
Av: Hilda Izgi 
 
Handledare: Maria Wahlström 
Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 
Examensarbete 15 hp  
Svenska | hösttermin 2016 
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot 
gymnasieskolan 
 
 
 
 

Etniskt utanförskap i skönlitterär 

läsning – normbrytande eller 

reproduktion av fördomar? 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	
	
	
	

	 2	

Abstract  

Title: Ethnical isolation in literature - norm breaking or a reproduction of stereotypes? 
Author: Hilda Izgi 

Supervisor: Maria Wahlström 

Purpose: The purpose of this study is to clarify and analyze alienation, as a social 

phenomenon described in two teenage books. The study will also examine the creation of 

sympathy towards main characters and what impact the novel as a whole could have on it. 

The intention is also to uncover the role of the Other, as well as to visualize the creation of 

distance between different ethnic groups.  

Method: The study is based on a qualitative text-analysis. It includes four different 

dimensions, including the author’s background and the researcher´s interpretation. 

Conclusion: The study demonstrates that it´s possible to find values in both of the novels, 

and therefore makes it possible to create opinions and statements that may contribute to 

alienation. It also demonstrates that alienation can appear in different forms based on the 

characters different background.  

Question formulation: What attitudes and values towards immigration, ethnicity and 

alienation can be found in the two novels? How are they conveyed in the two novels? What 

differences and similarities could be found in the characters' ethnic alienation?  

Keyword: novels, ethnic alienation, immigrant, the Other, narrative imagination 

Nyckelord: Skönlitterära böcker, etniskt utanförskap, invandrare, den Andre, narrativ 

fantasi 
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1. Inledning 
Sedan länge har människan placerats i fack beroende på kön, klass, etnicitet och nationalitet. 

Skolans roll i att uppfostra demokratiska elever har stor betydelse för hur samhällsutvecklingen ser 

ut i Sverige. En genomsnittselev på gymnasiet går normalt i skolan fem dagar i veckan och blir 

influerad av de värderingar och synsätt som lärs ut i den svenska skolan. Enligt skolans värdegrund 

ska man motverka förtryck och kränkning av andra människor 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund), men trots en allt större globalisering idag 

finns det ännu fördomar och ibland till och med hat mellan kulturer och människor där 

maktrelationer missbrukas och utnyttjas. Man kan säga att det på många olika nivåer fortfarande 

finns en polarisering mellan ”vi” och ”dem”. Tidigare forskning visar att skönlitterär läsning kan ha 

flera effekter på läsaren i förhållande till denna polarisering. Skönlitteratur kan få människor att 

upptäcka hur det är att tillhöra den Andre men också att det finns tendenser till att läsningen av 

skönlitteratur skapar en nedvärderande syn på invandrare och olika etniciteter. Att läsa 

självbiografier eller skönlitteratur som baseras på egna erfarenheter är populärt idag, inte minst 

bland ungdomar. Berättelser skrivna i jag-form ger ofta läsaren en närmre relation till författaren, 

även om den är imaginär, och skapar en större trovärdighet för berättelsen och innehållet. Läsningen 

gör också att läsaren får en ny synvinkel på världen och andra utgångspunkter än den hon eller han 

är van vid.   

Vissa växer upp med en främlingsfientlig syn på invandrare. Den negativa bilden av 

invandraren kan bero på flera orsaker hos barnet, och den här uppsatsen ska jag undersöka 

huruvida skönlitterära böcker kan bidra till den synen. I uppsatsen undersöks två romaner 

där båda uttryckligen har en koppling till författarens bakgrund och liv, vars känslor och 

åsikter kommer till tals genom skrivandet. I böckerna tematiseras utanförskapet, där ett 

tydligt ”vi” och ”dem” kan urskiljas, med fokus på hur etnicitet och tankarna kring den 

Andre kan sägas vara normbrytande eller reproducerar invanda föreställningar.  De två 

romaner som ämnas undersökas i denna uppsats har valts med hänsyn till ett utanförskap där 

ett ”vi” och ”dem” synliggörs. Detta medvetna val har gjorts med intresse för hur 

utanförskap och syn på etnicitet ter sig och huruvida sättet att tänka kring den Andre 

eventuellt reproduceras i samband med läsning om andra etniciteter och tydliga 

kulturkrockar. Martha Nussbaums tankar om skönlitteraturens förmåga att ge läsaren tillfälle 

att leva sig in i hur andra människor har det ligger till grund för uppsatsen och i synnerhet 



	
	
	
	

	 5	

för diskussionen om uppsatsens relevans i skolans värld. Den teoretiska ramen för denna 

uppsats utgörs i huvudsak av ett vi och dom-perspektiv som diskuteras ur olika teoretiska 

perspektiv. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera och tydliggöra samhällsfenomen i form av 

utanförskap som finns i det empiriska materialet. Uppsatsen avser även att undersöka på 

vilket sätt skönlitteratur kan få läsare att sympatisera med huvudkaraktärer i texten.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka attityder och värderingar till invandring, etnicitet och utanförskap förmedlas i 

de två verken? 

• På vilket sätt förmedlas dessa attityder i romanerna? 

• Vilka skillnader och likheter går det att finna hos karaktärernas etniska utanförskap? 

 

1.3 Begreppsdefinition 
Invandrare = ”en 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” 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/invandrare). 

 

Utanförskap = ”det att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhällsliv, 

mellan medlemmar av ett land, folk etc.” 

(http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utanförskap). I 

fortsättningen kommer utanförskap i uppsatsen att betyda etniskt utanförskap, om det inte 

framkommer tydligt.  

 

Etnicitet = ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp” 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnicitet). 

 

Etnisk grupp = ”namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, 

en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, 
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traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet” 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnisk-grupp). 

 

Intersektionalitet = ”samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika 

situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, 

kön och klass” (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet). 

 

 

1.4 Empiriskt material 
 

• Kalla det vad fan du vill, av Marjaneh Bakhtiari (2005) 

Romanen handlar om den persiska familjen Irandoust som kommer till Sverige i 

förhoppning om ett nytt liv utan krig och förtryck. Det är dottern i familjen, Bahar, 

som är huvudkaraktären och som romanen utgår mest ifrån. Familjen kommer till 

Sverige med stora förväntningar på det nya livet men blir förtvivlade när 

kulturkrockarna gör sig alltmer synliga. De kommer till insikt att de inte är 

utvandrare, som de trodde, utan istället invandrare och får smaka på vad det har för 

betydelse i Sverige. Rasistiska fördomar får familjen att både anpassa sig till 

rådande normer men också att göra motstånd i andra situationer. Författaren 

Marjaneh Bakhtiari kallar inte romanen för självbiografi, men säger att den är på 

väg att bli det. Författarens bakgrund stämmer i stora drag överens med bokens 

huvudperson. Bakhtiari är själv född i Iran och flyttade tillsammans med familjen 

till Sverige. Hon beskriver romanen som en samtidsskildring från Malmö, där hon 

numera bor men förklarar att hon tycker att vissa personer och situationer är 

överdrivna i romanen i förhållande till verkligheten. Min utgångspunkt är att 

Bakhtiaris roman är en fiktionaliserad självbiografi 

(http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/nej-det-ar-ingen-sjalvbiografi/).  

 

 

• Mitt okända hemland, av Shanti Holmström (1998) 

Berättelsen handlar om författaren, Shanti, som är adopterad från Indien och växer 

upp i en svensk familj. Såväl författaren som berättelsens huvudperson bär alltså 

samma namn och händelserna i boken behandlar författarens egna upplevelser och 
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romanen är därför mer uttalat en självbiografi. Även Shanti får utstå rasistiska 

påhopp på grund av sin mörka hudfärg och bestämmer sig till slut för att resa till sitt 

ursprungsland med förhoppning om att slippa känna ett utanförskap som hon 

känner av i Sverige, det enda landet hon känner till. Väl i Indien märker hon hur 

hon även är en utomstående där också. Romanen är en självbiografi om hur det är 

att växa upp i ett utanförskap, och ett sökande efter gemenskap.  

 
 
 

1.5 Motivering av material och avgränsning 
Romanerna tillhör den samtida litteraturen och läses fortfarande flitigt av ungdomar, och 

böckerna är lättillgängliga på statliga och kommunala bibliotek. Tematiskt handlar båda 

romanerna om ett slags utanförskap som har sin grund i författarens/berättarens etnicitet 

men utgångspunkterna är olika. I Bakhtiaris roman skildras en familj som flyr från sitt 

ursprungsland och kommer till Sverige, i Holmströms roman är det en flicka som adopterats 

och på det sättet kommit till Sverige. De olika utgångspunkterna innebär att utanförskapet 

kan belysas på olika sätt. För att göra ämnet särskilt relevant för högstadie- och 

gymnasielärare valde jag två ungdomsromaner och författare med en annan etnisk bakgrund 

än svensk. 

 

 
 
 
 
 

2. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras den metod som har använts för studien. Närläsningen av 

romanerna har inkluderat vissa aspekter som har studerats med utgångspunkt i uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Den kvalitativa textanalysen har varit till hjälp inför analysen 

genom att titta på författarens bakgrund och göra rättvisa tolkningar av materialet. Det har 

dessutom varit till hjälp för att studera sammanhanget utanför texten och hur maktrelationer 

i samhället kan skapas och upprätthållas.  
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2.1 Kvalitativ textanalys 
I den föreliggande uppsatsen används en kvalitativ textanalys som metodansats med fokus 

på mänskligt beteende och psykologiska innebörder i texter. Analysmetoden har valts för att 

ge kvalitet i den kvalitativa forskningen som gjorts med utgångspunkt i de två verken som 

använts som undersökningsmaterial. Frågeställningar och syfte anses vara lämpade för den 

kvalitativa forskningen som bedrivits och med hjälp av en textanalys har frågeställningarna 

studerats och besvarats.  

 

Pär Widén, fil. doktor i pedagogiskt arbete, beskriver den kvalitativa textanalysen utifrån tre 

dimensioner: den första dimensionen handlar om den undersökta textens upphovsperson, det 

vill säga författaren, och hur denna är nära kopplad till materialet för att underlätta för 

forskaren att ge genuina resultat vid besvarandet av frågeställningarna. Den andra 

dimensionen behandlar textanalytiska frågor där litterära tolkningar och innehållsmässiga 

egenskaper studeras. Den tredje dimensionen tar upp frågor om sammanhanget utanför 

texten och studerar förhållandet mellan texten och det samhälleliga sammanhanget. Widén 

nämner även en fjärde dimension, en problematiserande dimension (om man önskar bredda 

analysen), där studeras sociala maktrelationer i samhället och hur dessa skapas och 

upprätthålls i sociala relationer (Fejes & Thornberg, 2015:179-185). För att på bästa sätt 

komma åt kunskap med uppsatsens syfte i åtanke, är min avsikt att lägga fokus på samtliga 

dimensioner eftersom alla är relevanta för att besvara uppsatsens analytiska frågor. Den 

första frågeställningen besvaras i första hand med hjälp av första och andra dimensionen och 

de senare frågeställningarna besvaras med hjälp av den andra, tredje och fjärde dimensionen.  

 

I boken Handbok i kvalitativa metoder beskrivs bland annat tolkning som en huvudmetod 

där forskaren använder sig av en flerdimensionell kontext för att tolka ett specifikt 

textstycke, det är den metoden som står till grund för dem olika dimensionerna som använts 

i undersökningen (Fejes & Thornberg, 2015:37). I uppsatsen ska jag främst undersöka 

huvudpersonernas känslor och upplevelser av olika situationer och händelser, men även 

övriga karaktärer i romanerna tas i beaktande.  
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2.2 Problem med kvalitativ textanalys 
Fram till 1960-talet var objektiv forskning den mest framträdande inom det pedagogiska 

forskningsfältet. Generaliseringar och sanningar ledde till teorier som beprövades och gav 

trovärdiga resultat. På senare år har samhällsvetenskaplig forskning växt och en ny 

pluralistisk syn på vetenskap trädde in vilket har lett till att subjektivitet fått större betydelse 

i samhällsvetenskapliga studier (Fejes & Thornberg, 2015:19). Men frågan har uppstått hur 

pass sanningsenligt resultatet är med kvalitativa studier eftersom forskarens subjektivitet 

anses vara icke oberoende av verkligheten som beskrivs. Relationen mellan forskaren och 

det som studeras har med anledning av detta fått kritik, men samtidigt lyfts metodens 

fördelar fram med forskarens tolkning av verkligheten och vikten av det blir ett aktivt 

redskap i tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2015:19-20).  

 

Med hänsyn till det ovannämnda, går det att diskutera ett kritiskt förhållningssätt till 

studiens resultat. Vad gäller generaliserbarheten, är sociala fenomen för föränderliga, 

varierande och kontextbundna för att kunna generalisera studieresultatet, men förespråkare 

av den kvalitativa forskningsmetoden betonar betydelsen av att ge djupare förståelse och en 

bredare insikt för den sociala verklighet som forskaren, det primära instrumentet, interagerar 

med. Inom den kvalitativa metodansatsen går det däremot att tala om en så kallad analytisk 

generalisering där resultatet kan ses som arbetshypotes som fungerar som ett perspektiv 

snarare än sanning för vidare studier (Fejes & Thornberg, 2015:260, 272). 

 

2.3 Validitet och reliabilitet 
Kvalitet i forskning mäts bland annat i validitet som refererar till om man verkligen har 

undersökt det som man avsåg att undersöka. Studieresultatet i denna undersökning är 

förankrat i materialet som har använts och har med lämpliga analysmetoder besvarat de tre 

frågeställningar som ställts till studien. Det är dock svårt att dra generella slutsatser eftersom 

andra analysmetoder än den som använts här kan även de vara lämpade för studien och 

skulle kunna generera andra slutresultat. Ett annat begrepp är tillförlitlighet eller reliabilitet 

som handlar om hur noggrann och systematiskt forskaren har varit under 

undersökningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2015:258-259). I detta fall har materialet stått 

som grund för hela undersökningen och analysen av den har varit djup och inkluderat olika 

faktorer till varför slutresultat ser ut som det gör. Avsnitten från romanerna som har tagits 
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med i analysen, har analyserats utifrån de fyra dimensioner som tidigare beskrivits på sidan 

8.  

 

 

 

3. Tidigare forskning 
 
 
En studie gjord av Arne Trankell, tidigare professor i pedagogik, visar att skönlitteratur 

erbjuder den näst bästa metoden, efter direkt kontakt, att närma sig människor genom 

kännedom och förståelse för invandrarnas kultur och bakgrund. Trankell ansåg att kontakt 

mellan svenskar och invandrare framkallade en positiv inverkan på inställningen om hur det 

främmande uppfattas. Hans hypotes sa att ju mer man vet, desto mindre främmande är det 

och upplevs inte som hot längre (Thorson, 1987:13). Men hypotesen har motbevisats i olika 

studier, bland annat av Staffan Thorson som ifrågasätter den så kallade positiva inverkan 

som sker i litteraturen, i mötet mellan invandrare och svenskar.  

 

Författaren och forskaren Staffan Thorson motsäger delvis teorin om att skönlitteratur 

erbjuder den näst bästa metoden, han menar att invandrarbilden i skönlitterära texter istället 

kan bidra till en stereotypisering av invandraren. Att det medför en mer medkännande 

förståelse för invandraren eftersom man vet mer om denne istället för att lockas in i 

fördomsfullhet är inte så klart som tidigare forskning visar, menar Thorson. Thorson hävdar 

att skönlitteratur istället kan bidra till en reproduktion av de negativa fördomar som redan 

existerar och ger upphov till en stereotypisering av invandrare. I avhandlingen Invandraren i 

barnboken skriver Thorson om den invandring som skedde under 1900-talet, och hur den 

har utvecklats till att prägla hela Sverige på senare år. Från att Sverige bestod av ett fåtal 

inhemska kulturer under 1940-talet, till att senare kännetecknas som ett land av etnisk 

mångfald har satt djupa spår av hur bilden av invandraren har målats upp (Thorson, 1987:7). 

Vidare menar han att invandrarbegreppet är en term som definieras av svenskar som 

avvikelse och att invandrare i barnböcker oftast beskrivs som belastande och sällan som 

något positivt (Thorson, 1987:29).  
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Anna Lyngfelt har tidigare gjort en studie om skönlitterära texter som pedagogisk fostran 

och däribland ungdomsromanen Mitt okända hemland där hon frågat sig huruvida romanen 

är fostrande och undervisande, samt på vilket sätt den i sådana fall är det. Lyngfelt 

kommenterar romanens ”jag”-berättande och lyfter därmed huvudkaraktärens, Shantis, 

reflekterande roll som en del av den utveckling Shanti går igenom under romanens gång. 

Enligt Lyngfelt är det tack vare Shantis mognad och reflekterande personlighet som Shanti 

kan se på saker från olika perspektiv. Lyngfelt menar att Shantis reflektioner fungerar som 

personlig utveckling och bidrar på så sätt till pedagogisk fostran i den bemärkelsen att det 

motsvarar kursplanens syfte med skönlitterära böcker, bland annat att skönlitterära böcker 

ska ge möjlighet till empati och förståelse för andra (Lyngfelt, 2006:117-119).  

Shantis personliga utveckling kan också försvagas på grund av känslan av otillräcklighet. I 

en annan studie där man undersökt adoptivbarn i Sverige visar det sig att adoptivbarnen kan 

utveckla en svag jag-känsla om de blivit utsatta för mobbing på grund av sitt utseende 

(Berger & Pihlgren, 1986:35). 

I en annan tidigare studie har utanförskap i Kalla det vad fan du vill analyserats utifrån två 

faktorer, språk och status. Författaren till denna uppsats beskriver att olika sociolekter 

(exempelvis bruten svenska och bruten engelska) har betydelse för berättelsen i den mån att 

de som talar ett brutet språk ingår i en så kallad gemenskap, vilket bidrar till grupperingar. 

Utanförskapet uppstår vid svårigheter när romanens karaktärer vill förstå och göra sig 

förstådda, och detta sätter stopp för känslan att känna en tillhörighet till att vara svensk. 

Språkbarriärer är således ett tydligt attribut som är uppenbar och bidrar till en gemenskap, 

som i detta fall är mer ett innanförskap snarare än ett utanförskap eftersom de flesta 

karaktärer i romanen talar på bruten svenska och har således den tillhörigheten (Larsson, 

2014:23-25). Vad gäller status, har förväntningarna på Sverige av den persiska familjen inte 

besvarats som familjen har tänkt sig vilket leder till kulturkrockar som får familjen att 

upptäcka ett ovälkomnande och rasistiskt Sverige. Trots ett flertal försök att passa in, blir 

stigmatiseringen bara ännu mer framträdande (Larsson, 2014:25-27).   

 

Vad gäller stigmatisering och hur man kan motverka detta, har Marta Nussbaum ett förslag 

till en lösning. Likt Arne Trankells studie, redogör Martha Nussbaum i sin bok Cultivating 

Humanity: A Classical  Defense  of  Reform  in Liberal  Education för skönlitteraturens 
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förmåga att ge läsare en känsla av förståelse och empati. Nussbaum använder begreppet 

narrative imagination för att förklara vikten av att läsa skönlitteratur eftersom det kultiverar 

mänskligheten genom att ge läsare en öppenhet för andra människor och kulturer. Hon 

menar därför att det är viktigt att använda sig av skönlitteratur i skolan för att ge elever i 

tidig ålder en förmåga att förstå andra människor och deras situation (Nussbaum, 1997:85-

86).  

 

 

 

4. Teori 
 
Nedan följer ett teoriavsnitt med en rad olika teorier där samtliga utgår från ett vi och dom-

perspektiv men med olika infallsvinklar, exempelvis har vissa ett biologiskt perspektiv på 

grupperingar, medan andra har ett psykologiskt perspektiv. Båda perspektivet är relevanta 

för studien. Teoriernas huvudsakliga budskap kommer att användas i analysen, men de 

förklaras tydligare under detta avsnitt.  

 

4.1 Intersektionalitet 
Intersektionalitet är ett begrepp som myntades av antirasistiska feminister i USA, men det 

råder en oenighet om begreppets innebörd. Dock har man kunnat urskilja två vanliga 

områden inom intersektionalitetsperspektivet, det ena är feminism och det andra har sin 

utgångspunkt i antirasistiska och postkolonial maktanalys som menar att ojämlikhet mellan 

könen inte endast kan förklaras utifrån könsrelationer (Peterson & Hjerm, 2007:43-44). 

Denna studie har inriktats mot det senare perspektivet som hävdar att kön aldrig framträder 

avskilt från andra relationer av förtryck. Maktrelationer som baseras på kön kan inte förstås 

utan att man parallellt ser till den ojämlikhet som skapats utifrån ras, sexualitet och klass. 

Olika faktorer, såsom etnicitet, klass, kön och sexualitet bör ses som konstruerade, 

komplexa och föränderliga kategorier som styrs av olika situationer och sammanhang. På så 

sätt kan intersektionalitet, genom att belysa olika aspekter av underordning, skapa en 

djupare förståelse för makt, och hur det skapas (Peterson & Hjerm, 2007:44-46).  
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Docenten Paulina de los Reyes beskriver etnicitet inom intersektionalitet som ett sätt att 

närma sig ojämlikheter och skillnader mellan olika kulturer där tillhörighet, identitet, 

gemensam kultur och historiska samt gemensamma traditioner uppfattas som egenskaper 

som utgör en grupp som skiljer sig från en annan grupp. Hon menar på att det är på den 

vägen etnicitet uppstår, när det får mening och innehåll först i mötet med andra grupper. Det 

är först då ens identitet aktualiseras. Reyes beskriver också hur denna uppdelning och 

konstruktion av etnicitet i sin tur kan leda till en konstruktion av ”de andra”. Ett 

intersektionellt perspektiv ifrågasätter dessa skillnadsskapande konstruktioner och 

analyserar hur dessa olikheter bidrar till att legitimera en hierarkisk ordning mellan grupper 

(Peterson & Hjerm, 2007:47-48). Sedan begreppet intersektionalitet introducerats inom 

akademiska studier har fokus legat på själva skapandet av ordningen snarare än utforskandet 

av gruppers ojämlikheter och skilda egenskaper (Peterson & Hjerm, 2007:57-58). 

 

4.3 Vi och dom - Joshua Greene 
Joshua Greene, professor i psykologi, presenterar ett ”Vi och dom”-perspektiv som utgår 

från neurovetenskap, psykologi och filosofi. Teorin förklarar hur underliggande orsaker till 

moderna konflikter ligger implementerade i våra hjärnor för att särskilja och göra skillnad på 

grupper som tillhör ”vi” och grupper som tillhör ”dom” (Greene, 2014:15). 

 

Greene förklarar grunden till denna gruppering som bygger på moraliska perspektiv och hur 

dessa perspektiv skiljer sig åt. Han kallar detta fenomen för ”tragedin för sunda förnuftets 

moral”, och klargör att alla grupper har någon typ av moral men att moralen skiljer sig åt, 

vilket ger upphov till konflikter mellan grupperna (Greene, 2014:14-15). Ett biologiskt 

perspektiv visar på hur evolutionen, med våra moraliska hjärnor, inte är utvecklade för att 

samarbete, åtminstone inte med alla grupper. Greene går långt tillbaka i tiden för att styrka 

detta med olika varelsers intentioner, exempelvis att ett snabbt lejon fångar fler byten än 

andra lejon. Med detta menar han att människan är byggd för att göra det bästa för sig själv 

och möjligtvis sin egen grupp (Greene, 2014:33).   

 

Greene beskriver problemet idag och försöker komma fram till en lösning på hur vi ska lära 

oss att leva ihop, trots olika bakgrunder med inbyggd moral. I början av sin bok Vi och dom 

skildrar Greene en värld med olika betesmarker, där varje betesmark har invånare med 
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gemensam trosuppfattning och egna regler om hur samhället ska styras. Till slut kollapsar 

systemet och betesmarkerna tvingas leva ihop men det uppstår konflikter. På samma sätt 

menar Greene att vi idag lever i en global värld med olika moraliska uppfattningar om 

världen. En så kallat metamoral är något Greene förslagsvis lägger fram och förespråkar för 

att världen ska kunna samsas. Metamoralen kan uppnås först när människor kan förstå 

varandra och enas (Greene, 2014:36).  

 

Som ovannämnt finns det biologiska och psykologiska förklaringar till att det existerar ett 

”vi och dom”-tänkande. Exempelvis visar studier på att människan redan som spädbarn kan 

vara dömande sett till ras och andra främmande attribut en människa kan bära på (Greene, 

2014:58). Problemet fortlöper när människan senare i livet utvecklar ett skydd mot att 

utnyttjas – och på så sätt skiljer mellan vi och dom. Detta förklarar Greene som en 

pessimistisk syn på verkligheten, och samtidigt menar han att trots att det existerar individer 

som bjuder in främlingar som en i familjen, finns det inga mänskliga samhällen som 

förespråkar det synsättet som norm (Greene, 2014:61).  

 

Människor är extremt medvetna om var andra hör hemma i våra, vad Greene kallar för, 

”egocentriska sociala världar”. Människan tenderar att gynna sina egna medmänniskor som 

tillhör samma grupp före de andra, detta kallar Greene för stamtänkande. Stamtänkandet 

fungerar likt cirklar, inre och yttre, där den inre närmsta cirkeln inkluderar familj och vänner 

medan de omgärdas av yttre cirklar som består av avlägsna släktingar och andra bekanta, 

och längst bort av främlingar (Greene, 2014:61).  

 

Sammanfattningsvis menar Greene att våra hjärnor är programmerade för stamtänkande där 

vi delar upp världen i oss och dem och där vi gynnar oss i första hand. Med detta menas att 

godtyckliga kulturella sedvanor har en stor roll för när och var man väljer att dra gränsen 

mellan vi och dom. Exempel på sådana kulturella sedvanor kan vara klädsel, dans, sång och 

mat som skiljer sig åt mellan grupper (Greene, 2014:62). Det är sådana skillnader som bidrar 

till konflikter, när det främmande flyttar in i en stam som redan har fungerande oskrivna 

regler och lagar som existerar (Greene, 2014:81). Greene förklarar också att det inte går att 

bortse från den moraliska mångfald som existerar, som i sin tur har lett till en rad olika 

”snedvridna uppfattningar” där egenintresse jämt står i fokus (Greene, 2014:103).  
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4.3 Teorier om rasism  
Rasismen har länge existerat som en ideologi vars bas bygger på en uppfattning om olika 

människoraser som tillhör olika hierarkiska nivåer beroende på över- och underlägsenhet. 

Rasteorin definierades biologiskt och härstammar från 1800-talet genom att definiera den 

ariska rasen som dominant gentemot andra raser. Denna rasteori, också kallad för 

vetenskaplig rasism, har avfärdats på senare år genom att forskare har falsifierat 

uppfattningen om människors olika rastillhörighet. Rasistiska beteenden som ännu lever 

kvar kan förklaras genom att tankarna finns implementerade i samhälleliga och individuella 

strukturer (Hjerm & Peterson, 2007:59-60). Professorn, Nora Räthzel, förklarar att 

rasismens hierarkiska ordning må ha förbjudits, men att den vardagliga rasismen lever kvar i 

våra postmoderna samhällen (Hjerm & Peterson, 2007:60, 69). Immanuel Wallerstein 

förklarar begreppet ras som en genetisk kategori som har en synlig fysisk form, medan en 

etnisk grupp ”…antas vara en kulturell kategori, som präglas av vissa permanenta beteenden 

som överförs från en generation till nästa och som, i teorin, normalt inte är kopplade till 

statliga gränser.” (Balibar & Wallerstein 2002:107). 

 

 

4.4 Orientalism – Edward Said 
 

Till skillnad från amerikanerna har fransmän och engelsmän – och i mindre utsträckning tyskar, 

ryssar, spanjorer, portugiser, italienare och schweizare – haft en lång tradition av något som jag 

kommer att kalla orientalism, ett sätt att förhålla sig till Orienten som har sin grund i områdets 

speciella ställning i det europeiska Västerlandets historia. Det är inte bara det att Orienten ligger 

alldeles intill Europa; det är också där man finner Europas bästa, rikaste och äldsta kolonier; källan till 

dess civilisation och språk, dess medtävlare på det kulturella området och en av dess mest inpräntade 

och oftast återkommande bilder av det Annorlunda. (Said, 1997:3). 

 

I Edward Saids bok, Orientalism, beskrivs hur Orienten har skapats av européer i motsats till 

deras Occidenten. Orientalism är en sammanfattande term Said använder för att beskriva 

västlandets sätt att närma sig orienten. En orientalist är således en person som studerar 

Orienten som den Andre. Edward Said är kritisk till den bild av Orienten som målats upp av 

diverse akademiker, författare och politiker och menar att orientalism är ett förkastligt sätt 
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att se på, och förhålla sig till Orienten. Han belyser att den rättvisande bilden av Orienten 

saknas och att bilden istället har präglats av européernas uppfattning (Said, 1997).  

 

Edward Said var en palestinsk författare och professor inom litteraturvetenskap och engelska 

som bodde i USA och intresserade sig för förhållandet mellan väst – öst. Han hittar rötter till 

det kritiska synsättet långt tillbaka till kolonialismens tid. Said hävdade att ett sätt för 

Västlandet att närma sig Orienten har varit genom att dra gränser, likt Greenes ”vi och dom” 

– perspektiv, mellan det som tillhör väst och det främmande öst. Västvärlden har på så sätt 

skapat Orienten genom att underminera invånarna i öst som en underordnad ras, samt använt 

orientalism för att definiera sig själva som en motbild till dem (Said, 1997:3). Enligt Said 

ger bilden av Orienten en skev bild av verkligheten eftersom det konstruerats från ett 

västerländskt synsätt som inte haft förståelse för den världen. Said lyfter även fram 

religionen roll i detta synsätt, och förklarar hur Jesus har setts som den trygga och 

Mohammed som den främmande och okända (Said, 1997:73).  

 

Den vita mannen har länge beskrivits som det önskvärda i diverse romaner, vilket har 

bidragit till en viss auktoritet. Att vara en vit man i Orienten innebär en ställning vars 

undersåtar ska uppföra sig i enlighet med en uppsättning regler och på så sätt upprätthålla 

rådande normer till den vita mannens fördel. Enligt Said är det historiska och kulturella 

omständigheter som ligger till grund för den verklighet som har utspelat sig i Orienten när 

västvärlden invaderade stora delar av öst. Värderande tolkningar och generaliseringar om 

människor i Orienten har främjat den vita mannen att uppfostra kommande generationer att 

följa samma tankegång. Ras, språk, färg och mentalitet är exempel på olika kategorier som 

placerat människor i fack med syfte att särskilja vi från dem (Said, 1997:226 – 227).   

 

4.5 Frantz Fanon 

Frantz Fanon var en psykiatriker, filosof och teoretiker som bland annat la fram en 

psykoanalytisk och fenomenologisk studie över svarta människors erfarenheter av 

kolonialismen samt om revolten mot kolonialmakten. I sin bok Svart hud, vita masker 

behandlar han det postkoloniala samhället där den svarta människan konfronteras med den 

vita världen. Fanon fattade intresse för stereotypernas makt och hur makten skapas, 

upprätthålls och skapar identiteter (Fanon, 1997:10). Han tar sin utgångspunkt från en 
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filosofisk tradition, intersubjektivismen, som säger att den Andre är en förutsättning för den 

förstes identitet – det är den kombinationen som utgör självuppfattningen hos både den vite, 

och den svarte mannen. Fanon drar liknelse till de svarta och menar här att ”negern” 

upptäcker först när han kommer till Europa att han är en utomstående individ genom 

kulturkrockar och andra utmärkande drag som sitt utseende (Fanon, 1997:11).  

Stereotypernas makt skapas och upprätthålls genom att den vite ser sig själv som 

överordnad, och får i sin tur den svarte att uppfatta sig som underordnad och se sig själv 

genom den vites blick. Detta leder till att den svarte lever upp till sina förväntningar och 

samtidigt eftersträvar kolonialmakten, den vita maktens levnadssätt, för sina kommande 

generationer. På så sätt upprätthålls makten, och det är just detta Fanon kritiserar. I det 

svenska förordet till Fanons bok beskrivs det på följande sätt:  

Vi är inte blott fångar bakom kolonialmaktens taggtråd… vi är fångar i bilder av oss själva som 

låser begäret vid hudfärgens negativa tecken: när folk uppskattar mig är det trots min hudfärg. När 

de ogillar mig, påpekar de att det inte har med min hudfärg att göra. (Fanon, 1997:12).  

Fanon förklarar att målet för många svarta har varit att bli så vit som möjligt för att 

assimileras och accepteras i den vites värld, och att det har gett upphov till en inre konflikt 

hos de svarta eftersom det leder till inhemska grupperingar. Han bygger vidare på det 

resonemanget och menar att det bara leder till att de som eftertraktar en vit makt blir offer 

för stereotypernas makt – den svarte som de vitas motsats (Fanon, 1997:13-14).  

 

4.6 Teorisammanfattning 

Ovanstående teorier har ett ”vi och dom”- perspektiv som utgångspunkt, men fokus ligger 

inte enbart på skillnaderna mellan grupperna utan också på faktorer som ligger bakom 

skapandet av ett ”vi” och ett ”dom”. Maktförhållande, rasuppfattningar och fördomar för det 

främmande är stora anledningar till varför man ser på människor på olika sätt och därmed 

placerar dem i fack. Dessa olika vetenskapliga synsätt kommer att användas i relation till det 

material som valts för denna studie.  
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5. Analys och resultat 
 
För att få en bättre uppfattning om ungdomsromanerna och vad för typ av känslor, händelser 

och upplevelser karaktären går igenom, har den kvalitativa textanalysen applicerats på en 

rad olika avsnitt i romanerna där ett utanförskap skildras. Beaktande har tagits med 

utgångspunkt från huvudkaraktärernas synvinkel, och vad som upplevs vara ett utanförskap 

enligt dem samt vad som anses kunna vara utanförskap enligt textanalysen. I analysen har 

också hänsyn tagits till familjemedlemmarnas samt andra karaktärers upplevelser av 

utanförskap som anses vara relevant för studien, men den största fokusen har legat på 

huvudkaraktärernas livserfarenheter och känslor. 

 

Ett utanförskap, i form av utfrysning på grund av annan etnisk bakgrund än svensk, skildras 

i ungdomsromanerna Kalla det vad fan du vill och Mitt okända hemland, och detta avsnitt 

kommer till en början att behandla romanerna var för sig, för att sedan presentera 

romanernas eventuella likheter sett till etniskt utanförskap. 

 

5.1 Analys av Kalla det vad fan du vill 
Kulturkrockarna framträder väldigt tydligt i Marjaneh Bakhtiaris roman som skildrar det 

svenska samhället som uppdelat med många fördomar om den Andre. Familjen från Iran 

stöter ständigt på ett motstånd och en känsla av förtvivlan smyger sig fram när de försöker 

integrera sig i det svenska samhället, samtidigt som föräldrarna i familjen vill bevara sin 

härkomst, kultur och bakgrund.  

 

5.1.1 Kulturkrockar  

Författaren till verket har redan på romanens baksida beskrivit familjens kännedom om att 

de är invandrare och inte utvandrare som de först trott. Här har Marjaneh, medvetet eller 

omedvetet, bestämd innebörden av att vara invandrare och vad för roll det har i Sverige. 

Börjar man med att läsa baksidan, som till viss del avslöjar innehållet, har man 

förväntningar om den huvudsakliga handlingen. Att gå från att vara utvandrare till 

invandrare nämns även i romanen som något negativt ”att vara invandrare är lika med att 

och/eller vara problem.” (Bakhtiari, 2005:34). Eller som pappan i familjen uttrycker det 

”Varje dag man lesa i tidning invandrare inte bro. Varför dom bara sekriver dåliga saker om 
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oss?” (Bakhtiari, 2005:208). I enlighet med Saids teori om orientalism, fungerar värderande 

tolkningar om människor som inte hör hemma hos den vite mannen som ett upprätthållande 

av maktordningen (Said, 1997:226 – 227). I citatet ser man även att Bahars pappas 

kunskaper i det svenska språket är bristfälliga. Även språket sätter sin spärr mot att 

integreras i det svenska samhället. Förutom utseendet som är synbart kan språket vara det 

näst synliga hos en människa som avslöjar vad den har för bakgrund. Språket i romanen 

visar tydligt att Bahars föräldrar inte är uppväxta i Sverige, vilket författaren tydliggör i 

dialogerna. I enlighet med Larssons tidigare studie om språkbarriärer (Larsson, 2014:25-27), 

syns det även i denna analys. Ett exempel där det är tydligt är när Bahars mamma, Panthea, 

lyssnar på läraren under ett utvecklingssamtal på skolan, men förstår knappt vad som sägs 

”Samtidigt hade en koncentrerad Panthea hört: bla bla bla Bahar, bla bla bla lärarna, bla bla 

PROBLEM!!!? Hon som just skulle säga sin inövade fras (Vi är stolta över Bahar. Hon är 

mycket snäll och duktig hemma) blev orolig av ordet problem.” (Bakhtiari, 2005:20). Detta 

exemplifierar språkbarriärer som föräldrarna ofta stöter på och som bland annat bidrar till ett 

utanförskap.  

 

Sverige lever inte upp till förväntningarna familjen Irandoust har om landet. Exempelvis har 

familjen annorlunda syn på olika yrken och vad för typ av respekt som bör visas gentemot 

dem. Detta förtydligas när familjen ska på utvecklingssamtalet på Bahars skola och 

föräldrarna kommer uppklädda och ser fram emot att träffa ”mister” Levin. Föräldrarna blir 

chockade och en aning besvikna när de ser en ung man med munkjacka och slitna jeans, som 

dessutom låser upp klassrummet innan han skakar hand med föräldrarna (Bakhtiari, 

2005:18). Ur ett intersektionellt perspektiv, är det i mötet med andra grupper som etnicitet 

uppstår. Uppdelningen och konstruktionen av etnicitet bidrar till att den Andre skapas och 

ordningen upprätthålls (Peterson & Hjerm, 2007:47-48). Skapandet av ordningen är 

genomgående i romanen och framställs på olika sätt.  

 

Variationer av artighet i andra kulturer som inte hör hemma i Sverige är ytterligare ett 

tydligt exempel på hur olika kulturer skildras i romanen. När familjen gång på gång ska 

bjuda hem andra människor som de kommer i kontakt med uppstår en förundran kring 

inbjudan, etniska svenskar överraskas av bjudningen och vill gärna komma undan genom att 

vara korta i sina svar och inte heller bjuda tillbaka, vilket anses vara oartigt enligt den 

persiska familjen. Joshua Greene påpekar att kulturella sedvanor kan skilja sig åt mellan 
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grupper och att dessa i sin tur bidrar till konflikter när det främmande flyttar in i en 

stam/grupp som redan är etablerad (Greene, 2014:62, 81). Men familjen försöker inte bara 

applicera sin kultur i det nya landet utan försöker anamma den nya kulturen, exempelvis 

genom att fira midsommar, trots att barnen protesterar när de säger att ”vi är de enda 

svartskallarna här!” (Bakhtiari, 2005:29). Närmandet till andra kulturer, från båda hållen, 

skapar konflikter och breddar avståndet mellan grupperna ännu mer genom kulturkrockarna. 

Annat exempel på kulturkrock är när dottern Bahar vill gå på disko och föräldrarna visar sitt 

missnöje genom att förklara att diskotek är för kriminella, lågutbildade människor som 

missbrukar sex, alkohol och droger (Bakhtiari, 2005:34). 

 

5.1.2 Konsekvenser av att närma sig det nya 

Närmandet till den nya kulturen kan ha en annan utgång än det positiva och kan leda till att 

den inhemska gruppen inte bara känner sig utanför utan att konflikter uppstår inom gruppen 

som redan är utanför normen. I romanen beskrivs hur vissa längtar tillbaka till hemlandet, 

medan andra har det bra och trivs i Sverige: 

 
Så fanns det dom som var raka motsatsen. Dom som inte hade några planer på att åka tillbaka. 

Dom trivdes i Sverige. Dom hade fått det bättre i Sverige. Det var dom som lyckats flytta ut till 

villaområden och skröt om hur få utländska grannar dom hade. Rakryggade berättade dom: Vi har 

nästan bara svenska grannar. Det är verkligen ett lugnt och fint område. Och våra barn har bara 

svenska kompisar. (Bakhtiari, 2005:72).  

 

Det är just detta Frantz Fanon kritiserar när han beskriver hur vissa svarta har som mål att bli 

så vita som möjligt för att assimileras och accepteras i den vites värld. Detta, menar Fanon, 

bidrar endast till inre konflikter i den inhemska gruppen i utanförskapet och reproducerar 

den vita makten när den svarte eftersträvar kolonialmakten (Fanon, 1997:13-14).  

Ovanstående faktorer bidrar till utanförskapet på grund av familjens härkomst och kulturella 

tillhörighet och visar upp en segregation i samhället som beskrivs genom att kommentera 

invandrarens ställning på olika sätt. I romanens första hälft finns ett kapitel där familjens 

dotter Bahar sitter och tittar på en debatt på TV. Där förklarar en invandrarkvinna 

invandrarens underlägsenhet i Sverige och ifrågasätter bland annat varför det finns 
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överkvalificerade taxichaufförer och pizzabagare. Kvinnan tar även illa upp när 

programledaren frågar om kvinnan själv bor i ett invandrartätt område, varpå 

invandrarkvinnan menar att det istället borde heta invandrarrikt område för att undvika den 

negativa klang som ordet invandrartätt har (Bakhtiari, 2005:83). Det intersektionella 

perspektivet säger att maktrelationer bör ses som konstruerade, komplexa och föränderliga 

kategorier som styrs av olika situationer och sammanhang (Peterson & Hjerm, 2007:44-46). 

Exemplet med debatten med invandrarkvinna kan ses som ett sätt att reproducera 

invandrarens lägre status genom att nämna ord som invandrartätt istället för invandrarrikt. 

Eftersom etnicitet uppstår vid mötet mellan olika kulturer, är det också då ens identitet 

aktualiserar. I detta fall har invandrarkvinnan redan placerats i ett fack inför debatten.  

 

Utanförskapet som skildras i romanen beskylls inte bara invandraren, utan även samhället 

för. Mirza, vän till sonen Shervin i familjen, blir tillfrågad att medverka i en artikel gällande 

verkligheten i förorten. Sociala problem och utanförskap bekräftas som problem av en som 

kommenterar den bråkiga och oroliga situationen i Rosengård i Malmö. När polisen berättar 

i artikeln om problemens grundläggande orsaker kan det betraktas som ett sätt att rentvå 

invandraren och istället skylla på samhället som inte bjudit in denne till gemenskapen 

(Bakhtiari, 2005:133). De flesta känner till att konflikter kan uppstå i samband med att 

grupper förs ihop när de ska komma på en lösning på hur de på bästa möjliga sätt ska leva 

ihop. Men lösningen, enligt Greene, är att hitta en så kallat metamoral för att människor ska 

komma överens och acceptera varandra. För att nå detta krävs en förståelse mellan individer 

som växer fram genom att sammanfoga olika grupper (Greene, 2014:36). Frågan är om 

steget däremellan, konflikter och osämjan, är nödvändigt för att nå målet och etablera en 

metamoral. Hur kan man annars närma sig varandra om man inte krockar och lär känna 

varandra? Polisen i artikeln menar att myndigheter, skolor och lokala politiker behöver 

investera i sociala relationer för att uppnå konsensus kring gemensam samlevnadssätt.   

 

5.1.3 Fördomar  

I mitten av romanen förklaras hur iranier oftast blir bemötta som araber och att många 

förväxlar Iran med Irak (Bakhtiari, 2005:146). Edward Said förklarar genomgående i sin bok 

om den snedvridna uppfattningen som finns om Orienten och menar på att förväxlingar som 

beskrivs i romanen kan bero på den felaktiga bild av Orienten som Occidenten har, att alla i 
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Orienten är samma typ av människor (Said, 1997). Orienten är ett stort område som sträcker 

sig långt i östvärlden och inkluderar många folkgrupper och kulturer. Att kalla en iranier för 

irakier är lika absurt som att kalla en svensk för exempelvis holländare. Sett till 

närhetsprincipen, kan det vara förståeligt varför man väljer att sammanfoga folkgrupper som 

lever långt ifrån en geografiskt, men vänder man på perspektivet och ser det från andra hållet 

(att svensken är samma som holländaren), förstår man hur orimligt det låter. Ett annat 

intressant diskussionsämne är varför iranier tar åt sig när de blir kallade för araber eller 

irakier. Är det för att de anser sig själv högre rangordnade i den hierarkiska trappan eller är 

det för att de känner att deras land och dess kultur suddas ut i mängden av alla 

nationaliteter? I romanen förstår man det som att föräldrarna, särskilt pappan, blir irriterad 

när Irans stora kultur skyls bort och barnen växer upp i en ovisshet kring Irans rika 

kulturarv. Han är förtvivlad över sina barns historieundervisning och tycker att barnen 

berövas rätten att lära sig om sitt hemland.  

 

En som gärna vill närma sig den persiska kulturen är Bahars pojkväns mamma, Pernilla. 

Hon vill gärna veta mer om Bahars kultur och anammar det främmande med glädje, detta 

visar hon exempelvis när hon använder nya ord och uttryck (Bakhtiari, 2005:168). Hon 

anstränger sig och visar glatt vad hon har lärt sig om andra människor som har annorlunda 

sedvanor. Detta sätt att ta emot det nya kan vara ett steg närmare till vad Greene kallar för 

metamoral (Greene, 2014:36). Pernilla verkar ha kommit över barriären för vi och dem och 

vill gärna finna en gemenskap mellan sig själv och Bahar. Å ena sidan gör Pernilla sig känd 

som öppensinnad som välkomnar Bahar som ett efterlängtat kulturellt tillskott i familjen, 

men å andra sidan är hon en del i reproduktionen av skapandet av den Andre när hon frågar 

Bahar hur det är att vara tillsammans med en svensk kille och om hon skulle vilja åka 

tillbaka till sitt hemland Iran (Bakhtiari, 2005:169). 

 

5.1.4 Reproduktion av den Andre 

Vad gäller reproduktion av invandrare och fördomar, är det svårt att bekräfta att det sker 

genom romanen, det som däremot kan diskuteras är invandrarens bild av sig själv genom 

romanen och vad det kan säga läsaren. När huvudkaraktären medverkar i ett TV-program 

om invandrarungdomars dubbla kulturella identitet är hon kritisk till frågan om hon känner 

sig svensk, varpå hon svarar ”Ni har ju redan bestämt er att jag inte e svensk. Du ser ju att 



	
	
	
	

	 23	

jag inte e de.” (Bakhtiari, 2005:238). Bahar, som varken är blond eller blåögd, känner av att 

utanförskapet existerar, med eller utan svenskens medverkan. Hon har redan karakteriserat 

sig som en invandrare på grund av sitt utseende och vet därmed att hon aldrig kommer att 

ingå i den svenska gemenskapen. Att stämplas som invandrare betraktas inte som något 

positivt enligt romanen, även Bahars lillebror bekräftar det när han refererar sig själv som en 

”invandrarkille från förorten utan framtid.” (Bakhtiari, 2005:263). Att begreppet invandrare 

stämplas som något negativt kan vändas till det positiva, menar Nussbaum. Genom narrative 

imagination (narrativ fantasi) kan läsaren ändå få förståelse för andra genom inlevelse och 

medkänsla och på så sätt vara mer inbjudande gentemot andra människor (Nussbaum, 

1997:85-86).  

 

5.1.5 Rasism  

De mest rasistiska åsikterna framträder via Bahars pojkväns farfar, Bertil, som är stark 

kritiskt till den stora invandringen och tror att hans barnbarn kommer att växa upp som en 

minoritet i sitt eget hemland, samtidigt som muslimer skaffar många barn och blir alltfler i 

Sverige (Bakhtiari, 2005:278). Han talar rakt och öppet om ”påskkärringar” som kommer till 

Sverige och som dessutom vägrar att acceptera svenska regler. Han visar även sitt missnöje 

gentemot invandrare som bojkottar och motsätter sig svenskar symbolers nationalistiska 

innebörd, och tycker att man ska ta seden dit man kommer. Bertil fördömer den islamiska 

religionen när han kallar muslimer för terrorister som håller på med bomber och att de 

”ligger med röven i luften och ylar så de låter som galningar” (Bakhtiari, 2005:278, 290). 

Han råder samtidigt Bahar från att sluta tro på den dumma religionen när han ser att hon har 

tagit på sig en slöja (Bakhtiari, 2005:290). De direkta påhoppen om religionen skulle kunna 

förklaras med utgångspunkt i Saids teori som förklarar att religion också går hand i hand 

med synen på den Andre. En religion som varken har sina rötter i landet eller är etablerad 

som nationens största blir klassificerad som det främmande (Said, 1997:73). Förutom en 

negativ bild av det främmande har Bertil en rasistisk syn på invandrare, vilket tydligt speglas 

i romanen. Nora Räthzel menar att ”Rasistiska beteenden och känslor är emellertid inte 

någon följd av felaktig medvetenhet eller falsk information. De finns inneslutna i de 

samhälleliga och individuella strukturerna.” (Hjerm & Peterson, 2007:60). Räthzel förklarar 

hur rasismen har brett ut sig via ideologier som legitimerar bland annat kolonialismen 

genom att definiera andra folkgrupper från Afrika, Asien och Sydafrika som lägre stående 
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raser (Hjerm & Peterson, 2007:61). Detta synsätt lever vidare hos vissa och berättigar den 

rasistiska människosyn de har.  

 

5.2 Analys av Mitt okända hemland 
I den andra studerade romanen, är rasistiska påhopp mer framträdande gentemot 

huvudkaraktären Shanti, som är etnisk svensk men inte ser ut som en. Shanti blir aldrig 

definierad som etnisk svensk av sin omgivning trots att hon är det eftersom hon växt upp i 

en svensk familj. Att vara adopterad från Indien skapar problem för Shanti att identifiera sig 

som svensk när omgivningen gång på gång påpekar att hon inte ser ut som en. Romanen 

liknar en dagbok där Shantis tankar är tydliga kring hur det är att växa upp i ett litet 

samhälle där hon sticker ut ur normen utseendemässigt. Enligt Fanon är skapandet av 

identifikation ett led av det förflutna men också av det som utspelar sig i det postkoloniala 

samhället. Han menar på att de vita, överordnade ser ner på de svarta vilket bidrar till att en 

ordning upprätthålls (Fanon, 1997:11, 12).  

 

5.2.1 ”Dig känner vi ju” 

Shantis osäkerhet kring sin svenskhet är befogad eftersom hon ibland betraktas som svensk 

och ibland inte. Vid ett tillfälle när Shantis kompisar kallar ett par persiska tjejer för 

”svartskallar”, påpekar Shanti att hon faktiskt är mörkare än tjejerna, varpå hon får till svar 

att ”Dig känner vi ju.” (Holmström, 1998:17). Shanti resonerar kring händelsen och undrar 

om det är samma sak om man råkar känna en som våldtar, är han då ingen våldtäktsman 

undrar hon. I den här situationen blir Shanti behandlad som en svensk, antagligen för att hon 

är uppväxt som en svensk, och andra attribut, som Shantis moral och kultur, måste ha spelat 

roll och gjort kompisarna bekväma till att våga kalla andra för svartskallar i Shantis närvaro. 

Enligt Said är bland annat språk och mentalitet exempel på olika kategorier som placerar 

människor i fack med syfte att särskilja oss från dem (Said, 1997:226 – 227). I det här fallet 

har kompisarna dragit slutsatsen att Shanti tillhör dem vad gäller åtminstone språket och 

mentaliteten. Andra kategorier är ras och färg, vilket skulle placera Shanti i facket ”dem”, 

men det har antagligen inte kompisarna tagit hänsyn till när de valde att kalla andra för 

svartskallar framför Shanti som dessutom är mörkare än tjejerna. Upplevelser som Shanti 
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haft genererar en osäkerhet och bidrar till en önskan att söka sina rötter för att eventuellt 

känna en tillhörighet hon inte kan känna i sitt eget hemland.  

 

5.2.2 Identitetskris  

Shanti förklarar sin utstötthet på följande sätt: “Där gick jag i mitt eget land och kände mig 

som en fullständig främling” (Holmström, 1998:12). Men identitetskrisen får henne att 

ifrågasätta både sin svenskhet och sitt ursprung eftersom hon inte känner till den. Det är på 

den vägen hennes resa börjar i sökandet efter en identitet. Sedan barnsben har hon varit ett 

offer för rasistiska uttryck. Vid ett besök hon gjorde i Stockholm pågick en nationalistisk 

demonstration och Shanti kom inte undan rasistiska kommentarer: ”När de såg oss, höjde de 

nävarna i luften och vrålade att vi skulle åka hem till våra negerbyar” (Holmström, 

1998:12). Saids teori om orientalism och Occidentens ensidiga bild av Orienten kan här 

bekräftas. En tydlig gräns har dragit mellan att vara vit (svensk) och mörkhyad (ser inte 

svensk ut). Kommentaren fälldes under en demonstration för ett nationalistiskt Sverige, och 

visar att vissa människor i västvärlden ser sig själva som en överlägsen ras. Enligt Saids 

forskning använder västvärlden det andra, motbilden, för att definiera sig själva. Shanti blir 

här påtvingad en identitet av några andra som väljer att se ner på henne på grund av hur hon 

ser ut. Osäkerheten hos Shanti genererar således en vilja att söka sina rötter och att för en 

gångs skull känna sig hemma, där ingen tittar konstigt på en och där ingen anser att hon är 

smutsig på grund av sin hudfärg, därav resan till Indien. 

 

5.2.3 Invandrare i sitt ursprungsland  

Kulturkrockar i Sverige kände Shanti inte av eftersom hon är uppväxt med svensk kultur och 

svenska traditioner, men det visar sig vara ett problem när hon istället reser tillbaka till 

landet hon adopterades från. Hon må smälta in utseendemässigt, men tankarna cirkulerar 

kring hur obekväm hon känner sig bland indier. Redan på flygplatsen, i kön till 

incheckningsdisken till Air India, känner sig Shanti som en fullständig främling och är rädd 

för att sticka ut (Holmström, 1998:97). Hon vet att exempelvis kroppsspråk kan skilja sig åt 

mellan kulturer och att en gest kan betyda något helt annat i ett annat land, därför är hon 

reserverad och rädd för att någon ska kunna se på henne att hon inte är en riktig indier, och 

kanske till och med skämma ut sig. Väl i fosterlandet, Indien, bekräftas Shantis egna tankar 

om Indien och hennes fördomar kommer till uttryck. En kväll när Shanti och hennes 
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nyfunna vän, Rasmus, åker taxi för att hitta ett hotell med lediga rum, blir hon ensam kvar i 

bilen. Medan hon väntar på att Rasmus och taxichauffören ska komma tillbaka från 

hotellexpeditionen med glädjande besked funderar hon på det värsta tänkbara som kan 

hända. Hon tänker att taxichauffören kanske mördar Rasmus och kommer tillbaka med 

massa gubbar som kommer att våldta Shanti hela natten, ”…för i Indien gör man ju vad man 

vill med kvinnor” (Holmström, 1998:115). Detta tankebeteende kan hänvisas till Greenes 

forskning om dömande spädbarn som kan utveckla en rasistisk syn på människor som inte 

liknar en själv (Greene, 2014:58). I detta fall är det speciellt eftersom Shanti ser ut som en 

indier, men är uppväxt som en svensk. Enligt hans teori är vi uppväxta med ett vi och dom-

tänkande som inte förespråkar en gemenskap mellan grupperna som norm. Kanske är Shanti 

dömande gentemot andra kulturer än den svenska, trots sin adoption. Ett gammalt uttryck 

säger att ”man blir som man umgås” och det måhända att även Shanti har integrerats i den 

nedvärderande människosyn som flera av människorna i hennes liv har. Ur ett 

intersektionellt perspektiv är maktrelationer konstruerade utifrån den ojämlikhet som skapats 

från bland annat ras (Peterson & Hjerm, 2007:44-46). Greenes teori i kombination med det 

intersektionella synsättet påvisar en Shanti som formats att leva efter det hon ser och efter 

det hon lär sig. En uppväxt med rasistiska inslag och att dessutom vara adopterad, kan ha 

planterat tankar som ovannämnt hos Shanti. Ibland verkar Shanti ha tagit ett steg längre i det 

som Greene kallar för ”tragedin för sunda förnuftets moral”, men samtidigt verkar hon själv 

bära på liknande åsikter som sina grannar hemma i Sverige, vilket tyder på att hon inte tagit 

sig an den nya förståelsen av moralen för att nå en universell moralfilosofi (Greene, 

2014:15).  

 

Enligt en av de många studier som presenteras i Greenes bok, har en forskning gjorts via ett 

så kallat Implicit Association Test (IAT), som visar att det är mycket vanligare att vita 

människor har en implicit referens för vita framför svarta. Det framkom tendenser att para 

ihop positiva ord med vita ansikten istället för svarta, likaså var negativa ord parade med 

svarta ansikten. Studien är en tydlig implikation för hur vita människor ser på svarta och 

vita, och att fördomar är vanligt förekommande (Greene, 2014:63). Här har också Shanti 

dragit en slutsats om att indier mördar och våldtar kvinnor för i Indien gör man ju sådant. 

Sådana tankar kan bara spåras till vad Shanti är uppväxt med och vad hon har lärt sig när 

hon hört eller läst om indier och Indien.  
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5.2.4 Rasism 

Rasismen återspeglas i romanen genom olika utfall mot Shanti. Rasistiska åsikter verkar 

florera i den lilla byn Stora Harrie, där Shanti bor. En vän till Shanti, Mårten, är 

rullstolsburen och behöver assistenthjälp, men Mårtens mamma visar tydligt sitt missnöje 

genom att påpeka för Shanti att assistenten är från det ”afrikanska landet” Etiopien och att 

hon gärna vill ha en annan assistent för att undvika blickar från invånarna i Stora Harrie 

(Holmström, 1998:45). Precis som händelsen med de persiska tjejerna och kommentaren 

”svartskallar”, är detta ytterligare ett sätt att bedöma Shanti som svensk, trots utseendet. Ett 

annat exempel där rasismen kommit till uttryck är när Shantis klasskompis Daniel tidigare 

hade blundat och sniffat med näsan och sagt att ”Nu har Shanti kommit, eftersom det luktar 

ko och neger på samma gång.” (Holmström, 1998:53). Vid ett annat tillfälle ska han ha sagt 

”negerbullar” samtidigt som han tittat på Shanti för att håna henne (Holmström, 1998:65). 

Men det är inte bara Daniel som kommer med rasistiska kommenterar, andra indirekta 

rasistiska kommentarer får Shanti höra från bland annat sin kompis Emma som frågat Shanti 

om hon verkligen kan känna dofter med sin platta näsa (Holmström, 1998:58), och från sin 

tidigare dagmamma som slängt ur sig kommentaren ”Du är en riktig liten skitpicka, du blir 

visst aldrig riktigt ren.” (Holmström, 1998:196). Sådana uttalanden är genomgående i 

romanen och uttalas alltid i Shantis närhet, de kan även kopplas till den gamla rasteorin som 

definierar den ariska rasen som den dominerande (Hjerm & Peterson, 2007:59-60). 

 

5.2.5 Ett riktigt barn 

Den rasism och utstötthet huvudkaraktären fått utstå i sin uppväxt har gett henne 

föreställningar om sitt riktiga hemland Indien och om sin riktiga familj som finns 

någonstans i Indien. Shanti utvecklar tankar om sin adoptivfamilj och blir avundsjuk när hon 

får reda på att hennes adoptivpappa ska få ett riktigt barn, ett barn som kommer att likna 

honom. ”Pappa skulle få ett riktigt barn. Ett ljust, blont barn som skulle kunna gå omkring 

på gatorna utan att skinnskallar skrek efter henne.” (Holmström, 1998:31). En förtvivlad 

Shanti blir mycket ledsen och blir nedstämd och börjar ifrågasätta sin identitet mer nu än 

tidigare. Detta kan kopplas till Fanons konstaterande om den vitas eftersträvande värld 

(Fanon, 1997:13-14). Att Shanti känner av en avundsjuka beror troligtvis på att det nya 

syskonet kommer att likna pappa, men Fanon skulle kunna hävda att det beror på att Shanti 

själv inte är vit. Enligt en uppföljningsstudie som gjorts av trettio adoptivbarn i Sverige 
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visade sig att adoptivbarn kan utveckla en svag jag-känsla om man som barn blivit utsatt för 

mobbing och annan diskriminering på grund av sitt utseende (Berger & Pihlgren, 1986:35). 

Shantis identitetskris är ett ypperligt exempel på ett barn som fått utstå utanförskap, och kan 

således utveckla negativa tankar om sig själv där hon ser ner på sig själv när hon inser att 

hennes pappa ska få ett blont och ljust barn.  

 

5.3 Likheter och skillnader mellan ungdomsromanerna  

Här nedan redovisas likheter och skillnader hos huvudkaraktärernas etniska utanförskap. 

Både utomstående faktorer som författarskap, och innehållet i romanerna är viktiga 

beståndsdelar att ta i beaktande. 

 

5.3.1 Författarna  

Eftersom båda författarna utgår från sina egna liv, kan det empiriska materialet belysas med 

hänsyn till författarna. Det är genuina tankar och känslor som kommer till uttryck i 

romanerna eftersom författarna utgår från sina egna liv i berättelserna om utanförskapet de 

känner av i Sverige, vare sig romanerna kallas för självbiografi eller inte (se sidan 6). 

	

5.3.2 Shanti och Bahars etnicitet 

Romanerna skiljer sig åt i den bemärkelsen att etnicitet kan uppfattas på lite olika sätt. Det 

råder en tvetydig uppfattning om vad etnicitet är och vem som ingår i en etnisk grupp, 

huruvida det är en biologisk tillhörighet eller en social tillhörighet. I den här uppsatsen har 

nationalencyklopedin stått för betydelsen av ordet (se begreppsdefinition på sida 5 och 6). 

Eftersom Shanti är adopterad av svenska föräldrar växer hon upp i en svensk kultur med 

svenska traditioner, men klassificeras ändå ibland som en invandrare av sin omgivning. För 

henne är det inte främmande att fira midsommar eller att äta blodkorv hemma (Bakhtiari, 

2005:14), men för Bahar är kulturkrockarna i Sverige många. Hela romanen Kalla det vad 

fan du vill, genomsyras av det utanförskap familjen Irandoust känner i Sverige på grund av 

att traditionerna hemma och traditionerna i det nya landet är så olika. Mycket är nytt för 

föräldrarna, och barnen som växt upp i Sverige stöter också på typisk svensk kultur genom 

åren som är främmande för dem. Kulturen och mentaliteten hos Bahar har ärvts av 

föräldrarna trots att Bahar många gånger känner sig mer svensk är persisk. Shanti däremot 
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har både kulturen och mentaliteten men blir utstött för att hon inte ser ut att vara svensk. 

Shanti har inget att falla tillbaka mot när hon blir ställd utanför gemenskapen eftersom 

Sverige är det enda land hon känner till och hör hemma i, men Bahar har Iran där hon föddes 

och dessutom ett stort kulturarv som bara ligger där framför henne att insupa.  

 

Trots att Shanti kan klassificeras som etnisk svensk, blir varken hon eller Bahar bemötta 

som svenskar på grund av utseendet. De båda lever i Sverige med en känsla av att de blir 

orättvist behandlade i mötet med etniskt svenskar. De må ha olika bakgrund och levnadssätt, 

men den ständiga känslan av utanförskap misslyckas inte att påminna huvudkaraktärerna om 

deras ursprung och rötter och längtan efter att få känna tillhörighet någonstans.  

 

5.3.3 By och storstad 

En annan aspekt som kan vara värd att nämna är de områden tjejerna bor i. Bahar bor i 

storstaden Malmö och Shanti i en liten kyrkby, Stora Harrie, beläget i en småort i Kävlinge. 

Det är allmänt känt att det bor fler människor i storstäderna i samband med urbaniseringen, 

likaså fler kulturer eftersom människor med annan etnisk bakgrund än svensk vanligtvis 

söker sig till storstäderna för att finna jobb och boende. Detta kan vara en orsak till mer 

tydliga rasistiska påhopp i småstäderna eftersom invandringen är så pass liten i småbyarna 

och man blir stärkt av att dela likasinnade tankar om det främmande. Man får fördomar om 

saker man hör om invandrare och tänker att det kanske stämmer. Likaså kan det vara omvänt 

i storstaden Malmö, där invandringen i vissa områden är en majoritet gentemot invånare 

som är etniskt svenska. Där kanske rasismen inte är lika uttalad och man kanske känner av 

en smygrasism istället, som Bahar gör i exempelvis tv-programmet hon medverkar i, eller 

nyfikna Pernilla som gärna vill veta mer om hur det är att vara den Andre. Fördomar kan 

antingen bekräftas i storstaden eller också försvagas eftersom man lever närmare det 

främmande.  

 

Utmärkande drag som framträder i båda verken är hemlängtan, kulturkrock och 

relationsproblem på grund av olika etniska bakgrunder och ibland även språksvårighet. Både 

Shanti och Bahar försöker passa in på olika sätt, men blir ofta påminda om deras egentliga 

ursprung. Detta ger dem båda kraft att finna gemenskap någonstans, den ena reser till Indien, 
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och den andra försöker tvinga sig in i en gemenskap genom att hävda sig, synliggöra och 

ändra på svenskarnas syn om invandrare. 

 

 

 

7. Diskussion 
	
Analysen som gjorts tyder på att den sociala världen är inte förutbestämd, utan den uppstår 

inom ett maktfält som sker i mötet mellan olika grupper. Subjektiva moraliska värderingar 

hos individer kan leda till att ett utanförskap känns vid hos andra individer. Huruvida etniskt 

utanförskap i skönlitterära verk reproducerar fördomar eller är normbrytande går att 

diskutera. Enligt den föreliggande studien beror det på vilka utgångstankar man har innan 

läsning (men detta bör kompletteras med en receptionsstudie för att uppnå en högre 

reliabilitet). Det kan antingen förstärkas och fungera som reproduktion av utanförskap, eller 

också sympatiserar läsaren med den Andre och på så sätt motverka ett auktoritärt förtryck av 

människor på grund av annan etnicitet. Forskningen som bedrevs av Staffan Thorson under 

1980-talet inkluderade ett sjuttiotal författare varav endast ett fåtal med invandrarbakgrund 

ingick i den. I denna studie har båda författarna rötter i andra länder och bör tas i beaktande 

vid eventuell vidare forskning. Kanske skulle utfallet se annorlunda ut om en omfattande 

studie, likt Thorsons, gjordes idag med en komparativ metodansats för vad romanerna 

förmedlar beroende på om författaren är etniskt svensk eller svensk med annan etnicitet än 

svensk. Hur bilden av invandrare målas upp i verk kan bero på vem som författar verket. 

Exempelvis kanske en författare med utländsk bakgrund inte i första hand väljer att 

framställa invandraren som något dåligt, trots att Trankells tidigare forskning visat på att 

skönlitteratur medför kännedom och förståelse för invandrares kultur och skapar via det 

sättet en positiv inställning till det som inte längre än främmande. På senare år har det även 

bekräftats av Martha Nussbaum att skönlitteratur har en positiv inverkan vad gäller 

förståelse för andra människor. Anna Lyngfelts studie om Shantis personliga utveckling 

visar även den att romanen kan fungera som pedagogisk fostran vad gäller empati och 

förståelse för andra människor.  
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En annan nämnvärd faktor till studiens resultat är den teoretiska ram undersökningen har 

utgått från. Denna analys har studerats utifrån ett ”vi och dom”-perspektiv, men resultatet 

kan ha sett annorlunda ut om man skulle undersöka romanerna utifrån andra vetenskapliga 

teoriperspektiv. Denna studie har inkluderat en kritisk läsning av romanerna med fokus på 

den Andre och huruvida det reproduceras eller inte. En annan teoretisk ram kan studera 

verken utifrån andra utgångslägen och komma fram till andra resultat. 

 

 

 

6. Sammanfattning och slutsats 
	
Resultatet visar att värderingar om invandring och etnicitet förmedlas i romanerna, i form av 

utanförskap, på olika sätt. I Bakhtiaris roman är hela familjens bakgrund och kultur det som 

ifrågasätts medan i Holmströms roman är det Shantis utseende som framkallar rasistiska 

uttalanden och påhopp. Bahar har således något att falla tillbaka till, en kultur, ett land och 

en ”riktig” familj som upplever liknande utanförskap som Bahar gör. I Shantis fall är hon 

ensam. Hennes kultur är den svenska, hennes land är Sverige men hennes familj ser hon inte 

som en ”riktig” familj när hon bland annat ser pappas nya barn som pappans ”riktiga” barn. 

Hon bor i ett land där inte alla accepterar hennes svenska tillhörighet. Utanförskapet hon 

upplever gör hon på egen hand utan att finna stöd hos någon som upplever samma sak, 

vilket bidrar till ett sökande efter en gemenskap och tillhörighet.  

 

De rasistiska värderingar av invandring som förmedlas i romanerna kan bidra till en 

nedvärderande syn på invandring och fungera som ett hinder för en modern 

samhällsutveckling i den bemärkelsen att man tar efter och anammar den syn som framställs 

på invandrare. Det kan handla om andra sedvanor än svenska som sticker ut men det kan 

också räcka med att man inte ser svensk ut, som i Shantis fall, som leder till social 

exkludering och stigmatisering. Man skulle kunna dra den slutsatsen att om man har den 

nedvärderande synen innan man läser romanerna kan den förstärkas i samband med att 

synen legitimeras i läsningen, men utvägen kan också vara att läsaren sympatiserar med 

karaktärerna eftersom det är dem man följer i berättelsen. Enligt den kvalitativa textanalys 

som använts som metodansats i den föreliggande uppsatsen, har fyra dimensioner legat till 
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grund för att göra analysen möjlig. Mänskligt beteende och psykologiska innebörder 

beskrivs i metoden och har använts för att studera hur karaktärerna upplever sin vardag. Att 

ta hänsyn till författarna till romanerna tillhör en av de fyra dimensionerna och står till hjälp 

med att inbringa innehållet trovärdighet. Denna dimension har kanske varit den mest 

betydande för studien eftersom författarna har utgått från sina egna liv vid författandet. Den 

andra dimensionen innefattar tolkningar kring innehållet, min tolkning av materialet har 

fungerat till stor del som metod till att besvara frågeställningarna med hänsyn till den 

kvalitativa textanalysen. Därför kan studieresultatet även kritiseras och analyseras med 

andra ögon än den analys som genomförts i denna studie. De två sista dimensionerna 

behandlar sammanhanget utanför texten och hur makt skapas och upprätthålls. I analysen 

har tydliga exempel från romanerna fått stå för den redovisningen och därefter tolkats med 

hjälp av tidigare forskning och teori som behandlar maktförhållande, rasuppfattningar och 

fördomar. Mitt syfte har varit att lyfta fram känslor och upplevelser i olika situationer och 

händelser, för att studera vilka attityder och värderingar till invandring, etnicitet och 

utanförskap som förmedlas i de två verken.  

 

Studien har, i relation till tidigare forskning, bekräftat olika resultat. Slutsatsen av 

reproduktion av den Andre i samband med läsning, samt närmandet av det främmande som 

kan bidra till en djupare förståelse, stämmer båda överens med tidigare forskning. Min 

studie visar således motsägelsefulla resultat som bekräftar olika resultat från tidigare studier. 

Detta på grund av vad för typ av förförståelse man har inför läsning av skönlitterära böcker 

som behandlar olikheter mellan grupper med olika kulturella och/eller etniska bakgrunder. 

Förförståelse undersöktes dock inte i den här studien. 

 

Studien kan fungera som ögonöppnare och är på så sätt relevant för svensklärare eftersom 

man som lärare bör känna till eventuella risker med vissa skönlitterära böcker. Exempelvis 

borde dessa två ungdomsromaner läsas med en viss frågeställning kring etniskt utanförskap, 

och inte enbart användas som skönlitterär läsning. Enligt Nussbaum bidrar läsning av 

skönlitteratur till en förståelse för våra medmänniskor och bör därför användas i skolan för 

att uppfostra elever. Det är idag svårt att säga hur samhällsutvecklingen bör vara vad gäller 

invandring och rasism eftersom till och med politiken till viss del präglas av 

främlingsfientlighet. Men man kan alltid falla tillbaka till skolans värdegrund som bland 

annat säger att man har som mål att varje elev ”…respekterar andra människors egenvärde, 
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tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt,…” 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund). Med det nämnt, bör man sträva efter 

att bryta fördomar och normer som är implementerade i samhället istället för att återupprätta 

ett ”vi och dom”-tänkande.  

 

Studieresultatet visar att det går att finna ett ”vi och dom”-tänkande och ett skapande av den 

Andre i de två verken som analyserats, men att man bör se på det kritisk. En annan fråga 

som vuxit fram under studiens gång har varit hur man bör gå till väga när man ska skriva om 

invandrare, om berättelsen handlar om just det. Jag tror att det är en hårfin linje mellan att 

måla upp en stigmatiserande bild av invandrare, och det faktiska läget. Jag tror också att det 

är svårt att skriva om skillnaderna utan att skapa den Andre, men detta bör inte ses som 

något dåligt i den bemärkelsen att det stärker främlingsfientlighet, utan kanske också ses 

som något bra eftersom det på samma gång är ett sätt att närma sig det främmande och 

kunna se flera kulturer.  

 

Sammanfattningsvis blir det en reproduktion av etniskt utanförskap och skapar den Andre 

eftersom etniciteten gör sig tydlig i verken, men verken kan också fungera som ögonöppnare 

för hur utanförskap kan te sig och vidare fungera som ett närmande och en förståelse för 

andra etniciteter och bakgrunder. Att enbart tala om en reproducering av utanförskap som 

resultat vore således felaktigt.  

 

 

 

8. Vidare forskning 
	
I denna studie har de analyserade romanerna författats av individer med en annan etnisk 

bakgrund än svensk, men studien kanske skulle se annorlunda ut om inte författarna var av 

en annan härkomst än svensk. Metodansatsen som valdes till studien, med hänsyn till den 

första dimensionen som handlar om upphovspersonens nära koppling till materialet, skulle 

inte inbringa samma trovärdighet om man valde författare som inte har nära koppling till 

berättelsen i sina verk. Resultatet som denna studie lägger fram skulle också ge en högre 

reliabilitet om studien kompletterades med en receptionsanalys.   
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Som tidigare nämnt kan en annan teoretisk ram studera verken utifrån andra utgångslägen. 

Denna analys har studerats utifrån ett ”vi och dom”-perspektiv, men utvägen/resultatet kan 

ha sett annorlunda ut om man undersökta romanerna utifrån andra vetenskapliga perspektiv. 

Slutligen har denna studie inkluderat en kritisk läsning av romanerna med fokus på den 

Andre och huruvida synen på denne återupprättas via läsning av verken, likaså här kan 

utgångpunkten se annorlunda ut vid undersökning av materialet. Vid intresse att utveckla 

denna studie är ett förslag att inte bara komplettera med receptionsanalys, utan att också se 

till andra romaner och utöka mängden för att göra studien mer generaliserbar.  
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