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Abstrakt
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella inom Sveriges kvinnojourer beskriver

vad hedersrelaterad utsatthet innebär på individ –och strukturell nivå och hur hederskontexten och

samhället påverkar män och kvinnors förutsättningar för integration och delaktighet i det svenska

samhället. Individer som lever i hederkontexten lever med en dubbel utsatthet. Detta innebär

att dessa individer är dubbelt förtryckta, dels från kontexten de lever i men även samhället har

en bidragande roll till utsattheten då vi har kommit fram till att det finns mycket inbäddad

diskriminering i samhället. Integrationen för individer inom hederskontexten påverkas också

av faktorer som kan relateras till individerna inom hederskontexten och samhällets bemötande

av individerna. Hedersrelaterad utsatthet har ofta förknippats med kulturella normer och våld

mot kvinnor, den här uppsatsen vill belysa hur problematiken och integrationen av dessa

individer kan se ut ur ett individ – och samhällsperspektiv. Uppsatsen kommer att ha en

kvalitativ utgångspunkt där vi besvarar syftet genom att intervjua kvinnojourer från sex av

Sveriges kvinnojourers berättelser. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket bidragit till

att undersökningen fått fylliga berättelser då intervjupersonerna själva kunnat påverka vad de

ansetts som viktigt att belysa. Anledningen till att vi valt kvinnojourer var att de kunde bidra

med den information som krävdes då de är insatta i hedersrelaterad utsatthet och deras

integration.Vi har tagit hjälp av fem stycken teoretiskautgångspunkter för att kunna förklara

den problematik som förekommer inom några av Sveriges familjer och för att förstå hur

hederskontexten och samhället påverkar integrationen. Dessa teorier omfattar teorin om

patriarkatet och genus, ackulitivering, socialisering och teorin om strukturell diskriminering.

Nyckelord: hedersrelaterad utsatthet, heder, heders kultur, heders normer, patriarkalt system,

migration, integration, identitet, diskriminering.
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Abstract
The purpose of this paper is to examine how professionals in some of Swedens shelterhomes

describes what honor related vulnerability involves on an individual and structural level and

how the honorcontext and society affect men 's and women's opportunities for inclusion and

participation in the Swedish society. Individuals living in the honourcontext live with a

double vulnerability. This means that these individuals are doubly oppressed, both from the

context in which they live but also the society has a contributory role of the vulnerability. We

have come to the conclusion that there are a lot of embedded discrimination in society. The

integration of individuals within the honorcontext is also affected by factors that can be

related to the individuals within the context and societies treatment of individuals. Honour

related vulnerability has often been associated with cultural norms and violence against

women, this paper wants to illustrate how the honorproblems and the integration of these

individuals can look like from an individual - and societal perspective. The essay will have a

qualitative perspective where we answer the purpose by interviewing professionals from six

of Sweden's shelterhomes. The interviews were semi-structured, which contributed to rich

stories when interviewees themselves were able to influence what they regarded as important

to highlight. The reason we chose sheltershomes was that they could provide the necessary

information about honor related vulnerability and integration. We have taken the help of five

theoretical bases to explain the problems that exist in some of Sweden's families and to

understand how the honorkontext and society affect integration. These theories include the

theory of patriarchy and gender, ackultivisation, socialization and the theory of structural

discrimination.

Keywords: honor related vulnerability, honor, honor culture, honor norms, patriarchal system,

migration, integration, identity, discrimination
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1. Introduktion

1.1 Inledning

Enligt Amnesty International (2014-03-12) mördas ca 5000 kvinnor varje år i hederns namn men

antalet mord som inte uppmärksammas är förmodligen stort. Amnesty menar också att enlig FN:s

rapport som publicerades år 2000 rapporterades hedersmord på kvinnor i länder som Bangladesh,

Brasilien, Ecuador, Egypten, Indien, Israel, Italien, Jordanien, Kina, Pakistan, Marocko,

Storbritannien, Sverige, Turkiet och Uganda under perioden 1 november 1998 till 5 december 1999.

Hedersmord tycks vara vanligare på lands byggden än i de större städerna men förekommer i alla

samhällsklasser beroende på hur det omgivande kollektivet ser på heder och hur brott mot hedern bör

sanktioneras samt om kvinnans ”brott” mot hedern uppmärksammats utanför familjen

Den svenska offentliga debatten kring hedersrelaterad utsatthet kom igång ordentligt år 2002 då en

kurdisk kvinna mördades av sin far i Uppsala. Kvinnan var Fadime Sahindal. Mordet på Fadime var

faderns sätt att tvätta bort skammen och bevara familjens heder som blivit skändad av Fadime genom

att hon som kvinna ville bestämma över sitt eget liv genom att ha en svensk pojkvän. Fadime höll ett

tal i riksdagen den 20 november 2001 under seminariet Integration på vems villkor? Där hennes

budskap var att det svenska samhället hade misslyckats med integrationen av människor som hennes

föräldrar (Wikan, 2004). Fadimes pappa hade levt i Sverige i 20år och hade arbete, ett arbete som

försörjde familjen där han mötte svenska individer dagligen. Var han inte integrerad då? (Ibid). Wikan

(2004) hävdar att arbete är ett av det vanligaste måttet på integration vilket inte speglar familjens totala

situation, försvenskar att ”integration handlar om samvaro. Om relationer.” (s. 266). Integrationen

handlar alltså inte bara om tillgången på pengar och arbete eller hur länge en individ bott i ett land

(Iblid). Det måste till andra åtgärder av samhället för att komma åt problematiken som kan uppstå i

integrationsprocessen då denna även innefattar problem som kan kopplas till hedersrelaterad utsatthet.

Det handlar bland annat om att samhället måste förstå vilken kontext individerna kommer ifrån och

samtidigt ta hänsyn till vad som påverkar en individ under integrationsprocessen. Samhället har dock

det största ansvaret för individer som valt att emigrera till Sverige.

Vi vill undersöka hur mycket ansar som ligger på individen och hur mycket av denna problematik

ligger på samhället. Om integrationen är svaret på heder utsattheten slut. Vi vill även undersöka om

det finns företeelser i samhället som kan bidra till att hedervåldet förstärks. Hur kan samhället bidra

till att dessa mönster som egentligen inte accepteras i Sverige får ett slut? Ligger detta problem främst

på samhällsnivå? Är det samhällets utanförskap som gör att individerna får ett dåligt psykosocialt

mående som i sin tur leder till våld i familjerna som har fått klangen ”hedersrelaterad utsatthet”? är det



8

en ohälsa som bidrar med våld. Kan orsakerna till hedersrelaterad utsatthet vara en rädsla, utanförskap

och okunskap om samhället eller är diskrimineringen grunden för individerna från dessa kulturer drar

sig tillbaka och förstärker sig själva med det som de känner igen? Ligger detta problem på samhälle

eller på individ nivå? Vad måste förändras och hur ska det gå till?

1.2 Problemformulering

Integrationspolitiken i Sverige ska vila på tre grundläggande principer vilket syftar till att invandrare

eller invandrade minoriteter ska kunna vara delaktiga i majoritetssamhället på samma villkor och med

samma rättigheter och skyldigheter som majoritetsbefolkningen. (Integrationsverket, 2004, Prop.

1997/98:16). I dagens samhälle finns det dock människor som inte upplever någon delaktighet och

som känner att deras rättigheter är begränsade. Dessa är bland annat de människor som lever i en

hederskontext och som önskar att få bli en del av samhället. Fadime Sahindal levde ett liv styrt av

familjens värderingar, hot och misshandel, hon ville inte leva ett sådant liv, hon ville bryta sig loss och

vara fri. Fadime fick offra sitt liv för friheten då hon år 2002 blev mördad av sin far av

hedersrelaterade skäl. Innan mordet höll Fadime ett tal i riksdagen i syfte att öppna samhällets ögon:

Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det

svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är

inget som man kan göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att man lär sig

någonting av det och gör någonting i framtiden, så att sådana här fall inte upprepas

(Wikan, 2004, s. 56 ).

För att samhället ska kunna hjälpa dessa människor krävs det en djupare insikt i vad en hederskontext

innebär och hur individernas integrering av det svenska samhället kan påverkas av hederskontexten.

Tidigare forskning har fokuserat på olika förklaringsmodeller för att förklara hedersrelaterad utsatthet:

intersektionella förklaringar (Darvishpour 2006, 2008, 2010, De los Reyes, 2003), ett feministiskt

könsmaktsperspektiv (Eldén, 2003) och kulturella förklaringar (Wikan, 2004, Schlytter, 2002). Vi

anser att alla de olika perspektiven är av relevans med att forskningen saknat ett tydligt

integrationsperspektiv. Undersökningar visar på att föräldrarnas integration kan ha en stor betydelse

för relationen mellan föräldrar och barn som lever i en hederkontext då kunskap om samhället kan öka

föräldrarnas förståelse för barnen. Blir inte föräldrarna delaktiga i samhället kan mannen i sin vanmakt

förstärka kontrollen av sin familj (Integrationsverket, 2000). Att öka kunskapen om vad

hedersrelaterad utsatthet innebär samt att föra in ett integrations perspektiv är därför viktigt att lyfta

fram. Detta måste göras genom att belysa hedersproblematiken ur olika nivåer där både individen som

verkar inom hederskontexten och samhället spelar in då dessa inte är isolerade från varandra. För att
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samhället ska kunna arbeta med de utsatta krävs det att det finns en förståelse för de processer som

påverkar hedersrelaterad utsatthet och att samhället har en betydande roll i utsattheten. Här är det

viktigt att beakta den diskriminering, stigmatisering och det utanförskap som migranter ofta möts av.

Vi anser att denna problematik just om integration och hedersrelaterad utsatthet är väldigt

viktig att belysa, vi ser att de finns ett stort problem som ligger, där vissa ungdomar från

andra kulturer blir utsatta, begränsade, slagna och bortgifta. Vi vill undersöka hur mycket av

det ansar som ligger på individen och hur mycket av denna problematik ligger på samhället.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella inom Sveriges kvinnojourer beskriver

vad hedersrelaterad utsatthet innebär på individ –och strukturell nivå och hur hederskontexten och

samhället påverkar män och kvinnors förutsättningar för integration och delaktighet i det svenska

samhället.

1.4 Frågeställningar

-Hur kan hedersrelaterad utsatthet förstås på individuell –och strukturell nivå?

-Hur kan integrationen av män och kvinnor som lever i en hedersrelaterad kontext förklaras

på individ –och strukturell nivå?

1.5 Avgränsningar

Vi kommer att intervjua sex stycken professionella som arbetar inom Sveriges kvinnojourer och som

har genom utbildning och yrkeserfarenhet kompetensen att arbeta med personer som varit/är drabbade

av hedersrelaterad utsatthet. Det är ur dessa personers perspektiv av hedersrelaterad utsatthet vi avser

att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar då en större undersökning av fler aktörer som

kommer i kontakt med de utsatta skulle bli för omfattande inom ramen för denna C-uppsats. Det kan

vara svårt att avgöra vem som är offer och förövare i hedersproblematik (Wikan, 2004). Vi avser inte

att stämpla någon som förövaren i hedersrelaterad utsatthet istället vill vi lyfta fram hur

kvinnojourerna beskriver hedersrelaterad utsatthet och hur de ser på utsatta människors integration och

om de ser några motsättningar på individ och strukturell nivå för individernas integration. Vi tar också

avstånd från att hedersrelaterad utsatthet bara skulle existera hos en specifik religion uppsatsen

kommer därmed inte belysa religiösa aspekter. Muslimer har pekats ut för att vara den grupp som

begår förtryckande handlingar i hederns namn. Det händer. Men även kristna, hinduer, buddhister

praktiserar hedersnormer och sanktionerar brott mot dem (Wikan, 2004). Vi är medvetna om att HBT
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(homosexuella/bisexuella/transsexuella) personer drabbas av hedersproblematik men att det inte finns

utrymme att belysa detta närmare i vår uppsats. Med hedersrelaterad utsatthet menar vi alla former av

förtryck och våld som kan relateras till ett heders motiv.

1.6 Förförståelse

Vi båda bor i bostadsområden där många människor från olika länder och kulturer bor. Vi har därmed

också fått en viss kunskap om hur olika tankesätt och värderingar kan påverka en individs vardag på

olika sätt. Vi har inte berörts av hedersproblematiken personligen men upplevelser och berättelser av

andras utsatthet i vår närmiljö har gjort att vi fått kontakt med problematiken dock inte av dess allra

grövsta form med mord som följd. Förförståelsen har också handlat om maktfördelningen i familjer

som vi skulle kunna kalla för ett patriarkatiskt familjesystem. Att kvinnan haft skyldigheter mot

mannen i familjen. Medias framställning av hederskontexten har också påverkat vår syn på

hedersrelaterad utsatthet, framförallt angående mordet på Fadime Sahindal. Ingen av oss trodde att

problematiken var speciellt vanlig, uppmärksamheten i tidningar och på TV handlade om mord och

inget där emellan.

1.7 Kopplingen till socialt arbete

Enligt migrationsverkets rapport Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot

”hedersrelaterat våld” i tre länder (2007) framgår det också att det finns olika synsätt på

hedersproblematik. Det har framförts förklaringar som att utsattheten beror på könsmaktsordning

precis som för alla våldsutsatta kvinnor, att hedersrelaterad utsatthet är en särskild form av förtryck,

beror på kultur eller kulturkrockar för att nämna några. Det framgår av rapporten att detta har skapat

en osäkerhet bland praktiker framförallt i socialtjänsten då det råder många skilda åsikter om

utsatthetens karaktär. Vad är egentligen hedersrelaterad utsatthet? Vi undrar hur samarbetet mellan

myndigheter egentligen fungerar då definitionen av hedersrelaterad utsatthet tolkas och förstås på

många olika sätt. Hur utformas egentligen insatserna då utsattheten kan upplevas diffus. Därför är

”ännu en uppsats” om hedersrelaterad utsatthet inte onödig då det alltid finns nya aspekter av ett

fenomen att undersöka.

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår det att socialtjänsten ska främja jämlika levnadsvillkor

och ett aktivt deltagande i samhällslivet. En del i att lyckas med ett sådant uppdrag kan också direkt

och indirekt innebära att främja individens integrering i samhället. Integrations processen för

nyanlända immigranter är ingen enkel sak, men en del immigranter bär också med sig problematik

som kan kräva anpassade åtgärder och förhållningssätt men framförallt krävs en förståelse.

Förutsättningarna för integrationen bland individer som lever med hedersrelaterad utsatthet kan vara



11

extra begränsade. inte Integration kan inte förstås som något fast som antingen är uppnådd eller inte.

Integrationen är enligt Ahmadi Nader (2000) en process som ständigt pågår. Detta gör att ett

integrations arbete kan pågå trots att en person levt i Sverige i 20 år och berör alltså inte enbart

nyanlända immigranter. Oavsett är det bra för socialarbetare att ta del av andra människors kontexter.

2. Centrala begrepp/bakgrund

2.1 Kultur

Kultur är ett begrepp som saknar en bestämd definition. Enligt Al-Baldawi, 2003) är kulturen de

sammanlagda inlärda erfarenheterna av traditioner och normer som majoriteten av en grupp eller ett

samhälle genom en process har befäst som den riktiga. Författaren betonar att det finns två aspekter av

sin definition. Han menar att de finns traditioner och normer som ärvts och lärts in från människans

födsel genom inlärningprocess. Den andra aspekten handlar om att kulturen inte är statisk och fast,

utan förändras genom en dynamisk utvecklig. Vissa traditioner överges och andra förstärks, det kan

också vara så att nya traditioner och normer tillkommer genom möten med andra kulturer.

Kulturen präglar våra liv från födseln, därför blir kulturen den referens vi använder i mötet med andra

människor. Det innebär också att vi går efter osynliga ramar och regler som påverkar vår livsstil (Al-

Baldawi, 2003). Individer som invandrat till Sverige känner ibland krav från majoritetssamhällets sida

att göra sig av med vad samhället räknar som oönskade delar av sin kultur. Detta visar på att det finns

okunskap i samhället om vad kultur innebär, det fungerar inte att det direkt går att sortera ut och

plocka bort oönskade delar av en kultur och ersätta den med vad som samhället anser som lämpligt

och på så sätt göra ett integrerat hopkok av två kulturer. Att förändra en kultur är mer komplicerat och

kräver tid. ”Kultur är en helhet som innehåller regler, värden och symboler vilka hänger samman i en

process och är beroende av varandra” (Månsson, 1984,s. 188). Kulturella föreställningar påverkas

också av samhällets ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar. Det som anses bra och vettigt i

en kultur kan vara dåligt i en annan, till och med förödande (ibid). Wikan (2003) menar att kultur kan

ses precis som religion eller etnisk tillhörighet, att det är en tolkningsfråga.” I kollektiva termer är

kultur all den kunskap och erfarenheter som finns i en folkgrupp inklusive alla individuella tolkningar

(Wikan, 2003, s. 270). Människor som praktiserar en kultur tenderar dock att tolka kulturen efter sin

egen fördel (ibid). Kulturen påverkar också våra handlingar genom den påverkar våra värderingar,

tankar och ståndpunkter. Människan ser sin omgivning med sina ”kulturella glasögon”, kulturen är

med andra ord ”vad en människa ser med och inte vad hon ser (iblid)
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2.2 Heder

Heder är något som många uppfattar som något positivt, något som är värt att sträva efter då det

förknippas med goda karaktärsdrag hos en individ. Detta är en beskrivning av heder i allmänhet som

har med moral att göra, en ärbar social position. Att en man vunnit i strid eller gjort något hjältemodigt

är exempel på en sådan heder. Heder som är förknippat med relationen mellan man och kvinna samt

kollektiv och individ är en annan sak (Schlytter, 2005, Wikan, 2003). Heder i detta sammanhang är

kopplad till kollektivet, familjen och släkten där hedern är gemensam. En familjemedlems brott mot

hedern innebär att hela familjen drabbas. Här har ryktet stor betydelse då det skamliga handlar om

ryktets offentlighet. ”Heder ligger i det yttre, i hur saker och ting uppfattas” (Wikan, 2003, s. 67).

Hedern kan inte delas upp i hierarkier utan innebär antingen eller. Heder är alltså något som går att

förlora och förlusten innebär vanheder och skam, ett mindervärde. Begreppet respekt är starkt knutet

till hedern, att bli respekterad av andra och se sig själv som respektabel. Heder handlar också om en

uppsättning normer som individen måsta förhålla sig till i relation till gruppen som praktiserar samma

normer(ibid).

Det går att identifiera olika normer eller koder som inte får brytas

inom hederskontexten. Hederskoden består av en uppsättning värden

som har valts ut och givits överordnad betydelse. De är att betrakta

som grundverderingar (Wikan, 2003, s. 65).

Hedersnormerna kan sammanfattas av Darj och Böös (2011) fyra karaktärs drag som ger en

uppfattning av vilka normer som styr människor som lever i en hederskontext.

Hedersnormer karaktäriseras av att:

-Individens agerande påverkar hela familjens anseende.

-Individens intressen är underordnade familjens intressen

-Individens sexualitet är angelägen för familjen

-Sexuella relationer ska ske mellan man och kvinna inom äktenskapet.

(Darj &Böös, 2011, s. 17)

Hedernormerna talar också om hur hedern kan upprättas och vad individen måste göra för att detta ska

ske. Brott mot hedern ger dock konsekvenser först när den blir offentlig. Konsekvenserna för ett brott

mot hederskoderna kan innebära bortstötning, kontroll och i värsta fall mord. Kvinnan inom

hederskontexten har ingen heder, hon bär på skam. Det är mannen som är hedervärd och familjens

väktare som har rollen att bevaka kvinnan för att skydda familjen från skam. Hedern är nämligen

starkt kopplad till kvinnans sexualitet och kyskhet. Kvinnans oskuld måste bevaras tills hon ingår

äktenskap. Därför blir kvinnan kyskhet och mannens kontroll en central del i hederkontexten.
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(ibid). Genom att på olika sätt kontrollera kvinnan och hennes sexualitet och oskuld skyddar sig

familjen från att drabbas av skam. Detta kan ske genom att könsstympa kvinnan, tvångsäktenskap eller

arragerade äktenskap (Schlytter, 2007).

2.3 Hedersrelaterad utsatthet

Motiven för våld och förtryck i en hederskontext bottnar inte i svartsjuka eller brustna hjärtan i en

relation mellan två människor. Det är något annat, det handlar om kollektivets rätt att sanktionera de

individer som inte underkastar sig och bryter mot hedersnormerna. Framförallt handlar det om

männens kontroll över kvinnans sexualitet och kyskhet. Det kan handla om tvångsgifte, arragerade

äktenskap, isolering, kontroll av en annan människa, att tvingas att skada eller begränsa en annan

människa, att tvingas leva på att annat sätt än vad personen själv vill (Wikan, 2003). Det finns väldigt

lite statistik över hur vanligt förekommande hedersrelaterad utsatthet är. Detta skulle kunna förklaras

av att utsattheten inrymmer många olika aspekter och olika grader av utsatthet. Det kan vara svårt att

dra en gräns när en individ blir utsatt då många individer redan från barndomen redan vet att de ska

rätta sig efter hedersnormerna. Upplevelsen att vara begränsad kan vara en utsatthet i sig.

Ungdomsstyrelsen har genom nationella enkätstudier försökt kartlägga hur personer mellan 16 och 25

år upplever sina möjligheter att själv få välja äktenskapspartner. Enkätstudien riktades till ca 6 000

personer och av dem som svarade på enkäten var det fem procent som upplevde att föräldrar, religion

eller kultur inskränkte på valet av make/maka. Både män och kvinnor upplevde att de blev begränsade.

Begränsningarna handlade om att inte få välja partner själv, att det gick att välja partner själv om

föräldrarna godkände personen eller att giftermål inte var möjligt om partnern inte tillhörde samma

kultur (Skr. 2009/10:229).

Socialstyrelsen har 2007 gjort en nationell enkätundersökning om möjligheten att själv få välja partner

att gifta sig med. Undersökningen berörde ca 5 200 elever i gymnasiet som var 18 år. Resultaten

visade att 5,6 procent av flickorna och 4,0 procent av pojkarna upplevde att de var begränsade i valet

av äktenskapspartner. ”Socialstyrelsen lyfte fram att flickors och pojkars oro över att inte kunna välja

äktenskapspartner var en rimlig indikator för att kunna beskriva omfattningen av hedersrelaterat våld

och förtryck” (ibid).

2.4 Individualism, holism och kollektivism

Som tidigare nämnts är kollektivet en central del i en hederskontext. Därför behöver begreppet

tydliggöras. För att förstå det tankesätt som präglar ett kollektivistiskt synsätt bör två begrepp

introduceras som beskriver två kulturella synsätt, individualism och holism. Det individualistiska
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tänkandet är kopplat till synen på människan i västvärlden. Enligt det synsättet är synen på individen

baserat på ett tankesätt där individen är autonom och har rättigheter både politiskt och rättsligt.

Tankesättet utgår ifrån att individen är en avgränsad enhet från det omgivande samhället och hon har

ett eget värde i sig. ”Hennes rättigheter är enbart begränsade av de andra individernas identiska

rättigheter” (Ahmadi, 2007,s. 54). Varje separat individ utgör samhället som finns till för att individen

ska kunna uppfylla sina målsättningar (ibid). I det holistiska tankesättet suddas gränserna ut mellan jag

och du, individen existerar i en gemensam grupp, exempelvis i en familj. Gränsen mellan det privata

och det kollektiva är inte självklar då individen är odelbar från sin grupp. Varje enskild individ utgör

en del av en grupp som i sig är att betrakta som en kollektiv individ. Kollektivets målsättningar går

före individens egna önskningar detta innebär att det är med utgångspunkt i gruppen som individen får

en mening och formar sin plats i det sociala sammanhanget. ”På det personliga planet kan inte

individen frigöra sig från gruppen och uppnå någon självständighet i förhållande till den. Å andra

sidan vinner individen inom gruppen en livslång trygghet, ett stöd och en känsla av tillhörighet som

skyddar henne från ensamhet” (Ahmadi, 2007, s.58). När dessa två kulturella synsätt möts kan det

uppstå missförstånd och konflikter. Familjer som har det kollektivistiska synsättet på familjen kan ha

det svårt att förstå hur familjebanden vid en individualistisk kultur ser ut vilket skapar en rädsla för att

ta till sig normer från det omgivande samhället som antas splittra och skämma ut familjen inför sin

egen etniska grupp (Lewin & Lewin, 2007). I den individorienterade kulturen förväntas individen att

utvecklas till en självständig person med en moral som sätter gränser för vad som är acceptabelt. ”Den

samhälleliga kontrollen sker genom individens ovilja att utsätta sig för den ångest den individuella

skulden innebär” (Ibid, s. 152). I ett kollektiv regleras individen genom uppsatta regler som är

kopplade till bland annat sociala koder eller tradition som avgör var gränserna går. Samhällets kontroll

sker här genom kollektivets regler och genom att individen undviker att bryta dessa för att inte känna

skam. Känslor av skam och skuld har olika betydelser och reglerar alltså individen på två olika sätt.

Skulden bottnar i individens inre samvete och ansvaret för sina egna handlingar. Skam känner däremot

en individ inför gruppen och omgivningen (ibid).

2.5 Våld och makt

Våld är också nära sammankopplat med makt vilket gör begreppet relevant för förståelsen av våldet.

Psykologen Per Isdal lyfter fram begreppet våld som ett maktmedel för att få andra att lyda sin egen

vilja. Det fysiska våldet är ett sätt att framhäva sin styrka och maktposition. Syftet med våldet är att

orsaka skada, kränka och tilldela en individ smärta som bland annat bidrar till att den utsatta avstår

från det hon önskar att göra eller påtvingar något hon inte vill. Författaren beskriver också det

psykiska våldet som han menar syftar till att skada och kränka en individ på ett sådant sätt att hon

underkastar sig. Makten gör att utövaren av våldet tillskansar sig en maktposition över en individ som

hamnar i underläge (Darj & Böös, 2011). Isdal menar att våldet i sällan är oplanerat, han exemplifierar

detta genom att tala om barnaga. Föräldern slår sällan på de ställen där slagen kan upptäckas som i
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ansiktet, istället planeras och döljs våldet genom att föräldern slår på barnets fotsulor. Våldets syfte är

inte att skada barnet kroppsligt utan hänger ihop med makt för att få barnet att lyda (ibid).

2.6 Integration

Begreppet integrering syftar på en kulturell process mellan samhälle och individ och ”som process

handlar integration om hur skilda delar kan förenas i en större helhet.” (Prop. 1997/98:16).

Integrationen sker som en ständig process vilket påverkas av faktorer som individens egna

förutsättningar, förväntningar och mål samt förmågan till egen försörjning, men också hur det

omgivande samhället bemöter individen och möjliggör dessa faktorer. Begreppet integration används

bland annat i politiska sammanhang och har syftat till att beskriva ett begrepp som skiljer sig från

begreppet assimilation vilket innebär en ensidig anpassning till samhället där individen är den enda

aktören som måste förändras (Ibid). I Integrationsverkets rapport Integration och indikatorer (2004)

presenteras förslag på fem olika dimensioner som skulle kunna beskriva olika områden där integration

sker:

Arbetsmarknadsintegration definieras i termer av inlemmande i arbetslivet, främst via

arbetsmarknaden och företagande. Ur ett individperspektiv innebär detta tillgång till inkomster och en

socioekonomisk position.

Social integration innebär tillgång till ett svenskt socialt nätverk genom vilket invandrarna utvecklar

kontakter med infödda svenskar i olika miljöer.

Arbetsmarknadsintegration handlar om deltagandet i arbetslivet och att detta bidrar till en inkomst

och en fördelaktig socioekonomisk position.

Social integration innebär möjligheten att kunna skapa ett svenskt socialt nätverk skapar kontakter

med infödda svenskar i olika sammanhang.

Medborgerlig integration omfattar att individen har en medborgerlig status som

majoritetsbefolkningen och kan engagera sig politiskt på alla nivåer.

Boendeintegration handlar om utvecklingen av etnisk sammansättning i bostadsområden och att

individen ska kunna påverka sin boendesituation och boendekarriär.

Subjektiv integration handlar om individens egen upplevele av att vara integrerad.

2.7 Diskriminering
Betyder på latin att avskilja, det innebär att särbehandling (av individer eller grupper) som skiljer sig

från principen där man talar om att alla fall ska behandlas lika. I dagligt tal har diskriminering fått en

negativ klang trots att det finns skillnad mellan värdeneutral, positiv och negativ diskriminering. I



16

dagens tal associeras särbehandling som en olägenhet av olika slag. För att kunna tala om principen

om att alla lika fall ska behandlas lika, måste man kunna avgöra vilka lika fall är.

(Nationalencyklopedin, 2014-04-29).

3. Metod

3.1Kvalitativ forskningsdesign

Denna uppsats kommer att utgå från kvalitativ metod vilket vi anser är mest tillämplig för de

frågeställningar vi avser att undersöka då utgångspunkten kommer vara professionella subjektiva

beskrivningar av: vilken innebörd hedersbegreppet har och vad begreppet innebär för kvinnor och män

som påverkas av heder och vilken betydelse hedersrelaterad utsatthet får för integrationen. Den

kvalitativa metoden innebär att forskaren/undersökaren i mötet med aktören letar efter data av

beskrivande karaktär så som skriftlig och verbal kommunikation samt observerbara handlingar

(Larsson, 2005). Metoden är också lämplig då vi ska försöka ”nå kunskap om individens subjektiva

upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar”(Ibid, s. 92). Vi har inte utgått

från någon teori i vår materialinsamling, idéer om teorier är istället något som vuxit fram under

genomläsningen av litteratur och forskning som berör vår undersökning och genom analysen av

intervjuerna. Vi har således förhållit oss induktivt i förhållandet mellan teori och empiri (Bryman,

2011).

3.2 Litteratur-och forskningssökning
Vi har i vår studie använt oss av ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011). Med detta menas att

forskning och litteratur kan hämtas från till exempel innehållsförteckningar på böcker eller referenser i

texter. Detta sker i en kedja som börjar vid ett skriftligt verk där en forskningsrapport hittas sedan kan

denna forskningsrapport generera andra rapporter och så vidare. På detta sätt har vi hittat material som

varit relevant för vår undersökning. Vi har både hittat material som anknyter till hedersrelaterad

utsatthet och integration. Lite fakta fanns om dessa två begrepp i en och samma rapport. Materialet i

studien blev därmed omfattande. Vi har bland annat hämtat förslag till forskning från publikationen

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt (2010) som getts ut av

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Vi har också använt oss av forskning som blivit

rekommenderade av professionella som vi varit i kontakt med på kvinnojourerna. Vi har också blivit

rekommenderade litteratur och forskning av lärare vid Ersta Sköndal högskola. Intervjupersonerna

bidrog också med forskning bland annat Al-Baldawis (1998) forskning om familjen i

migrationsprocessen.
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3.3 Bearbetning av data

För att kunna bearbeta intervjumaterialet som vi transkriberat har vi använt oss av Langemars (2008)

sju steg. Detta för att bearbetningen skulle bli systematisk och behandla hela materialet på samma sätt,

detta bidrar till att vi har kunnat utforma teman. Detta förenklar det senare analysarbetet då materialet

blir lätt överskådligt. De nio stegen presenteras nedan.

1. Vi har först samlat in allt material och sedan transkriberat det.

2. Vi har markerat i texten det vi ansåg relevant för vår studie för att kunna urskilja olika kategorier.

3. Vi har grupperat citat och ord från det preliminära temat.

4. Vi har gått igenom våra texter temavis och läst texten i sin helhet när vi behandlat våra teman.

5. Vi har delat in vårt tema i relevanta rubriker.

6. Vi har valt att göra en sammanfattning vid slutet av varje tema.

7. Vi har relaterat våra teman till varandra och även kopplat det till teorierna.

Varje forskningsfråga behandlar ett huvudtema vilka är, hedersrelaterad utsatthet och integration.

Dessa två teman delades i sin tur in i två underteman vardera vilka vi kallar individ nivå och

strukturell nivå. Varje tema analyserades genom en tematisk analys där vi lokaliserade olika mönster i

intervjupersonernas utsagor som: repetitioner och om utsagorna liknar-eller skiljer sig från varandra

(Bryman, 2011). Meningen med detta är att det ska framgå att hedersrelaterad utsatthet och

integration kan delas upp i två dimensioner vilka tar upp aspekter av individens –och samhällets

påverkan av problematiken. Lagmans (2008) sju steg har varit till stor hjälp och vägledning då vi

bearbetat en stor mängd intervjutranskriberingar.

3.4 Analysmetod

Vi har analyserat vårt intervjumaterial utefter de teorier och den forskning som är presenterade i teori

–och forskningsavsnittet. Teorierna och forskningen har kopplats till alla teman vi presenterat, alltså

inte knutna till en specifik forskningsfråga. Efter att vi bearbetat det transkriberade materialet och

delat i det i teman, vilka bearbetar olika aspekter av hedersrelaterad utsatthet och integration, gjordes

sammanfattningar av resultaten under varje tema. Sammanfattningarna gjordes för att underlätta

analysarbetet genom att det blir lättare att skapa sig en övergripande uppfattningar av materialet. Vi

har försökt att hitta motstridiga och gemensamma utsagor av intervjupersonernas berättelser, detta har

bidragit till att analysen fångat olika perspektiv. De olika intervjuperspektiven har sedan analyserats

mot forskningen som antingen bekräftats eller inte stämt överrens med intervjuresultaten. På så sätt

har vi kunnat bidra med ny kunskap. Teorierna har analyserats parallellt med forskningen för att

förklara och förstå de fenomen vi avsåg att undersöka. Av detta analysarbete har vi kunnat formulera

våra egna slutsatser som utgör svaren på forskningsfrågorna. Avsikten har varit att inte ge detaljerade

teoretiska beskrivningar av varje enskilt citat däremot kan det finnas citat som beskriver
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problematiken på ett tydligt sätt, dessa har vi valt att föra in i analysdelens text. Det har på så sätt varit

lättare att anknyta intervjumaterialet till teorierna och forskningen.

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Kvale (1997) menar att validitet skulle kunna beskrivas som studiens giltighet, att undersökaren gjort

undersökningar på det som avses att undersöka. Dock skiljer sig innebörden av begreppet något inom

kvalitativ forskning till skillnad från den kvantitativa då undersökningen mer försöker ta fasta på

djupet och inte avser att mäta kvantifierbara enheter (Larsson, 2005). Istället är validiteten i kvalitativ

forskning beroende av undersökarens trovärdighet och hantverksskicklighet (Kvale, 1997).

Intervjufrågorna har varit av öppenkaraktär för att ge intervjupersonerna möjlighet att uttrycka vad de

tycker är viktigt, för slutna frågor skulle kunnat påverka resultaten negativt då detta begränsar

intervjupersonernas svar. Trots den öppna karaktären har intervjupersonerna haft likartade utsagor av

frågorna. De har därmed uppfattat intervjufrågorna på samma sätt vilket styrker validiteten. Genom att

intervjumaterialet transkriberats och sedan delats upp i teman skulle det gå att avläsa hur

intervjupersonerna uppfattat våra intervjufrågor och om våra teman är relaterade till

forskningsfrågorna. På så sätt går det att göra en bedömning av validiteten. Vi har tillsammans

transkriberat och avlyssnat de inspelade intervjuerna och läst genom transkriberingarna flera gånger

och sedan enats om tolkningarna. På detta sätt har vi försökt att minimera riskerna för feltolkningar

och att väsentlig information inte missats i undersökningen. När det gäller intervjupersoner har vi velat

fånga många olika perspektiv. Därför har vi valt att intervjua kvinnojourer från olika städer i Sverige

som dessutom bedrivs på olika sätt ideellt, privat och kommunalt. Intervjupersonerna har haft olika

befattningar inom kvinnojourerna vilket också bidrar till olika perspektiv. De har också haft en lång

erfarenhet av arbete med utsatta grupper där hedersrelaterad utsatthet ingår vi har därför gjort

bedömningen att de personer vi valt att intervjua har haft tillräcklig kunskap för att kunna bidra med

relevant information för vår undersökning. Vi har också intervjuat en person som är representant för

ett forskningsprojekt som sker i samarbete med olika kvinnojourer. Att intervjupersonerna har haft

olika perspektiv och erfarenheter bidrar till ett djup i insamlad data.

Reliabilitet innebär att resultaten är korrekt gjorda och upprepningsbara (Kvale, 1997). Vi har i

vår undersökning försökt att beskriva vårt tillvägagångsätt i uppsatsens olika moment på ett noggrant

sätt för att styrka reliabiliteten (Bryman, 2011). Vi har också bifogat intervjuguiden som bilaga och

presenterat vilka kvinnojourer vi har intervjuat. På detta sätt blir transparensen tydligare i

undersökningen. Detta för att studien ska kunna göras av någon annan undersökare på samma sätt. Vi

har också systematiserat hur vi har bearbetat intervjutranskriberingarna enligt Lagmans (2008)

rekommendationer och kommit fram till våra teman genom att följa samma steg i processen i hela
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materialet. Vi har också sökt efter litteratur och forskning på ett systematiserat sätt. En undersökning

påverkas dock alltid av forskaren och hur denne förhåller sig till undersökningen, detta gör att

undersökningen inte blir helt replikerbar (Bryman, 2011).

Generaliserbarhet handlar studiens generaliserbarhet, att man kan ta dra allmänna slutsatser av

studiens resultat (Kvale, 1997). Våra resultat behandlar ett begränsa urval som dessutom skett genom

bekvämlighetsurval vilket gör det svårt att generalisera resultaten till större sammanhang. Däremot

skulle generaliseringen kunna inbegripa huruvida undersökningen överensstämmer med forskning som

behandlar samma problematik. Kvalitativ forskning kan också generaliseras utifrån det teoretiska

resonemanget och den kvalitativa data som undersökaren haft. Denna typ av studier avser inte att

generaliseras till populationer utan handlar mer om kvalitén av teoretiska resonemang (Bryman, 2011).

3.6 Urval

I denna uppsats avser vi att intervjua personer som arbetar med hedersrelaterad utsatthet vid några av

Sveriges kvinnojourer. Då det har varit svårt att hitta intervjupersoner har vi valt att använda oss av

bekvämlighetsurval vilket innebär att vi fått intervjua de personer som fiunnits tillgängliga för studien

(Bryman, 2011). Vi har sökt igenom internet efter kvinnojourer och organisationer genom att använda

oss av sökmotorn Google och använt oss av sökorden: kvinnojour+hedersrelaterat (219 000 träffar),

skyddat boende. hedersrelaterat (18 000 träffar). Vi sökte igenom de 20 första sidorna vid varje

sökning och kontaktade 15 stycken av kvinnojourerna. Av dessa fick vi tillåtelse att intervjua personal

från sex skyddade boenden för personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Våra kriterier var att

kvinnojouren skulle erbjuda skyddat boende som skulle karaktäriseras av en inriktning på

hedersrelaterad utsatthet. Vi ville att kvinnojouren skulle erbjuda skyddat boende på grund av att

personalen på så sätt kan få en nära kontakt med de utsatta och därmed förmodas ha den kunskap som

behövts för att kunna besvara våra frågor.

För att få variationer av kvinnojourerna valde vi ut två boenden som även riktade sitt arbete mot

manliga utsatta för hedersproblematik då majoriteten av kvinnojourerna riktade sig mot utsatta

kvinnor. Dessa är Kruton i Stockholm och Kvinnojouren i Höganäs. För att få en spridning över hela

Sverige valde vi också kvinnojourer med olika geografisk placering som Skåne (1st), Göteborg (1st),

Stockholm (2st), Linköping (1). De olika organisationerna bedrivs också på olika sätt vilket innebär att

kommunala, ideella och privata organisationer representeras. Vi presenterar kvinnojourerna i ett

särskilt avsnitt. Vi har även intervjuat en representant för projektet SKRUV som genomförs i

samarbete med Kvinnojouren i Falkenberg och behandlar frågor som rör förebyggande arbete mot

hedersförtryck. Vi fick kontakt med representanten genom en rekommendation från kvinnojouren Moa

i Kungsör. I denna studie valde vi att intervjua kvinnojourer i syfte att få en mångfacetterad bild av

problemområdet eftersom kvinnojourerna ständigt kommer i kontakt med dessa frågor och har vetskap

och förståelse för utsattheten samtidigt som de vet vilka begränsningar som finns samhället. Vi tänkte

att kvinnojourerna skulle ge oss en mångsidig bild av problemet både på individ och på samhällsnivå.



20

De var framför allt därför vi valde kvinnojourer och inte till exempel politiker som inte kommer i

kontakt med de utsatta individerna.

3.7 Intervjuer och intervjuguide

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har vi samlat in material genom

semistrukturerade intervjuer vilket är en kvalitativ intervjuform. Semistrukturerade intervjuer

möjliggör en flexibilitet i intervjumomentet då vi som undersökare kan ställa följdfrågor för att

fördjupa intervjuerna och att intervjupersonerna på så sätt får utrymme att påverka intervjun i den

riktning som mest speglar deras subjektiva uppfattningar om vad som är värt att uppmärksamma.

Intervjuguiden är uppdelad efter teman som underlättar indelningen av relevanta frågeställningar

(Bryman, 2011, Kvale, 1997). Backman (2011) lyfter upp kvalitativa intervjuer och menar att

metoden skapar en subjektiv bild av hur människor uppfattar och tolkar sin verklighet.

Då vi intervjuat personal på kvinnojourer som funnits på olika orter i Sverige har vi utfört fem av

dem genom telefonintervjuer. En intervju gjordes på kvinnojouren då den fanns i Stockholmsområdet.

Det har både funnits för och nackdelar med de olika intervjuformerna. Intervjun vi gjorde på det

skyddade boendet gav en känsla av hur atmosfären var på jouren. Det blir också ett personligt samspel

mellan intervjuare och den intervjupersonen som både kan vara negativt och positivt för resultaten.

Telefonintervjuer har andra för –och nackdelar. Bland annat påverkas inte intervjuaren och

intervjupersonerna av faktorer som kön, klass, etnisk bakgrund eller enbart intervjuarens närvaro som

kan inverka på svaren. Risken för felkällor blir mindre då intervjupersonerna inte tenderar att anpassa

sina svar efter vad de tror förväntas av dem. Det blir också omöjligt att läsa av kroppsspråk eller

förtydliga osäkerhet kring en fråga. Det blir med andra ord svårigheter i samspelet som annars kan

fungera som hjälp i utformandet av följdfrågor. Andra faktorer som miljö går inte att läsa av (Bryman,

2011).

Vi fick kontakt med intervjupersonerna genom att söka efter kvinnojourer på internet. Vi ringde

upp och presenterade oss samt mailade ut information kring uppsatsen samt samtyckesblanketten för

samtycke till intervju. De personerna vi intervjuade har ha haft lång erfarenhet av arbete med

våldsutsatta kvinnor där hedersrelaterad utsatthet är en form av våld. Intervjuerna varade mellan en

timme och en och en halv timme. Vi var noga med att informera om att intervjuerna skulle spelas in.

Vi använde oss av en extra mobiltelefon för att spela in intervjuerna. Inspelningar av intervjuer tjänar

flera syften bland annat för att kunna återge intervjun på ett verklighetstroget sätt samt att risken för

missuppfattningar minskar med hjälp av ljudinspelningar då intervjuerna transkriberas efter

inspelning. Transkribering innebär att talat språk omvandlas till skrift och blir därmed en god

utgångspunkt för analys. Långa berättelser av intervjupersonerna har kortats ner och

meningskoncentrerats (Bryman, 2011, Kvale, 1997). Samtliga intervjuer har utgått ifrån vår
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intervjuguide men vi har ställt följdfrågor om vi bedömt att intervjusvaren behövts utvecklas mer. Vi

har dock försökt att använda oss av öppna frågeställningar eftersom det ger intervjupersonen mer

utrymme att utveckla sina svar. Vi försökte också vara noga med att förklara frågeställningar som

uppfattades som oklara. Bland annat förtydligade vi vad vi menade med integration som kan tolkas på

flera olika sätt.

3.8 Metoddiskussion

Det har varit en svårighet att förmedla till intervjupersonerna vad vi menat med integration. Vi har

försökt förklara detta på bästa sätt men det finns alltid en risk att någon intervjuperson haft en annan

uppfattning av begreppet. På grund av den stora mängden data vi samlat in har detta dock inte

inneburit något stort problem. Att undersöka integrationen för människor som lever inom en

hederskontext har varit en utmaning särskilt då det är svårt att dra en gräns för när en individ är

”tillräckligt integrerad” även då vi menat att integrationen är en process och inte statisk. Att blanda

begreppen hedersrelaterad utsatthet och integration kan vara förvirrande då det kan tolkas som att

utsattheten beror på bristande integration vilket vi inte avsåg att undersöka. Det står även i vårt

informationsbrev att intervjuerna skulle ta 30 minuter, det visade sig att tiden blev betydligt längre än

så. Intervjuerna varade mellan en till och en och en halv timme. Detta skulle kunna bero på

intervjufrågornas öppna karaktär och att det tog tid att besvara problematik som rör två olika begrepp.

Då vi intervjuat kvinnojourer har intervjuerna resulterat i ett material som till största del beskriver

hedersproblematiken och integrationen på individnivå då vi upplever att denna kunskap mest ligger

inom jourernas erfarenhetsområde. Materialet har därmed blivit något tunnare när det gäller

hedersproblematik och integration på strukturell nivå. Våra frågeställningar i intervjuguiden kan också

behövt justeras för att intervjupersonerna lättare skulle uppfatta vilken information vi behövde. Det

hade därmed varit en god idé att genomföra en pilotstudie innan de slutliga intervjuerna.

3.9 Forskningsetik

I följande avsnitt kommer vi att presentera våra etiska överväganden av uppsatsen som både

reflekterar vårt förhållningssätt som undersökare men även hur vi förhållit oss etiskt till de

intervjupersoner som deltagit av studien genom att beakta det Humanistisk-samhällsvetenskapliga

forskningsrådets etikregler. Avsnittet avslutas med en etisk diskussion av resultaten av studien.

Man kanske kan säga att etiken är medveten, reflekterad och

motiverad moral, som man ger en så klar formulering som möjligt

och som framställs som ett system (Vetenskapsrådet, 2011,s.15).
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Forskarens roll i skapandet av forskningen är en etisk aspekt av vad som Vetenskapsrådet tar upp i sin

rapport God forskningssed. De rekommendationer som rådet tagit fram i rapporten rörande forskaren

förhållningssätt kan sammanfattas i nio kriterier.

1. Du ska tala sanning om din forskning

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och

arkivering

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor,

djur eller miljö

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning

(Vetenskapsrådet, 2011,s. 12)

Vi anser att dessa förhållningssätt bör beaktas av alla som på något sätt avser att bidra till

produktionen av ny kunskap och forskning. Därför kommer bland annat dessa nio punkter vägleda vårt

arbete med uppsatsen. Spridningen av vårt material kommer förmodligen inte bli omfattande och

kommer förmodligen heller inte anses som ett större bidrag till forskningen i större sammanhang då

undersökningen enbart omfattar vad som är möjligt att göra i en uppsats. Men de nio ovanstående

punkterna speglar inte bara vetenskapens syn på vad som vad som anses vara ett gott förhållningssätt i

forskningssammanhang, det är också vad vi skulle kalla ett etiskt förhållningssätt i samhället över lag

därför anser vi att etiken även är aktuell för uppsatsen.

3.9.1Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler

För att kunna bedriva forskning på ett etiskt sätt finns det också grundläggande principer vilka är

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som forskaren ska beakta i utförandet av

materialinsamlingen. Dessa är presenterade nedan tillsammans med de etiska hänsynstaganden vi gjort

efter de regler som omfattar varje princip.

 Informationskravet- Undersökaren skall ge förhandsinformation till de undersöksdeltagare

som skall delta i studien, informationen ska tydligt beskriva omfattningen och syftet med

studien samt att medverkan är frivillig och när som helst kan återkallas av deltagaren. Material

till studier kan inhämtas på olika sätt från undersöksdeltagaren genom att: han eller hon

intervjuas, fyller i en enkät, deltar i ett experiment, vilket kräver förhandsinformation.

”Informationen bör omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan

tänkas påverka deras villighet att delta” (Ds 2001:62). Vi har gett förhandsinformation till våra

intervjupersoner genom ett informationsbrev som skickades ut till verksamheterna i samband

med förfrågningarna till intervjupersonerna. Det framgår av brevet att intervjuerna ska
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användas till en C-uppsats och inte användas i något annat syfte än till detta. Etiken fick ta den

största platsen i brevet där det tydligt framgår att medverkan är frivillig och att deltagandet

sker på intervjupersonens villkor. Våra kontaktuppgifter lämnades också om deltagarna ville

ställa frågor kring uppsatsen. Brevet finns som bilaga i uppsatsen.

 Samtyckeskravet- Det krävs att undersökaren inhämtar samtycke från deltagarna i

undersökningen. Respondenten har rätt att återkalla sitt samtycke samt få sina uppgifter helt

strukna från undersökningen. Men att någon intervjuperson enbart återkallar samtycket

innebär inte att informationen som samlats in måste strykas från undersökningen. (Ibid).Vi har

skickat ett samtyckesformulär till samtliga intervjupersoner som de fått skriva under och

skickat tillbaka till oss. De har även fått samtycka till den information som omfattade

informationsbrevet där en närmare beskrivning av etiken finns.

 Konfidentialitetskravet -All information som rör respondenterna ska framställas och förvaras

på ett sådant sätt att deras identitet eller övriga privata förhållande inte röjs. Informationen

som publiceras i studien ska framställas på ett sätt som försvårar identifiering även då

personerna inte namnges (Ibid).Vi har inte nämnt intervjupersonerna vid namn i vår

undersökning. Istället har vi kodat svaren så att det går att urskilja att det är olika

intervjupersoners berättelser som använts.

3.9.2 Etisk diskussion

Det är alltid vanskligt att undersöka faktorer som rör hedersrelaterad utsatthet då det kan förstärka

polarisering mellan människor och kulturer. Det finns en risk att det skapas ett ”vi” och ”dom”

tänkande då en undersökning fokuserar på ett område som avser att undersöka ett fenomen som

urskiljer människor från varandra. Fördomar och marginalisering av grupper kan möjligtvis bli en

konsekvens, men de negativa konsekvenserna får vägas mot de fördelar det finns med att utöka

kunskap inom ett område. Det kan också finnas risker med undersökningar som rör människor. De

som känner sig utsatta av hedersrelaterad utsatthet och eventuellt läser uppsatsen kan känna sig kränka

eller inte alls hålla med om våra resultat. Vi vill därför poängtera att vår presentation av

hedersproblematik är en av många och syftar till att problematisera fenomenet ur en synvinkel som vi

anser inte blivit belyst tillräckligt. Vi avsåg från början att hitta personer att intervjua som är eller har

varit utsatta för hedersrelaterad utsatthet. En anledning till att vi inte genomförde intervjuerna var att

det var svårt att hitta intervjupersoner. Den största anledningen var dock att det rent etiskt skulle bli

svårt då vi inte kan garantera total anonymitet. Det finns alltid en risk för problematiken hos

individerna förvärras efter intervjuer, särskilt om problemen innefattar våldsutsatthet. Detta för att citat

skulle kunna kopplas till en särskild individ. Vår beredskap för ett sådant ansvar är inte tillräckligt

stort. Det blir också svårt att erbjuda personerna stöd efter intervjuerna då intervjuer om privata ting

kan riva upp gamla sår vilket kan behöva bearbetas professionellt.
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3.9.3 Etiska lagar

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, etik prövnings lag, gäller från

och med år 2004 och syftar till skydda de mänskliga rättigheterna för varje enskild individ i

forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2011).

Forskning som omfattas av lagen

4 § Utöver vad som följer av 3 § ska lagen tillämpas på forskning som

1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson,

2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som

innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt,

3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till

denna människa,

4. innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller

5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa

och kan härledas till denna människa. Lag (2008:192).

”Det finns också andra lagar som blir tillämpliga på forskning, även om de inte uttryckligen uttalar sig

om forskning. Sådana är bland annat personuppgiftslagen och arkivlagen, vilka forskaren alltså måste

känna till och följa” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 20-21). Denna lagstiftning berör dock inte vår uppsats

då vi författat undersökningen på grundnivå i samband med en utbildning på högskola. Dock betyder

inte det att innehållet behöver vara helt oproblematiskt, vad som framkommer i uppsatsen kan

uppfattas som känsligt eller framkalla reaktioner för de som deltagit i undersökningen.
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4. Teori

I följande avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna presenteras. Vi kommer att utgå från

Hirdmans (1988) genusteoretiska perspektiv, Berrys (2005) ackultiverings teori, teorin om människans

socialisering (Månsson, 1984) och Al-Baldawis (1998) teori om patriarkatet. Dessa perspektiv har vi

uppfattat som relevanta redskap i tolkningen och analysen av det intervjumaterial som samlats in. Vi

anser att dessa teorier kan hjälpa oss att få en förståelse för hur integrationsprocessen ser ut och vilka

faktorer som stärker och minskar integrationen där teorin om socialisering, diskriminering och

ackultivering täcker in och ger en förståelse för hur det är att flytta från sitt hemland till ett nytt land,

vilka svårigheter personerna kan komma att möta på. Vi har också valt att använda oss av genusteorin

samt den patriarkala strukturen för att få en förståelse för hur hedersnormerna och könsordningen kan

se ut, dessa två teoretiska perspektiv berör också den forskning vi valt att använda oss av. Vi anser att

dessa teorier kan svara för hur det är att leva med hedersnormer och hur flytten från ett annat land får

betydelse och påverkan på integrationen. Därför valde vi dessa teorier.

4.1 Genus

4.1.1 Genusteori

Genus kan sammanfattas genom att citera Simone de Beauvoire: ”Man föds inte till kvinna, man blir

det” (Carlsson, 2001, s. 17). Med andra ord, varken män eller kvinnor föds till det, båda skapas.

Genus är ett begrepp som kommer ifrån den feministiska teoribildningen vilket syftar till att beskriva

”det sociala” könet. Begreppet syftar till att avvisa biologiska förklaringar av vad som en kvinna är

och inte är. Genus och det sociala könet handlar om det människan förvärvar genom kulturella

föreställningar om vad kvinnan är och bör vara. Det biologiska könet är däremot det kroppsliga

aspekten på könet och handlar mer om hur män och kvinnors kroppar är skapta. Åtskillnaden av dessa

två begrepp ger en förklaring till att det inte bara finns biologiska förklaringar till könssskillnader utan

att det också finns en aspekt som är socialt konstruerad av människor (Hyden, 2010). Robert Stoller

skriver i boken Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för

distinktionen mellan kön och genus där han introducerar två begrepp vilka är kopplade till

konstruktionen av genus vilka är genusidentitet och genusrollen. Genusidentiteten handlar om

individens medvetenhet, kunskap och känsla av att tillhöra ett visst kön. Genusrollen är däremot det

beteende individen visat utåt i samhället vilket kan beskrivas som en till som spelar för att positionera

sig bland andra människor. Detta för att kunna skapa sig en genusroll som baseras på sina egna och

andras värderingar (Carlsson, 2010)

4.1.2 Genussystem

Genussystemet är den struktur vilket ordningen mellan könen är organiserad efter och är

grundläggande för sociala, ekonomiska och politiska strukturer. Logiken i genussystemet vilar på två
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bärande principer vilka är; att kvinnor och män skiljer sig från varandra och att det är mannen som är

högst i hierarkin och utgör normen för vad som är normalt och accepterat.

Genussystemet skapar ett isärhållande mellan könen och en föreställning om könens olikheter vilket i i

sin tur skapar kvinnans underordning. I processen av att skilja män och kvinnor skapas också

hierarkier. Isär hållandet finns mellan män och kvinnor överallt, både vad gäller fysisk och psykisk

ordning. Den strukturerar sysslor, platser och egenskaper. På detta sätt skapas dikotomier mellan

könen vilket som tidigare nämnts upprätthåller mannens överordning av kvinnan. Detta beskriver

Yvonn Hirdman (1988) genom Simone de Beauvoires metafor: ” man kan inte vara en A utan att

förtrycka en B” (s.52).

Jag menar vidare att genusskapandet, historiskt och geografiskt

lagradeföreställningar om vad »man» och »kvinna» är, är den djupaste och

ursprungligaste livsvärldsskapelsen (Hirdman, 1988, s, 52).

Yvonn Hirdman (1988) tänker sig att genusskapande sker i tre olika reproduktionsprocesser:

 kulturell överlagring = Aristoteliska genusfigurerna (Mannen är stark och kvinnan

känslomässig).

 social integration = arbetsdelningen mellan könen

 socialisering = den sociala inlärningen (Pojkar ska inte gråta, flickor ska inte ta för sig).

Dessa processer bidrar till skapandet av olika maktdimensioner som finns närvarande vid varje steg i

processen. Makten verkas som mest under socialiseringen. Även kvinnor bidrar till processen, genom

att definiera sig som lägre än mannen (ibid).

4.1.3 Genuskontraktet

Yvonn Hirdman (1988) Genuskontraktet kan förstås som en samling regler i ett samhälle som utgör

ramarna för hur en man och en kvinna ska vara. Det ska dock påpekas att det inte handlar om ett

kontrakt där utgångspunkten är jämställd men de är ömsesidiga och accepterade. Det är den andre som

upprättar kontraktet vilket ställer olika krav på män och kvinnor som innefattar hur relationen mellan

man och kvinna ser ut och hur de ska vara på det sociala planet. Detta är en osynlig överenskommelse

som existerar och förändras vid varje tid och samhälle. Kontraktet är utformade på ett konkret plan där

de sociala rollerna och koderna mellan man-kvinna, kvinna-kvinna, man-man är definerade (iblid) hur

de ska prata och vilka ord som ska användas, vilka kläder är tillåtna, vilka redskap som används, hur

rollerna ser ut i en kärleksrelation. Det är möjligt att kontrakten kan se olika ut beroende på vilken

klasstillhörighet individen har. Genuskontraktet förs sedan vidare i generationer, det ärvs från föräldrar

till barn vilket gör att kontraktet blir en del i genusordningen. Genom att kontraktet förändras över tid

kan det skapa nya segregeringar mellan könen. Kontrakten kan också verka på en övergripande nivå

vilket gör det ännu mer osynligt och märks inta av på samma sätt som på en relationell nivå. Detta kan
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göra att kvinnor tycks ha mer makt på vissa arenor. Gränsöverskridande handlingar utöver vad

kontraktet tillåter är en källa till konflikter (ibid).

4.2 Den patriarkala strukturen

Al-Baldawis (2008) modell i form av en pyramid beskriver hur det patriarkala systemet ser ut i form

av olika nivåer. Modellen lyfter upp pappan som utgör den första nivån och har en övergripande makt

över familjen, och mannen i huset Modellen illustrerar även att familjestrukturen består av släkten på

det andra planet som innefattar både kvinnan och mannens föräldrar. Modellens förkortningar ska

tolkas enligt följande:  P = pappa, M =mamma, FF = farfar, MF = morfar, FM =farmor, MM =

mormor, ÄS = äldsta son, AS = andrason/söner, D = dotter/döttrar. I vissa länder och kulturer är också

föräldrarnas syskon del av storfamiljen och har mandat att delta i beslut. Farfadern och farbrodern har

mer makt än moderns föräldrar men de äldre far och mor föräldrarna ha högre rang än både mamman

och barnen i familjen. Familjen påverkar inte bara det moraliska livet utan familjen bestämmer även

ramarna för det sociala livet.

Barnet lär sig tidigt i uppväxten att familjen heder kommer före än sitt egna. Inom ramen för

strukturen är individen först en familjemedlem och sedan en enskild medborgare. Familjen fungerar i

denna avseende som en organisation som utgör sina medlemmars sociala trygghet och livförsäkring.

Familjen ska vara den institution som står för de sociala, ekonomiska och moraliska grunder som styr

den enskilda familjemedlems funktion i samhället, detta ökar även medlemmarna roll och ansvar då de

fungerar som familjens ansikte utåt. På det tredje planet kommer moderns funktion i

familjepyramiden, överlag har modern i det patristiska samhället verkat som en förmedlare med en

förmildrande effekt av faderns och mor-och farföräldrarnas makt. Kvinnans makt inom familjen ökar

däremot med åldern. Kvinnans roll i det patriarkaliska

samhället kan se olika ut beroende på om

familjemedlemmarna har en bra ekonomisk och social

status, därmed finns det en skillnad om familjen lever i en

stad eller i en by. Kvinnonora som lever i byn är mer

traditionsbundna vilket begränsar kvinnan roll. Kvinnorna

som bor i stora städer kan vara delaktiga i försörjningen och

därmed få en högre position och roll i familjen. Den fjärde

nivån i familjepyramiden upptas av barnen i familjen. Det

finns även hierarkier mellan syskon, mellan pojkar och mellan pojkar och flickor. Det är tydligt att

pojkarna i familjen har mer makt än kvinnorna. Den äldsta pojken inom familjen ses som en

efterträdare av fadern och inskolas i uppgiften som arvtagare till makten inom familjen. Även om det

äldsta barnet i familjen är en flicka är det den äldsta sonen som efterträder fadern. Flickorna ses som

utsatt grupp i denna hierarki då de är lägst ner i familjepyramiden. Detta innebär att kvinnan måste

(Al- Baldawi, 1998,s.19)
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anpassa sig till maktsystemet, eftersom männen har en framträdande roll innebär det att männen får

unna sig mer friheter och rättigheter än flickorna.

I vissa fall sätts det hinder för att flickan ska studera och utveckla sig. Det kan förklaras genom att

männen känner rädsla av konkurrens av duktiga flickor som kanske gör att pyramiden vänds upp och

ner och att männen förlorar makten. I det parataktiska familjesystemet utgör familjen en organisation

och ett system i samhället. Släkten är ett första skydd. Det andra skyddssystemet består av ett

minisamhälle som grannar, kompisar, skolkamrater. Det tredje skyddssystemet utgörs av myndigheter,

det vill säga familjen vänder sig inte främst till myndigheter för att få hjälp med sina problem. De

vänder sig oftast till sina resurser såsom släktingar, och även grannar ifall släktningar inte kan bidra

med hjälpen. I den traditionella kulturen så spelar omgivningens attityder väldigt stor roll då dessa

bidrar till att fördjupa och förstärka familjeformen och mannens maktposition inom familjen.

4.3 Ackulturationen

Ackulturationen handlar om den process som äger rum då två kulturer möts. Detta kan beskrivas på

följande sätt.

Acculturation is the dual process of cultural and psychological change that takes

place as a result of contact between two or more cultural groups and their individual

members. At the group level, it involves changes in social structures and institutions

and in cultural practices. At the individual level, it involves changes in a person’s

behavioral repertoire (Berry, 2005, s. 688-689).

Berry (2005) menar att det går att urskilja fyra olika strategier som immigranter kan använda sig av i

anpassingen (ackulturationen) till majoritetssamhället. Anpassningen förutsätter att

majoritetssamhället tillåter människors olikheter och individuella anpassning. Individens anpassning

innebär inte heller automatiskt att det är den bästa, inte ens om individen väljer att assimileras med sin

omgivning.

 Assimilering: Individen väljer här att överge sin ursprungskultur och istället ta till sig och låta

sig absorberas av majoritetskulturen.

 Integrering: Här väljer individen att både ta till sig kulturen som finns i majoritetskulturen och

behålla delar av sin ursprungskultur.

 Separation: Individen avgränsar sig själv och sin kultur från majoritetsbefolkningen. Den egna

kulturen är det enda som individen utgår ifrån samtidigt som majoritetskulturen och undviker

inblandning från majoritetens kultur.

 Marginalisering: Det finns inget intresse att upprätthålla den egna kulturen samtidigt som det

heller inte finns intentioner att införliva majoritetssamhällets kultur. Detta beror ofta på att



29

förlusten av den egna kulturen kan var påtvingad samtidigt som den nya kulturen har en

exkluderande verkan på individen så som exkludering och diskriminering.

Samhällets och individens strategier påverkar varandra i en växelverkan och formar hur individen

anpassar sig till den nya kulturen (Berry, 2005). Författaren menar vidare att det omgivande samhället

har en central roll i ackulturationen genom att direkt eller indirekt begränsa individens möjligheter att

själv forma sin kultur genom politik, strukturella faktorer, diskriminering och samhällets inställning

till integrering. Individens och samhällets strategier för ackulturationen kan illustreras av figuren

nedan.

(Berry, 2005, s. 705).

Genom figuren går det att jämföra individernas anpassningsstrategier (den vänstra cirkeln i figuren)

med majoritetssamhällets strategier (den högra cirkeln i figuren) och för att förklara hur

ackulturationen kan se ut och sker i olika grader samt samhällets syn och påverkan av detta. Varje

ackulturationsstrategi hos individen har sin motsvarighet till samhällets strategier: Integrering-

multikulturalism, Assimilation-”the meltinpot”, Separation-segregation, Marginalisering-exkludering.

Samhällets och individens strategier påverkar varandra i en växelverkan och formar hur individen

anpassar sig till den nya kulturen (Berry, 2005).

I mötet med den interkulturella kontexten och ackulturationsprocessen uppstår det stress för

individen som Berry (2005) definierar som ackulturativ stress. Stressen relateras till stressorer som rör

kulturmöten och kulturombyten. Ursprungskulturen och det traditioner kan i dessa sammanhang

fungera som en dämpande/lugnande faktor. Ibland hamnar individen i ett vakuum där varken

ursprungskulturen eller majoritetskulturen kan erbjuda trygghet. Det tidigare kulturella beteendet

passar in och majoritetskulturen som är för ny och okänd. Detta kan öka stressen hos immigranter då

känslan av utanförskap förstärks.
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4.4 Socialisering

Socialisationsprocessen handlar om den sociala process som påverkar skapandet av individens sociala

identitet. Identitetskapandet inbegriper normer, verderingar och vad som är ett önskvärt beteende i ett

samhälle. Denna process är livslång och avslutas därmed inte vid barndomen (Månsson, 1984). För att

förstå vad som ligger bakom immigranters handlingar i Sverige måste vi alltså ha kunskap om den

socialisation som individen haft i hemlandet. Hur immigranten har blivit socialiserad.

Socialiseringsprocessen innefattar två stadier som är:

· Den primära socialisationen: Här grundläggs språket och kunskaper om den omgivning som

individen fötts i. Det är i huvudsak barnets föräldrar som förmedlar kunskaperna om omvärlden och

hur den ska uppfattas. Här spelar klassbegreppen en stor roll eftersom föräldrarnas

verklighetsuppfattning till viss del påverkas av deras samhälleliga position. Processen innefattar också

känslor då bandet mellan föräldrar/släkt och barn har en känslomässig laddning som har stor betydelse

för barnets identitet och mottaglighet för information. Det går att säga att denna fas skapar individens

känsla av hemvärld vilket omgivningen vägs emot. Den starkaste tillhörigheten är den etniska och

språkliga (ibid).

· Den sekundära socialisationen: är kunskapen det individen förvärvar om sin omgivning utanför

hemvärlden. Hur individen upplever omvärlden är beroende av hur samhället är uppbyggt från

jordbrukssamhälle till industriland. Individens förvärvade kunskaper är grunden för de sociala roller

och arenor som samhället bygger på till exempel arbetet och skolan. Socialisationen pågår ständigt och

kunskaper om samhället utmanas ständigt av motsägelser som kan förändra livsvärlden. Framförallt

ställs vår världsbild på sin spets då den konfronteras av konkurrerande synsätt vid en flytt till ett annat

land ”.Här blir det svårt för individen att upprätthålla sin identitet då släkt/familj/tidigare omgivning

inte kan bekräfta den egna uppfattningen av sig själv. Samtidigt möts individen av en ny annorlunda

verklighet med nya normer, världen och sociala roller. Detta kan innebära att individen uppfattar

omgivningen som fientlig med osunda värderingar som hotar den egna identiteten. Konfrontationen

kan innebära att individen kapslar in sig och förstärker sin kultur då konfrontationen tvingar fram

ställningstaganden om den egna identiteten. (Ibid)

4.5 Diskriminering på strukturell nivå

Denna diskrimineringsform handlar om den typ av diskriminering som ligger inbäddad och dold i

samhällets institutioner, det kan handla om normer och regler som oavsiktligt diskriminerar

minoritetsgrupper i samhället. Diskrimineringen ter sig osynlig då den praktiseras i institutionell form

vilket gör att den normaliseras och legitimerar minoriteters underordning. Denna form av

diskriminering gör att majoritetsbefolkningen kan behålla sin makt och sina privilegier. Resultatet av
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detta blir att majoritets befolkning och minoriteter behandlas på olika sätt. Detta sker inte i isolerade

institutioner utan påverkar även hela kedjor där institutioner är sammanlänkade eller påverkas av

varandra. Skolan, politiken, arbetsmarknaden och rättsväsendet är exempel på institutioner som

påverkas (Kamali, 2005). Ett problem med begreppet diskrimineringen på strukturell nivå är att det

kan verka missvisande genom att aktörerna inte verkar aktiva i diskrimineringen. Lagstiftningen är

också ett exempel på där den gömda diskrimineringen kan ta plats, detta för att lagstiftningen i grund

och botten utgår från samhälleliga normer som skapats av majoritetsbefolkningen. Kamali (2005)

menar att: ”inflytelserika individer, som har institutionell makt (grindvakter) i olika institutioner och

organisationer som skolor, domstolar, poliser, och företag, delar och oftast agerar genom normala och

dagliga handlingar inom ramarna för etablerade normer, mönster, regler, och lagar och reproducerar

därmed exkluderingen av ”de andra”.” (s. 42). Skapandet av ”den andre” börjar redan i skolan då

läroböckerna oftast är riktade till majoritetsbefolkningen och till stor del bara speglar ett ”vitt”

perspektiv. Ett mått på integration sägs vara deltagandet på arbetsmarknaden. Men det handlar om

många visstidsanställningar och lågavlönade yrken vilket inte gynnar individerna ekonomiskt.

Framställningen av minoriteter är alltså inte alltid rättvis. Institutionell diskriminering skiljer sig

från individuell diskriminering som “syftar på de handlingar som utförs av enskilda medlemmar av en

etnisk-, och/eller könsgrupp som avsiktligt har en särskiljande och skadlig effekt på medlemmar av

andra grupper” (Kamali, 2005, s,42). Här sker diskrimineringen öppet och riktat till vissa grupper och

individer vilket gör den synlig, minoriteter kan också förtrycka men oftast är det kopplat till att de vill

ha tillträde till majoritetsbefolkningen vilket anses “fint” (ibid).
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5. Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer vi lyfta upp närliggande forskning som vi anser är lämplig för vår studie,

forskning som besvarar våra frågeställningar om hur integrationen kan se ut från både samhällets sida

och från individens perspektiv. Från individens perspektiv går vi bland annat in på hur

migrationsprocessen ser ut, samt hur det är att leva i Sverige med hedernormerna och hur det kan

förändras vid flytten till Sverige då man från hemlandet är van vid ett patriarkalt system.

På strukturell nivå lyfter vi upp forskning om invandring och integration som beskriver delar av

integrationen och vad som krävs, dessutom lyfter vi upp forskning om integration och identitet där

man vidare diskuterar hur samhället påverkar integrationen för individen. Till sist lyfter vi upp

samhällets brister på samhällets nivå där vi diskuterar hur samhället legitimerar kollektivets bristande

sida

5.1 Familjen och migrationsprocessen

Migration kan ske då individer frivilligt eller genom tvång tvingas lämna sina hemländer i samband

med hemlandets omständigheter såsom sökande efter arbete, ekonomiska behov eller konflikter och

krig gör det osäkert att stanna kvar i hemlandet. Al – Baldawi (1998) har studerat 28 familjer i deras

migrationsprocess för att kunna ta reda på vilka förändringar som sker inom familjen vid migration

och hur detta kan påverka familjen i det nya landet. Migrationsprocessen startar vid den tidpunkt

familjen kommer överens om att en flytt behövs och slutar när familjen flyttat till ett annat land och

börjar leva om på nytt. Migrationsprocessen delas in i tre olika allmänna faser. Den första är

hemlandsfasen sedan kommer flyktfasen till sist mottagandelandsfasen.

Vid flyktfaserna visade det sig att alla familjer förlorade sin trygghet och skydd skyddssystemen

det var vana vid såsom sin släkt och det omgivande samhället i hemlandet. Familjerna som befanns sig

i denna fas beskrev att de stod blottade av de externa omständigheter, och att farorna var stora vilket

utgjorde hot mot familjens existens. Som försvar förstärkte medlemmarna i familjen sitt, ansvar

gentemot varandra och kände starkare tillhörighet till varandra.

I mottagandelandfasen var det tretton familjer av 28 möjliga studerade familjer som valt att behålla

den traditionella familjestrukturen. 11 familjer hade skapat en integrerad familjeform, det var endast

fyra familjer som hade bildat en assimilerad struktur. När familjerna väljer den traditionella formen

(patriarkala formen)betyder det att oftast fadern och de vuxna manliga vill vidmakthålla den

patriarkala familjestrukturen som de hade i hemlandet utan att ta hänsyn till de nya omständigheterna

och den nya omgivningen. Att söka sig till sina landsmän ger familjen och individen säkerhet som är

viktigt då man vill hitta sig in det nya landet. Situationen blir ett problem när denna fas blir permanent

istället för att vara ett kortvarigt avsnitt i migrationsprocessen
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Integrerad familjeform innebär att familjen vill anpassa sig till det nya landet, och de krav som

omgivningen stället. Denna familjemodell innehåller flera beståndsdelar från den demokratiska

familjestrukturen, där det råder jämlikheten mellan föräldrarna och en öppenhet i samspelet mellan

föräldrar och barn. Den integrerade familjen har även en del patriarkala beståndsdelar, förädlarna

håller sig mesta dels till de traditionella normerna och reglerna men kan anpassa sig till samhället krav

och innehar ett gott harmonisk samspel med omgivningen Det råder inga tvivel om att familjer med

god utbildning och potential för arbete har en stor påverkan på integrationen med det nya samhället.

Dessa familjer har oftast goda relationer med sina landsmän samtidigt som de vill skapa nya kontakter

och vänskapsrelationer med människor som har andra kulturer än den egna.

.

5.2 Hederskontext i Sverige

Mehrad Darvishpour (2004) Förklarar att invandringen för män, särskilt de som flytt från sitt hemland

till ett välfärdssamhälle kan innebära förlust av rang och inverkan, både i samhället och i familjen, och

därmed en klassresa nedåt för mannen. En förlust av status och att man utöver det mister sitt jobb leder

till frustation, men att utöver det upplever etnisk diskriminering försvårar integrationen eftersom då

mannens känner sig som en andrahand medborgare vilket kan utvidga utanförskapet samt frustationen,

men att utöver det upplever etnisk diskriminering försvårar integrationen eftersom då mannens känner

sig som en andrahand medborgare vilket kan utvidga utanförskapet samt frustationen. Den kulturella

skillnaden påverkar mannen då han jämnt behöver känna att hans värderingar och normer ifrågasätts i

det nya landet. I synnerhet då de finns språkiga svårigheter då mannen vill kommunicera och utrycka

sig. Barnen till minoritetsgrupperna lär sig ofta det svenska språket via skolan och de kan leda till en

länk mellan det svenska och familjen. Det kan förekomma spänningar då barnet medverkar i

socialiseringen fortare än sina föräldrar (Darvishpour, 2004). Föräldrarna särskilt papporna tycker då

att den svenska skolan får deras barn att vända ryggen mot deras kultur och traditioner samt att barnen

tappar respekten för förädlarna. Papporna tycker då att den svenska skolan får deras barn att vända

ryggen mot deras kultur och traditioner samt att barnen tappar respekten för förädlarna (Bouakaz,

2009).

Föräldrarna inom hederskontexten vill förmedla de traditionella och stängare reglerna medan

skolan och omvärlden lär dem att frihet och eget ansvar är viktigt. Ett exempel på det är att föräldrarna

ogillar att barnen har sexual undervisning i skolan, eller också ogillar att deras barn ska vara med på

gymnastiken då både pojkar och flickor deltar.  Sedan har skolan också krav på hur föräldrarna ska

bete sig för att passa in i den svenska skolan samt samhället. Sedan har skolan också krav på hur

föräldrarna ska bete sig för att passa in i den svenska skolan samt samhället (Ålund, 1997).

Ungdomarna som lever i dessa två kontexter beskrivs ha en komplicerad situation då de lever med

skiljaktiga normsystem. Vilket leder till att ungdomarna, särskilt tjejerna från denna kontext lär sig

leva ett dubbelliv. Ungdomarna försöker leva upp till familjens och samhällets förväntningar och krav,
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vilket kan utgöra lojalitetskonflikter för dessa ungdomar, vilket ibland gör att de måste välja bland

familjen normsystem eller samhällets normsystem. (Darvishpour, 2006). Vissa gånger är det svårt att

acceptera att ungdomarna fortare än sina föräldrar lär sig det nya landets levnadsätt såsom normer och

regler. Särskilt när föräldrarna inte kan svenska så skjuts all kontakt med omvärlden och omsorgen på

deras barn. Allt detta ökar frustationen att integrera sig och de skapar konflikter i hemmet

(Darvishpour, 2006,2008, 2010). Skolan kan ibland bli som en frizon för många ungdomar, framförallt

flickor som har utländsk bakgrund att få vara fria precis som alla andra i deras ålder (Darvishpour,

2006). Oron växer ännu mer bland släktens män som tycker att de har mist kontrollen över sina

familjer. Män från dessa kulturer växer upp med att de ska vara familjens försörjare, och kvinnan ska

vara i hemmet och ta hand om familjen och huset, det uppstår då svårigheter att förstå hur det svenska

samhället skyddar familjens ordning när kvinnan är sysselsatt i arbetet istället för hushållet (Larsson &

Granefelt, 2003).

Kvinnorna som invandrar beskrivs ha en bättre attityd till den nya situationen än deras män

(Darvishpour, 2004). Det handlar inte bara om att kvinnan har bättre materiella villkor i Sverige än det

egna hemlandet. Det beror även på att det svenska samhället erbjuder kvinnan mer möjligheter för att

förbättra sin sociala status och identitet. Vissa gånger kan det vara så att kvinnan är mer upprustad att

klara av svåra situationer såsom diskriminering och påfrestningar på grund av att har de har lärt sig

hantera att vara ”andra hands medborgare “ i ursprungslandet. Männen däremot har alltid varit

förstahandsmedborgare i deras hemländer får en chock när de blir behandlade på ett annat sätt. Det

betyder att rangförlusten blir svårare för männen för kvinnorna som inte har så mycket att förlora

(ibid). Maktförskjutningen är mest till kvinnans fördel efter invandringen då den patriarkala familjen

in stabiliseras och kvinnor tar tag i de nya möjligheterna efter invandringen. Kvinnorna accepterar

okvalificerade arbeten till skillnad från många män vilket ger dem ett snabbare inträde till

arbetsmarknaden. Den nya positionen i samhället stärker kvinnans självsäkerhet och hon ser andra

typer av roller mellan könen än den traditionella rollfördelningen.

Mannen upplever den nya positionen som en status förändring (Ibid.). När mannen håller på att

bryta samman och dem sociokulturella villkoren inte desamma som de han är van vid kan det vara

naturligt för mannen söka skydd genom att söka sig tillbaka till ursprungslandet invandra regler om

hur familjeordningen ska se ut, då blir gränserna för familjemedlemmarna mycket tydliga och

noggranna för att markera sin roll som husets auktoritet (Månsson, 1984). Denna uppamning av

familjerollerna ger männen och pojkarna mer fri och rättigheter än kvinnorna, och vissa gånger kan det

vara mannen som utsätter kvinnan eller dottern från att utvecklas och även från att integrera sig med

samhället. Darvishpour (2004) beskriver också att familjens sociokulturella och ekonomiska

förhållanden kan försvåra integrationen för dem som lever med herdekulturen. Han benämner även att

vistelsetiden, uppväxtmiljön samt vilken position föräldrarna respektive deras barn har i det nya

samhället är bidragande faktorer. Vidare beskriver han att om männen har högre utbildning och bra

socioekonomiska förutsättningar och om männen har skaffat sig kontakter inom landet och integrerat
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sig med samhället är det enklare för honom att förhålla sig till kvinnans ökade maktresurser och har

därmed också lättare att ändra sitt eget beteende. Faktorer såsom dålig kontakt med samhället, låg

utbildning, arbetslöshet, och att de är bosatta i områden som är segregerade försvårar familjens

integration på olika vis (Darvishpour, 2004,2006,2010).

Pojkar inom familjer som praktiserar hedernormer har det lättare att utveckla patriarkala

värderingar då föräldrarna lever med sitt egna värdesystem av traditionella värderingar, vilket kan

bidra till att den unga upplever social exkludering och diskriminering. Detta utanförskap kan förstärka

den etniska identifikationen vilket även kan vara bidra till att faderns auktoritet frambringar legitimitet

för egna patriarkala värderingar (Åhlund, 1997, Lange & Westin, 2003). När ungdomarna utsätts för

diskriminering förstärks patriarkatet vilket kan leda till att somliga ungdomar ställer sig utanför både

familjen och samhällets normer, utanförskapet som de ställs inför gör att de inte vill integreras med

samhället som ytligare leder till marginalisering. Marginaliseringen får de unga pojkarna att utveckla

en negativ självbild och samhällets marginalisering gör att integrationen blir en oerhört svårare,

ungdomarna vill inte längre bli del av samhället och skapar istället gäng med andra som har samma

etnisk härkomst vilket leder till dubbel marginalisering. Detta gör det dubbelt så svårt för ungdomarna

att integrera sig (Kamali, 1999). I Integrationsverkets rapport Låt oss tala om flickor…(2000)

undersöks flickors psykiska mående, i vilken utsträckning de söker stöd av samhället och deras

möjligheter att delta i skolundervisningen. Flickorna lever i en hederskontext. En allmän uppfattning

som framkommer i rapporten är integreringens betydelse för flickornas välmående och situation.

”Föräldrar som inte känner att de blir accepterade eller kommer in i det svenska samhället mår inte

bra, vilket går ut över barnen. De invandrartäta områdena beskrivs av deltagarna som konstgjorda

samhällen där majoritetssamhället inte finns representerat” (Integrationsverket, 2000, s.21). I

undersökningens resultat berättar några av flickorna att det är viktigt att också föräldrarna blir

integrerade att de behärskar det svenska språket och har ett arbete. Det upplevs som mycket

förnedrande att leva på bidrag, framförallt för männen som förlorar sin roll som familjens försörjare.

Arbete är halva vägen mot integrering. Detta berättar flickorna har stor betydelse för föräldrar – barn

relationen. Om föräldrarna känner till samhället förstår de lättare sina barn (ibid).

5.3 Samhället legitimerar kollektivet

Schlytter (2004) menar att lagstiftningen sänder ut motstridiga uppsättningar av regler som är stadgade

i äktenskapsbalken men även uppkommer i utlänningslagen.

Huvudregeln som uppkommer i äktenskapsbalken går ut på att parterna ska känna varandra, dela

varandras värderingar, bland annat om hur de ska leva sitt liv tillsammans. Ett undantag av denna regel

som även är motstridiga uppkommer i utlänningslagen när de som gifter sig följer andra äktenskaps

traditioner, vilket innebär att de som gifter sig inte valt varandra. Det leder till samhällets och

lagstiftningen accepterar att gruppens intressen går före individens rättigheter. Detta innebär att
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ställningstagandet inte är överensstämmande med grundlagarna och lagarna som vilar på

individbaserade principer. Konsekvenserna av den dubbla uppsättningen innebär att individen ingår

två olika kollektiv varav det ena består av familjen/släkten/den etnokulturella gruppen och det andra är

samhället. Skillnader uppkommer i det etnokulturella gruppen och det svenska samhällets normer på

äktenskap i denna fråga. Dessa motstridigheter i lagstiftningen skapar en lucka där individens

rättigheter fallerar när samhället accepterar och legitimerar att gruppen får hävda sina rättigheter. Detta

skapar en utsatthet för ungdomarna då samhället tillåter att kollektivets värderingar är starkare än

individens rättigheter, detta leder till att ungdomarna som är lever i dessa två kontexter blir mer utsatta

(ibid). Eftersom rättsystemet bygger på normer vilka är en summa av majoritetens önskningar och

värderingar kan det medföra för individerna som har andra värderingsätt och lever på andra sätt

försummas och missgynnas. Schlytter (2004) lyfter upp att stävan är att uppnå ett pluralistiskt

samhälle där olikheterna uppskattas och bedöms som betydande element av nationens liv. Det

perspektivet innebär stora insatser för att uppnå statusen ”olika men ändå jämlika” (Ibid). Författaren

menar att det kulturrelativistiska synsättet betraktar kultur som något statiskt och inte ett resultat av

individers beteende.  Vilket leder till att man missar att kulturen inte är något enhetligt, och att vissa

inom gruppen faktiskt vill ändra dess innehåll.  När man ser över kulturens mångtydlighet ser man att

maktordningen inom kulturen inte framförs. Vilket leder till att seder såsom könstypning och

tvångsäktenskap och annat individ kränkande som andra fall inte accepteras, accepteras. På grund av

att det är många som är iblandade kan detta vara rationellt för samhället. Det är därför viktigt att

bedöma normernas innehåll, hon lyfter upp att om samhället inte gör detta är det då möjligt att förhålla

sig till apartheidregimerna på ett politiskt korrekt sätt.

5.4 Integration

Invandring är något som de flesta erfarenhet av, det är inget nytt fenomen och de flesta av oss kan

knyta an till det på något vis. Invandring kan förklaras på två skilda sätt. De ena kan vara att

flyktinginvandring det vill säga att individen flytt från hemlandet på grund av politik eller annan

förföljelse eller invandring på grund av behov i den svenska ekonomin, arbetskraftsinvandringen

(Laukkanen & Östnäs, 1986). Individerna som invandrar beslutar sig att lämna sin hemstad antingen

frivilligt eller med tvång, vilket innebär att de deras vardag och miljö som de vardaglig uppväxta med

och vet om rycks ifrån dem. De befinner sig i nya förändrade förhållanden som nya bostadsområden,

nya kulturmiljöer, nya sociala förhållanden och ett nytt språk. Vilket betyder att individen måste börja

om att lära sig förhålla sig till ett nytt system när man redan har lärt sig ett annat system, Man får börja

lära sig ett helt nytt levnadsätt som språk, kultur, och ett nytt värdesystem. Individerna måste även

skapa nya kontakter, förnya sitt sociala nätverk därför att de lämnat sin familj, vänner och släkt.

Alla dessa faktorer kan ha inverka på individens integration i det svenska samhället, det kan också

vara orsaken till att individerna behöver en tid på sig för att bli vana och integrera sig med det nya
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samhällets normer och värderingar (Ibid).

Ahmadi (2000) lyfter fram hur individens kulturella identitet som en betydelsefull faktor för

integrationen. Integrationens innebörd handlar inte om yttre faktorer som arbete eller inkomst utan det

handlar om individens känsla av att tillhöra samhället som hon lever i. Integrationen enligt detta

resonemang att ses på två olika sätt vilket kan beskrivas av Bravo och Lönnbacks (2007) två

definitioner. Den psykosociala integrationen handlar individens subjektiva känsla att vara delaktig i

samhället vilken innebär att individen har gjort medvetna val för att uppnå integrering. Den

materiella/objektiva integrationen är däremot kopplad till mätbara tillgångar som arbete och

ekonomiska förhållanden. Enligt Ahmadis (2000) synsätt blir individens identitet nära kopplat med

integrationen. En förutsättning för integration är alltså att individen har en uppfattning av vem hon är i

relation till i sammanhanget hon lever i. Individens egen uppfattning och känsla av samhörighet till

majoritetssamhället blir alltså fundamental i relation med integrationen (Allwood & Franzén, 2000). I

dagens samhälle är dock identiteten dynamisk vilket gör att synen på integrationen som något fast och

mätbart måste förändras. Integrationen handlar om att känna sig delaktig i det som sker i samhället just

nu. Integrationen blir därmed något som måste uppfattas som föränderligt. Det som utgör kärnan i

tankesättet är att integrationen inte är något som är ouppnåeligt (Ahmadi, 2000).

Identiteten påverkas också av hur majoritetsbefolkningen identifierar en person. Både etniskt

svenska ungdomar och ungdomar med invandrarbakgrund identifierar sig på grund av hur de ses.

Alltså, om individen ses som svensk eller utländsk kan detta också forma individens syn på sig själv

och på sin omgivning. Om individen uppfattas på fel sätt och börjar se sig genom andras glasögon blir

identiteten negativ, om ungdomarna definieras i relation till den negativa stämpel som invandring

oftast representerar, kan det byggas upp en gräns mellan de och andra svenska ungdomar och som kan

försvåra deras försök för att hitta samma goda plats i samhället som svenska ungdomar har.
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6. Resultat

För att göra intervjumaterialet begripligt kommer vi att presentera några begrepp som är centrala i

presentationen av materialet och analysen i analysavsnittet.

 Strukturellnivå- inbegriper den institutionella ordning som samhället vilar på vilka kan vara

normer och organiseringsformer. Lagar är ett exempel på detta då dessa reglerar den

institutionella nivån och den politik som styr samhällets institutioner. Det parti som tillfälligt

styr landet påverkar i sin tur lagar och regler (Kamali, 2005).

 Institutionell nivå- handlar om de strukturer och institutioner som bygger upp samhället.

Institutionernas policy dokument och praxis spelar här en stor roll, en institution kan till

exempel vara socialtjänsten. Institutioner till för att ordna kontakten mellan människor. Det

kan handla om formella strukturer som tillexempel regler, lagar, förordningar men handlar

också om informella strukturer vilka kan vara beteendenormer, rutiner och koder för ett

önskvärt uppförande.

 Individnivå-här handlar det om beteenden och normer som förvaltas av individen men som

direkt eller indirekt kan vara påverkade av de övriga nivåerna.

6.1 Presentation av jourerna och intervjupersonerna

(K1) Kruton i Malmö

Intervjupersonen har arbetat i två år som kurator på Kruton. Jouren har ett gruppboende och

skyddslägenheter för killar och tjejer i åldrarna 13 – 25. Arbetet handlar om att ge skydd och knyta

kontakter med myndigheter men även att ger råd och stöd till yrkesverksamma. Intervjupersonen har

inga tidigare erfarenheter av arbete med hedersproblematik men har erfarenhet av arbete med

ensamkommande flyktingbarn. Personen är utbildad socionom och har läst en kurs om mångkulturell

inriktning och kurser om integration.

(K2) Kvinnojouren i Höganäs

Har arbetat på kvinnojouren sedan 2008 som boendestödjare på jourens skyddande boende.

Arbetsuppgifterna handlar om att skriva genomförandeplaner tillsammans med socialtjänsten och

arbeta med förebyggande projekt. Kvinnojouren i Höganäs var den första jouren i Sverige som hade

skyddade boenden för killar. Målgruppen är killar och tjejer mellan 18 – 28 år. Intervjupersonen är

utbildad par och relations terapeut men har gått ett års utbildning om hedersproblematik genom

arbetet.

(K3) Linnamottagningen i Stockholm
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Intervjupersonen är utbildad jurist och har arbetat på jouren i tre år och innan arbetade hon på

Länsstyrelsen i Östergötland. Linnamottagningen är en ideell organisation som utvecklas efter

målgruppens behov och funnits sedan 1994. Organisationens främsta uppgift är att bolla tillbaka

frågor till samhället men arbetar även med rådgivning som är riktat till båda killar och tjejer samt

myndigheter. Målgruppen jouren arbetar med är killar och tjejer mellan 13 – 25 år, men ibland har det

skett undantag då mottagningen har tagit emot personer i andra åldrar. Arbetet handlar om hjälp till

självhjälp.

(K4) Kvinnohuset Kassandra i Göteborg

Intervjupersonen har arbetat på jouren sedan 2008 och har tidigare arbetat som kvinno- och barn

samordnare på ett skyddat boende. Jouren arbetar enbart med kvinnor som fyllt 18 år men kvinnorna

får ta med sig sina barn. Jouren tar inte emot barn under 18 år på grund av att vi då skulle behövt andra

resurser på boendet. På boendet är det socionomer som är anställda och arbetar miljö terapeutiskt.

Jouren har en helhetssyn på fysisk och psykisk hälsa för att individen ska kunna återhämta sig från

våldsupplevelser. Arbetet handlar om att upprätthålla kvinnans vardagsrutiner och hjälpa till med

myndighetskontakter.

(K5) Skruvprojektet

Intervjupersonen arbetar med Skruvprojektet men har arbetat med våld i nära relationer sedan 1995

och är anställd på Sveriges kvinno- och tjej jour. Intervjupersonen är projekt kordinator för tre projekt

i tre kommuner och tre län. Skruvprojektet vänder sig till pedagoger i förskolor och i framtiden ska

projektet riktas till öppna förskolan, föräldravården och till pedagoger som arbetar inom SFI. Syftet

med projektet är att förebygga, heder relaterad våld och förtryck, könsstympning, tvång äktenskap,

subkulturer, diskriminering och utanförskap, genom att arbete med att implementera långsikt

förebyggande strategier i verksamheter som möter ungdomar och familjer. Intervjupersonen har

erfarenhet både med ungdomar som är utsatt med även de förövarenda pojkarna jag har jobbat mkt

med föräldrar, jag har även jobbat akut inom skyddat beroende inom och på kvinnojourer och sedan

har jag jobbat strategisk med det förebyggande. Personen är journalist från början, men utbildningen

har ingen koppling till hedersproblematik men rest runt mycket i världen och sett hur dom jobbar med

frågan.

(K6) Linköpings kvinnojour

Intervjupersonen har jobbat på jouren sedan 2006 och är utbildad socionom. På jouren arbetar

personen som kvinnojourskurator. Har olika sysslor som att ge stödsamtal till de kvinnor som

kontaktas. Vanliga samtal och praktisk hjälp, om kvinnorna inte kan svenska språket kan personen

hjälpa till med att boka tider till myndigheter. Linköpings kvinnojour är en ideell organisation som
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jobbar med opinionsbildning samt går ut och föreläser. Det är 3 anställda heltidstjänster och 30 andra

som engagerar sig i jouren på sin fritid med samtal, svara i telefon, träffa kvinnorna, hitta på aktiviteter

med kvinnor och barn.

6.2 Hedersrelaterad utsatthet

Här presenteras hur de professionella beskriver hedersrelaterad utsatthet. Materialet är uppdelat i två

teman som beskriver två aspekter av utsattheten, hur den gestaltar sig mellan individer och hur

samhället gör dessa personer utsatta.

6.2.1 Individnivå

Intervjupersonerna beskrev hedersproblematiken som ett fenomen som förstärkts då de invandrande

familjerna kom till Sverige. Framförallt framhålls det att familjerollerna förändras då gruppidentiteten

inte blir lika självklar i ett majoritetssamhälle som fungerar annorlunda. Det handlar bland annat om

hierarkier med mannen i toppen av familjen/släkten, men framhåller också att den yngre mannen är

underordnad den äldre vilket gör att de alla på något vis har en underordnad position. De äldre

kvinnorna bevakar också de yngre kvinnorna.

K1..det handlar om patriarkala strukturer som finns i alla samhällen, men samtidigt

kan de vara starkare i vissa kulturer.

K5. Samtidigt förtrycker män andra män...äldre män förtrycker yngre män..

K5. ...sen utvecklas det nya makt strukturer där äldre kvinnor bevakar yngre kvinnor,

jag hör ofta när det handlar om exempelvis fasta, den som inte fastar är inte lika bra

som någon som fastar, “varför har inte dina döttrar sjal?”, kvinnor kontrollerar

andra kvinnor...

K5. ..jag upplever att kvinnor i denna maktlösheten som de levde med i sitt hemland

har starkare tendens att förvalta och fördjupa hedersnormerna än vad männen har,

när jag jobbade med detta på SFI har jag upplevt att männen inte går i försvar lika

mycket, när de gäller identitet och sin tillhörighet som kvinnorna gjorde…jag vill

gärna koppla det som bristande inflytande… det är kvinnor som könsstympar sina

döttrar det är inte männen, men alla lever i väldigt starkt patriarkala system… många
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gånger är det mest marginaliserade som har stort behov av att behålla sin identitet

och tillhörighet.

Intervjupersonerna förklara förändringarna inom familjen med att familjens struktur inte legitimeras

på samma sätt i ett land som inte har samma värderingar och synsätt på familjen. Positionerna

förändras bland annat genom att familjens döttrar och söner ser att andra barn/ungdomar har ett helt

annat liv än vad de är vana vid vilket upplevs som friare, det omgivande samhället blir därmed också

ett hot för strukturens existens. Men det handlar också om föräldrarnas rädsla och otrygghet då allt de

är vana vid inte längre existerar. Detta gör att familjerna hamnar i en utsatt position vilket beskrivs på

följande sätt:

K4. En förklaring skulle kunna vara att det blir en utsatthet. Man har invandrat till

Sverige och haft en position i sitt hemland och inte blivit integrerad i Sverige och

samhället och inte får behålla sin position så blir det viktigare att upprätthålla en

slags kontroll av familjen som inte varit lika viktig i hemlandet men när man kommer

till ett nytt land. Om olika positioner rubbas kan kontrollen av sina döttrar bli

starkare för att kunna upprätthålla sin heder. Alla fall är dock unika.

Det handlar också om att immigranter stärker sin identitet i exilen som ett sätt att skydda sig. Som ett

försvar som slår till när omvärlden upplevs som obegriplig, som en försvarsmekanism. Det handlar om

att överleva i den nya miljön som innebär en psykisk påfrestning som bland annat kan härledas till att

det saknas landsmän med samma värdesystem, detta gör att identiteten blir extra

viktig.

K5. De ena är då vi ha väldigt olika normer och värdesystem beroende på vilken

kontext vi växer upp med, och i migrations process så kan det utvecklas olika

strategier när man inte förstår majoritetssamhället som man kommer till, det ser

väldigt annorlunda, ett sätt att hantera den konflikten på är att skapa ännu starkare

identitet idet nya landet.

Individernas känsla av rastlöshet kan i förlängningen innebära att det blir en förstärkning av de

traditioner som praktiseras i hemlandet vilket talar för att den kollektiva identiteten kan bli ännu

viktigare, de kulturella markörerna blir symboler för individens tillhörighet. Men för att kunna se hela

sammanhanget krävs det också att det finns kunskap om hela den migrationsprocess individerna går

igenom.

K5. I grunden handlar det om jämställdhet, synen på män och kvinnor, sen måste det

kombineras med migrationsprocessen, hur ser det ut när försvaret slår till? När
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identitetsskapandet kommer in. Det finns flickor som könsstympas för att de ska

behålla sin somaliska identitet i exil… I de kulturella enklaverna i EU kan man se hur

man förvaltar och fördjupar dessa skadliga traditioner som man försöker motarbeta i

hemlandet.

Intervjupersonerna visar också en förståelse för varför skadliga traditioner existerar. Hedersrelaterat

våld blir bland annat en konsekvens av att hedern blir extra hotad. Det framgår att den som möter

dessa människor måste ha en förståelse för vilket sammanhang individerna är uppvuxna i.

K2. Jag kan förstå varför hedersrelaterat våld existerar i ett land eller ett samhälle

där man kanske inte har ett välfärdssystem som det gör i Sverige. Att kollektivet blir

mycket viktigare än vad det är här så på så sätt kan jag ha förståelse för att det i sig

kan vara viktigare någon annanstans men när man kommer till Sverige kan det bli

ännu viktigare för att inte riskera att förlora hedern. På så sätt tror jag att det lever

kvar.

K3. Kulturen är så stark förknippat med kvinnans oskuld, och hela familjens heder.

Hedersrelaterad utsatthet drabbar individen på olika sätt, det som intervjupersonerna framhåller är att

utsattheten utövas av ett helt kollektiv och att det är fler inblandade parter i förtrycket vilket skiljer sig

från situationer där kvinnan förtrycks av en förövare, exempelvis sin man/pojkvän. Till skillnad från

”övriga ungdomar” minskar friheten i takt med åldern vilket har att göra med sexualiteten som

utvecklas med åldern. Kvinnan beskrivs som väldigt isolerad vilket också gör att utsattheten kan vara

svår att upptäcka för till exempel skolan. Problematiken kan också vara svår att identifiera då det kan

finnas andra orsaker till utsattheten som samspelar. En make kan misshandla sin fru av andra skäl än

heder, men grundproblematiken för kvinnan kan vara hedersrelaterad. Detta kan till exempel ske om

en kvinna blivit bortgift av hedersskäl och sedan misshandlats av sin make av andra orsaker.

K4 Det är ett utvidgat våld för kvinnor som utsätts för hedersproblematik, det är flera

inblandade personer. Att de blir konsekvenser för en hel familj och släkt vilket gör att

det blir en annan press på de kvinnor som utsätts för hedersvåld.

K4. Kvinnan som utsätts för hedersrelaterat våld blir också isolerad på ett annat

sätt…

K1. De kan även vara att tjejer vill lämna de män de har blivit bortgifta till, då blir

det också hedersrelaterat, de kan också vara så att de varit utsatta för våld av den
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personen som de inte själva valt att leva med, utan mannen som de blivit tvingade att

gifta sig med.

K3.. en röd tråd är kontroll, begränsningar, och låsning av att välja vem den ska gifta

sig med….familjen kräver att det vara någon från samma religion och etnisk

härkomst, och att familjen ska godkänna

K3. Det är själva kärnan, när man är barn finns inte hotet av kvinnans sexualitet på

samma sätt men i takt med ålder beskrivas det att när man börjar närma sig pubertet

det är då begränsningarna sker, om man jämför med barn som inte växer upp med

samma normer och värderingssystem så brukar det vara så att förtroendet ökar i takt

med åldern, om hur mkt plats man får ta och hur mkt frihet man får, får man fika efter

skolan? Får man ta emot sms eller ha en telefon, Facebook, gå på gym, dansa…

Intervjupersonerna menar också att mannen kan vara mycket utsatt i sin roll som bevakare av kvinnan,

det kan uppstå starka skuldkänslor. Det handlar också om syskon, bröder och systrar, som i grunden

älskar varandra vilket gör att bröderna hamnar i lojalitetskonflikter som berör familj/släkt och syster.

Äldre manliga syskon förtrycker de yngre bröderna enligt den patriarkala hierarkin. Men även männen

kan drabbas av direkta sanktioner i form av våld för oönskat beteende eller att de motsäger sig

giftermål eller kontroll av systrar och kusiner. Männen blir alltså inte bara en förövar utan också ett

offer.

K1. Jag tänker att man är ett offer för en ovilja att kontrollera, det som förväntas av

dem och att de kan ge konsekvenser om de inte kontrollerar, och då blir de offer för

kraven som finns.

K3. Den killen som sist ringde blev jätteupprörd över att han hörde att pappan skulle

skicka dotter till Irak för något han hade berättat att hon hade gjort, så han ringde

helt förstörd och gråter vad ska jag göra nu pratar han om att kanske ska gifta bort

henne och jag är rädd att han ska döda henne. Det är ingen lätt situation som killarna

befinner sig i.

De unga killarna är inte bara utsatta för att kontrollera sina systrar och kusiner, männen också bli offer

för hierarki framför allt när gäller tvångsgiftet, eller homosexualitet. Homosexualitet är också ett

normbrott inom hederkontexten, vilket kan motsvara att mannen blir lika utsatt som kvinnan.
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K3...unga killar här hör av sig för att de är rädda att det ska bli bortgifta för de har

blivit presenterade för en del blivande fästmöer som inte de alls vill gifta sig, det har

större handlingsutrymme inom kontexten men såklart så kan de bli bortgifta och

utsatta för våld. Men fast har de tvingats att kontrollera sin syster, inte nödvändigtvis

använda våld, men ange, främst för att upprätthålla sitt system.

K2. Vi har haft killar som blivit våldtagna och blivit utsatta för så kallade

korrigeringsvåldtäkter sen har vi haft killar som tagit avstånd från att behöva utsätta

sina systrar eller kusiner för våld eller att behöva bevaka dem och då har de ställt till

det för dem själva eftersom de inte upprätthåller det här…

K5. ...jag har träffat många som lever i en heterosexuell relation men som har en

homosexuell relation vid sidan om, och lever med en ständig rädsla för att någon ska

upptäcka deras andra liv, de många som är utsatta för våld, grovt våld, det är mycket

slag, hot att giftas bort, eller hot om att de ska dödas

K5. ...sen är den homosexuella män, det påminner väldigt mycket om kvinnornas

utsatthet

En intervjuperson hävdar starkt att det är morden som ofta blir uppmärksammade men att detta inte är

den vanligaste formen av våld och förtryck. Det finns en skala på olika sätt att förtrycka en människa

innan mord, dessa former av våld och förtryck uppmärksammas dock inte på samma sätt. Ibland är det

också svårt att veta vad som är vad, många flickor uppmuntras till att ta självmord genom psykisk

press men hur går det att bevisa att kvinnan tagit beslutet på egen hand eller tvingats.

K5…vi pratar om hedersmord som toppen på ett isberg, vi pratar inte om alla

begränsningar som barn, ungdomar, vuxna är utsatta för, för att passa in i normer

och värderingar som finns i dem kulturella enklaverna.

K5…jag har två som jag jobbat med som förlorat sina barn i hedersrelaterat

självmord, ett antal ungdomar som får dagligen påtryckningar att de bör ta sitt liv för

de inte är värda något längre.

K5. Jag tänker på självmordet, att det var en i familjen som skulle gå till polisen och

säga att det var hedersrelaterad självmord, den personen skulle själv bli utsatt och

personen i fråga skulle inte våga ha den sociala kontrollen som finns...hur ska någon

våga berätta om man inte vågar betala priset..
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Det uppstår även en rädsla från individerna som ingår i kollektivet att tala ut och berätta vad som

pågår för att själva inte ska behöva frukta ett utanförskap från gruppen ifall de berättar, vilket leder till

att dessa grupper blir extra utsatta, det är en utsatthet i sig att se någon annan bli utsatt, och sen att inte

kunna göra något åt saken för att rädslan att själv bli utsatt gör personerna i denna kontext som inte

vill bidra också blir utsatta.

Sammanfattning
Migrationen till ett nytt land kan innebära en stor belastning för den invandrande familjen. Rollerna

som familjemedlemmarna haft i hemlandet påverkas av majoritetskulturen vilket kan skapa konflikter.

Detta kan göra att hedersnormerna förstärks. Familjen som är hierarkiskt ordnad påverkar alla

familjemedlemmar. Äldre bevakar yngre och män bevakar kvinnor. Det nya landet tillgodoser inte

familjen den trygghet de tidigare haft i form av familj och vänner tryggheten är något som nu överlåts

till myndigheter. Hedersnormerna har fungerat som familjens välfärdssystem i hemlandet vilket skapar

svårigheter då familjen ska anpassa sig till ett samhälleligt välfärdssystem i Sverige. Familjen kan få

svårigheter i att identifiera sig med den nya omgivningen vilket kan göra att familjen sluter sig för att

skydda sig från det de upplever som nytt och skrämmande. Denna process kan innebära en

uppstramning av de traditionella normerna vilket kan ge negativa effekter på familjen. Detta kan bidra

till en extra utsatthet, framförallt för kvinnor som kontrolleras av kollektivet. Kontrollen av kvinnorna

ökar i takt med åldern framförallt då de närmar sig puberteten. Detta för att bevara kvinnornas kyskhet

och oskuld. Män utsätts också för kontroll men inte i samma utsträckning som kvinnorna. Männens

utsatthet handlar om att männen tvingas att kontrollera kvinnorna ofrivilligt.

6.2.2 Strukturell nivå

Individer som blir utsatta av hedersrelaterad utsatthet blir inte enbart förtryckta av den kontext de lever

i, samhället bidrar också till att utsattheten förstärks. Intervjupersonerna tar upp exempel på situationer

som kan försvåra kvinnornas frigörelse från släkt/make/familj. Ett problem som återkommer i

berättelserna är att utsatta kvinnor som befinner sig i asylprocessen och väntar på permanent

uppehållstillstånd. Dessa kvinnor blir indirekt tvungna att leva med sin man under de två åren då hon

väntar på PUT (permanent uppehållstillstånd), annars blir de utvisade. Hotbilden beskrivs som dubbel

då kvinnan är/var tvungen att leva med mannen som utsatt henne för 1) hedersrelaterad utsatthet 2) blir

kvinnan utvisad är det stor risk för att släktingar i hemlandet straffar henne.
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K4…en stor del av vår målgrupp har varit kvinnor som saknat permanent

uppehållstillstånd och varit här i sina två år som samtidigt varit utsatta för grovt våld

och tvingats fly från sin man innan de fått uppehållstillstånd i Sverige. Detta blir ett

moment 22. I de situationerna blir kvinnorna extremt utsatta då de utsätts för våld av

sin partner…

K1. Det ska vara ett väldigt tydligt hot från hemlandet, för att kunna få asyl här. Det

kan oftast hänvisas till lokala kvinnojourer, att de kan välja att byta stad och så men

för de kvinnorna kan det vara en direkt hot att bara behöva återvända till hemlandet.

K2. Jag tänker också på den här tvåårsregeln som krävs för att få uppehållstillstånd.

Kvinnorna är väl medvetna om att de måste stanna i två år hos personen som utövar

våldet eller bli utvisade. Jag tycker inte att lagstiftningen skyddar dem tillräckligt

mycket det borde finnas någon form av undantag när det är så att det förekommer

våld…regeln finns inte till för att skydda individerna utan för att skydda landet från

dem…

En intervjuperson tar också upp problem som samhället skulle behöva reglera för att individerna ska

kunna få den skolgång de har rätt till.

K5 Barn idag som är under 18 år som har dubbel medborgarskap kan föräldrarna

välja att skicka mellan hemländerna, de kan gå i skolan ett halvt år i Sverige och ett

halvt år i hemlandet, men det är ingen som kan kontrollera att ungdomarna går i

skolan i hemlandet, vilket gör att vi riskerar att ungdomar växer upp utan att kunna

skriva eller läsa. Länsstyrelsen tycker att detta måste upp på

dagordningen.

Intervjupersonerna tar också upp problem som är inbyggda i samhällets struktur, det handlar om

diskriminering vilket ytterligare gör att migranterna blir utsatta. De handlar även om att vissa

arbetsgrupper utsätter personerna för mer utsatthet, vissa som arbetar på socialtjänsten kan ha väldigt

mycket fördomar vilket leder till att individerna som söker hjälp blir kränkta och känner ännu mer

utanförskap.

K5… man får inte glömma den extra utsattheten som ungdomar i hederkontexten är

utsatta för, de handlar inte bara om norm och värdesystem, utan de handlar om

diskrimineringen från majoritetssamhället, att man har ett annat modersmål, att man
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har stigmatiserad bostad adress att man har ett stigmatiserat namn osv, att man inte

bara gör om det till en fråga, ja hänvisar att denna grupp är särskilt utsatt.

K3. …..det är jätte illa hur ungdomarna blir behandlade av samhället, med bostad

med fördomar att de bortskämda, de som vi träffar vi träffar de är revoltörer, vi

träffar dom som har revolt och är starka. De har oftast svag ställning i samhället men

är jättestarka individer, som ställe sig mot kollektivet med 40- 50 äldre. En

pippilångstump som kommer till socialtjänsten som vet sina rättigheter, och det kan

vara så att socialtjänsten väntar sig en kuvade tjejer som ska vara tacksam för allt

hon får. Kan förekomma mycket fördomar att unga tjejer som bara vill ha sina

lägenheter, och tror ungdomarna bara säljer sina familjer som är det värsta man kan

göra i denna kontext, det är som att dra in svenska samhället och hänga ut familjen

och tror att ungdomarna gör det lättvindigt. Vissa ungdomar har PTSD , om

ungdomen har en berättelse där tid angivningen är svår som kan vara symptomen för

PTSD, konstrations svårigheter, det kan bli en misstolkning att inte ungdomen talar

sanning som också har fördomar mot målgruppen att göra, att det bara vill ha massa

bidrag och lägenhet. Det har också integration att göra, fördomarna!

Sammanfattning
Personer som lever med hedersrelaterad utsatthet även av majoritetssamhällets diskriminering. Detta

visar sig bland annat på den strukturella nivån då lagar och riktlinjer är utformade på ett sätt som är till

de utsattas nackdel. Detta visar sig bland annat i Utlänningslagens utformande som gör utsatta kvinnor

mer utsatta. Strukturen och utformandet av lagen gör att kvinnor tvingas att leva med sin förrövare för

att inte riskera utvisning vilket bidrar till att kvinnan blir utsatt. Utsattheten handlar om de strukturer i

samhället som är diskriminerande. Personerna utsätts också för direkt diskriminerande handlingar och

fördomar från socialtjänsten som ska fungera som ett skyddsnät. Dubbla medborgarskap kan också bli

ett problem då barnen riskerar att skickas mellan länderna och gå miste om skolundervisning.

6.3 Integration

Här redovisas de två teman som belyser hur integrationen kan se ut för personer som lever med

hedersrelaterad utsatthet, detta kommer belysas genom att presentera två teman, ett som beskriver hur

utsattheten och den kontext individen lever i kan påverka samt hur samhället påverkar

integrationsprocessen.
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6.3.1 Individnivå

Det framkommer olika förklaringar till varför personer som utsatts för hedersrelaterad utsatthet kan

tänkas bli eftersatta i integrationsprocessen. Först lyfts det upp att det faktum att många som lever i en

hederskontext blir väldigt isolerade från omvärlden genom. Det kan också finnas hinder i att kvinnor

inte får delta vid SFI undervisningen på grund av den sociala kontrollen. Kvinnans känsla av att vara

utanför gör att hon inte heller får en känsla av delaktighet. Det finns inte samma utrymme för dem att

knyta kontakter utanför familjen då de till exempel blir bevakade av släktingar. Har en individ levt så

ett helt liv kan detta tillståndet kvinnan befinner sig i bli den normala. Kvinnan beskrivs som mer

begränsad än mannen trots att även män blir begränsade till viss del. Men framförallt handlar det om

samhällets ansvar.

K5. De är inte särskilt integrerade, de är ju den kollektivistiska gruppen som är hela

sammanhanget som man lever i… så länge en pappa hade många kompisar som var

svenskar och ett jobb med svenska arbetskamrater och var vän med en annan svensk

pappa, levde dottern efter svenska värderingar och normer…när familjen flyttade och

pappan började umgås med sin landsmän, då ökande kontrollen på henne

jättemycket, Hon gjorde en direkt koppling… att den sociala kontrollen från nätverken

påverkade pappan i hans uppfostringsmetoder…. de har inte med integration att göra

men ändå har det de…

K6. Det är inte konstigt att dessa grupper (inom hederskontexten)söker sig till varandra.

K6. Det där när man kommer till ett annat land vill man bara passa in där så många som

möjligt är lika en själv. Finns även svenska områden i USA då det utspelar sig likadant. Bor

nära varandra. Att det är mänskligt att man söker sig till varandra”.

K4. Det finns ju en problematik med isolering som att inte få läsa SFI eller inte få gå

till jobbet. Isoleringen kan innebära att integrationen blir eftersatt då kvinnan inte har

rätt att bestämma över sitt liv.

K6. Men även att unga tjejer berättar om kulturkrockar, en tjej som under hela livet

lärt sig att inte kolla män i ögonen, och fick konsekvenser av det vid kommunikation

med människor till exempel på arbetsplatsen
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K1…och man kan vara väldigt begränsad genom att nästan bara vara i sitt hem,

kanske man begränsas av maken eller familjen, att man begränsas från att bara gå till

skolan och komma hem direkt efter, och inte har rätt att gå på möten att någon

ständigt måste vara med, svårigheter att söka jobb, att få vänner och skapa ett eget

nätverk som är utanför det som kanske kontrollerar en. I det blir de också en brist att

få kunskap om vad man faktiskt har rätt till, och vilken hjälp jag kan söka, de kan leda

till att utsattheten blir det normala, de så här man har det.de här man har att förvänta

sig, att de blir normaliserat. Om man blir utan förankring i samhället kan det leda till

att man stannar i det våldet man är utsatt för….

K1. Jag tycker att tjejerna är betydligt begränsade, kontrollerade och isolerade och

att kontrollen av deras sexualitet är centralt. Jag kan tycka att killarna har betydligt

mer frihet

K1. Ja, det handlar om åter igen att killarna har mer frihet att göra sina val, leva lite

mer som de vill, samtidigt som de också kan vara offert för sin kultur och sina normer,

men de har större frihet och då har dom mer möjlighet att tillgodo se sig mer

information, att knyta nätverk och så.

K6. Över huvud taget att kvinnan inte får fortsätta utbilda sig, många får det också men oftast

är det mer så att kvinnan ska giftas bort och att det är prioriteringen, inte utbildning och att

kvinnan får ett jobb.

Det kan vara svårt för ungdomarna att klara sig själva ute i samhället då föräldrarna lärt barnen

vilka normer som är önsvärda ur deras perspektiv vilket ofta inte överensstämmer med

majoritetsbefolkningen. Ofta har ungdomarna inte fått öva upp ett självständigt beslutstagande

vilket gör att kvinnojourerna får hjälpa sina klienter att öva upp detta. Sedan är det inte alltid

lätt för någon ungdom att förstå hur samhället hänger ihop och hur det egna uppehället ska

organiseras. Intervjupersonerna utrycker att ungdomarna inte ska tvingas att bli assimilerade

och överge allt som den egna kulturen innebär.

K3. Föräldrarna har ungefär varit som en moralisk kompass, och de tar ett tag att öva

upp och ta ansvar, för sin säkerhet, ekonomi, utbildning,. Att integreraras i samhället

kan vara svårt …..att förstå den fulla asketen av att stå själv i livet, och mycket att
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hålla koll på…sedan är individerna mycket unga som kommer hit vilket också blir en

utsatthet.

K1. En misslyckad integration kan vara när våldet fortsätter och kontrollen fortsätter,

också när någon känner för att få slut på kontrollen måste jag ge upp allt och lämna

allt som är jag i kultur och tradition, och måste ta avstånd helt, vilket bir något slags

assimilering i svenska samhället, istället för integration, att man tvingas säga nej till

allt vad det innebär och det kan finnas mycket gott i det man kallar hederskultur, finns

mycket styrkor i gemenskap, gruppsamhörighet och hur man ställer upp för varandra

så, som tjejerna också vittnar om, att styrkorna och den ensamhet som blir när man

ska ta avstånd från det trots att man gör det för att man varit våldsutsatt, så är det

jätte svårt ändå. Det är det som skillnaden på integration, och vad de är, och vad man

tänker att god integration är, att man slår över och inte får ha kvar något av det man

faktiskt tycker om.

Intervjupersonerna tar också upp den socioekonomiska statusens betydelse för integrationen

av individerna inom hederskontexten.

(K6) Om du hade frågar mig om våld mot svenska kvinnor hade jag kunnat bekräfta

det, men jag träffar kvinnor som är välutbildade och har bra ekonomi och ändå blir

de utsatta (inom hederskontexten), det (dålig socioekonomisk status)kan däremot bli

en extra påfrestning som gör att de inte blir delaktiga i samhället.

(K5) Det är viktigt att ta reda på vilken system vilken familj kommer ifrån, är det än

familj som är högutbildad i Tehran eller Bagdad, eller är det en familj som aldrig gått

i skolan och kommer från en liten by på landsbygden i Senegal.

(K3) Har familjen hedersvärderingar så har det inte med klass att göra däremot kan

vi se att om familjen har hedersvärderingar och har en hög socioekonomisk status så

har de mer att förlora, då kan hedersnormerna bli mycket viktigare för att

upprätthålla skenet och få till stånd goda äktenskap mellan familjer men också

upprätthålla status i samhället där status är något förgängligt.
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Sammanfattning

På denna nivå framkommer det att kvinnan är mer begränsad och isolerad vilket gör det svårare för

henne att ta del av samhället. Familjen som lever i en hederskontext beskrivs som ett system där

kvinnan inte har samma frihet som mannen att knyta kontakter i samhället. Många som lever inom

hederskontexten ansluter sig till andra landsmän genom att bosätta sig i vissa bostadsområden vilket

förstärker segregationen. Detta gör att familjen kommer i kontakt med landsmän som utövar

hedersnormer, det blir därmed lättare att utöva och bevara ett patriarkalt system. Föräldrarna har varit

som en moralisk kompass vilket inge gjort barnen självständiga. När ungdomarna sedan ska klara sig

på egen hand uppstår det svårigheter. Att bli en del utav samhället handlar inte om att släppa allt som

har med sin kultur att göra. Individen har rätt att behålla det som den tycker om. Det finns olika

uppfattningar om dem socioekonomisk socioekonomiska förutsättningarna där vissa menar att det

påverkar integrationen och andra inte.

7.3.2 Strukturell nivå

Intervjupersonerna poängterar att samhället bär ett ansvar att informera immigranter vilka lagar som

gäller i Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Det framgår tydligt att samhället måste hålla

en dialog med de människor som kommer immigrerar till Sverige för att de ska kunna få en förståelse

av vilka värderingar och normer som gäller här. På det viset kan samhället lindra den rädsla

immigranter bär med sig om Sverige. På detta sätt skulle det kunna gå att förebygga de processer som

leder till att de kulturella enklaverna förstärks. Självklart måste också samhället också förbättra

attityderna om ”invandrare” för att de ska känna sig som en del av samhället.

K1. att man inte vet vilka vägar man ska gå för att kontakta samhället, viktiga

instruktioner som man kan få hjälp få, många har bristande kunskap om lagstiftningen

exempelvis att man får skilja sig, att om man vill komma till kvinnojour får man

komma flera gånger, inte bara komma en gång sen är det kört. Ja träffar kvinnor oms

inte vågar berätta till förskola, skola att dem får stryk för de är rädda att

socialtjänsten ska ta barnen.

K4. Att upplysa om det svenska samhället. Ibland har männen lurat kvinnorna om

lagstiftningen. Att de har rätt att döda dem och att de kan säga att de är psykiskt sjuka

och på så sätt undgå straff. Det är ganska vanligt att de gett en felaktig bild av

lagarna till sina kvinnor.
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K2. Vi hade en familj som bodde hos oss för många år sedan och jag förklarade för

dem att det inte är tillåtet att utföra våld man får inte lov att slå barn här i Sverige och

de här små barnens första reaktion på det var att de trodde att detta bara gällde

svenska barn och det är fruktansvärt att så små barn har en uppfattning om att det är

så det ser ut i samhället här. Det brister mycket i informationen om lagar.

K5…det handlar om att förstå kontexten...vad händer när majoritetssamhället som

står för makten och vad är det för motstånd som utvecklas i de kulturella enklaverna,

utifrån begreppet ”att vi har andra normer och värderingar än vad

majoritetssamhället har”…och många gånger är motståndet osynligt…därför behövs

ett långsiktig förebyggande arbete för att de ska bli delaktiga i samhället… många får

inte möjlighet att integrera sig för man får inte kunskap från samhället och man

erbjuds inga alternativ (från det liv man levt från början).

K5…pedagogernas uppdrag är att motverka diskriminering och stigmatisering inom

sexuell läggning, och då förklarar dem rättigheterna och sen går barnen till familjen

och säger man får visst gifta sig pojke-pojke, flicka-flicka, där börjar motstånd,

skapandet av de kulturella enklaverna, där börjar föräldrarnas önskan om att skydda

sina barn från ett samhälle som de inte förstår… man gå in och berätta och ta över tid

med föräldrarna för att minska rädsla för majoritetssamhället normer och

värderingar…

Ett annat problem som tas upp är att integrationsarbetet blir punktinriktat, det handlar i detta

sammanhang om att hjälpa de enskilda utsatta att bli en del av samhället genom jourernas insatser.

Men för att arbetet ska bli lyckat måste hela familjen räknas in i insatserna annars kvarstår problemen i

familjen som inte heller kommer in i samhället.

K1. De svårt med integration för de många tjejer och killar som är födda här som har

föräldrar som är födda någon annanstans… att vara född här är ju då integrerade på

ett sätt men de behöver ändå samtal för att prata om normer och värderingar…

Socialtjänsten avsätter inte mycket insatser för att jobba med hela familjen, så oftast

plockar man (socialtjänsten) bort flickan eller mannen från sitt sammanhang och

bygger ett fortsatt liv för honom eller henne men man jobbar inte mycket med

värderingar och normer i familjen som också på något sätt är utsatta…på det sättet

integreras inte heller hela familjen i samhället..
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K3. Men även många ungdomar som det går bra för som börjar läsa på högskolan,

jobbar extra, har andrahandsuthyrningar, liksom steg för steg integrerar sig själva i

samhället, de kanske är för att de bland annat har stöd från oss också där vi arbetar

med att fortsätta stötta även efter socialtjänsten har lämnat

Det framkommer också att skolundervisningen anpassas efter individernas kontext vilket legitimerar

den utsatthet individerna lever med. Intervjupersonen menar att samhället inte borde acceptera att

vissa individer slipper sexualundervisning, utan att alla borde delta i alla sammanhang, att man inte

bör göra skillnader på individerna i klassen för att de har en annan etnisk bakgrund, ungdomarna

kanske själv vill vara med och delta som alla andra barn, men skolan accepterar de begräsningar dem

utsatts för hemifrån

K2. Det jag kan se är skolvärlden till exempel som gör skillnad på vilken kultur man

kommer ifrån att man inte behöver vara med på vissa lektioner beroende på att man

kommer från en familj som inte skulle tillåta det och på så vis tycker jag endå att man

upprätthåller hederskulturen och motverkar integreringen.

En annan aspekt som samhället misslyckats med när det gäller personer som lever med

hedersrelaterad utsatthet är bostadspolitiken. Personer som lever med en hotbild som är

hedersrelaterad måste flyttas till en lägenhet med skyddad adress när de lämnar kvinnojouren. De

hamnar i en situation där de är väldigt utsatta, hotet kommer ofta från en hel grupp av människor som

utgör individens familj. Den utsatta har därmed ingen trygghet att falla tillbaka på. Kvinnor som är

placerade på jourerna är också oftast mycket unga vilket också i detta sammanhang innebär en

utsatthet. Individens process in i samhället halkar efter.

K3. ….den här gruppen var överhuvudtaget inte kvalificerad att komma in på en

förturskö (för en lägenhet) som tar ett år, då blir det väldigt svårt att orsaka stå emot.

Det blir en dubbelutsatthet… det är nästan omöjligt att få ett andrahands

kontrakt…Det är inte ovanligt att samhället inte förmår att visa att det finns ett tryggt

och tydligt alternativ. Vilket resulterar att många ungdomar går hem trots att inte

situationen har ändrat sig, de tänker mina föräldrar tar emot mig…”där vill de att jag

ska komma hem”…

(K3) När vi söker förturer i Stockholmstadsbostadsförmedling så går det inte ha en mer djup
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och smärtsam utsatthet, det fanns så många instanser såsom vi, polisen, skyddsgrupper och

socialtjänsten som skrev intyg i hennes ärende (en klient på jouren), om inte hon får förtur i

Stockholmsbostads kö då går det inte för den här målgruppen. Hon fick inte förtur.

Samhället kan också förstärka kulturella normer i sin utformning till exempel att i vissa fall tillåta

tvångsäktenskap. Här menar en intervjuperson att det inte är tillräckligt att lagstifta bort problemet

eftersom det kommer att existera oavsett lagstiftningen. Det är det förebyggande arbetet som samhället

måste satsa på för att minimera risken för till exempel tvångsäktenskap. Det handlar också om att inte

låta en grupps rättigheter gå före individens rättigheter.

K3...lagstiftningen kring barnäktenskap och tvångsäktenskap som väldigt tydligt har

sikte på att de ungdomar som vi träffar här. Det ska absolut vara förbjudet att tvinga

dem att gifta sig, de ska heller inte finnas några undantag för att barn ska kunna gifta

sig med hänvisning till kultur och tradition, det har vi som undantag i Sverige men det

används inte få ofta, de klart Sverige kan bli bättre.

K5. Den här lagen som kommer nu om tvångsäktenskap, det jag har läst att man ska

göra är på samma sätt som i England och Norge , men då kommer man bara åt själva

tvånget, det måste finnas något form av hot, tvång. Majoriteten av tvångsäktenskapen

sker i en kontext där man redan från början vet att om man säger nej kommer det leda

till svåra konsekvenser för mig, där blir det svårt, det är därför jag vill jobba

förebyggande. Vi måste komplettera både lagstiftning och de akuta åtgärderna med

långsiktiga arbeten i de kulturella enklaverna, och de måste bli strukturellt och inte på

individ nivå

K5. När majoritet samhället inte förstår att man måste jobba med individens

rättigheter och lyssnar på grupprättigheterna, man låter enskilda personer identifiera

gruppens rättigheter, blir det en process i detta som gör att gruppen förvaltar och

ibland fördjupar hederskontexten, majoritetssamhället legitimerar det när man

lyssnar på förespråkaren av grupprättigheter, när man partar om i förebyggande

arbete, är att oavsett vilken kontext man ingår i så är det alltid individens rättigheter

som måste komma i första hand.
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Sammanfattning

Det framgår att det finns tydliga brister som samhället måste jobba med för att bjuda in de

utsatta personerna till samhället och på det viset underlätta integrationen för dem. Den första

bristen handlar om att det saknas samhällsservice och samhällsinformation, detta är en

allvarlig brist eftersom de individer som kommer till Sverige måste få information om sina

rättigheter vilket är en fråga om rättssäkerhet. Skyddet för utsatta kvinnor måste stärkas

genom en ändring i bostadspolitiken då de utsatta i dagsläget inte får en chans att bli delaktiga

i samhället. De utsatt har det svårt att få ett bostadskontrakt vilket gör att de blir beroende av

kvinnojourerna och riskerar att falla tillbaka till det tidigare livet. Detta gör att personerna får

det svårt att bli en del av samhället. Den andra bristen handlar om att samhället måste arbeta

förebyggande med familjerna. Hedersrelaterad utsatthet kan inte enbart förhindras genom

lagstiftning, hedersproblematiken kvarstår då den utövas dolt. Samhället ska heller inte

legitimera utsattheten genom att göra undantag i lagstiftningen genom att tillåta

tvångsäktenskap. Den tredje bristen handlar om att samhället måste arbeta med hela familjen

annars blir inte alla delar av problemet bemött från grunden. Punktinsatser hjälper enbart de

som redan är i en utsatt position. Både föräldrar och barn måste få en chans att integreras med

samhället. Skolvärlden accepterar ibland att ungdomar med annan kulturell härkomst

särbehandlas genom att de inte behöver vara med under all skolundervisning. Detta legitimerar

hedersnormerna och barnens position som utsatta och annorlunda.
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7. Analys

I följande avsnitt kommer intervjuresultaten tolkas och förklaras utifrån de teorier och den forskning

som presenterats i teoridelen. Analysen kommer göras efter de teman som framkommit i

intervjumaterialet.

7.1. Hedersrelaterad utsatthet

7.1.1 Individnivå

Hedersrelaterad utsatthet existerar, det är inte ett fenomen som ska bortförklaras av diverse

förklaringsmodeller eller analyser men intervjupersonerna menar att det finns omständigheter som kan

förstärka traditioner och vissa av dem är tyvärr skadliga. Det är inte heller svart och vitt att män

förtrycker och kvinnan är den som blir förtryckt. Enligt våra resultat blir alla inblandade förtryckta på

olika sätt oavsett kön eller hierarkisk ordning, kvinnan blir dock förtryckt i en större utsträckning.

Mannen i toppen kan tänkas vara förtryckt av det kollektiva system han är en del av.

Intervjupersonerna är i princip eniga om att förtrycket inom familjen handlar om patriarkala strukturer.

Resultaten visar på att familjemedlemmarna är ordnade efter en hierarki vilket kan bekräftas genom

Al-Baldawis (1998) modell som beskriver den patriarkala ordningen. Mannen i en familj är i toppen

av hierarkin, de äldre kontrollerar dock de yngre men alla män står över kvinnan. Detta gäller för såväl

syskon som mor-och farföräldrar. Det framgår av våra resultat att äldre kvinnor kontrollerar och

förtrycker de yngre genom att bevaka andra kvinnors uppförande och klädsel vilket skiljer sig från

mannens strängare kontroll.

K5. ...sen utvecklas det nya makt strukturer där äldre kvinnor bevakar yngre kvinnor, jag hör

ofta när det handlar om exempelvis fasta, den som inte fastar är inte lika bra som någon som

fastar, “varför har inte dina döttrar skal?”, kvinnor kontrollerar andra kvinnor...

Kortfattat går det att säga att uppdelningen av hierarkin sker enligt kategorierna kön och ålder vilket

bekräftas av vår undersökning. Det går att säga att i kontexten familjen lever i är det på detta sätt

förhållandet mellan man och kvinna är ordnat. I skapandet av åtskillnaden mellan män och kvinnor

skapas också föreställningar av vad de kvinnliga och manliga rollerna består av vilket också skapar

hierarkier. Skapandet av familjerollerna kan alltså också förklaras av genussystemet som existerar i

alla samhällen men yttrar sig på olika sätt (Hirdman, 1988). Resultaten i vår undersökning visar på att

även mannen är utsatt genom att han tvingas att praktisera hedersnormerna. Bland annat genom att

tvingas kontrollera släktens kvinnor och att tvingas skvallra ifall kvinnorna i släkten bryter mot

normerna. Män som bryter mot hedersnormerna kan också drabbas av direkta sanktioner som

misshandel, våldtäkt och dödshot.

Alla blir därmed på något sätt i under-och överläge. Det fram går dock av intervjupersonernas

utsagor att något händer när familjer med denna familjestruktur invandrar till Sverige och möter det
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svenska samhället. De förklarar att rollerna inom familjen förstärks. Detta menar Al-Baldawi (1998) är

familjens sätt att skydda sig då skyddsnätet i form av omgivande släkt och vänner saknas i det nya

landet. Familjen sluter sig för att kunna hantera det nya samhället som uppfattas som ett hot mot

familjens existens. Intervjupersonerna beskriver förstärkningen av familjeroller och normer som en

strategi att 1) hantera den nya situationen, 2) ett sätt att försvara och markera sin kulturella identitet

och 3) ett sätt att vidmakthålla den patriarkala hierarkin. Detta menar intervjupersonerna ökar den

hedersrelaterade utsattheten. Individens kulturella identitet utmanas och ifrågasätts också i mötet med

den nya kulturen. Oftast finns det inte ett omgivande socialt nätverk av landsmän som bekräftar

immigrantens kulturella tillhörighet. Allt som lärts in under socialiseringen i hemlandet är inte till

nytta längre då individen möts av nya normer, värden och sociala roller (Månsson, 1984)

Socialiseringsteorin kan därmed förklara varför familjerna stärker sin kulturella identitet och sluter sig

kring varandra vilket framgår av våra intervjuresultat där intervjupersonerna tar upp könsstympning

som en kulturell markör för att bevara sin kulturella identitet. Enligt våra resultat är det dock mest

kvinnorna som mest går i försvar när det gäller kulturell identitet.

K5. De ena är då vi ha väldigt olika normer och värdesystem beroende på vilken kontext vi

växer upp med, och i migrations process så kan det utvecklas olika strategier när man inte

förstår majoritetssamhället som man kommer till, det ser väldigt annorlunda, ett sätt att

hantera den konflikten på är att skapa ännu starkare identitet idet nya landet.

Som tidigare nämnts pekar våra resultat på att mannens auktoritet och familjeroll utmanas av det nya

landets välfärd och jämställdhet vilket gör hans roll oklar. Detta menar Al- Baldawi (1998) är ett

resultat av att den patriarkala triangeln kan komma att vändas upp och ner så att mannen förlorar sin

position som överhuvud. För det andra kan förändringen innebära en klassresa nedåt för mannen, hans

roll som familjeförsörjare kan gå förlorad och att kanske vara arbetslös och försörja sig på socialbidrag

kan upplevas som förnedrande vilket kan leda till att kontrollen av familjen skärps (Darvishpour,

2004, Integrationsverket, 2000). Bilden som förmedlats av mannen kan tyckas vara väldigt dömande

och statisk. Det är därför viktigt enligt intervjupersonerna att det finns en förståelse för individers

urspungs kontext.

(K4) Man har invandrat till Sverige och haft en position i sitt hemland och inte blivit

integrerad i Sverige och samhället och inte får behålla sin position så blir det viktigare att

upprätthålla en slags kontroll av familjen som inte varit lika viktig i hemlandet som när man

kommer till ett nytt land.
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Resultaten visar att den hedersrelaterade utsattheten utövas av både familjen och kollektivet och består

av att ungdomar inte får bestämma vem de får gifta sig med genom tvångsgiftemål, att de blir

kontrollerade/bevakade, får begränsad frihet och att familjen ska godkänna allt i barnens liv. Kvinnan

beskrivs överlag som den mest utsatta av hedersrelaterad problematik, även de intervjupersoner som

arbetar med både kvinnor och män hävdar detta. Detta bekräftar Al-Baldawi (1998) som menar att

mannen i familjen reagerar olika över sin maktförlust i det nya landet bland annat genom att försöka få

tillbaka sin position genom våld och kontroll som oftast riktas mot döttrarna. Intervjuresultaten visar

på att den ökade kontrollen i familjen bland annat handlar om att barnen i familjen börjar införliva

majoritetssamhällets normer vilket strider mot hedersnormerna. Intervjupersonerna menar till exempel

att ungdomar som lärt sig leva enligt majoritetskulturen får mer frihet med åldern medan ungdomar

som lever inom hederskontexten blir mer begränsade med åldern. Framförallt när de närmar sig

puberteten. Forskning visar på att detta kan skapa lojalitetskonflikter hos barnen då de kan bli tvungna

att leva med två olika normsystem (Darvishpour, 2006).

7.1.2 Strukturellnivå

Enligt våra resultat blir individer som blir utsatta av hedersrelaterad utsatthet inte enbart förtryckta av

den kontext de lever i, samhället bidrar också till att utsattheten förstärks till exempel genom

lagstiftningen i Utlänningslagen (SFS 2005:716). Intervjupersonerna menar att kvinnor indirekt blir

tvungna att leva med sin man under de två åren då hon väntar på PUT (permanent uppehållstillstånd),

annars blir de oftast utvisade enligt tvåårsregeln i Utlänningslagen (SFS 2005:716). Enligt vår

uppfattning ska kvinnorna oavsett dess medborgarskap omfattas av FN:s deklaration, om avskaffandet

av våld mot kvinnor. Artikel 4 lyfter upp att staten ska säkerställa att våldsutsatta kvinnor ska göras till

offer på nytt i samband med tillämpningspraxis eller andra ingripanden. Här anser vi att samhället har

misslyckats. Detta menar vi är diskriminerande mot denna utsatta grupp då rättstillämpningen inte tar

hänsyn till kvinnornas utsatta situation då hon kan tvingas att bo med förövaren. Kamali (2005)

bekräftar resultaten och menar att det finns problem med diskriminering på strukturell nivå som bland

annat berör lagstiftningen, detta för att lagstiftningen i grund och botten utgår från samhälleliga

normer som skapats av majoritetsbefolkningen. Intervjupersonerna tar upp att de utsatta kvinnorna blir

också beroende av kvinnojourerna då de tvingas att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd, detta

skapar en väldigt svår utsatthet. Bland annat har de inte rätt till samma välfärdstjänster som de

personer som vistas lagligt i Sverige. Blir kvinnorna utvisade till hemlandet riskerar de straff från

familjemedlemmar och kan till och med bli mördade. Vidare menar intervjupersonerna att det krävs

starka bevis för att detta hot existerar för att myndigheterna ska bevilja uppehållstillstånd. Kamali

(2005) menar att myndigheter handlar efter de direktiv som utformats i riktlinjer, lagar och

förordningar vilket gör att deras handlingar oftast inte upplevs som oetiska. Tyvärr legitimeras

diskrimineringen på detta sätt då de flesta inte reflekterar över samhällets system i stort, att det kan

finnas diskriminerande aspekter av den ordning som styr myndigheterna.
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Utsattheten migranterna möts av kan också ta sig form av direkt diskriminering enligt

intervjupersonerna vilket förstärker den utsatthet som kommer från förvaltandet av hedersnormerna.

Det kan handla om att personerna inte blir erbjudna arbete på grund av sitt utländska namn eller att

personen bor i ett utsatt bostadsområde (Kamali, 2005).

.K5… man får inte glömma den extra utsattheten som ungdomar i hederkontexten är utsatta

för, de handlar inte bara om norm och värdesystem, utan de handlar om

diskrimineringen…jag hänvisar att denna grupp är särskilt utsatt.

Kamali (2005) menar att inflytelserika individer, som har institutionell makt (grindvakter) i olika

institutioner och organisationer, såsom skolor, domstolar, poliser, och företag, delar och oftast agerar

genom normala och dagliga handlingar inom ramarna för etablerade normer, mönster, regler, och lagar

och reproducerar därmed exkluderingen av ”de andra”. Socialarbetare är ett exempel på en person som

kan legitimera diskrimineringen av personer med utländsk bakgrund. Vilket går att koppla till

intervjuresultaten som pekar på att det finns föreställningar inom socialtjänsten att hedersutsatta

individer är kuvade som individer men när motsatsen uppenbarar sig på socialkontoret kan det bli en

krock i socialarbetarnas förväntningar. Den hjälpsökande upplevs då som en person som försöker

utnyttja systemet. I Kamalis (2005) termer kan socialsekreteraren ses som en grindvakt som ser till att

de lagar som kan vara inbäddade i diskriminering följs samtidigt som hon upprätthåller den negativa

synen av ”den andre” genom sina egna föreställningar.

(K3). Det kan förekomma mycket fördomar (inom socialtjänsten) att unga tjejer som bara vill

ha sina lägenheter, och tror ungdomarna bara säljer sina familjer som är det värsta man kan

göra i denna kontext, det är som att dra in svenska samhället och hänga ut familjen och tror

att ungdomarna gör det lättvindigt

7.2 Integration

7.2.1 Individnivå

Det framkommer olika förklaringar i våra resultat till varför personer som utsätts för hedersrelaterad

utsatthet kan tänkas bli eftersatta i integrationsprocessen. Först lyfts det upp att det faktum att många

som lever i en hederskontext blir väldigt isolerade från majoritetssamhället, framförallt kvinnor. Det

kan också finnas hinder i att kvinnor inte får delta vid SFI undervisningen på grund av den sociala

kontrollen vilket minaskar hennes kunskaper i det svenska språket. Enligt intervjupersonerna finns det

heller inte samma utrymme för dem att knyta kontakter utanför familjen då de till exempel blir

bevakade av släktingar. Månsson (1984) menar att resultatet av uppstramningen av familjen innebär

bland annat att männen i familjen får mer friheter än kvinnorna. Detta bekräftas också av våra
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intervjuresultat som pekar på att mannen har ett friare liv. Forskningen beskriver dock att kvinnan får

friare livsförhållanden i Sverige vilket gör henne mer delaktig. Darvishpour (2004,2006) menar att det

inte bara handlar om att kvinnan har bättre materiella villkor i Sverige än det egna hemlandet. Det

beror även på att det svenska samhället erbjuder kvinnan mer möjligheter för att förbättra sin sociala

status och identitet. Detta menar vi kan vara avhängt på vilken frihet kvinnan faktiskt får, är hon utsatt

för hot blir det betydligt svårare att ta del av samhället. I det stora hela anser vi att det finns brister i

integrationen för både män och kvinnor.

Intervjuresultaten visar på olika synsätt när det gäller socioekonomisk status och dess roll för

personernas integration som lever i en hederskontext. En ståndpunkt är att statusen inte spelar någon

roll för existensen av hedersrelaterad utsatthet men kan vara en försvårande omständighet i

integrationen. En annan är att socioekonomisk status både spelar roll för hedersrelaterad utsatthet och

integrationen. Dels för att till exempel låg utbildning eller analfabetism ofta innebär bristande

kunskaper om världen och alternativt handlande vilket kan påverka hur personen tänker och handlar

vilket kan krocka med majoritetssamhällets värderingar. Integrationen påverkas genom att dålig status

ökar avståndet till majoritetssamhället och tvärt om. En tredje ståndpunkt är att hedersrelaterad

utsatthet kan förvärras om familjen har en högre socioekonomisk status då familjen har mer att förlora

om den får dåligt rykte, det blir kanske svårare att hitta en make/maka som motsvarar familjens

förväntningar. Forskare menar dock att kontrollen av kvinnorna minskar om familjen har en hög

socioekonomisk status. Darvishpour (2004) nämner att vistelsetiden, uppväxtmiljön samt vilken

position föräldrarna respektive deras barn har i det nya samhället är bidragande faktorer. Vidare

beskriver han att om männen har högre utbildning och bra socioekonomiska förutsättningar, och om

männen har skaffat sig kontakter inom landet är det enklare för honom att förhålla sig till kvinnans

ökade maktresurser och har därmed också lättare att ändra sitt eget beteende. Faktorer såsom dålig

kontakt med samhället, låg utbildning, arbetslöshet, och att de är bosatta i områden som är segregerade

försvårar familjens integration på olika vis. Könsrollerna kan därmed förändras beroende på familjens

samhällsstatus (Hirdman, 1988). Om mannen är integrerad enligt detta resonemang innebär det enligt

vår åsikt en vinst för kvinnan som får större möjligheter att bli delaktig i samhället då mannen blir mer

tolerant. Vi menar att problem som rör integration och hedersproblematik handlar om att både män

och kvinnor inom hederskontexten ska bli erbjudna hjälp och resurser för att bli en del av det svenska

samhället.

Enligt intervjuresultaten kan fadern i familjen efter en flytt till ett område med fler landsmän i bli

påverkad av deras sociala kontroll och på så sätt känna sig tvungen att öka kontrollen av sina döttrar.

Detta kan ske även om fadern inte hållit hårt i hedersnormerna tidigare. Detta visar på att den sociala

kontrollen kan vara mycket stark inom kollektivet. Vi ser likheter med Al-Baldawis (2008) resultat där

han menar att det inte är konstigt att individen söker sig till det han känner igen. Det är naturligt att

människor som flyttar till ett annat land söker sig till de människor som är lika en själv, och ordnar sitt

liv på ett sätt som det känner sig trygga med. Att söka sig till sina landsmän ger familjen och individen
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säkerhet som är viktig då individen kommer till ett nytt samhälle men det kan innebära ett problem om

situationen blir permanent då familjen inte blir en del av majoritetssamhället. Intervjuerna visar också

på att det är humant att människor söker sig till varandra. Detta är inget unikt för vissa etniska grupper

utan är ett mänskligt beteende.

(K6) Det där när man kommer till ett annat land vill man bara passa in där så många som

möjligt är lika en själv. Finns även svenska områden i USA då det utspelar sig likadant. Bor

nära varandra. Att det är mänskligt att man söker sig till varandra.

7.2.2 Strukturellnivå

Vi menar att samhället har en avgörande roll i individernas integrationsprocess, det kan framträda

extra tydligt om immigranterna bär på en utsatthet som utspelar sig inom familjen. Av

intervjupersonerna framgår det att allmän samhällsinformation, informationen om svenska lagar och

institutioner har brustit. Detta har bland annat inneburit konsekvenser för individer eller resulterat i

misstolkningar av lagen. Till exempel att barn med en annan etnisk härkomst inte har samma

rättigheter som etniskt svenska barn. Vi frågar oss hur individen ska kunna känna samhörighet med ett

samhälle hon inte vet något om? Allwood & Franzén (2000) påstår att den kulturella identiteten

präglar hur en individ ser på integration. Han menar att integrationen och identitet har stora samband

och om integrationen ska vara bra måste den ske på bra sätt genom en samhörighet och tillhörighet till

majoritetssamhället.

(K5) …att man inte vet vilka vägar man ska gå för att kontakta samhället, viktiga

instruktioner som man kan få hjälp få, många har bristande kunskap på lagstiftningen ex att

man får skilja sig, att om man vill komma till kvinnojour får man komma flera gånger, inte

bara komma en gång sen är det kört. ”Ja träffar kvinnor som inte vågar berätta till förskola,

skola att de får stryk för de är rädda att socialtjänsten ska ta barnen.

Resultaten pekar på att skolan är en institution som möter barnen dagligen och förmedlar samhällets

normer och värderingar. Detta kan i vissa fall innebära att ett annat värdesystem förmedlas än vad som

gäller i en del familjer. Därför är det viktigt att det sker en dialog mellan samhället, föräldrarna och

barnen för att kunna mötas på ett bra sätt. Det handlar dock inte om att övertala föräldrarna till att

acceptera allt men det är viktigt att föräldrarna förstår hur det svenska samhället fungerar. Detta kan

tänkas förebygga att familjen sluter sig och tar avstånd från majoritetssamhället då samhället ger en

möjlighet till en dialog (Berry, 2005). I förlängningen kan detta bidra till att familjen integreras i

samhället och inte bara genom arbete utan att de kan känna tillhörighet till samhället på ett mer

personligt plan (Ahmadi, 2000). Det handlar också mycket enligt intervjupersonerna om att informera
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och arbeta med hela familjen och inte bara lyfta barnet/ungdomen från sitt sammanhang. Arbetet blir

mer långsiktigt om föräldrarna får en chans att ta del av samhället. Dock framkommer det i

intervjuerna att detta inte prioriteras av socialtjänsten.

(K1) Socialtjänsten avsätter inte mycket insatser för att jobba med hela familjen, så oftast

plockar man bort flickan eller mannen från sitt sammanhang och bygger ett fortsatt liv för

honom eller henne men man jobbar inte mycket med värderingar och normer i familjen som

också på något sätt är utsatta…på det sättet integreras inte heller hela familjen i samhället.

Intervjupersonerna tar upp att det är viktigt att de individuella rättigheterna måste gå före kollektivets

rättigheter. Dels för att ingen ska kunna bli tvingad till äktenskap. Samhället kan fördjupa

hederskontexten med sina undantagsregler som uppkommer i utlänningslagen som tillåter

tvångsäktenskap. Schlytter (2005) menar på ett liknande sätt att så som regleringen ser ut kring

äktenskap och tvång i dag sänds det ut signaler om att individen tillhör två olika kollektiv samhället

och den etniska gruppen/familjen, individuella rättigheter tar inte samhället hänsyn till i samma

utsträckning. Schlytters (2005) resonemang om kollektiven kan vi koppla till intervjupersonernas

berättelser om skolvärlden som delar upp barn i olika grupper för att vissa föräldrar inte tillåter att

barnen får ta del av all skolundervisning vilket inte tar hänsyn till barnets rätt till undervisning.

Intervjupersonerna menar att det främst handlar om att barn och ungdomar inte får ta del av

sexualundervisning och gymnastik. Även Ålund (1997) har funnit att föräldrar sätter dessa

begränsningar i skolundervisningen.

Intervjupersonerna menar att bostadspolitiken är något som fördröjer ungdomarnas

integrationsprocess då de inte får chansen att snabbt klara sig på egen hand när de är redo. Istället får

de stanna kvar på kvinnojouren längre än nödvändigt. Detta kan sluta med att ungdomen känner sig

mer och mer omotiverad till en förändring i sin livssituation. Kamali (2005) lyfter upp strukturell

diskriminering som ett problem som existerar dolt i samhällets strukturer och institutioner. Detta lyfter

också intervjupersonerna upp då de menar att bostadspolitiken inte ger de hedersutsatta möjlighet till

ett förstahandskontrakt vilket leder till att dem blir mer utsatta. På det viset tvingas personerna att bo

kvar på kvinnojourerna. Detta gör att personerna får det svårt att bli en del av samhället. De har ingen

fast bostadsadress och ingen familj att falla tillbaka på. Detta menar intervjupersonerna är märkligt

eftersom andra typer av utsatta personer har fått bostadskontrakt.

(K3) När vi söker förturer i Stockholmstadsbostadsförmedling så går det inte ha en mer djup

och smärtsam utsatthet, det fanns så många instanser såsom vi, polisen, skyddsgrupper och

socialtjänsten som skrev intyg i hennes ärende (en klient på jouren), om inte hon får förtur i

Stockholmsbostads kö då går det inte för den här målgruppen. Hon fick inte förtur.
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8. Slutsats

Här besvaras uppsatsens frågeställningar. Vi ha kommit fram till att personer som lever inom

hederskontexten är dubbelt utsatta både från samhället och från hederskontexten. Både

Hederskontexten och samhället påverkar också integrationen för individerna.

Hur kan hedersrelaterad utsatthet förstås på individuell –och strukturell nivå?

Våra resultat stämmer väl överens med Al Baldawis (1998) teori om patriarkatet och Hirdmans teori

om genussystemet (1988) om hur den patriarkala hierarkin och könsordningen är ett förtryckande

system mot alla i familjen men mest förtryckande mot kvinnorna. Förtrycket handlar mest om

begränsningar men även direkt våld. Våra resultat pekar dock på att även män blir drabbade av våld

och förtryck genom att de inte får välja partner eller av direkt våld. Förtrycket ökar också då mannen i

familjen märker att positionen som överhuvud blir hotad vilket beskrivs i teorin om patriarkatet som

att triangeln vänds upp och ner samt att genusordningen kan komma att förändras. Mannen förlorar

statusen. Människor som immigrerar från andra länder kan också förstärka skadliga hedersnormer i

migrationsprocessen då de vill skydda sin kulturella identitet. Det är kvinnorna som reagerar starkast

på kulturmötet. Detta leder bland annat till att flickor könsstympas då detta blir en identitetsmarkör.

Detta går att förklara med teorin om socialisering, att flickornas utsatthet inte i första hand handlar om

bestraffning utan är en reaktion på att identiteten blir hotad (Månsson, 1984). På strukturell nivå visar

resultaten att individer som lever med hedersrelaterad utsatthet ofta utsätts för diskriminering. Det

handlar både om direkt diskriminering mot individer men framförallt handlar det om diskriminering på

en samhällsnivå. Detta bekräftar Kamalis (2005) teori om strukturell diskriminering där

särbehandlandet sker genom samhällsstrukturens uppbyggnad vilket också påverkar institutionerna.

Detta visar sig i resultaten som pekar på att kvinnor som väntar på uppehållstillstånd inte får något

socialt skydd. De tvingas att bo på kvinnojourer om de väljer att lämna sin make eller i värsta fall

utvisas. Detta för att tvåårsregeln finns i Utlänningslagen vilket enligt resultaten existerar för att hålla

invandrare borta från Sverige. Socialarbetare upprätthåller också en diskriminerande attityd mot

kvinnor som söker ekonomiskt stöd och bostad på socialtjänsten. Fördomarna handlar om att

kvinnorna söker hjälp för att lura socialtjänsten vilket leder till att de flesta stannar på kvinnojourerna.

Hur kan integrationen av män och kvinnor som lever i en hedersrelaterad kontext förklaras
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på individ – och strukturell nivå?

Kvinnorna har enligt resultaten svårigheter med att integrera sig i samhället på grund av att de blir

isolerade i hemmet. Detta resulterar i att hon får det svårare att knyta kontakter i samhället. Det

handlar också om att kvinnan får mindre möjligheter att utbilda sig. Detta motsvarar vad Al- Baldawi

(1998) lyfter upp i sin teori där han menar att kvinnan är lägst stående i hierarkin och får rätta sig efter

detta. Mannen är mån om att hålla kvinnan på denna position för att behålla sin status, därför kan han

sätta hinder för hennes utveckling som bland annat rör utbildning. I resultaten framkommer det också

att mannen får det lättare att falla in i ett hedersrelaterat tankesätt då familjen flyttar till ett område

med flera landsmän vilket kan göra familjen mer avskärmad från samhället. Detta för att nätverket

påverkar mannen genom grupptryck och social kontroll. Socioekonomisk statusens betydelse för

integrationen av personer inom hederskontexten är oklart då resultaten visat på olika synsätt. Vissa

menar att de med hög socioekonomisk status integreras lättare då de lättare knyter kontakter med

andra kulturer och tar del av andra åsikter, medan andra resultat pekar på att det inte har betydelse för

integreringen.

Resultaten visar på att samhället har en avgörande roll i integrationen av individerna inom

hederskontexten. Vi har kommit fram till att det är samhället som måste ta första steget och bjuda in

immigranterna då dessa annars kanske hellre väljer att dra sig undan samhället. I dagenssamhälle är

samhällsservicen och samhällsinformationen dålig vilket försvårar integrationen då immigranterna inte

får en chans att förstå samhället vilket bidrar till utanförskap. Det handlar också om individens

rättssäkerhet då hon måste veta sina rättigheter. Berry (2005) menar på ett liknade sätt i

ackultiveringsteorin att samhället måste ge individerna möjlighet att delta i samhället samtidigt som att

immigranterna måste vilja delta. Detta sker enligt teorin i en växelverkan men vi har kommit fram till

att det är samhället som måste bjuda in. Det handlar här om att samhället också måste arbeta med hela

familjen och inte bara barnen annars blir bara en del av familjen integrerad. Barnen blir automatiskt

mer integrerade i samhället genom att de går i skolan vilket gör att deltagandet i samhället blir ojämnt.

Genom att samhället håller en dialog med föräldrarna förebyggs eventuella problem med

hedersproblematik och bristande integration. Det handlar inte bara om att erbjuda arbete utan det

handlar om att bjuda in immigranterna och få de känna samhörighet med samhället mer på personligt

plan. Kamali (2005) lyfter upp diskriminering på strukturell nivå och menar att det ligger dolt i

institutioner och samhälles stukturer. Våra resultat visar att föreligger dolda fördomar i människors

syn på heders utsatta som gör att det svårare för individerna särskilt när dem redan befinner i en utsatt

position. Resultat visar att det nästan är helt omöjligt att få ett förstahandskontrakt eller förtur i

bostadkön vilken kan te sig diskriminerande då andra utsatta grupper har den möjligheten. De utsatta

får därmed stanna längre på kvinnojourerna än vad de behöver. Samhället diskriminerar också

individer genom att lagstiftningen i dag gör undantag för tvångsgiftemål i Äktenskapsbalken. Även

här handlar det om att förebygga problematiken på samhällsnivå då tvånget sker i en kontext där
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individen redan vet att förväntar sig att personen gifter sig. Det går inte att gå in med tvingande

åtgärder. Det handlar om att se individen och inte generalisera till den etniska gruppen. Samhället ska

inte legitimera osunda normer med hänvisning till kultur detta fördjupar bara problematiken.

Diskrimineringen av dessa människor kan utveckla mönster som gör individerna ännu mer

marginaliserade

9. Diskussion

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella inom Sveriges kvinnojourer definierar

hedersrelaterad utsatthet och hur de beskriver män och kvinnors förutsättningar och begränsningar för

integration och delaktighet i det Svenska samhället.

Undersökningen har alltså först fokuserat på hedersproblematiken och om det funnits

begränsningar på individ -och strukturell nivå. Vi har kommit fram till att individer som lever inom

hederkontexten anses vara dubbelt utsatta på både individ-och samhällsnivå. Hedersrelaterad utsatthet

ter sig inte bara i en form av våld även samhället har en stor påverkan på utsattheten som individerna

utsätts för. Samhället avhjälper inte alltid problematiken utan kan göra individen extra utsatt genom

diskriminering. Samhället tar också mer hänsyn till gruppens rättigheter när lagstiftningen tolkas

vilket blir en kränkning av individens rättigheter. Detta visar sig bland annat i äktenskapsbalken där

det finns undantag för 18-årsregeln och tvångs giftermål. Ibland saknas det också ett hänsynstagande i

bedömningen om avvisning enligt Utlänningslagen vilket kan tolkas som att samhället vill hålla

människor utanför landet istället för att hjälpa. Individerna inom hederskontexten och samhället

påverkar varandra. Samhällets sätt att behandla dessa människor som ofta är diskriminerande

förstärker den utsatthet som redan finns. Individerna reagerar på stigmatiseringen genom att fördjupa

traditionella värderingar och patriarkatet vilket kan förstärka samhällets fördomar. Det sker alltså en

växelverkan mellan individerna inom hederskontexten och samhället som reproducerar problemen.

Marginaliseringen från samhällets sida kan förstärka den psykiska ohälsa hos individerna som lever i

hederskontexten. De har kanske flytt från krig eller förföljelse eller varit tvungna att flytta från sitt

land av andra orsaker. vilket gör att man redan mår dåligt av hemlandet situation, familjen och släkten

som är kvar, rollerna som man hade i hemlandet som nu ska förändras. Finns det problematik med krig

och förföljelse i grunden kan det vara extra påfrestande när samhället inte bjuder in individerna utan

stänger dem ute vilket kan medföra ännu fler orsaker att må psykiskt dåligt, dessa två orsaker kan vara

utlösande för våldet att ökar inom familjen, inte på grund av normerna utan för att individerna mår

psykisk dåligt. Samhället betraktar det som invandrar familjer förtrycker och kränker familjen på
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grund av dess värderingar men i själva verket kan det vara våld som skulle kunna uppstå i vilken utsatt

familj som helst. Individer som mår dåligt tar ofta ut sina frustrationer på sina närmaste såsom

familjemedlemmarna. Det innebär inte att det problemet ligger i kulturen och dess värderingar. Bara

för att våld förekommer i “invandrar familjer” betyder inte det att våldet är hedersrelaterat. Men

förekommer det hedersrelaterad problematik i familjen kan våldet förstärkas av familjens situation

som flyktingar och hur de bemöts av samhället.

Konsekvenserna av fördomarna och skapandet av “vi” och “dom” kan resultera i dold

diskriminering i lagstiftningen som till exempel ”tvåårsregeln” i Utlänningslagen. Lagstiftarens tanke

bakom detta är att inte öka invandring av anknytnings skäl och på så sätt hålla människor borta från

Sverige. Varför har man denna regel egentligen? Vi tolkar det som att regeln baseras på fördommar

som handlar om att invandraren 1) vill leva på staten/socialbidrag 2) försöker ta sig i landet genom

skenäktenskap. Om en invandrare blir utsatt för hedersrelaterad utsatthet blir situationen allvarlig för

den utsatta. Blir individen utvisad kan hon riskera att dödas, hon har ju faktiskt valt att lämna mannen

i Sverige vilket är ett allvarligt bott mot hedersnormerna. Detta måste finnas i åtanke så att fördomarna

inte får styra. Kombinationen av utsattheten på individ nivå tillsammans med samhällets brister på

strukturen nivå blir därmed en dubbel utsatthet vilket framgår av vår diskussion. Dessa resultat är

viktiga att lyfta upp för att problematiken med hedersrelaterad utsatthet måste belysas från olika

dimensioner. Läggs ansvaret helt på samhället och den strukturella nivån missas aspekter på den

individuella nivån där människor utsätts för våld, frihetsbegränsningar och tvång eller att kvinnor i

dessa kontexter är extremt kontrollerade och begränsade. Men förklaras problemen enbart med

utsattheten på den individuella nivån blir inte samhällets strukturer problematiserade. Det handlar om

att dimensionerna måste förenas annars förstärker dessa skilda dimensioner varandra och bidrar till att

individerna vill hålla sig för sig själva och samhället och vill hålla dem borta. Det framgår också i våra

resultat att det är kvinnorna som drabbas hårdast både av den egna gruppen och av samhällets brister.

Frågan är då hur man ska förena dessa två skilda dimensioner. Våra resultat visar att bristerna finns

både på både individ-och strukturellnivå men att framför allt framgår det att samhället måste vara

tydligare med samhällsinformationen samt att det måste ske ett förebyggande arbete som motverkar att

individerna tar avstånd från majoritetssamhället. Detta kan bland annat leda till att individerna inte blir

integrerade. Detta kan misstolkas som att det är immigranterna som segregerar sig från samhället, att

de inte vill vara med. Därför måste samhället bjuda in “de andra” och få dem att förstå vilka

sammanhanget de lever i. Hur samhället fungerar. Att individerna får bestämma äktenskaps partner

själva, att man får gifta sig flicka-flicka, pojke-pojke. Föräldrarna kanske kommer från ett land där det

är dödsstraff på homosexualitet och därför kan de nya värderingarna vara svåra att förstå och skapa

rädsla. Rädsla är en orsak till att isolera sig vilket inte främjar integrationen. För att inte skapa “vi” och

“dem” måste samhället tänka på att förmedla samhälles normer och värderingar, lagstiftning och ha ett

öppet förhållningssätt. Brister i samhällsinformationen kan också leda till ett “vi” och “dem skapande

genom att individerna som kommer till Sverige inte kan koda av majoritetsbefolkningen. Ett exempel
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är agan mot barn. Detta är förbjudet i Sverige men detta existerar fortfarande i många andra länder där

människorna kanske inte vet att det är skadligt. Immigranten måste få information om detta att det är

förbjudet enligt svensk lag och att det är skadligt för barnet annars kanske beteendet fortsätter. För vad

händer när majoritetsbefolkningen ser “invandraren” slå sina barn? Det skapas fördomar om “vi” och

“dem” som separerar invandrargrupper från samhället. Med tydlig samhällsinformation kan detta

undvikas. Forskare menar att när grupper blir utanför söker de sig till bostadsområden där

majoriteten har samma traditioner som de själva har (Al-Baldawi, 1998). Detta är en källa till “ vi och

dem “ som också skapas bland immigranterna. Hedersproblematiken kan på så sätt fördjupas då

föräldrarna försöker att skydda sina barn från ett samhälle de inte förstår. Det handlar om att förena

inte separeras från varandra. Integrationen kan på detta sätt ha en direkt koppling till samhällets

förmåga att informera immigranterna. Integrationen påverkas också både av faktorer på individ -och

strukturellnivå, båda faktorerna påverkar varandra. Samhället har en generell okunskap om hur

problem som förknippas med integration och hedersproblematik kan förebyggas. Det handlar också

om att de utsatta individerna får ett långsiktigt stöd om de valt att lämna sina familjer.

Integrationsprocessen kan halka efter om samhället inte kan erbjuda alternativ till det liv individerna

flytt ifrån. I dagsläget är det kvinnojourerna som ger detta stöd, socialtjänsten följer inte upp

ungdomarna efter att ärendet avslutats.

10. Förslag på vidare forskning

Då vår undersökning baserats på intervjuer med professionella som arbetar inom Sveriges

kvinnojourer skulle det vara värdefullt att ta reda på hur hedersutsatta individer upplever samhällets

diskriminering och vad det haft för betydelse för hedersproblematiken och integrationen.
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Bilaga 1 - Missivbrev

Hej
Vi är två socionomstudenter som studerar vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Under

vårterminen 2014 skriver vi vår C-uppsats och vi hoppas att ni har möjlighet att hjälpa oss. Uppsatsen

kommer att handla om hedersrelaterad problematik. Vi söker personal på skyddade boenden som

skulle kunna ställa upp på intervju. Intervjuerna kommer max att ta 30 minuter och kan göras genom

telefonsamtal. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta i intervju eller förmedla kontakter till oss.

Uppsatsens syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella inom Sveriges kvinnojourer definierar

hedersrelaterad utsatthet och hur de beskriver män och kvinnors förutsättningar för integration och

delaktighet i det Svenska samhället. Undersökningen kommer alltså att först fokusera på

problematiken i sig för att sedan försöka förklara vilken betydelse hederskontexten och hedersrelaterad

utsatthet får för individens integration på både strukturell och institutionell nivå.

Etiska hänsynstaganden
För att det ska kännas tryggt att delta i studien vill vi presentera etiska aspekter vi kommer att ta

hänsyn till. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer innebär att intervjupersonerna måste samtycka till

intervjun. Intervjun är frivillig samt att den intervjuade när som helst kan återkalla sitt samtycke. De

individer som kan tänkas ställa upp på intervju kommer att få förhandsinformation om studien och

etiska aspekter. Intervjumaterialet kommer att förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av

detta och vi kommer att avpersonifiera namn i studien för att inte röja någons identitet. Intervjuerna

kommer att antecknas eller om godkännande ges av individen spelas in. När studien är examinerad

kommer allt intervjumaterial förstöras/raderas.

Med vänliga hälsningar

Susanne Henriksson Meri Charchan

susanne.henriksson(at)student.esh.se meri.charchan(at)student.esh.se

076050475
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Bilaga 2 – Samtycke till intervju

Samtycke till intervju

Jag har tagit del av den information som finns i det bifogade informationsbrevet och

samtycker till att bli intervjuad. Jag är också medveten om att jag kan ta tillbaka mitt

samtycke och att medverkan i studien är frivillig. Jag godkänner också att intervjun kan

komma att spelas in på band.

Underskrift av undersökningsperson

__________________________________
Ort, datum
__________________________________
Underskrift
_________________________________
Telefonnummer

Underskrift av student

__________________________________
Ort, datum
__________________________________
Underskrift
__________________________________
Telefonnummer



73

Bilaga 3- Intervjuguide

Inledande frågeställningar
-Hur länge har du arbetat på XXXX och vilka arbetsuppgifter har du?

-Kan du berätta om organisationen/verksamheten?

-Vilken målgrupp riktas ert arbete emot?

-Vilken erfarenhet har du av arbete med hedersproblematik?

-Vilken utbildningsbakgrund har du och är den kopplad till hedersproblematik?

Hedersrelaterad utsatthet
-Hur skulle du beskriva hedersrelaterad problematik?

-Hur har du upplevt era klienters beskrivningar av hedersproblematiken?

-Hur skulle du förklara orsakerna till hedersrelaterad utsatthet?

-Hur tänker du om hedersrelaterad utsatthet och annat våld i nära relationer. Kan du se någon skillnad?

-Hur skulle du beskriva en hotbild som är hedersrelaterad och inte påverkad av andra faktorer tex.

Tonårsrevolt, psykisk ohälsa?

-Upplever du att det finns faktorer i samhället eller hos individen som påverkar hedersmoralen?

Integration och hedersrelaterad utsatthet
-Hur skulle du beskriva integrationen för individer som lever under hedersrelaterad utsatthet?

-På vilket sätt tror du att integrationen kan skilja sig från individer som inte lever under

hedersrelaterad utsatthet?

-Upplever du att det finns skillnad mellan manlig och kvinnlig integration för personer som lever med

hedersnormer?

-Hur upplever du att era klienter upplever sina möjligheter och begränsningar i att integrera sig med

samhället?

-Vilka konsekvenser kan integrationen innebära?

-Hur ser du på samhällets roll och ansvar i integrationen av individer som lever i hedersrelaterad

utsatthet?

-Kan du berätta om er roll i integrationen av individer som lever med hederrelaterad utsatthet?

-Har du något du vill tillägga, som du inte tycker att vi belyst under intervjun?

Tack för din medverkan!


