Källa:
Citatklipp ur NCK/ Kunskapsbanken
http://www.nck.uu.se/

………………………………………..
Siv-Britt Björktomta
Titel: Doktorand
Lärosäte: Göteborgs universitet
Institution: Institutionen för socialt arbete
E-post: siv-britt.bjorktomta@socwork.gu.se

Presentation
Siv-Britt Björktomta forskar om tjejer i mångkulturella sammanhang. Hennes avhandling har
sin upprinnelse i regeringens stora satsning som påbörjades 2003, efter mordet på Fadime
Sahindal och som avslutas under 2012. Under denna period har hedersrelaterat våld
definierats och kategoriserats samtidigt som ett ”nytt” socialt problemområde har
konstruerats. I media, i offentliga dokument och utredningar samt projektbeskrivningar och
utvärderingar har tjejer i mångkulturella sammanhang ofta kategoriserats som ”utsatta
flickor”, ”flickor i patriarkala familjer” eller ”flickor utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck”.

Nuvarande forskningsprojekt
Titel
I skuggan av oskuld och heder - Om unga kvinnor som lever med begränsningar av sitt
sociala liv och sin sexualitet (arbetsnamn).
Beskrivning av projektet
Studien bygger på intervjuer med elva unga kvinnor med utländsk bakgrund mellan 16-20 år
och som själva har uttryckt att de lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och
sexualitet. Hur beskriver de unga kvinnorna själva sin situation, sina familjer och det
problemområde som har kommit att definieras och kategoriseras som ”hederskultur” och
”hedersrelaterat våld och förtryck”? Kärnan i studien är (familje)relationer med
maktdimensioner såsom kön och generation. Studien rör sig inom två spänningsfält där det
första handlar om generation och rör förhållandet mellan föräldraauktoritet och barns
beroende och utsatthet. Det andra spänningsfältet handlar om kön och rör konflikter mellan
mäns överordning och kvinnors underordning. Utifrån den franske sociologen Pierre
Bourdieus begrepp habitus och symboliskt våld undersöks hur socialisationsprocessen ser ut i
dessa familjer. Vidare beskrivs hur normer, värderingar och gränser överförs från den äldre
till den yngre generationen samt de unga kvinnornas relationer till övriga familjemedlemmar

utifrån deras olika positioner i en patriarkal familjeorganisering. Hur ser de unga kvinnornas
handlingsutrymme ut och var går gränserna? Vad händer om en ung kvinna överträder
gränserna? En central frågeställning är hur ”våldsverkligheten” i familjerna kan beskrivas och
förstås. En viktig distinktion mellan familjerna är förekomsten eller frånvaron av fysiskt våld.
Studien undersöker de olika uttryck av våld, inte nödvändigtvis fysiskt våld, som de unga
kvinnorna beskriver och analyserar hur dessa påverkar de unga kvinnornas rörelse i det
sociala rummet.
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