 

betydelse varje individ har. Barnäktenskap hindrar unga flickor från att se sina potentia-

ler inom sig, från att bli starka kvinnor som är en tillgång för sina familjer och sitt land. 

Istället betraktas dessa flickor som en ägodel som ska ta hand om hemmet och barnen. 

Både i tidigare forskning och primärmaterialet diskuteras statens ansvar. Varje 

land har förpliktelser vad gäller de mänskliga rättigheterna att dessa rättigheter finns för 
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befolkningen. Det räcker inte endast med lagar som klargör statens skyldigheter eller 

förbjuder vissa handlingar. Det krävs även ett fungerande rättssystem (som poliser, ad-

vokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna och det 

behövs även fungerande och rena sjukhus där människor kan ha tillgång till vård. Utö-

ver detta behövs kompletterande åtgärder bland annat information och kunskap för att 

göra människor medvetna om sina rättigheter.  

I artiklarna tagna från Kvinnokonventionen, som beskrivs i bakgrundsavsnittet, 

får man en förståelse över hur viktigt det är med mänskliga rättigheter och det statliga 

ansvaret. Staten har som skyldighet att behandla alla lika, men ständigt händer det att 

kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön. De stater som har ratificerat Kvinnokon-

ventionen är skyldiga att avskaffa all diskriminering av kvinnor. Det är viktigt att lagar 

som förbjuder diskriminering av kvinnor ska införas i den nationella lagstiftningen och 

att dessa lagar följs, kvinnor ska ha samma möjlighet och frihet som män att leva efter 

de mänskliga rättigheterna.  

Ansvaret för att sprida kunskap om kvinnors rättigheter är något som regeringar 

och kommuner har. När det gäller utbildning ska kvinnor ha samma rätt och samma 

möjligheter att göra akademisk karriär. Staten bör se till att barn, särskilt flickor, går i 

skolan och inte avslutar sin utbildning för tidigt.  

Vård är en viktig punkt när det gäller flickorna som gifts bort i ung ålder. De ska 

ha tillgång till hälso- och sjukvård, de ska kunna få information om och tillgång till pre-

ventivmedel och staterna bör garantera kvinnor bra och kostnadsfri vård vid graviditet, 

förlossning och amning. När det gäller äktenskap ska både kvinnor och män ha lika rätt 

att ingå äktenskap av egen fri vilja och lika rättigheter. Det är viktigt att staten ser till att 

äktenskap sker av fri vilja, för att skydda personerna i frågan, särskilt när det gäller ett 

barnäktenskap av fri vilja.   

Utifrån de förbestämda temana har det gjorts möjligt att komma fram till resulta-

tens slutsatser som har tagits i undersökningen. Den kvalitativa innehållsanalysen och 

teorin har gjort det möjligt att endast fokusera på teman och undersöka huvudanled-

ningarna bakom barnäktenskap. Teorin avgränsade undersökningen till de utvalda te-

mana vilket begränsade fokuset på undersökningen. Detta innebär att med hjälp av den 

kvalitativa innehållsanalysen har undersökningen endast gjorts på begreppen inom te-

mana. För vidare forskning skulle det vara möjligt att endast fokusera på ett land och 

utifrån det forska om olika anledningar till barnäktenskap. Om fokuset endast är på ett 

land blir det möjligt att undersöka vilka möjligheter landet har samtidigt som man un-
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dersöker vilka andra behov som skulle kunna vara nödvändiga för att arbeta vidare med 

att hindra barnäktenskap. En sådan undersökning gör det mer konkret och personligt.  

Tidigare forskning har bidragit med en djupare förståelse av barnäktenskap och 

ett bättre perspektiv på vilken effekt barnäktenskap har och vilka möjligheter till lös-

ningar det skulle finnas. Det har gjort det möjligt att förstå UNFPA:s rapporter och per-

spektiv bättre, men även att förstå hur viktigt det är att få ett slut på barnäktenskap. Ge-

nom liknande resonemang och resultat från tidigare forskning och från det primär-

materialet informerade om stärkte, tidigare forskningen, resultaten ännu mer samtidigt 

som det även stärkte primärmaterialets innehåll.    

Vad kan vi ta med oss från denna undersökning? Det är viktigt att oberoende av 

kön, ålder eller bakgrund respektera och stärka varandra. UNFPA talar om kränkningar 

mot flickor och barnäktenskap. För dem som lever i ett samhälle där man inte berörs av 

barnäktenskap eller av att flickor blir kränkta och diskriminerade från sina mänskliga 

rättigheter, är det svårt att förstå samhällen som går genom dessa faktorer. Att om man 

inte ser att flickor blir kränkta eller gifts bort i ung ålder, innebär det inte att det inte 

sker. Barnäktenskap är något som sker varje dag, världen över. Varje dag drabbas flick-

or av kränkningar som hindrar dem från att fullfölja sina mål att leva ett värdigt liv. 

Konventionerna skapades för att skydda de mänskliga rättigheterna, konventionerna är 

gjorda för olika rättigheter. Även att dessa konventioner finns är det svårt att förstå vad 

flickorna går genom men även hur det är tillåtet att det sker. Dr. Askari, som nämns i 

tidigare forskning, talar om i sin rapport att även konventionerna bör ändras och var mer 

tydliga med innebörden av artiklarna och vem dessa rättigheter ska beskydda. Det är 

viktigt att det beskrivs tydligt vad som menas med artiklarna i konventionerna, för att 

undvika missuppfattningar.  

För att kunna förbättra och möjligtvis bidra till en förändring är det viktigt att vi 

jobbar tillsammans för ett gemensamt mål, där vi hindrar kränkningar av rättigheter och 

hindrar barnäktenskap.  
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