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Titel  

Title 
Att skapa en invandrare - 
Hjältar, offer och förbrytare 
 
 
 
Sammanfattning 

Studien bygger på en analys av svenska tidningars skrivelser kring verksamheten Sharaf Hjältar, en verksamhet tillsatt 
av den feministiska organisationen Elektra. I denna studie visar jag på hur bland annat invandrare, kultur samt 
kvinnoförtryck som sker bland svenska invandrare gestaltas i svensk media. Fokus har legat på att visa hur media, 
genom att stereotypifiera och stigmatisera kulturer, beteenden och identiteter skapar en bild av invandrare i det 
svenska samhället. Studien visar hur invandrare framställs som bland annat en homogen grupp som fungerar i 
kollektiva former samt hur invandrare sätts i en stark motsatsbild till ”svenskar” och ”svenskhet”. I studien 
behandlas således även konstruktionen av ”vi” och ”dom”.   
 
 
Nyckelord 

Keywords  
Invandrare, etnicitet, media, kultur, Sharaf Hjältar 
 
 
 
 
 



Förord 
 Jag hoppas att min studie, trots min kanske inte så lätthanterliga användning av det svenska 
språket, kan ge läsaren en förståelse av de problem som diskuteras i den. Jag hoppas att den ska 
kunna bidra med, om inget, något. 

Jag vill främst tacka min handledare Catarina Lundqvist för bra tips och råd och därefter vill jag 
tacka alla er som har stått ut med mig under arbetets gång, speciellt er, som har tagit sig tid att 
diskutera idéer med mig.   
 
Azra Bajric  
2007-04-11 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE 2 
FRÅGESTÄLLNINGAR 2 
DISPOSITION 3 
MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 3 
ETIKISKA REFLEKTIONER 4 
TIDIGARE FORSKNING 4 
JOURNALISTIKENS ANSIKTE 4 
”DE ANDRA” 5 

METODOLOGISKA OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 6 

SOCIALKONSTRUKTIONISMEN SOM TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 6 
KRITISK DISKURSANALYS SOM METODOLOGISKT VERKTYG 7 
DEN TREDIMENSIONELLA MODELLEN AV NORMAN FAIRCLOUGH 8 
TEORETISKA PERSPEKTIV 10 
STIGMA 10 
ETNICITET OCH IDENTITET 11 
GENUS OCH KÖN 12 

ANALYS 12 

MÄN SOM HJÄLTAR KVINNOR SOM OFFER 12 
RÄDDAREN I NÖDEN 13 
SHARAF HJÄLTAR, EN ”SVENSK” STOLTHET 15 
DEN ”ONDE” INVANDRARMANNEN 16 
GÄNGMEDLEMMARNA 16 
HAN HAR EN ”KALL” ATTITYD 18 
KVINNOFÖRTRYCK SKER ENBART BLAND INVANDRARE 19 
KULTUREN 21 
FAMILJEN FRÅN HEDERSKULTUREN 21 
FRIGÖRELSEN OCH DEN ”SVENSKA” FOSTRAN 23 
”VI” HAR MAKTEN ATT FÖRÄNDRA ”DE ANDRA” 26 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 28 



SLUTORD 30 

REFERENSER 32 

LITTERATUR 32 
INTERNET 33 
ARTIKLAR 33 



 1

Inledning  
 

Under perioden 2003-2007 har 200 miljoner kronor avsatts för att bistå flickor och pojkar, 
unga kvinnor och unga män som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Målet är att öka 
kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck, att förändra attityderna hos dem som anser 
att en familjs heder är beroende av flickors och kvinnors uppförande samt att behovet av 
platser i skyddat boende ska tillgodoses1. 

 

Det ovanstående citatet är taget ut artikeln ”Våldutsatta kvinnor”, från den svenska regeringes 
hemsida. I en artikel där skribenten diskuterar ämnet ”våld mot kvinnor” tilldelas en särskild del 
av den till hedersrelaterat våld. Som vi kan se ur det ovanstående citatet har det svenska samhället 
gett problemet hedersrelaterat våld stor uppmärksamhet.   

  Många av oss känner till att Fadime Sahindal mördades den 21 januari år 2002 av sin far och 
brottet dömdes som hedersrelaterat våld. Svensk media gav fallet stor uppmärksamhet och 
diskussionen kring hedersrelaterat våld blomstrade upp. Från tv, radio, Internet till tidningar 
diskuterades det om hur hedersförtrycket och våldet bland svenska invandrare artar sig. Trots de 
till synes goda intentionerna har medierapporteringen om hedersrelaterat våld och hedersmord 
oftast innefattat stereotypa bilder av hur ”invandrarmannen”/killen och 
”invandrarkvinnan”/tjejen är. Media har under de senaste åren som gått gett en svartmålad bild 
av vad det innebär att vara invandrare genom att generalisera alla invandrargrupper och koppla 
dem till kvinnoförtryck, manlig patriarkat och rädsla. Invandrarbegreppet har även ofta använts i 
stämplingsprocessen av kvinnors underordning och främlingskap i manliga miljöer2 och 
dessutom har medias användning av begreppet ”heder” i relation till begreppet ”invandrare” 
oftast ansetts vara missgynnande för de svenska invandrarna.  

  I år, fem år efter Fadimes död, är debatten om hedersrelaterat våld fortfarande aktuell. Den 21 
januari år 2007 hölls minnesstunden för Fadime Sahindal och media fick återigen upp ögonen för 
ämnet ”heder”. SVT 1 (Sveriges Television) visade den 16 januari år 2007 en film gjord av 
regissören Frida Kempff. Filmen handlar om en organisation vid namn Sharaf Hjältar som 
arbetar i syfte med att förebygga hedersrelaterat våld. För att läsaren ska kunna förstå vad 
organisationen bygger på följer en närmare förklaring:  
  

Om hedersförtrycket ska bekämpas effektivt i vårt samhälle räcker inte insatser med skyddat 
boende och stödåtgärder riktade till tjejer. Vi måste även satsa resurser på att männens 
värdesystem och beteende förändras.3

 

                                                 
1 http://www.regeringen.se/sb/d/1946/a/55404 , 2007-02-02  
2 Paulina de los Reyes, Det problematiska systerskapet. Om svenskhet och invandrarskap inom svensk genushistorisk forskning, i 
Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, (red) Paulina de los Reyes, Irene Molina och 
Diana Mulinari,.  (Stockholm, 2002) s. 43. 
3 http://www.elektra.nu/db/artiklar/sharaf.htm  , 2007-01-31   

http://www.regeringen.se/sb/d/1946/a/55404
http://www.elektra.nu/db/artiklar/sharaf.htm
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Den feministiska organisationen Elektra4 tillsatte år 2003 en grupp individer vars uppgift är att i 
koppling till Elektras verksamhet arbeta med förebyggandet av hedersrelaterat våld. Det 
föregående citatet motiverar Elektras mål med bildandet av gruppen Sharaf Hjältar. Arbetet med 
Sharaf Hjältar går ut på att en tillsatt grupp killar, med invandrarbakgrund, reser runt i Sveriges 
skolor och informerar ungdomar om de problem som finns runt hedersrelaterat våld. Tanken 
bakom verksamheten är att ungdomar som arbetar inom den ska förändra andra ungdomars 
attityder till hedersförtryck. Ett annat mål är att förändra attityder hos den manliga målgruppen 
som är i åldersgruppen sjutton och uppåt, därav anledningen till varför de som arbetar i gruppen 
består av killar5.  

    I denna uppsats diskuteras det om hur media har, under de senaste fyra åren sedan gruppen 
Sharaf Hjältar bildades, diskuterat kring verksamheten. Målet med studien är att se hur 
mediedebatten kring Sharaf Hjältar ser ut samt hur svenska invandrare, genom denna debatt, 
gestaltas. 

Syfte  
I studien ämnar jag att ta reda på hur det inom media talas om organisationen Sharaf Hjältar samt 
åtgärderna relaterade till förebyggandet av hedersrelaterat våld. Det intressanta i denna studie är 
att den har likheter med tidigare forskning men det som skiljer den åt är angreppssättet genom 
vilket jag närmar mig problemområdet. Killarna som arbetar i Sharaf Hjältar är av 
invandrarbakgrund och samtidigt engagerade i att ”ordna upp” en situation som enligt tidigare 
mediala debatter kring ämnet, skapas och inte ”ordnas” av invandrare. Mitt syfte är således att se 
om skrivelserna kring Sharaf Hjältar bidrar till att förändra, upprätthålla eller reproducera 
ytterligare stereotyper kring invandrare.  

   Syftet är inte att undersöka ”fallet” Sharaf Hjältar eller hedersrelaterade fall som har skett, 
även om studien kommer att baseras på en granskning av mediedebatterna kring dessa, utan det 
är istället att se hur den specifika mediedebatten har utformats och möjligtvis förändrats. Jag vill 
också tydliggöra att jag är medveten om att det existerar en hedersproblematik i det svenska 
samhället och i denna uppsats vill jag inte kritisera de insatser som görs utan tyngden ligger på att 
se i vilka sammanhang talet om Sharaf Hjältar uppstår samt hur effekterna av mediedebatten ser 
ut. Genom det vill jag också se om media har ändrat eller bevarat sina tidigare fördomsmönster6 i 
skrivelserna om hedersrelaterat våld och invandrare.  

Frågeställningar 
• På vilka sätt uttrycks genus, etnicitet och kultur i medias rapportering kring Sharaf 

Hjältar?  

                                                 
4 Elektra är en feministisk och antirasistisk organisation som arbetar med att bekämpa hedersförtryck.  
Källa: http://www.elektra.nu/frameset/om_oss/index.htm, 2007-02-01   
5 http://www.elektra.nu/db/artiklar/sharaf.htm  , 2007-01-31 
6 Ylva Brune, Stereotyper i förvandling, svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar,  (Delstudie 11) 2000 s. 19 

http://www.elektra.nu/db/artiklar/sharaf.htm
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• Den tidigare forskningen har visat att media har en tendens att skapa dikotomierna ”vi” 
och ”dom” i samhället, mellan ”svenskar” och ”invandrare”.  I denna studie vill jag ta 
reda på om mediedebatten kring Sharaf Hjältar kan göra detsamma.  

 

Disposition 
Avsnitten som följer är Material och avgränsningar samt Etiska reflektioner. I dessa två 
avsnitt presenterar jag mitt empiriska material samt mina etiska överväganden. Avsnittet som 
därefter följer är Tidigare Forskning som har två underavsnitt: Journalistikens ansikte samt 
De andra. I detta avsnitt diskuterar jag kring tidigare slutsatser och studier som har gjorts om 
liknande ämnen. Därefter följer min presentation av metoden som användes vid analysen av 
materialet samt teorierna som analysen bygger på. Dessa presentationer görs i avsnitten: 
Metodologiska och teoretiska utgångspunkter som leder till avsnittet Kritisk diskursanalys 

som metodologiskt verktyg och underavsnittet som heter Den tredimensionella modellen av 

Norman Fairclough. Teoripresentationen görs i avsnittet Teoretiska perspektiv som har fyra 
underavsnitt: Stigma, Etnicitet och identitet, En imaginär gemenskap samt Genus och 

Kön. Därefter presenteras resultaten av analysen i avsnittet Analys med rubrikerna och 
underrubrikerna: Män som hjältar, kvinnor som offer: Räddaren i Nöden, Sharaf Hjältar, 

en ”svensk” stolthet. Den onda invandrarmannen: Gängmedlemmarna, Han har en kall 

attityd, Kvinnoförtryck sker enbart bland invandrare. Kulturen: Familjen från 

hederskulturen, Frigörelsen och den ”svenska” fostran och ”De” har makten att förändra 

”De Andra”. Till sist följer avsnitten: Reflektioner och Slutord där jag diskuterar och 
reflekterar kring studiens resultat.  
 

Material och avgränsningar  
Då mitt syfte är att analysera hur svenska invandrare framställs genom mediedebatten kring 
Sharaf Hjältar samt hur talet, inom media, om verksamheten ser ut har jag valt att avgränsa min 
studie genom att analysera olika artiklar skrivna om Sharaf Hjältar. Då media kan vara ett väldigt 
brett fält att studera ansåg jag att denna avgränsning var passande.  Artiklarna som analyseras har 
jag bland annat hittat med hjälp av sökmotorerna www.mediearkivet.se samt www.presstext.se . 
Jag har även sökt artiklar på olika tidskrifters sökmotorer och Internet-resurser. Några av 
artiklarna har varit publicerade i pappersformat medan andra enbart är tillgängliga på Internet. Jag 
har försökt att söka material på flera olika håll för att materialet inte skulle bli allt för ensidigt.  

Artiklar som analyseras ligger inom en väldigt lång tidsperiod, från år 2004, ett år efter Sharaf 
Hjältar bildades till år 2007. Antalet analyserade artiklar är 23 stycken. Jag är medveten att denna 
långa tidsperiod och antalet artiklar kan ge en viss problematik men jag anser trots det att valet 
var nödvändigt för att mitt syfte, som är att se hur talet om Sharaf Hjältar är och har varit, ska 
kunna uppfyllas. Vad jag även har märkt, av den tidigare forskningen, är att en avgränsning av 

http://www.mediearkivet.se/
http://www.presstext.se/
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studien är nödvändig men att den inte behöver innebära snäva slutsatser vilket också betyder att 
en tydligt avgränsad studie, trots sitt snäva innehåll, går att applicera på en större skala.  
 

Etikiska reflektioner  
De artiklar som jag i denna studie väljer att analysera är tillgängliga för allmänheten och jag anser 
att innehållet i dessa inte behöver betraktas som känsligt. Dock är jag medveten att min 
forskarroll kommer att ha en stor betydelse för hur dessa tolkas och min tolkning kanske inte 
kommer att vara tillfredställande för alla läsare. Det som kan ske är att skribenter, till de artiklar 
som analyseras, kan känna sig missförstådda och utpekade men min avsikt är inte att peka ut 
någon av skribenterna eller någon av tidningarna där dessa har publicerats. Min avsikt är istället 
att analysera olika fördomsmönster som finns i skrivelserna kring Sharaf Hjältar.  

  Min användning av begreppet invandrare kan vara varierande genom denna studie. Oftast 
försöker jag ge en förklaring till hur och i vilket sammanhang begreppet finns med i men jag är 
medveten om att eventuella missuppfattningar kan förekomma vid läsandet av uppsatsen.  
  Enligt Nationalencyklopedin definieras invandrare som: ”invandrare, immigrant, person som 
flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i 
Sverige minst ett år”7. Forskaren Paulina De Los Reyes menar att begreppet invandrare är 
problematiskt då det innefattar en heterogen grupp människor som har vandrat in i det här 
landet8 Jag ska i denna uppsats bland annat använda mig av de samhällskonstruerade begreppen 
”invandrarkille”, ”invandrartjej” och så vidare men enbart för att påvisa punkter i analysen. Jag 
kommer att använda mig av citationstecken vid användningen av dessa begrepp.  
 

Tidigare forskning  
I detta avsnitt ska jag ge en kort översikt över de studier och forskningsprojekt som har gjorts 
inom liknande problemområden. Nedan följer översiktliga presentationer av tidigare resultat som 
olika studier har visat.  

Journalistikens ansikte  
Ylva Brune, som är verksam vid institutionen för journalistik och masskommunikation vid 
Göteborgs universitet, skriver i sin studie, Stereotyper i förvandling, svensk nyhetsjournalistik om 
invandrare och flyktingar, om journalistikens bidrag till skapandet av stereotyper och klassificeringar 
av svenska invandrare. Brune menar bland annat att de forskare som studerar journalistiken 
måste se bortom att söka efter journalistens eget uttrycka åsikter och istället söka efter 
fördomsmönster som grundar sig i kulturella och/eller etniska stereotyper. Författaren skriver 
                                                 
7 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212806&i_word=invandrare 2007-03-29 
8 Paulina de los Reyes, Det problematiska systerskapet. Om svenskhet och invandrarskap inom svensk genushistorisk forskning, i 
Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, (red) Paulina de los Reyes, Irene Molina och 
Diana Mulinari,.  (Stockholm, 2002) s 32.  

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212806&i_word=invandrare
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även att journalisternas uppgift är att återspegla verkligheten men att journalister genom detta 
samtidigt medverkar i det kulturella och nationella identitetsskapandet9.  Tesen kan vi även se i en 
annan studie som behandlar ämnena media, journalistik och skapandet av ”de andra”. I en av 
statens offentliga utredning, Mediernas Vi och Dom, Mediernas betydelse för den strukturella 
diskrimineringen, för åtta olika författare, inklusive Ylva Brune, diskussioner kring medias sätt att 
konstruera bilden av den svenska invandraren. Det som framkommer ur denna studie är bland 
annat att de som är journalistikstuderande ges en utbildning som redan är byggd på de vedertagna 
föreställningarna kring ”vi” och ”dom” tänkandet och på detta sätt blir en färdigutbildad 
journalist bärare och reproducerare av institutionella tankebanor. Det innebär att det finns flera 
maktcentra som delvis styr journalistens egna tankebanor 10.  
 

”De andra” 
Då det i skrivelserna om hedersrelaterat våld ofta hävdas att våldstypen enbart sker bland familjer 
med invandrarbakgrund har de svenska invandrarna, av media, blivit stämplade för att 
kvinnoförtryck är något som enbart sker bland invandrargrupper i det svenska samhället. 
Hedersmordsdebatten 2002, som uppstod efter mordet på Fadime Sahindal, gav journalister 
runtom i Sverige en hel del att skriva om. De artiklar som publicerades under den aktuella 
perioden har analyserats av flertal forskare. I boken Debatten om hedersmord, Feminism eller Rasism, 
ger nio författare sin analys av hur det svenska samhället, från massmedia till statens lagar och 
förordningar, hanterade arbetet med fall som uppstod i samband med hedersrelaterat våld11. 
Massoud Kamali, docent i sociologi, som är en av bokens skribenter menar att mediedebatten 
kring detta ämne främst grundade sig i de kulturella föreställningarna kring ”vi” och ”dom” 
tänkande där exempelvis ”svenskar” framställdes som att vara det ”goda” i samhället medan 
invandrare som det ”opålitliga”. Det som oftast framkom ur mediedebatterna var hur islam samt 
betydelsen av den geografiska platsen låg till grund för skeenden av dessa våldsbrott. Kamali 
skriver att ”islam”, ”Mellanöstern”, samt ”kulturen” var några av de ”sanningar” som media 
använde sig av vid rapporteringen kring hedersrelaterat våld för att kunna ge orsak till det som 
skedde12. 

 Även Ylva Brune har i studien, Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass och Etnicitet i det 
postkoloniala Sverige, gjort en undersökning av tidningar och skrivelser kring invandrare i svenska 
dagstidningstexter under 1970 – talet. Det som framkommer ur Brunes studie är att kvinnor och 
män med invandrarbakgrund har genom olika mediala debatter, kring bland annat hedersrelaterat 
våld, fått fasta kategorier inom vilka de benämns än idag. Brune menar att dessa kategorier eller, 
som författaren väljer att kalla dem för, prototyper är ”invandrarmannen” och 
                                                 
9 Regeringskansliet, MENA-Projektet, Ylva Brune, Stereotyper i förvandling, svensk nyhetsjournalistik om invandrare och 
flyktingar, Delstudie 11 2000   
10 SOU, Mediernas Vi och Dom, Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, 2 006:21 
11 Stieg Larsson, Cecilia Englund (red.) Debatten om hedersmord, feminism eller rasism. (Stockholm, 2004)  
12 Massoud Kamali,  Media, experter och rasismen,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, Cecilia 
Englund (Stockholm, 2004) s. 21 ff.  



 6

”invandrarkvinnan” där den förstnämnda symboliseras av drag som att vara misshandlare, styrd 
av patriarkatet, orationell och den andra prototypen präglas av egenskaper som offer, förtryckt 
och okunnig. 

   Ur studien framkommer det även att dagstidningarna som analyserades framställer det 
svenska samhället som en utopi, präglad av modernitet och civilisation medan den invandrade 
befolkningen kan ses komma från en dystopi där ”djungelns lag” råder. Brune menar också att 
media använder sig av dessa stereotyper och prototyper för att kunna ge det svenska samhället ett 
bättre ”självförtroende”.  De egenskaper som tilldelas de svenska invandrarna leder till att ett ”vi” 
och ”dom” tänkande uppstår. 13

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter  

Socialkonstruktionismen som teoretisk utgångspunkt 
Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann skriver att den värld som vi lever i är socialt 
konstruerad samt att identiteten skapas och formas av olika sociala processer. Dessa processer 
bidrar till att vidmakthålla och modifiera identiteter samt även sociala strukturer i samhället. 
Enligt Berger och Luckmann växer identiteten fram ur relationen mellan individen och samhället 
och för att en analys som min, av sociala relationer och strukturer ,ska kunna utföras krävs det att 
forskaren sätter identiteten i förhållande till individens verklighet14. Berger och Luckmann 
perspektiv tar avstamp i det socialkonstruktivistiska tänkandet enligt vilket den sociala 
verkligheten är en mänsklig och social konstruktion som skapas genom den sociala interaktionen 
i vardagslivet. Utgångspunkten i detta tankesätt är att människor genom social interaktion tolkar, 
konstruerar och omtolkar den sociala verkligheten och kunskaper15. Då jag är intresserad av att se 
hur olika föreställningar kring invandrare byggs upp anser jag att detta perspektiv är passande för 
min studie. Socialkonstruktionismen är således fungerande som teori för uppsatsen och underlag 
för metoden. Vivien Burr (lektor i psykologi vid Huddersfields universitet) skriver att det inte 
finns någon entydig definition av vad socialkonstruktionismen är men författaren menar att det 
däremot finns förklaringar på vad socialkonstruktionismen präglas av. Burr sammanställer dessa 
kort, i fyra punkter, för att klargöra vad socialkonstruktionismen kan vara:   
 

1. För det första innebär socialkonstruktionismen ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
förgivettagen kunskap. Detta betyder att socialkonstruktionismen förhåller sig kritiskt 
mot vedertagna antaganden som till exempel ifrågasättande av hur könsroller är 
konstruerade.  

                                                 
13 Ylva Brune ”Invandrare i mediearkivets typgalleri”, i Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige red. Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (Stockholm, 2002) 
14 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi- Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. (Falun, 
1998) s. 200 ff. 
15 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000) s. 11 ff.  
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2.  Därefter menar Burr att synen på hur vi individer uppfattar vår värld förklaras utifrån 
socialkonstruktionismen som historiskt och kulturellt präglad.  

3. För det tredje menas det inom socialkonstruktionismen att kunskap upprätthålls av 
sociala praktiker. Individer skapar världen genom att konstruera den i vardagliga 
mellanmänskliga relationer.  

4. Till slut menar Burr att man inom socialkonstruktionismen ser kunskap och social praktik 
som samarbetande. Det innebär att om samhället är på ett visst sätt idag, går den alltid att 
förändra med ytterligare kunskap.16 

 
Den sistnämnda punkten i Burrs beskrivning är speciellt av vikt för denna studie då jag ska 
försöka klarlägga hur synen på invandrare i det svenska samhället är för nuvarande för att den 
kanske ska kunna förändras i framtiden.  
 

Kritisk diskursanalys som metodologiskt verktyg 
För att genomföra min analys använder jag mig av kritisk diskursanalys vilken också tar sin 
utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt såväl som metodologiskt som 
teoretiskt instrument.  Socialkonstruktionismen som är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier 
om kultur och samhälle17 gör, som ovannämnt, metoden passande för min studie. 
 

Syftet med den kritiska diskursanalysen är att kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva 
dimensionen hos sociala och kulturella fenomen och förändringsprocesser i 
senmoderniteten18.  
 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips (verksamma vid Roskilde universitet) menar att 
en diskurs utgör ett bestämt sätt att tala om och förstå världen19 och detta begrepp kan definieras som en 
uppsättning föreställningar, innebörder, metaforer, påståenden och berättelser som tillsammans skapar en 
tolkningsram för specifika händelser eller fenomen. Vidare kan diskurser ses som historiska konstruktioner som 
ger mening och betydelse genom att kategorisera och särskilja.20

 Inom den kritiska diskursanalysen menas det att diskursiva praktiker skapar men även 
reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper. Dessa kan exempelvis vara 
mellan kvinnor och män, klasser och mellan etniska majoriteter och minoriteter21. Effekterna av 
diskursiva praktiker betraktas som ideologiska effekter22.  Ideologi har en stor betydelse inom den 
                                                 
16 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism (New York, 1995) s. 1 ff.   
17 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism (New York, 1995) s 11.  
18 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (2000, Lund) s. 67.    
19 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (2000, Lund) s 7. 
20 Paulina De los Reyes, Mångfald och differentiering,. Diskurs, olikhet och normalisering inom svensk forskning och samhällsdebatt  
(Borås, 2001) s. 12.  
21 Paulina De los Reyes, Mångfald och differentiering,. Diskurs, olikhet och normalisering inom svensk forskning och samhällsdebatt  
(Borås, 2001) s. 69.  
22 Paulina De los Reyes, Mångfald och differentiering,. Diskurs, olikhet och normalisering inom svensk forskning och samhällsdebatt  
(Borås, 2001). s. 69.  
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kritiska diskursanalysen då som (professorn) Norman Fairclough menar, ideologier är 
representationer av världen som kan bidra till att producera, reproducera men även upprätthålla 
ojämlika maktförhållanden i samhället. En kritisk diskursanalys bidrar således till att ideologins 
position och dess bidrag till skapandet av makt blottläggs23. Då, som tidigare nämnt, syftet är att 
klargöra hur Sharaf Hjältar (som är killar vilka tillhör flertalet av minoritetsgrupperna i det 
svenska samhället) framställs av media ligger tyngdpunkten vid det sistnämnda, maktförhållandet 
mellan etniska majoriteter och minoriteter samt kön i det svenska samhället. Den kritiska 
diskursanalysen är utformad för att bland annat blottlägga dessa ojämlika maktförhållanden i 
samhället och dess uppgift är också att genom detta avslöjande av orättvisor luckra upp 
diskurserna och ge möjlighet till en social förändring24. Målet med den kritiska 
språkmedvetenheten är att den ska ge människor större kunskap om hur de texter som 
konsumeras är utformade och vad de bidrar med. Individen ska själv kunna se hur den text som 
hon läser begränsar hennes tolkande av verkligheten och på detta sätt kan individen få en chans 
att göra motstånd25.  

Jag ska härnäst presentera Norman Faircloughs modell efter vilken jag kommer att arbeta, 
modellen som enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips är den mest utvecklade 
inom kritisk diskursanalys för analys av förhållandet mellan språkbruk och samhälle26.  
 

Den tredimensionella modellen av Norman Fairclough 
Faircloughs modell bygger på tre dimensioner utifrån vilka forskaren ska kunna analysera sitt 
empiriska material. Denna modell lämpas även vid forskning av kommunikation och samhälle27, 
en forskning som jag i denna uppsats utför. Den tredimensionella modellen är en förklaring av 
vad varje fall av språkbruk (som en kommunikativ händelse) är och enligt Fairclough består den 
av tre dimensioner.   
 

1. För det första består den av ”text” eller bild men kan även vara en blandning av dessa 
två28. Texten är enligt Fairclough öppen för tolkning29 och inom analysen av texten är två 
nyckelbegrepp viktiga: transitivitet och modalitet30. Genom att analysera transitivitet är man 
intresserad av att klarlägga de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha.31 
Analysen av modaliteten innebär att forskaren ska ta reda på hur meningssatserna är 

                                                 
23 Norman Fairclough, Analyzing Discourse- Textual analysis for social research, (London, 2000) s. 9.  
24 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s 70. 
25 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 92.  
26 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 93.  
27 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 74.  
28 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 74. 
29 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Oxford, 1992) s. 75.  
30 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Oxford, 1992) s.. 87.  
31 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Oxford, 1992) s.. 87.  
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uppbyggda och hur de kopplas till den som skrivit dem. Med andra ord olika modaliteter där 
talen förbinds på olika sätt med sitt påstående32. 

2. För det andra är den kommunikativa händelsen (språkbruket) en diskursiv praktik inom 
vilken produktion och konsumtion av texten sker33. Inom den diskursiva praktiken sker 
också reproduktion av sociala relationer, identiteter och system34. I min uppsats handlar 
det om hur svenska invandrare, som en social kategori, reproduceras och uppfattas. 
Interdiskursivitet är ett nyckelbegrepp som används när forskaren analyserar den diskursiva 
praktiken. Genom interdiskursivitet kan forskaren se vilka andra diskurser som texten 
bygger på35. Exempelvis, som tidigare forskning visar, existerar det flertal diskurser kring 
invandrare och svenskar samt dikotomin mellan dessa två. Denna diskurs bygger bland 
annat på modernitetsdiskursen där det svenska samhället framställs som en utopi i 
relation till andra samhällen som framstår som dystopier. Dessa, tidigare diskurser, 
kommer även att uppmärksammas i min studie.   

3. För det tredje är den en social praktik inom vilken den kommunikativa händelsen ingår i36. 
Winther Jørgensen och Phillips skriver att när forskaren väl har funnit en specifik social 
praktik, ”social verklighet”, som han/hon kan intressera sig för och när denne har 
utformat forskningsfrågor kring ett problemområde i den sociala praktiken bör då en 
komplettering av analysen göras. Detta då med hjälp av ytterligare teorier som finns kring 
det specifika ämnet. Genom att använda sig av ytterligare teorier undersöker forskaren, på 
ett tvärvetenskapligt sätt, relationen mellan den diskursiva och den sociala praktiken37. I 
min analys ska jag använda mig av teorier som etnicitet, stigmatisering, den föreställda 
gemenskapen och genus för att kunna klarlägga hur media genom sina rapporter kring 
Sharaf Hjältar framställer invandrare. 

 
Eftersom den sociala praktiken, enligt kritiska diskursanalytiker, både konstituerar en social 
verklighet och konstitueras av andra sociala praktiker38 innebär det att ”texten” i Faircloughs 
modell både formar och formas av den sociala praktiken39 vilket innebär att ett förhållande 
existerar mellan den första och den sista dimensionen i modellen. Platsen där ”resultatet” av detta 
förhållande gestaltas utgörs av den diskursiva praktiken40. Jag ska i likhet med detta analysera 
förhållandet mellan media och den samhällsbild, ”verklighet”, de ger av invandrare som finns i 
det svenska samhället. Denna konstitutiva process innebär också att medias produktion av olika 
kategorier, stereotyper, inte är en helt ofarlig konstruktion av verkligheten utan också en 
konsekvens som kan innebära påverkan på människors vardag. Det beror på att människor kan 

                                                 
32 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Oxford, 1992) s.. 88.  
33 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Oxford, 1992) s. s. 24.  
34 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Oxford, 1992) s. 65.  
35 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 86.  
36 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s 74.  
37 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s 83.  
38 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s 67-68. 
39 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s 75. 
40 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s 75. 



 10

börja agera utifrån medias framställningar av invandrare. Genom detta bidrar media med att 
legitimera ytterligare skapanden av stereotyper. Enligt Winther Jørgensen och Philips är den 
kritiska diskursanalysen ett bra redskap för systematisk lingvistisk textanalys av konstruktionen av 
grupper41 För att analysen ska kunna lyckas kompletterar jag den med ytterligare teorier som jag 
härnäst kommer att presentera.  

 

Teoretiska perspektiv  

Stigma  
Sociologen Erving Goffman skriver om stigma som är en teori om stämplingsprocesser och 
förklaringar på hur individer i samhället skapar olika kategorier av människor för att lättare kunna 
se vilka de själva är. Goffman menar att stigma kan delas upp i tre typer som går att urskilja, den 
första som är stigma beroende på kroppsliga missbildningar, den andra är stigma som drabbar 
personer med personlighetsdrag som av normen i samhället anses bero på viljesvaghet, 
exempelvis alkoholism och sista typen av stigma är den ”tribiala” vilken innebär stigma som 
skapas i relation till ras, nation och religion. Den sistnämnda stigmatypen anser jag är passande 
för min analys i denna studie då den behandlar de tre ämnen, ras, nation och delvis religion, som 
kommer att prägla diskussionen i studien. Men vad innebär då stigma? 

Goffman skriver att stigma är en process varigenom olika kategorier av människor i samhället 
skapas. En individ kan ha vissa ”drag” som avviker från samhällsnormen och för dessa drag kan 
individen bli stämplad och även igenkänd.  Exempelvis, som tidigare studier har visat, stämplas 
alla kvinnor med invandrarbakgrund som ”invandrarkvinnor” som lever under patriarkala 
omständigheter.  

Goffman skriver att den stigmatiserade personen rent av inte ses som fullt mänsklig på grund 
av sin avvikelse från samhällsnormen. Detta bidrar vidare till att samhället och de som anses sig 
vara ”normala” i relation till den stigmatiserade individen använder sig av olika 
diskrimineringsmetoder för att påvisa den avvikandes underlägsenhet.  

Det är av vikt att nämna att ”den tribiala” stigmatypen är något som, enligt Goffman, 
reproduceras från generation till generation vilket innebär att dess mönster är svår att avbryta42. 
Att invandrare i det svenska samhället stämplas, stigmatiseras och generaliseras bidrar till en 
orättvis behandling av det svenska samhällets invandrargrupper. Jag ska i denna studie bland 
annat försöka ta reda på hur den ”tribiala” stigmatypen artas i den svenska mediedebatten kring 
Sharaf Hjältar som är killar med invandrarbakgrund. 

                                                 
41 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 177. 
42 Erving Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet,  (New Jersey, 2004)  
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Etnicitet och identitet  
Begreppet etnicitet kan vara komplext att fastställa och definitionen av begreppet kan variera 
beroende på vilket sammanhang det används i. Professorn i socialantropologi, Thomas Hylland 
Eriksen skriver att:  
 

Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som 
kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av 
regelbunden interaktion43.  

 
Eriksen tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och väljer att definiera 
begreppet etnicitet som en social identitet kännetecknad av metaforsikt eller fiktivt släktskap44. 
Etniska grupper kan således skapas i relation till andra grupper där konstruktionen av den egna 
etniska gruppen innebär att en definition av ”det annorlunda” måste göras, en definition av hur 
det andra är45. Eriksen menar att ett grundläggande drag för etniciteten således är tillämpningen 
av systematiska distinktioner mellan den egna gruppen och de som finns utanför den. Det 
innebär att en kategoriseringsprocess tar fart där dikotomierna ”Vi” och ”Dom” skapas. Något 
som bland annat framkommer ur denna process är stereotypifiering. Stereotypifiering bidrar med 
att en grupp individer kan utmärka en annan genom olika föreställningar om hur den andra 
gruppen är46. Tidigare forskning har visat att svenska invandrare stereotypifieras genom ett antal 
olika processer för att kunna betraktas som ”det annorlunda”. Eriksen förklarar att stereotyper är 
nödvändiga då de bland annat ger individen en känsla av att hon förstår samhället och sin 
komplicerade omgivning. Hon kan genom användningen av stereotyper rättfärdiga privilegier och en 
ojämlik tillgång till samhällets resurser 47 och dessutom används stereotyper för gränsdragningar 
mellan den egna gruppen och de utomstående48. Eriksen skriver också om individens sociala 
identitet där författaren menar att denna skapas i samband med att den upplevs som hotad. 
Tidigare forskning pekar på att invandrare har utgjort ett hot för den övriga svenska befolkningen 
genom att ha en annan etnisk bakgrund och kultur. En etnisk identitet kan vara av stor betydelse 
för att den kan, som Erikson menar, vara psykologiskt lugnande för individen i så kallade 
”oroliga” tider:  
 

I den moderna världen, som oftast upplevs som en värld av lättflyktighet och osäkert, 
kan det förflutna vara en viktig källa för självrespekt och personlig autenticitet49.   
 

Den etniska identiteten ger individen en känsla av att det förflutna är kontinuerligt och 
sammanhängande50.  
                                                 
43 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 22.  
44 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 22. 
45 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 19. 
46 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 35. 
47 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 35. 
48 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 35. 
49 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 89. 
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Etnicitet och den etniska identiteten kopplas ofta, men inte alltid, till en nationell tillhörighet. 
Benedict Andersson menar att nationen utgörs av en föreställd politiskt gemenskap inom vilken 
individerna i denna gemenskap har, sedan århundraden tillbaka, byggt upp grundläggande 
principer som den föreställda gemenskapen bygger på. Andersson menar att dessa gemenskaper, 
som existerar i nationen, kan kännas igen genom det sättet som de föreställs på. Denna 
föreställda gemenskap, menar författaren, bygger på en sammanflätad ”broderskap” och en djup 
kamratskap som individen är villig att kämpa och dö för. Nationen som bygger på nationalismen 
samt den föreställda gemenskapen som genomsyrar den är, enligt Andersson, föreställningar 
konstruerade genom ett antal historiska perspektiv. Andersson summerar dessa historiska 
händelser genom tre kulturella skeenden som är, skriftspråkets utveckling, som underlättade för 
det religiösa transkontinentala broderskapet, tänkandet om samhällets orientering kring ett högre 
maktcentra samt tidsuppfattningen som bidrog till individens nyfunna medvetande om sin egen 
och nationens livshistoria som därefter kunde jämföras med andras51.  

Genus och kön 
Sociologerna Candace West och Don H. Zimmerman skriver i boken Doing Gender, Doing 
Difference: inequality, power and institutional change att individer samhället, genom olika sociala 
processer, ”gör genus” vilket senare får sin betydelse i hur olika könskategorier är konstruerade. 
Teorin om att genus är en social konstruktion tar avstånd från det traditionella synsättet som 
präglades av det biologiska om vad som anses vara ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Synen på att 
kön är socialt konstruerat tar avstamp i ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket jag har använt 
mig av som utgångspunkt i min teoribildning.  

West och Zimmerman menar att en individ har flera olika identiteter som exempelvis att vara 
maka/make, medborgare, vän och så vidare men dessa identiteter underbyggs alltid av det som vi 
gör till en självklarhet och det är att vi är ”kvinnor” respektive ”män”52. 

 

Analys 

Män som hjältar kvinnor som offer 
I analysen av skrivelserna kring Sharaf Hjältar framkommer ett tydligt genus samt könsperspektiv 
som tydliggör för dikotomin ”man” och ”kvinna” samt skillnaden som finns mellan könen. Bland 
annat visar analysen att skrivelserna, kring Sharaf Hjältar, representerar en traditionell bild av vad 
som anses vara ”kvinnligt” respektive ”manligt” samt vad som uppfattas vara ”genuint” manligt.  
Skrivelserna som analyseras i denna del av studien präglas av ett stänk ”maskulinitet” samt av de 
traditionella könsrollerna som gör kvinnan till det svagare könet som är i behov av att ”räddas”. 
                                                                                                                                                         
50 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Falun, 1998) sid. 89.  
51 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning , (1992, Göteborg)  
52 Candace West , Don H. Zimmerman, Doing Gender, Doing Difference: inequality, power and institutional change, (2002 
New York)  
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Feministen och filosofen Simone de Beauvoir menar att kvinnors underläge gentemot männen 
har berott på att deras könstillhörighet har lagt dem i en position som har inneburit 
begränsningar i kvinnans levnadsmöjligheter. Inom det traditionella genusförhållandet mellan 
mannen och kvinnan har mannen, i en större utsträckning, haft friheten och möjligheten att göra 
vilka livsval han vill, medan kvinnan inte har haft det. De Beauvoir menar även att det finns en 
dikotomi i samhället som utgörs av ”mannen” och ”det andra”. Enligt författaren har mannen 
utgjort samhällsnormen, samt varit ”subjektet” i samhället, medan kvinnor varit tvungna att agera 
utifrån denna norm vilket har lagt dem i en position av att vara samhällets ”sekundära”, alltså 
”det andra könet”53. Problematiken som presentares i denna del av analysen bottnar i att 
skrivelserna kring Sharaf Hjältar missgynnar kvinnans position i samhället då de legitimerar och 
normaliserar den traditionella genusordningen. Analysen visar även hur ”invandrarkvinnas” 
underlägsenhet gentemot män och kvinnor i det svenska samhället reproduceras genom 
skrivelserna kring Sharaf Hjältar. I beskrivningarna, kring Sharaf Hjältars insatser i förebyggandet 
av hedersrelaterat våld, framstår kvinnor med invandrarbakgrund som ”offer” medan Sharaf 
Hjältar gestaltas som riktiga hjältar som således har till sin uppgift att rädda ”offren” som utsätts 
för det hedersrelaterade våldet. Analysen visar även vilken bild av ”invandrarkvinnan” som 
gestaltas genom skrivelserna samt hur denna bild står i kontrast till bilden av ”invandrarmannen”. 
I denna del av analysen diskuterar jag även hur Sharaf Hjältar framstår som en svensk 
”uppfinning” och en lyckad modell som killar med invandrarbakgrund bör se upp till och 
efterfölja för att kunna kategoriseras som ”normala” samhällsmedlemmar och ”riktiga” män.  
 

Räddaren i nöden  
 

Med motivationen "Till lysande förebilder för unga män, som genom sitt modiga och 
rakryggade ställningstagande arbetar mot all slags våld och hedersförtryck" gick årets Lilla 
vitsippepris till Sharaf hjältar i Sollentuna. Genom att förändra kommande generationers 
värderingar hoppas de kunna bekämpa alla former av hedersrelaterat våld.54  
    

I det ovanstående citatet väljer skribenten att inleda artikeln med ord som användes för 
motiveringen till att Sharaf Hjältar vann Lilla vitsippepriset55. Ord som: till lysande förebilder56, unga 
män57, modiga och rakryggade ställningstagande58 är det första som läsaren av artikeln möts av. De tre 
olika meningssatserna visar en bild av hur en man bör vara för att kunna uppfattas som ”manlig”.  
Sociologen Robert William Connell skriver att pojkar, genom tiderna, har uppmanats till att bete 
sig på ett ”manligt ” vis och flickor på ett ”kvinnligt”. Enligt Connell har pojkar haft uppgiften att 
                                                 
53 Simone De Beauvoir, Det andra könet, (Ungern, 1986)  
54 http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml , 2007 - 04- 04 
55Kristdemokraterna,Värnamo, prisutdelning  
http://www.varnamo.kristdemokraterna.se/nyheter/vitsippspriset.html  2007- 04 - 04 
56 http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml 2007- 04 - 04 
57 http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml 2007- 04 - 04 
58 http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml 2007- 04 - 04 

http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml
http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml
http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml
http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml


 14

bete sig som hårda, tuffa och starka medan flickor uppmanats till att vara bärare av skönhet, 
utseendefixering och så vidare. Connell skriver att samhället lever in sig i de redan konstruerade 
genusrollerna vilket innebär att en reproduktion av könstillhörighet fortsätter.59 Med orden, som 
de ovanstående, beskrivs killarna i Sharaf Hjältar som bland annat ”rakryggade” och ”modiga” 
vilket bidrar till att deras personlighetsdrag definieras som ”manliga”. Även skrivelserna kring 
Sharaf Hjältar visar på hur tjejer, och i detta fall ”invandrartjejer”, behöver försvaras av män:  
 

Tidigare har man i Sverige mest tittat på hur man kan skydda tjejer som hotas av 
hedersförtryck. Om Sharaf hjältar lyckas ändra attityder hos den yngre generationens killar så 
kanske behovet av att skydda tjejer inte kommer finnas i framtiden.60

       

 
Tidigare har man i Sverige mest tittat på hur man kan skydda tjejer som hotas av hedersförtryck.”61 De 
ovannämnda orden talar om för läsaren att tjejer som lever inom hedersrelaterade 
levnadsförhållanden, definieras som den grupp av kvinnor som har behövt mest”62 stöd och skydd 
i det svenska samhället.  Tjejer med invandrarbakgrund får genom påståendena egenskaper av att 
behöva vara i behov av skydd och ”räddning” vilket kan leda till att läsaren uppfattar dem som 
svaga och hjälplösa. Ylva Brune skriver, med hänvisning till Åström (1985), att 
”invandrarkvinnor” representeras som en motbild till folkhemsutopin, om den moderna och 
självständiga kvinnan som har frigjort sig från de reproduktiva sysslorna som att städa och diska.  
”Invandrarkvinnan” beskrivs som ett okunnigt offer för sin hierarkiska samt patriarkaliska 
familjesituation63.   

Skribenten, till citatet, menar vidare att Sharaf Hjältar är de som ska få stå för den stora 
uppgiften att ”rädda” dessa offer. Deras uppgift är, enligt skribenten, att lyckas ändra attityder hos 
den yngre generationens killar64 för att en ändring ska kunna ske. Detta kan tolkas som att det är 
killarnas ansvar att klara av den ”stora” uppgiften, att frigöra ”invandrartjejer”.  Det leder oss 
tillbaka till skapandet av den traditionella könsrollsordningen som jag diskuterade ovan, vilket i 
sin tur bidrar till att killen med invandrarbakgrund blir den som har ansvaret för att rädda tjejen 
med invandrarbakgrund. Paulina de Los Reyes skriver att ”invandrarkvinnor” görs till kollektiva 
bärare av en traditionell kvinnoroll65 och genom skribentens ord kan vi se att både ”invandrarkillen” 
och ”invandrartjejen” görs till bärare av de traditionella könsrollerna.  

                                                 
59 R. W. Connell, Om genus, (Göteborg,2002) s. 13 ff.  
60 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
61 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
62 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
63 Ylva Brune , ”Invandrare” i mediearkivets typgalleri” , i Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige, (red) Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari,.  (Stockholm, 2002) s. 153 ff.  
64 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
65 Paulina de los Reyes, Det problematiska systerskapet. Om svenskhet och invandrarskap inom svensk genushistorisk forskning, i 
Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, (red) Paulina de los Reyes, Irene Molina och 
Diana Mulinari,.  (Stockholm, 2002) s. 41.  
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Sharaf Hjältar, en ”svensk” stolthet  
 

   Många av dem har rötter i hederskulturer och hoppas på att ändra sina framtida barns 
värderingar.66   

    

Rötter i hederskulturer67 och framtida barns värderingar68 visar oss att skribenten tydligt syftar på att 
barn till invandrare är de som bör arbeta på sina värderingar, de värderingar som de har fått eller 
kan komma att från den, som framställt, skrämmande ”hederskulturen”, kulturen som deras egna 
föräldrar härstammar ifrån.  

Läsaren av artikeln kan få en bild av att alla killar som har rötter i de så kallade ”hederskulturer” 
måste botas, omvandlas och förändras för att kunna duga till det svenska samhället. Med detta 
sänder media en bild av att det just är ”invandrarkillar” som bör förändras. Om ”invandrarkillar” 
uppfattar detta budskap kan de också få en känsla av att de inte duger till. Verksamheten Sharaf 
Hjältar kan i denna situation likna en ”schablon” som tjänar till för att visa hur män och killar 
med invandrarbakgrund kan lyckas i det svenska samhället, men enbart om de är villiga att 
förändras, i annat fall, som vi härnäst kan se, presenteras de som ”misslyckade”:  
 

Sju unga killar med invandrarbakgrund har tagit som sin uppgift att bekämpa det hedersrelaterade 
våldet mot kvinnor i Sverige. De vill få framför allt andra invandrarkillar att bryta en gammal 
kvinnofientlig tradition.69  

 

Skribenten inleder artikeln med att upplysa läsaren om att Sharaf Hjältar har en 
invandrarbakgrund70 samt att de vill få andra invandrarkillar att bryta en gammal kvinnofientlig tradition71. 
På detta sätt lyckas skribenten koppla ”invandrare”, ”kvinnofientlighet” och ”tradition” ihop. 
Om killar med invandrarbakgrund läser denna artikel kan de börja identifiera sig med det som 
skribenten menar, att de måste ”bryta” sig ur sin kvinnofientliga tradition vilket kan skapa en 
ambivalens i deras eget identitetsskapande. De kan börja känna sig som ”odugliga” samt mindre 
”manliga” då de tillhör en kultur som förtrycker kvinnor, vilket enligt artikeln är något som aldrig 
förekommer inom den ”svenska” befolkningen. På det sättet kan skrivelserna kring Sharaf Hjältar 
manipulera ”invandrarkillarnas” inställning till sin egen självuppfattning samt ”manlighet” vilket 
kan visa sig att bli ett stigma på deras identiteter. Erving Goffman menar att om en man inte 
känner att han uppfyller kriterierna för vad som, enligt samhällsnormen, anses vara manligt kan 
han börja uppleva sig själv som oduglig, ofullständig samt underlägsen vilket kan bidra till att han 

                                                 
66 http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml, 2007- 04 - 04 
67 http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml, 2007- 04 - 04 
68 http://metro.se/se/article/2006/05/29/10/1437-24/index.xml, 2007- 04 - 04 
69 Dagens Nyheter, 2007-01-16  
70 Dagens Nyheter, 2007-01-16 
71 Dagens Nyheter 2007-01-16 
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utvecklar en fientlighet mot sin omgivning72. Ett stigma på personen kan leda till kluvenhet hos 
individen då denne inte kan leva upp till de standarder och normer som förväntas av samhället73.  

Vad händer med alla de ungdomar som inte har möjlighet, chans eller kanske vilja att bli som 
Sharaf Hjältar? Ska de betraktas som ofullständiga individer i det svenska samhället? Frågor som 
då kan dyka upp hos ”invandrarungdomarna”, efter att av media ha blivit stämplade som 
”misslyckade” är: Vem är jag? Vilken kultur har jag? Varför är inte min kultur duglig åt det 
svenska samhället?  
   Sharaf Hjältar presenteras i skrivelserna som ”riktiga” män, i kontrast till andra 
”invandrarkillar” och verksamheten, Sharaf Hjältar, framstår som en lyckad saga, där det svenska 
samhället har lyckats förändra några ”invandrarkillars” värderingar och genom resocialisering 
gjort dem till ”korrekta” samhällsmedborgare.  Det svenska samhället är inget som skrivelserna 
diskuterar uttryckligt men det står i bakgrunden, mellan raderarna, som det som får stå för frihet 
och jämställdhet. Kamali skriver att mediala bilder av invandraren är förenklade karikatyrer 
utmålade av media för att skapa ett ”vi” och ”dom” tänkande74.  
 

Den ”onde” invandrarmannen  
I denna del av analysen kan vi bland annat se hur skrivelserna kring Sharaf Hjältar avbildar 
”invandrarkillen” och ”invandrarmannen” som bland annat förbrytare och brottslingar. I texterna 
kan vi se hur skribenterna kontrasterar den ”svenska” mannen mot mannen med 
invandrarbakgrund och genom detta bidrar de till att den ”svenska” mannen och hans brottsliga 
åtgärder normaliseras medan ”invandrarmannens” brott svartmålas och utpekas. Medias 
kategoriseringar och stereotypifieringar kan leda till att ”invandrarmännen” i det svenska 
samhället faller en position under de ”svenska” männen i samhällshierarkin. Analysen som följer 
visar på hur skribenterna väljer att definiera killar med invandrarbakgrund som bland annat 
gängmedlemmar och ungdomsbrottslingar och därefter visar analysen hur kulturen får stå som 
anledning till att ”invandrarmannen” är en ”lagbrytare”.  
 

Gängmedlemmarna  
 

Så nu är gänget av syrianer, turkar, kurder, somalier, libaneser och en chilenare mer 
sammansvetsat än någonsin.75

 
NU SKA HELA gänget ut och föreläsa på skolor, stötta och peppa andra killar. Erkan Top är 
glad över allt stöd han hittills fått av sina svenska kompisar, men visst finns det en oro också.76

                                                 
72 Erving Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet,(New Yersey, 2004) s.  133.  
73 Erving Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet,(New Yersey, 2004) s.  133. 
74 Massoud Kamali, Media, experter och rasismen,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, Cecilia 
Englund (Stockholm, 2004) s. 21.  
75 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=514579&previousRenderType=6, 2007- 04 - 04 
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Dessa två föreliggande citat finns i artikeln Hjältarna som tar strid mot hedersvåld77 och jag använder 
mig av båda två för att visa på hur Sharaf Hjältar, genom att, av skribenten, presenteras i relation 
till sin kulturella bakgrund, kan av läsaren uppfattas som bland annat före detta kriminella och 
brottslingar. Det beror främst på att vokabulären som skribenten använder sig av när denne 
skriver ordet gäng78 kan ge läsaren en felaktig uppfattning om vad som egentligen menas. Ordet 
”gäng” kan ha flertal betydelser men när det sätts i relation till en uppräkning av olika 
invandrarbakgrund, som skribenten gör när han skriver gänget av syrianer, turkar, kurder, somalier, 
libaneser och en chilenare79, kan läsaren, på grund av den tidigare dominerande diskursen kring 
brottliga ”invandrarkillar”, uppfatta att även Sharaf Hjältar kan kopplas till brottslighet. Orden 
som följer uppräkningen av etniska bakgrunder är: mer sammansvetsat än någonsin80 och även denna 
mening skapar en bild av hur verksamheten kan kopplas till att handla om kriminalitet. Läsaren 
kan koppla sammanhanget till att det handlar om olika brottsliga gäng där flera killar med olika 
invandrarbakgrund ”hänger” och ”ser om” varandra. Jag tolkar detta som en av medias metoder 
att sätta ”invandrare” i relation till brottslighet.  
  I artikeln Sharaf Hjältar ska få killar att säga stopp81, framkommer det också att killar med 
invandrarbakgrund kopplas till ungdomsbrottslighet och att hedersvåldsproblematiken reduceras 
till att handla om ungdomsbrottslighet:  
 

Om killar visar att de tar avstånd från förtryck och hedersrelaterat våld kan de bli förebilder för 
andra unga, så som Lugna Gatan har stått förebild för hundratals killar. Många unga inom 
Lugna Gatan har tidigare levt i lagens utmarker, men genom kontakt med verksamheten har de 
både förändrat attityder och värderingar.82

 

Verksamheten Lugna gatan sätts i relation till organisation Sharaf Hjältar i det ovanstående 
citatet. Skribenten menar att många unga inom Lugna Gatan har tidigare levt i lagens utmarker men 
genom kontakt med verksamheten har de både förändrat attityder och värderingar83 vilket kan betyda 
att skribenten syftar på att också Sharaf Hjältar och andra ”invandrarkillar” lever eller har levt i 
”lagens utmarker”. Med detta når vi en annan dimension i tolkningen av skrivelserna kring Sharaf 
Hjältar, en dimension som försvårar förståelsen av syftet med verksamheten. Samtidigt som 
hedersrelaterat våld är ett stort problem i det svenska samhället är det kanske fel att påstå att 
problemet kan lösas genom att definiera de som lever inom våldets gränser som att leva i lagens 
utmarker84. Jag anser att hedersproblematikens komplexitet inte beror på ungdomar som har 

                                                                                                                                                         
76 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=514579&previousRenderType=6, 2007- 04 - 04 
77 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=514579&previousRenderType=6, 2007- 04 - 04 
78 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=514579&previousRenderType=6, 2007- 04 - 04 
79 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=514579&previousRenderType=6, 2007- 04 - 04 
80 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=514579&previousRenderType=6, 2007- 04 - 04 
81 http://www.drivkraft.org/object/204/sharafshjaltarskafakillarattsagastopp.htm, 2007- 04 - 04 
82 http://www.drivkraft.org/object/204/sharafshjaltarskafakillarattsagastopp.htm, 2007- 04 - 04 
83 http://www.drivkraft.org/object/204/sharafshjaltarskafakillarattsagastopp.htm, 2007- 04 - 04 
84 http://www.drivkraft.org/object/204/sharafshjaltarskafakillarattsagastopp.htm, 2007- 04 - 04 
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”hamnat fel” i samhället utan kan kopplas till generationer av detta levnadssätt. I detta 
sammanhang sätter skribenten en hel folkgrupp i relation till ”problematiska” ungdomar vilket 
kan minska intresset för problematiken kring hedersrelaterat våld och fokus kan komma att 
hamna på invandrarungdomars ”felaktiga” levnadssätt vilket återigen leder oss till en 
ifrågasättning av deras uppfostran som, enligt media, grundar sig i deras kulturella bakgrund.   
 

Han har en ”kall” attityd  
 

Efter att Fadime hade dödats, tänkte jag ”bra gjort, hon fick vad hon förtjänade." Och alla 
kompisar höll med mig, berättar Ozan Kilig från Botkyrka Orden är iskalla, och ändå låter 17-
årige Ozan egentligen inte grym när han säger dem. Det är mer av ett lugnt konstaterande, ”så 
här tänker många”. Men i dag ser Ozan annorlunda på frågan om hedersmord och hedersvåld. 
Han är en av åtta Botkyrkakillar, alla med rötterna i länder där hedersvåld är vanligt, som fått 
nog av den här sidan av sina hemkulturer. Nu har de bestämt sig för att ändra också andras 
attityder.85    

 
Skribenten berättar i det ovanstående citatet om Ozan Kilig som är en av killarna som arbetar för  
Sharaf Hjältar och hur Ozan såg på hedersrelaterat våld vid den tiden då Fadime Sahindal 
mördades av sin far. Skribenten lägger fokus på att visa sin reaktion på hur Ozan Kilig förhöll sig 
till Fadimemordet. I citatet menar skribenten att Ozan Kilig, en 17-årig kille, ”lugnt konstaterar” 
att det var rätt åt Fadime att blir mördad. Ozans ord verkar förvåna skribenten oerhört mycket 
och han börjar visa på olika förklaringar till varför Ozan måste ha resonerat som han gjorde. 
Genom att skribenten skriver att Ozan förmodligen tänker: så här tänker många86 framställer han 
samtidigt en röst för andra ”invandrarkillar”, en röst som inte är Ozans egen utan skribentens.  
På detta sätt ger skribenten en representation för hur ”invandrarkillar” förmodligen förhåller sig till 
kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld. Skribenten skriver han är en av åtta Botkyrkakillar, alla med 
rötterna i länder där hedersvåld är vanligt87 och genom detta projiceras också bilden av 
”invandrarkillen” som kommer från den kalla och hårda kulturen där hedersvåld anses vara något 
vardagligt och naturligt. Skribentens ord ger en stereotyp bild av hur individer som har rötterna i 
länder där hedersvåld är vanligt88 bör tänka. Att ha fördomar om hur invandrare ”förmodligen” 
tänker skapar en problematik i förståelsen grupper emellan. Chansen om att förstå varandra och 
lära sig om hur olika kulturer fungerar existerar inte då de förutfattade meningarna redan tagit sin 
strid. Ozan framställs, genom skribentens ord, som en känslokall kille vars känslor återspeglar 
hans ”känslolösa” bakgrund och kultur vilket också bidrar till att kulturen där hedersvåld är vanligt89 
stämplas som iskall och tyrannisk. Det kanske är viktigt att ha i åtanke, som Diana Mulinari, 

                                                 
85 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
86 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
87 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
88 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
89 http://www.drivkraft.org/object/204/sharafshjaltarskafakillarattsagastopp.htm, 2007- 04 - 04 
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docent i sociologi vid Lunds universitet, menar, att det är vanligt att se grupper, som av 
samhällsgemenskapen har blivit stigmatiserade, komma att förstärka sin gemenskap genom att 
utveckla strategier för att kunna bekämpa förtryck och rasism90.  
 

Kvinnoförtryck sker enbart bland invandrare 
I detta avsnitt vill jag belysa hur skrivelserna kring Sharaf Hjältar sätter invandrare i kontrast till 
svenskar genom att definiera ”invandrarkillar” med rötter i ”hederskulturen” som 
kvinnoförtryckande och ”invandrartjejer” som hjälplösa. Genom analysen kan vi också se hur 
bilden av ”invandrarkvinnan” står i kontrast till bilden av den ”svenska” kvinnan. Analysen av 
skrivelserna visar även på hur fördomar och stereotyper skapas kring relationen mellan 
”invandrarmannen” och ”invandrarkvinnan”. 

 
Sedan starten i Stockholm för tre år sedan har unga invandrarkillar med rötter i hederskulturen 
sökt kontakt med andra ynglingar och propagerat mot det förtryck som vissa av deras systrar 
utsätts för.91  

 

Med uttalanden som: unga invandrarkillar med rötter i hederskulturen92 ger skribenten en bild av en 
kultur som enbart baseras på kvinnoförtryck, manlig patriarkat och hedersrelaterat våld. Denna 
användning av begreppet förekommer oftast i relation till ordet ”invandrarkillar” vilket skapar en 
dynamik mellan begreppen. Läsaren kan få en känsla av att den så kallade hederskulturen93 är enbart 
uppbyggd kring invandrarkillar och män som har ett patriarkaliskt tänkande. Meningen följs upp 
av: förtryck som vissa av deras systrar utsätts för 94 och genom att skribenten sätter ordet ”systrar” i 
relation till begreppet ”invandrarkillar” skapas bilden av den överbeskyddande 
”invandrarmannen” som, oavsett på vilket sätt, vill ha kontroll över sin ”syster” och därmed 
kvinnorna i sin omgivning. Detta tolkar jag som medias sätt att manipulera läsarens familjära 
känslor för att bilden av ”hederskulturen” ska uppfattas som ett extremt scenario. Skribenten 
skriver vidare: deras systrar95, och jag som läsare lägger märke på användningen av order deras vilket 
kan användas för att lugna läsaren och visa denne att de omtalade fallen handlar om något 
”annorlunda”, något icke ”svenskt”. Genom detta går det även att utläsa hur skribenten menar att 
det enbart är ”invandrarmannen” som har ett ansvar för att förhindra kvinnoförtrycket medan 
den ”svenska” mannen inte behöver oroa sig för denna uppgift då han inte begår dessa brott. 
Media skapar genom detta dikotomin ”vi” och ”dem”, vilket sker genom att ”vi” tillskriver 
”dem” egenskaper som vi inte vill, eller kan, ha96.  

                                                 
90 Diana Mulinari,  ”Hon dog för att hon ville bli svensk”,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, 
Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 75.  
91 Göteborgs-Posten ,  2007- 01- 20 
92 Göteborgs-Posten ,  2007- 01- 20 
93 Göteborgs-Posten ,  2007- 01- 20 
94 Göteborgs-Posten ,  2007- 01- 20 
95 Göteborgs-Posten ,  2007- 01- 20 
96 Ylva Brune, Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism,(1998, Stockholm) s. 29.  
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Kopplingen mellan begreppen ”invandrarkillar” och ”förtryck” kan bidra till att 
kvinnoförtryck som förekommer i det svenska samhället, bland ”svenskar”, normaliseras och 
uppfattas som något minimalt. Det innebär att medias sätt att framställa ”invandrarmannen” som 
kvinnoförtryckande lägger den ”svenska” mannen i en oskyldig position. Medias anledning till 
detta kan vara att de vill distansera det svenska samhället från kvinnoförtryck genom att överföra 
förtrycket till samhällets minoritetsgrupper. Brune skriver att ”svenska” män som begår brott 
beskrivs som psykiskt störda, nerknarkade eller alkoholiserade medan ”invandrarmannens” 
begångna brott tolkas som ett uttryck för en främmande och ”onormal” kulturell bakgrund97.  
 

Att tjejer ska vara hemma, laga mat, ta hand om männen. Att tjejer inte behöver slösa 
bort sin tid med att plugga, och att de definitivt inte ska festa eller träffa killar. Det 
behöver inte vara så i alla familjer, men det är åsikter som genomsyrar samhället som 
deras familjer lever i.98

 
Tjejerna beskrivs som förtryckta då de bland annat inte får lämna hemmet, säga emot männen, 
inte festa eller träffa killar. Bilden av tjejen som lever inom hedersrelaterade förhållanden framstår 
som väldigt traumatisk. Hon beskrivs som ett offer medan männen i hennes omgivning framstår 
som tyranner. Hon blir styrd och han njuter av att styra henne, hon är efter i utvecklingen men 
han har förstått sin makt och sin position i samhället. Han framställs som en ond man som är 
besatt av sitt patriarkaliska tänkande som genomsyrar samhället som deras familjer lever i99.  
Könsrollsförhållandet mellan ”invandrarmannen” och ”invandrarkvinnan", som presenteras i 
dessa skrivelser, beskrivs som komplicerad och problematisk. I relation till den framstår 
relationen mellan könen i det svenska samhället som bland annat oproblematisk, okomplicerad, 
jämställd, förnuftig och hänsynsfull100. Jag kan uppfatta kopplingen mellan det patriarkaliska 
tankesättet och kulturen som orättvis. Detta med tanke på att brutala män och kvinnor finns 
överallt101.  

   I citatet framstår det som att det skulle finnas någon gradvis skillnad mellan 
”invandrarmannens” förtryck av kvinnor och kvinnoförtryck i allmänhet. Kvinnoförtryck 
förekommer även i det svenska samhället, mellan ”svenskar”, och forskning visar även på att 
kvinnoförtrycket i Sverige ökar. Feministen Lena Gemzöe menar att kvinnor i det svenska 
samhället fortfarande står i en underlägesposition i jämförelse med mannen och även den 
”svenska” synen på genus har en konservativ prägel. Kvinnor i det svenska samhället arbetar 
bland annat inom traditionella kvinnoyrken och även merparten av hushållsarbetet och 
barnskötseln ligger inom de ”svenska” kvinnornas ansvar102. Mulinari menar att prostitution, 

                                                 
97 Ylva Brune, Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism,(1998, Stockholm) s. 50 
98 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
99 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
100 Regeringskansliet, MENA-Projektet, Ylva Brune, Stereotyper i förvandling, svensk nyhetsjournalistik om invandrare och 
flyktingar,  (Delstudie 11) 2000 s. 35.  
101 Javiera Rizvi, Debatten om hedersmord är toppen av ett isberg, i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg 
Larsson, Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 11 ff.  
102 Lena Gemzöe, Feminism, (2005, Stockholm) s. 16 ff.  
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pornografi, diskriminering på grund av kön och våld mot kvinnor utgör en vardagserfarenhet för landets 
kvinnor.103 Då kan man fråga sig varför det är av vikt, för media, att stämpla ”invandrarkvinnor” 
och tjejer med en flod av negativa egenskaper? En möjlig förklaring till det kan vi finna i att 
uppfattningen av ”invandrarkvinnan”, som den svaga och hjälplösa varelsen, är nödvändig då 
hon på detta sätt fungerar som ett verktyg som uppmuntrar ”svenska” kvinnors självkänsla och 
självförtroende. Läsarkretsens kvinnor kan, genom att läsa om den ”stackars invandrartjejen” 
känna att de, i relation till dem, är moderna, självständiga och samhällsinriktade104 och på detta 
sätt kan lärarkretsens kvinna distansera sig från kvinnoförtryck och känna att hon, till skillnad 
från dessa tjejer, har det bra ställt.  
 

Kulturen  
Diskussionen kring Sharaf Hjältar tar en annan vändning och killar med invandrarbakgrund 
börjar framstå som ”offer” för sin egen kultur. Till skillnad från den föregående delen i denna 
analys, som behandlar konstruktionen av ”förbrytaren”, präglas dessa skrivelser, som finns kring 
Sharaf Hjältar, av debatten kring hur ”invandrarkillar”, på grund av sin ”oförståndiga” kultur, får 
genomleva svårigheter då de bland annat tvingas till att övervaka sina systarar och de tvingas till att 
förtrycka kvinnor. Analysen visar hur både konstruktionen av ”förbrytaren”, som jag diskuterade 
i den föregående delen, och konstruktionen av ”offret”, som behandlas i denna del, vilar på 
kulturbegreppets användning. Härnäst ska jag visa hur skribenterna, genom att skriva om ”den 
stackars invandrarkillen” skapar en bild av den så kallade ”hederskulturen”.  Jag ska även 
redogöra för hur skrivelserna präglas av en form av kulturterrorism där skribenterna indirekt 
uttrycker sina definitioner av den omtalade kulturen.  
 

Familjen från hederskulturen  
 

Din syster har dragit skam över familjen, hon träffar fel kille. Nu måste du döda henne. 
Tänk dig att få den uppgiften. Tänk dig att din omgivning förväntar sig det av dig, att 
dina släktingar kräver det. För att försvara familjens heder. Hur skulle du göra? Hur 
skulle du tänka?105

     
De ovanstående orden vänder sig direkt till artikelns läsare då skribenten bland annat skriver: Din 
syster106, Nu måste du döda henne107, Tänk dig att din omgivning förväntar sig det av dig108, din familj109, dina 

                                                 
103 Diana Mulinari,  ”Hon dog för att hon ville bli svensk”,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, 
Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 89.  
104 Ylva Brune ”Invandrare i mediearkivets typgalleri”, i Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige red. Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (Stockholm, 2002) s. 164 
 
105 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
106 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
107 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
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släktingar110. Den upprepade användningen av ord som ”du” och ”din” kan ge läsaren känslan av 
att hon involveras i en situation som inte ligger henne nära men som samtidigt vänder sig till 
henne. Då citatet beskriver skrämmande händelser kan det skapa en kuslighetskänsla i läsandet av 
artikeln. Med dessa ord hoppas skribenten på att få läsaren att förstå killarnas position i det 
hedersrelaterade våldet. Men genom meningar som: din omgivning förväntar sig det av dig111 och dina 
släktingar kräver det112  visar skribenten en generell bild av hur den ”kusliga” kulturen ser ut att 
vara. Läsaren kan genom detta skapa sig egna bilder av hur levnadsförhållandena för dessa 
ungdomar ser ut samtidigt som läsarens uppfattning påverkas av den givna mediebilden. Vidare 
kan vi se hur bilden av den ”kusliga” kulturen framställs genom att individer som lever i dessa 
samhällen, av media, framställs som bland annat tyranniska och okänsliga:   
 

Hederskulturen drabbar även männen och pojkarna som tvingas övervaka sina systrar, mödrar 
och kusiner. Och männen får inte heller välja sin kommande partner; ofta tvingas de gifta sig med 
en kvinna som familjen utsett.113  
 

Skribenten skriver att: männen får inte heller välja sin kommande partner; ofta tvingas de gifta sig med en 
kvinna som familjen utsett114. Orden tvingas115 och familjen116 hamnar återigen i relation till varandra. 
Individen från hederskulturen117 framstår i dessa representationer som en individ som lever i ett 
kollektiv. Detta kollektiv tillåter ingen modern individualism utan kräver ”maffialiknande” 
samarbete. I dessa representationer av individer från ”hederskulturen” framstår den svenska 
individen som en modern och civiliserad individualist som har utvecklats flera sekel från ”dom” 
som lever i det traditionella tänkandet. Jag tolkar detta som att media här vill påvisa, genom att 
skriva vilken tyrannisk kärlek föräldrarna från ”hederskulturen” visar sina barn, att det inte enbart 
längre handlar om kvinnoförtryck utan även en form av barnmisshandel vilket betyder att den 
nya diskursen, kring den drabbade ”invandrarkillen” bidrar till ytterligare en stereotyp bild av 
”invandrarfamiljen” från ”hederskulturen”. Genom att media lägger tyngden på dessa stereotyper 
framstår den västerländska kulturen och familjerelationerna som optimala i relation till 
”hederskulturen”.  

Vi kan dock även i många västerländska kulturer se att föräldrar har ett stort inflytande på sina 
barn, allt från vem barnet ska gifta sig med till vilken utbildning och livsval den ska välja. Mulinari 
menar att projektet: ”älska vem du vill” är inget nyfunnet som den västerländska traditionen har 
uppfunnit utan detta projekt har varit närvarande under många tider. Visserligen fick vem som 
helst älska vem de ville men kärleksrelationerna kom inte ostraffade utan homosexualitet, bland 

                                                                                                                                                         
108 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
109 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
110 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx¸2007- 04 - 04 
111 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
112 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
113 Dagens Nyheter, 2007- 01- 16 
114 Dagens Nyheter, 2007- 01- 16 
115 Dagens Nyheter, 2007- 01- 16 
116 Dagens Nyheter, 2007- 01- 16 
117 Dagens Nyheter, 2007- 01- 16 
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annat, ledde till att man brändes på bål, barn som föddes utanför äktenskapet kallades för 
oäktingar och dessutom fanns kyrkan där som straffade för lusten och njutningen. Mulinari 
menar vidare att ”kärlekens villkor” länge har handlat om status, maktutövning samt 
samhällsprestige. På detta sätt kan man koppla det västerländska kärleksprojektet till bland annat 
maktutövning118. Onekligen är inte hedersrelaterat förtryck närvarande i den västerländska 
traditionen men det ”fria västerlandet” som dessa skrivelser gärna vill lyfta upp befinner sig 
fortfarande i en utvecklingsfas. Generationskonflikter är således inget som enbart kan kopplas till 
den ”hedersrelaterade” kulturen utan till de snabba sociala förändringarna samt 
identitetssökandet som finns inom alla familjer119.  

Varför är det viktigt för media att skapa stereotyper som de ovandiskuterade? Paulina de Los 
Reyes menar att denna beskrivning av det kulturella avståndet används för att utmärka 
invandrarnas underläge i det svenska samhället. De Los Reyes menar att ”invandrarstatusen” som 
skapas utifrån de kategoriseringar som existerar i samhället ger upphov till sociala kategoriseringar 
som återskapar hierarkier och bevarar makten120  Ylva Brune skriver att skapandet av ”de andras” 
levnadssituation kan vila på konstruktionen av önskan om att ”vi” har en överlägsenhet i relation 
till ”dem”121.  
 

Frigörelsen och den ”svenska” fostran  
Analysen som följer visar hur konstruktionen av den ”onormala” familjen skapas i syfte för att 
belysa att det ”normala” existerar:  
 

Elgitarrer och taktfasta trummor hörs inifrån byggnaden när jag kommer till Fryshuset. På 
anslagstavlan vid receptionen efterlyser band musiker, och musiker efterlyser band. 
Replokalerna för musik lockar många stockholmsungdomar. Det syns också på alla som bär 
instrumentväskor av olika slag. Andra har med sig utrustning för att åka i 
skateboardanläggningen, träna på gymmet eller på basketplanerna. Sharaf hjältar kommer till 
Fryshuset utan utrustning. Och de kommer inte hit i första hand för att det är kul, utan för att 
de tycker att det är viktigt.122

 

Skribenten menar att andra ungdomar kan ses som fria att göra aktiviteter som passar deras ålder 
medan Sharaf Hjältar kommer: inte hit i första hand för att det är kul, utan för att de tycker att det är 
viktigt123. Skillnaden mellan dessa ungdomar och Sharaf Hjältar tydliggörs och Sharaf Hjältar får 
en egen plats i ungdomskretsen. De ska nämligen ut och göra allvarliga uppgifter till skillnad från 
                                                 
118 Diana Mulinari,  ”Hon dog för att hon ville bli svensk”,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, 
Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 74 ff.  
119 Diana Mulinari,  ”Hon dog för att hon ville bli svensk”,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, 
Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 77 ff.  
120 Paulina de los Reyes, Det problematiska systerskapet. Om svenskhet och invandrarskap inom svensk genushistorisk forskning, i 
Maktens (o) lika förklädnader, Kön, Klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, (red) Paulina de los Reyes, Irene Molina och 
Diana Mulinari,.  (Stockholm, 2002) s. 43.  
121 Ylva Brune, Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism,(1998, Stockholm) s. 30.  
122 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
123 http://www.glod.com/t/Article____436.aspx, 2007- 04 - 04 
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deras jämnåriga vilket ger en seriös bild av verksamheten samt situationen ifråga. Sharaf Hjältar 
tillhör de ”utvalda” som ska besegra ett svårt och främmande problem som andra inte behöver 
handskas med. Det som kan utläsas ur detta är att Sharaf Hjältar måste vara de som besegrar detta 
problem, då problemet angår enbart dem samt deras omgivning och inte resten av befolkningen. 
Det ger ett intryck av att de är en grupp ungdomar vars frihet är mycket begränsad vilket 
automatiskt sätter dem i relation till dessa ”andra” ungdomar som, enligt skribenten, beskrivs 
som ”fria”. Genom konstruktionen av ”invandrarungdomarnas” problematiska livsstil framstår 
svenska ungdomars livssituationer som oproblematiska vilket leder till stereotypa bilder av den 
svenska friheten och jämställdheten skapas124.  
 
 

Elektra har även startat en verksamhet med killar som är beredda att bekämpa det patriarkala 
tänkandet. Killarna får en utbildning i mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. Genom 
denna kan de bli förebilder och ett stöd till andra killar som vill lämna hederskulturen.125

      

 
I det ovanstående citatet kan vi läsa att killar som är beredda på att lämna hederskulturen126 måste 
genomgå en utbildning i bland annat mänskliga rättigheter127 och jämställdhetsfrågor128 för att 
avståndstagandet från det patriarkala tänkandet129 ska kunna bli möjligt. I detta kan vi se att 
skribenten menar att dessa steg i processen är nödvändiga för att ”invandrarkillar” ska kunna bli 
”kvitt” sin gamla kultur. Det är just ”invandrarkillarna” som ska lämna hederskulturen för att 
bekämpa det patriarkala tänkandet. Genom detta påstående framstår det som att patriarkatet inte 
existerar i andra samhällen förutom dessa ovannämnda. Makt, kontroll och våld mot kvinnor 
existerar i alla samhällen och inte enbart i de ”hedersrelaterade”130.  
 
 

Leo Razzak och Hakan Gundogou fick kontakt med Fryshuset när de gick på gymnasiet. Där 
startades ett projekt som gav killarna utbildning om samhället, demokrati, mänskliga rättigheter och 
kvinnors situation.131

 

                                                 
124 Regeringskansliet, MENA-Projektet, Ylva Brune, Stereotyper i förvandling, svensk nyhetsjournalistik om invandrare och 
flyktingar,  (Delstudie 11) 2000 s. 30.  
125 http://archive.corren.se/archive/2005/11/21/ifxjhuk3qdwbekr.xml?category1=1096984640-4, 2007- 04 - 04 
126 http://archive.corren.se/archive/2005/11/21/ifxjhuk3qdwbekr.xml?category1=1096984640-4, 2007- 04 - 04 
127 http://archive.corren.se/archive/2005/11/21/ifxjhuk3qdwbekr.xml?category1=1096984640-4, 2007- 04 - 04 
128 http://archive.corren.se/archive/2005/11/21/ifxjhuk3qdwbekr.xml?category1=1096984640-4, 2007- 04 - 04 
129 http://archive.corren.se/archive/2005/11/21/ifxjhuk3qdwbekr.xml?category1=1096984640-4, 2007- 04 - 04 
130 Javiera Rizvi, Debatten om hedersmord är toppen av ett isberg, i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg 
Larsson, Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 16.  
131http://archive.corren.se/archive/2005/9/13/icfn45sxk5m7syl.xml?category1=1096984640-
4&category2=1096984640-7, 2007- 04 - 04 
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Killarna ska få en utbildning om samhället, demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors situation 132.  
Varför är det viktigt för skribenten att lägga vikt vid att nämna dessa faktorer? Jo eftersom 
killarna i Sharaf Hjältar kan genom detta definieras som ”okunniga” om hur det svenska 
samhället fungerar samt hur ”kvinnors situation” är.  Kamali menar att kvinnoförtrycket lyfts 
bort från dess svenska sammanhang till att enbart gälla ”de andra” och ”deras kulturer” 133 Här framstår 
det svenska samhället, som ska förse killarna med denna utbildning, som en utopi som står i 
kontrast till deras ”kulturella rötter” som framstår som dystopier. Mulinari menar att det svenska 
samhällets självbekräftning sker genom att ”de” ser sig själva som skilda från ”de andra”. ”De 
andra” har inga möjligheter till den individualism som enbart det svenska samhället kan erbjuda. 
På detta sätt tar ”de” sig an uppgiften att förändra ”de andras” invanda kulturmönster. Genom 
att ”de” framstår som ”räddarna” av ”invandrarflickorna” och ”invandrarpojkarna” har ”de 
andra” misslyckats134.  
 

Liknande sammanslutningar borde även kunna arrangeras för fäder och mödrar. Antingen 
genom de föreningar de redan är medlemmar i eller genom mödra- och barnhälsovården. Det 
är endast genom kunskap vi kan få ett samhälle där alla oavsett bakgrund har samma 
rättigheter och skyldigheter. 135

     
 

Ja, genom kunskap kan vi nå det samhälle där alla oavsett kultur eller bakgrund kan nå samma 
rättigheter och skyldigheter. Är detta bilden av det svenska samhället? Skribenten menar att det 
svenska samhället bör kunna ordna samma sammanslutningar136, som har gjorts för Sharaf Hjältar, 
för fäder och mödrar för att kunna förändra även dem och deras kulturella uppfattningar för att 
kunna nå det fridfulla samhället. Alltså är det inte bara dessa ”unga” invandrare som måste 
förändra sig utan deras föräldrar har lika lite kunnighet om ”mänskliga rättigheter” som dem.  
Kritikern Stefan Jonsson menar att nyrasismens diskurs vilar på tanken att Sverige eller Europa 
ses sig själva som frigörare av invandraren där de framställer sig själva i ett ljus av tolerans för den 
hjälpsökande främlingen. Jonsson menar att kulturer genom detta delas upp i två kategorier, där 
den ena utgörs av de företagsamma och progressiva individerna, som söker sig till att förverkliga 
universella värden, medan den andra kategorin består av dessa främlingsfientliga och trångsynta 
invandrare137. I analysen av skrivelserna kring Sharaf Hjältar kan vi se att Jonssons tes har en 
poäng. Då tyngden ligger på att killarna är i behov av att tillänga sig dessa nya kunskaper visas 
också bilden av hur deras kulturella bakgrund inte är tillräckligt ”utvecklad” för att kunna erbjuda 
dem dessa möjligheter.  

                                                 
132http://archive.corren.se/archive/2005/9/13/icfn45sxk5m7syl.xml?category1=1096984640-
4&category2=1096984640-7, 2007- 04 - 04 
133 Massoud Kamali,  Media, experter och rasismen,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, 
Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 25.  
134 Diana Mulinari,  ”Hon dog för att hon ville bli svensk”,  i Debatten om hedersmord, feminism eller rasism (red) Stieg Larsson, 
Cecilia Englund (Stockholm, 2004) s. 30 ff.  
135 Göteborgs-Posten, Acceptera aldrig våldet, 2007- 01- 16 
136 Göteborgs-Posten, Acceptera aldrig våldet,  2007- 01- 16 
137 Stefan Jonsson, De andra, Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism, (1998, Stockholm) s. 287.  
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”Vi” har makten att förändra ”de andra”   
I de föregående analysdelarna har vi bland annat kunnat se hur skrivelserna kring Sharaf Hjältar 
har bidragit till att klassificera invandrare till en kategori bestående av kvinnoförtryck, manlig 
patriarkat, primitiva kulturförhållanden och därigenom begreppet ”hederskulturen” och dess 
användning. I den kommande delen ska jag redovisa för hur dessa skrivelser legitimerar och 
reproducerar maktförhållandet som existerar mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Makten som 
legitimeras bidrar å ena sidan till att den svenska självbilden förbättras men å andra sidan att 
”invandrarnas” position och ställning i samhället och de sociala relationerna minskar och 
avsevärt. Jag ska bland annat visa på hur den imaginära gemenskapen skapas genom skrivelserna 
samt hur en ”kulturterrorism” flödar genom de analyserade texterna.  
 

VI VARKEN KAN ELLER FÅR acceptera att så många unga inte har samma rätt till 
grundläggande mänskliga rättigheter som sina jämnåriga. Det borde vara självklart att unga 
själva ska välja sin partner oavsett kön. Att de inte gifts bort mot sin vilja. Och att de utan 
hänsyn, till familjens eller makens önskemål, väljer den utbildning de själva vill gå för att ta 
några exempel. I dag är detta ingalunda någon självklarhet. Vi står tysta och accepterar att 
tusentals unga i praktiken blir andra klassens medborgare utan samma grundläggande 
rättigheter som vi andra.138  

 
 

VI VARKEN KAN ELLER FÅR acceptera att så många unga inte har samma rätt till grundläggande 
mänskliga rättigheter som sina jämnåriga.139 Skribenten inleder citatet med kapitalbokstäver som 
utrycker att: vi varken kan eller får140 och genom detta dras läsarens uppmärksamhet till den 
inledande meningen. Men vilka utgörs av ”vi” som inte får tillåta att detta, som skribenten menar, 
får ske?  Jo ”vi” är artikelns läsare och skribenten vänder sig direkt till oss som sitter och läser 
denna artikel. Läsaren blir återigen involverad i sammanhanget men inte på något annat sätt än att 
skribenten get just honom/henne makten att vara den som kan förändra den ovannämnda 
situationen.  Det är nu i läsarens händer att definiera sig själv i kontrast mot dessa ungdomar som 
lever i förtryck, terror och rädsla. Skribenten menar vidare att: Vi står tysta141 och genom detta 
väcker det varningssignaler hos läsaren. Denne kan börja fundera över: Står jag tyst och låter detta 
ske? Läsaren är nu plötsligt en del av sammanhanget. Denne har nu en position i diskussionen 
men vilken position som är ämnad åt läsaren återstår att se.  
   Genom att läsaren nu har en känsla av att ett ”vi tillsammans” existerar skapar hon också 
bilden av att ett ”dom” måste existera. Men vilka är då ”dom” och hur fungerar de i relation till 
”oss”?  Jo, genom att ”vi” är de som ska ”förändra”, ”inte tillåta” och ta ansvaret i våra egna 

                                                 
138 Göteborgs-Posten, 2007- 01- 16 
139 Göteborgs-Posten, 2007- 01- 16 
140 Göteborgs-Posten, 2007- 01- 16 
141 Göteborgs-Posten, 2007- 01- 16 
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händer måste ”dom” vara ”de andra” som inte klarar av uppgiften själva. Men frågan återstår, 
vilka är ”dom”?:   
 

Tusentals ungdomars vardag begränsas av hedersrelaterade hot och misshandel. De har 
inte samma grundläggande rättigheter som deras jämnåriga tar för givna. Varför tolererar 
vi att detta fortgår? 142

 
Skribenten menar vidare att: De har inte samma grundläggande rättigheter som deras jämnåriga tar för 
givna.143 Genom detta påstående kan vi se hur skribenten menar att deras jämnåriga144 utgörs av den 
”svenska” ungdomen, vars liv, som jag tidigare nämnde, definieras som oproblematiskt.  
  Plötsligt står det klart för läsaren att ”dom” är folket från ”den hedersrelaterade” kulturen, 
kulturen som vi har makten att förändra, ”fixa” och leda in i moderniteten. ”Vi” är allierade mot 
”dom” och ”vi” har en nyfunnen gemenskap. Jonsson menar att det som vi kallar för hemkänsla 
och kulturell identitet bestäms av våra sätt att ordna, klassificera, skilja ut och värdera145. Genom att 
ett ”vi” har placerats ut i relation till ”dom” har ”vi” genom ett antal moment, som Jonsson 
menar, avskärmat oss själva från ”de andra”. Jonsson skriver att den imaginära gemenskapen inte 
bygger på någon verklig kontakt människor emellan utan på en ”inbillningskraft”. Människor som 
existerar i denna föreställda gemenskap ser sig själva som ett ”vi” och denna essens av tillhörighet 
som individer i ett samhälle känner, menar Jonsson, är enbart bestående av ”föreställningen” om 
det innersta väsens existens och inte av några medfödda egenskaper146.  

Genom att dessa ungdomar, som lever under hedersrelaterat förtryck, sätts i relation till deras 
jämnåriga skapas en kontrast mellan olika grupper där dikotomin ”vi” och ”dom” bildas. ”Dom” 
framstår som annorlunda i relation till ”oss” och ”vi” blir det avgörande begreppet som visar på 
vem som har makten och rättigheten att förändra situationen.  

 
Man måste ut med detta budskap och förändra de gamla attityder som finns hos de 
föräldrar som har svårt att smälta in i den västerländska livsstilen, hur gör ni detta?147

    

Det ovanstående citatet är en fråga som skribenten ställer till Sharaf Hjältar under en intervju. 
Skribenten skriver att budskapet om att den västerländska livsstilen 148 måste nå fler och förändra 
gamla attityder149 . Genom dessa ord framstår den västerländska livsstilen som det enda ”korrekta”, 
det som alla bör leva efter, det som utgör normen för hur ett samhälle bör vara uppbyggt. 
Skribenten menar även att något måste150 göras åt dem som inte än har lyckats smälta in i denna 
livsstil. Stuart Hall, professor i sociologi, skriver att när vi använder oss av begreppet ”väst”, i tal 

                                                 
142 Göteborgs-Posten, 2007- 01- 16 
143 Göteborgs-Posten, 2007- 01- 16 
144 Göteborgs-Posten, 2007- 01- 16 
145 Stefan Jonsson, De andra, Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism, (1998, Stockholm) s. 248.  
146 Stefan Jonsson, De andra, Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism, (1998, Stockholm) s. 259 ff. 
147 http://www.integrationsbladet.nu/intervju/060204_sharaf_hjaltar_vill_stoppa.shtml, 2007- 04 - 04 
148 http://www.integrationsbladet.nu/intervju/060204_sharaf_hjaltar_vill_stoppa.shtml, 2007- 04 - 04 
149 http://www.integrationsbladet.nu/intervju/060204_sharaf_hjaltar_vill_stoppa.shtml, 2007- 04 - 04 
150 http://www.integrationsbladet.nu/intervju/060204_sharaf_hjaltar_vill_stoppa.shtml, 2007- 04 - 04 
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om samhällen och livsstilar, talar vi om ett samhälle som bland annat är utvecklat, industrialiserat, 
urbaniserat samt modernt. Samhällen som de västerländska är, menar Hall, resultat av de 
ekonomiska och politiska samt kulturella utvecklingsprocesserna. Alla samhällen som anses vara 
moderna kallas därför för ”västerländska” oavsett deras geografiska placering.   
  ”Väst”, menar Hall, är ett koncept av idéer om hur samhällen och människor bör vara. 
Användningen av begreppet fungerar, enligt Hall, som en klassificerare av samhällen som 
”västerländska” och ”icke västerländska” där den förstnämnda symboliserar ”bra” samhällen och 
den andra representerar ”dåliga”. Hall skriver att ”Väst” fungerar som ett system of representation151 
vilket innebär att begreppet är konstruerat för att tillåta oss få våra egna bilder och illusioner om 
samhällen, kulturer och människor152.  
   Genom att skriva på detta vis kan skribenten mena att det svenska samhället uppfyller de 
ovanstående kriterierna som behövs för att klassas som ”västerländsk” vilket lägger, om vi ska se 
till Stuart Halls definition av begreppet, alla andra samhällen, som inte än lyckats ”ta till sig” den 
västerländska livsstilen i en underlägesposition.  
 

Avslutande Reflektioner  
I den föreliggande analysen kan vi se hur de analyserade texterna, skrivelserna kring Sharaf 
Hjältar, homogeniserar, kategoriserar och reducerar svenska invandrare till enbart ett begrepp 
med en snäv innerbörd som inte gynnar någon av Sveriges samhällsmedlemmar. Analysen har 
bland annat visat hur begreppet invandrare används i otaligt många former samtidigt som det 
används förutsättningslöst vilket är den största problematiken i dessa texter. Skribenterna, vars 
artiklar jag har analyserat, använder sig av begreppet i samband för att belysa levnadssituationer 
för vissa av Sveriges invandrargrupper men de problematiska begreppen som exempelvis, 
”invandrartjej” och ”invandrarkille” kan vara missvisande då de syftar på alla invandrare i det 
svenska samhället. Då invandrare är en heterogen grupp blir homogeniseringen av gruppen 
vilseledande för läsaren och samhället i stort.  

Det som bland annat framkommer ur analysen av skrivelserna kring Sharaf Hjältar är att 
killarna som arbetar för verksamheten framställs som hjältar i relation till andra killar med 
invandrarbakgrund. Framställningen är oftast orättvis och problematisk då den visar andra 
”invandrarkillar” att de inte kan uppfattas som fullständiga individer på grund av deras brist i att 
engagera sig på samma vis som Sharaf Hjältar gör. Problematiken i denna framställning av Sharaf 
Hjältar växer fram i den orättvisa behandlingen av ”invandrarungdomar”, som i det svenska 
samhället kämpar för att uppnå någon form av status men trots det så bidrar de mediala bilderna 
till att de enbart reduceras till kategorin - problematiska invandrare. Vi kan, genom tidigare 
studier och även i den föreliggande analysen, se att media har en tendens att koppla svenska 
                                                 
151 Stuart Hall,” The West and the rest: Discourse and power”, i”Formations of Modernity. Understanding modern societies”, (red.) 
S, Hall & B, Geiben, (1992, Cambridge)  
152 Stuart Hall,” The West and the rest: Discourse and power”, i”Formations of Modernity. Understanding modern societies”, (red.) 
S, Hall & B, Geiben, (1992, Cambridge) 
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invandrare till brottslighet. På grund av detta tycker jag att en ändring borde ske i medias sätt att 
framställa invandrare när killar med invandrarbakgrund gör något ”bra” istället för något ”dåligt” 
men som vi kan se ur analysen finner media sätt att fördöma kulturer och etniska bakgrunder, 
vare sig det handlar om invandrare som gör goda eller onda gärningar.  

Den nya diskursen, kring den utsatta invandrarkillen, visar att en ny mediedebatt har 
uppkommit när det talas om hedersrelaterat våld och den bygger på att de föräldrar som kommer 
från de så kallade ”hederskulturer” av media stämplas som tyranner mot sina barn. Den nya 
diskursen kan, som jag nämner i analysen, leda till att hedersrelaterat våld börjar uppfattas även 
som barnmisshandel och inte enbart som kvinnoförtryck.  

Metoder som media använder sig av kan bringa otaligt många konsekvenser. En av dessa kan 
vara, som vi kan se ur analysen, att en fientlighet hos samtliga ”invandrarkillar”, i det svenska 
samhället, kan växa. Fientligheten kan arta sig på många håll i samhället och ytterligare problem, 
grupper emellan, kan skapas. Stereotyperna och fördomarna kan på detta sätt bli en verklighet då 
de fungerar som ett stigmatiserande samt provokativt verktyg. Genom detta fortsätter 
reproduktionen av makten då alla de nya diskurserna tycks vila på gamla antaganden.  
Analysen visar även hur media vinklar fenomenet Sharaf Hjältar för att kunna framställa det som 
en ”svensk” uppfinning. En ”svensk” uppfinning i den mån att killarna som arbetar inom 
verksamheten beskrivs som hjältar grundat på att de är uppväxta och/eller resocialiserade i det 
svenska samhället. Jag kan tycka att media, genom dessa skrivelser, ger det svenska samhället äran 
för dessa ”invandrarkillars” engagemang i förebyggandet av hedersrelaterat våld. Ingenstans i 
skrivelserna finns det ett tecken på att även kanske ”invandrarungdomar” vill göra sitt bästa för 
att kunna förändra en problematik som kretsar kring dem.  

Det svenska samhället framstår i skrivelserna som en ”uppfostrare” av de barn och ungdomar 
som, genom skrivelserna, beskrivs som ”vilsna”. Det framkommer i analysen av dessa texter att 
de ”vilsna” ungdomarna får i det svenska samhället nya möjligheter och chanser att förgöra det 
”gamla” som de har fått inlärt. ”Invandrarungdomarnas” förnekelse av sina inlärda beteenden, 
framstår i skrivelserna, som en chans mot frihet och modernitet, en frihet som enbart det 
västerländska samhället kan erbjuda.  

Medias sätt att framställa Sharaf Hjältar som förebilder för andra ungdomar vilar på att 
”invandrarungdomarnas” kulturella bakgrund beskylls för allt det ”onda” som kan ske inom 
”invandrarfamiljen”. Jag använder mig av begreppet ”kulturterrorism” på sina ställen i analysen 
och detta beror främst på hur jag uppfattade att dessa skrivelser behandlade de kulturer som det 
skrevs om. Den kulturella bakgrunden stämplas och reduceras till att enbart handla om något 
dåligt. Man kan fråga sig vad begreppet ”hederskulturen” kan innebära? Läser man begreppet i ett 
sammanhang kopplar man hela den omtalade kulturen till hedersrelaterat våld. Men är inte en 
kultur mer än enbart hedersrelaterat våld och kvinnoförtryck? Min reaktion föll på att dessa texter 
enkelt reducerar en hel kultur till att handla om kvinnoförtryck, manlig patriarkat och 
maktutövning. Jag undrar hur samhället kan förvänta sig att genom ett förtryck kunna förhindra 
ett annat?  
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Det som även framgår i skrivelserna är hur det svenska samhället klassas som modernt, jämlikt 
och fritt i relation till andra samhällen. ”Hederskulturen” som det diskuteras mycket om i dessa 
skrivelser framstår som en dystopi i relation till det svenska samhället. Även om det svenska 
samhället inte diskuteras uttryckligt i texterna finns det där som bakgrundsfaktorn till att dessa 
skrivelser alls är möjliga. Det svenska samhället får genom texterna äran för den solidaritet och 
den trygghet som den ger och bringar. Men vart ligger den inneboende faktorn av behovet av att 
kategorisera individer i olika grupper och former?  

Om vi ser till de tidigare studierna som jag diskuterar kring, i det inledande kapitlet av denna 
uppsats, kan vi se att media har en tendens att använda sig av dessa metoder för att skapa 
dikotomin, som grundar sig i de kulturella föreställningarna, ”vi” och ”dom”.  Då media kan ses 
som en makthavare i samhället kan de också bidra med att befolkningen i det svenska samhället 
uppfattar dessa bilder som självklara och börjar acceptera samhället genom den utsända 
mediebilden. Vi kan dock alltid hoppas på att individen kan förhålla sig mer kritisk till det som 
skrivs. Då fenomen som Sharaf Hjältar kan tyckas vara perfekta möjligheter för media att kunna 
uttrycka sina tidigare fördomsmönster utan att de får en tydlig prägel kan det vara av förståelse att 
individen kan finna svårigheter i att förhålla sig kritisk till det som dessa texter representerar.  

Skrivelserna kring Sharaf Hjältar visar även på hur kvinnor, enligt den traditionella 
genusordningen, kan klassas som underordnade män. Då kvinnor och invandrare är förtryckta i 
samhällsgemenskapen hamnar ”invandrarkvinnan” längst ned på samhällshierarkin. Hon blir 
representerad av ”invandrarmannen” vilket bidrar till att hennes position i samhället osynliggörs. 
Hon reduceras till att handla om det privata vilket kan minska hennes inflytande i det offentliga. 
På arbetsplatsen kan hennes möjligheter, på grund av hennes stämpel, minska och hennes 
inflytande i beslut som rör samhället kan reduceras.  

Analysen visar även hur familjen från den så kallade ”hederskulturen” representeras. Relationen 
mellan ”invandrarmannen” och ”invandrarkvinnan” beskrivs som problematisk och genom detta 
sätts denna som en motsatsbild till den ”svenska” mannen och kvinnans relation. Relationen till 
barnen förklaras också vara annorlunda och dessa särskiljelser kan bidra med att människor 
kategoriserar varandra som olika och genom detta ge varandra olika värde.  

Skrivelserna kring Sharaf Hjältar kan ses som en ”stålmannensaga” där hjältarna utgörs av män, 
män hyllade av samhället. I denna ”stålmannensaga” framstår Sharaf Hjältar som före detta 
brottslingar vars mörka bakgrund har gjort dem starka och förstående. Även Stålmannen hade en 
mörk bakgrund men när han mötte storstaden och den riktiga världen kunde hans manlighet, 
sympati för omgivningen och stryka utvecklas. 
  

Slutord  
Jag har i studien berört ett ämne som består av en problematik, som jag anser är långt ifrån att 
vara uppklarad och avslutad. Min studie kan ses som ett enkelt skrap på ytan av den stora 
problematiken som existerar i samhället. Skapandet av olika samhällsgrupper och gemenskaper är 
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något som funnits i många tider och det har alltid varit lika problematiskt. Jag anser att det enda 
sättet att kunna minska denna problematik är att genom ytterligare forskning och kunskap 
försöka skapa en någorlunda välbalanserad och nyanserad samhällsklimat.  
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