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Abstract 
 
Fångad is a montage novel made by the artist Magdalena Nordin. Her aim with Fångad is to 

criticize the sort of sources of which the montage is made, eight books on the  theme of 

women who have been exposed to the violence and suppression of  “oriental” men. All of 

these women have been kept prisoners in a foreign country somewhere in the Middle East. 

In this essay, I have tried to examine how this criticism is executed within the frame of 

Fångad. The novel is a montage based on a cut and paste technique, and from page to page 

the plot differs. It aims to look like an ordinary paperback book instead of a work of art. My 

thesis is that the criticism in Fångad is represented in every part of the work and that it is 

therefore necessary to look into all its aspects.  

   I start my analysis with a speech-act theory approach and discuss how concepts like 

montage, parody and paratext work in the context of Fångad. I argue that its subversive 

elements exist in what Fångad does, what happens when you read it, as opposed to what it 

says, what actually is written. One example is  the paratext (everything in the book that the 

surrounds the plot), which imitates the form of a supposed conventional paperback. This is 

also where the reader has the opportunity to see how the parody functions. I also examine the 

theme in Fångad. With the help of post-colonial and feminist theory, I try to show that 

stereotypes and racism are reproduced. 

   My final discussion is intended to enlighten the fact that all parts of Fångad compose a 

criticism in a literary form but that this criticism is problematic in that it repeats hateful 

speech. I return to the theory of speech acts and use Judith Butler’s sense of “hate speech” to 

demonstrate this problem and to reinforce a critical view of Fångad.   
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1. Inledning 

Fångad av konstnären Magdalena Nordin kom ut 2005 och är ett montage av åtta olika 

böcker. Hon har klippt sidor ur böckerna och sedan sammanfogat dem till en ny bok med 

ambitionen att den ska vara läsbar som en berättelse.1 De åtta böckerna förenas av att de 

beskriver hur en eller flera kvinnor hålls fångna av orientaliska män. 

   Böckerna följer samma tema som Inte utan min dotter som kom ut på svenska 1988 och 

några år senare följdes av filmen med samma titel (både blev succéer).2 Den skildrar en 

amerikansk kvinnas liv, hur hon gifter sig med en iransk man och åker till Iran i tron på att de 

ska på semester. Väl där tar mannen istället ifrån henne hennes dotter och håller henne själv 

fången.  

   Denna bok kom att utgöra början på en trend av likartade böcker, även om liknande funnits 

långt tidigare, som i folkmun förstås som »inte utan min dotter-genren«. De beskriver 

orientaliska mäns våld mot kvinnor och våldet förklaras vara baserat på kultur och religion. 

De spelar på läsarens fördomar om kulturen i mellanöstern och den mörke (muslimske) 

mannen.  

   Böckerna är skrivna av kvinnor och ingår i en bekännelselitteratur som syftar till att varna 

andra kvinnor från att göra om deras misstag – att gifta sig med en utländsk, muslimsk, man. 

Den holländska forskaren Betty de Hart menar att dessa kvinnliga författare kan ses som 

moderna representanter för de västerländska koloniala upptäcktsresandena i mellanöstern. 

Kvinnorna upptäcker konstiga kulturer och seder genom sitt äktenskap och/eller fångenskap 

som de sedan rapporterar om till hemlandet. Den manliga upptäcktsresanden lär oss om 

politik och det offentliga livet men kvinnorna lär oss om det riktiga livet – livet bakom 

slöjan.3  Fångads helhet träder fram som ett koncentrat av dessa böcker där alla deras olika 

teman finns representerade, som kvinnans historia om den orientaliske mannen/männen och 

om våld, kärlek, och sex.    

 
 

 

                                                 
1 Magdalena Nordin, Intervju, 18/11-2006. 
2 1998 hade Inte utan min dotter sålts i 600 000 exemplar i Sverige och är enligt forskaren Gunilla Molloys 
undersökningar fortfarande den mest lästa boken bland tonårsflickor. (Se: ”Texten bakom texten: Tre uppsatser 
om sakprosa ur ett feminist-didaktisk perspektiv”, Rapport 19, Studentlitteratur 2001.) Under 90-talets början 
svepte en rasistisk våg över Sverige, det främlingsfientliga partiet Ny Demokrati hade riksdagsmandat och 
Lasermannens skjutningar satte skräck i landets mörkhåriga invånare. Att böcker som Inte utan min dotter fick 
ett sådant genomslag just under den tiden är inte förvånande i ljuset av det då rådande samhällsklimatet.  
3Betty De Hart, “Not Without My Daughter – On Parental Abduction, Orientalism and Maternal Melodrama” s. 
57. 
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 2. Syfte och metod 

Att läsa Fångad är att ställas inför en rad problem, som visar sig allt eftersom läsaren närmar 

sig boken. Jag vill lägga upp denna uppsats på ett liknande sätt och följa de frågor som 

uppstått i min läsning av Fångad. Litteratur kan reproducera stereotyper och rasistiska 

föreställningar men kan också fungera som en kritik av desamma. Det som intresserar mig 

med Fångad är att den är en sådan kritik och jag vill undersöka hur denna kritik fungerar. 

   Jag vill undersöka Fångads olika element, som dess form och intrigens förhållande till 

berättelsen, för att kunna beskriva hur rasism och stereotyper reproduceras. För att göra detta 

tydligt har jag delat upp uppsatsen i två kapitel, där det första möjliggör det andra, och en 

avslutande diskussion:  

Det första behandlar, med hjälp av den anglosaxiska talaktsteorin, vad Fångad är för slags 

bok. Talaktsteorins grundare John Langshaw Austin beskriver yttranden som performativa, 

yttrandet säger inte bara något utan det gör även något. I min uppsats är det denna distinktion 

som jag använder för att beskriva vad som sker i Fångad. Det är en viktig skillnad mellan vad 

som sägs rakt ut och vad som sker i citerandet och sammanställningen av andra källor. 

Gregory Currie är en av Austins efterföljare som utvecklat hans syn på performativitet. 

Curries kritik av begreppet ”textualism” kan ge en definition av hur form och innehåll 

förhåller sig till varandra. Med begreppet åsyftas hållningen att verk och text är ett.4 Currie 

menar att verket, boken, inte enbart är text utan främst en akt som utförs av författaren. 

Skillnaden mot ett textualistiskt synsätt är då att författaren inte skapar verket utan han uppför 

eller utför det. Det är i akten som helheten träder fram och det är då Fångad blir intressant. 

Montaget är metoden som används men den är även det som avgör innehållet. Dess värde 

ligger inte i språket eller i en nyskapande berättarstruktur utan i den handling Magdalena 

Nordin utför när hon skapar Fångad. En textualistisk analys, där tecken, ord och 

meningsbyggnad står i fokus, skulle undersöka texten rent språkligt, medan en analys av 

verket syftar till mer generella kategorier som genre och intrig.5 Författarens akt har 

egenskaper som varken verket eller texten nödvändigtvis har – något kan utföras på ett visst 

sätt utan att produkten påverkas eller vice versa att produkten får egenskaper som akten inte 

hade. Magdalena Nordin har i sammanställningen av Fångad skapat en ny akt för de redan 

existerande produkterna. Denna akt är skiljd från den akt originaltexternas författare syftade 

till. Hon har lyft texterna ur sin kontext och skapat en ny – texterna blir i sig inte mer 

intressanta men däremot deras nya sammanhang. 

                                                 
4 Gregory Currie, “Work and Text”, s. 98. 
5 Ibid. s. 104. 
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   Jag undersöker alltså först hur Fångad är, vad den vill efterlikna och hur parodin används 

för detta, för att sedan se verkets form, montaget, och vad det får för konsekvenser för 

innehållet. I det andra kapitlet beskriver jag, utifrån ett postkolonialt och feministiskt 

perspektiv, de teman om genus och hudfärg som upprepas och framställs i Fångad. Min 

teoretiska utgångspunkt är en grundläggande postkolonial teori som är baserad på Edward 

Saids litteraturkritik. Den feministiska analysen kommer främst från teoretiker som Gayatri 

Chakravorty Spivak och Vron Ware som verkar i Saids fotspår, men kompletterar hans teorier 

med en feministisk analys. Deras texter kretsar kring teman av hur den Andre avbildats i 

västvärldens litteratur och, i de senare teoretikernas fall, med hur kvinnor från de forna 

kolonierna porträtteras. Detta kapitels första avsnitt behandlar hur de orientaliska männen 

framställs och det andra hur de kvinnliga huvudkaraktärerna porträtteras.  

Den avslutande diskussionen analyserar, med hjälp av Judith Butler, som en kombination av 

de tidigare använda teorierna huruvida Fångad fungerar som en kritik av dessa böckers 

rasistiska och (anti)feministiska tema. Med hennes begrepp ”hate speech” diskuterar jag om 

Fångad egentligen ifrågasätter något eller om den bara upprepar en problematik.   

   Jag kommer att styrka mina teser genom exempel från Fångad men inte gå så djupt in i 

texterna, eftersom det inte är de enskilda klippen, utan den helhet som de bildar, som 

intresserar mig. Jag vill skriva om Fångad som ett verk och behandla texterna som del av 

detta verk snarare än att analysera dem som åtta åtskilda böcker som Fångad består av.  
 

3. Hur och vad är Fångad? 

3.1 Hur är Fångad? Imitation och parodi  

Vid första anblicken ser Fångad ut att vara en helt vanlig pocketbok. Den har samma format, 

titel och författarnamn är utsatta, recensioner citeras och på baksidan presenteras en historia. 

Men när man öppnar den så inser man att något inte är som det ska. Från sida till sida är det 

olika typsnitt och teckenstorlek, och kapitel tre efterföljs av ett andra kapitel ett. Fångad är ett 

verk samtidigt som den är ett collage av åtta andra verk.6 Genom denna förvirrande likhet 

med vilken pocket som helst så parodierar (och kritiserar) Fångad den sortens böcker som i 

vardagsspråk skulle kunna definieras som kiosklitteratur. Jag ska i detta kapitel undersöka hur 

denna parodi genomförs. 

                                                 
6 Böckerna är: Barbara Chase-Riboud, Slavinnan; Judith Gould Tamaras dotter; Malika Kaddour Stulna döttrar; 
Betty Mahmoody Inte utan min dotter; Liza Marklund & Maria Eriksson Gömda; Deborah Moggach 
Bortrövade; Zana Muhsen Såld och Mende Nazer Slav.  
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   Fångad är en svart pocketbok med en bild på omslaget där en beslöjad kvinna sitter 

ihopkrupen och skrämt tittar in i kameran. Bilden utstrålar att hon är offret och att hon är rädd 

– för vad och varför vet vi inte. Eftersom vi inte vet så ligger det nära till hands med 

schablonartade förklaringar, som i det här fallet skulle kunna vara våra föreställningar om den 

beslöjade muslimska kvinnans rädsla – fruktar hon hedersrelaterat våld eller sin man i ett 

ojämnställt äktenskap? Denna bild imiterar andra omslag och är i Fångad parodins första 

uttryck.   

   Den amerikanske språkfilosofen J.O. Urmson skrev i sin berömda essä Literature att en 

konstnär/författare har två valmöjligheter; den ena är att producera ett fysiskt verk som 

åskådaren kan bevittna/läsa och den andra är att skapa en serie av instruktioner som kan 

utföras av andra.7 Fångad är en uppsättning av sådana instruktioner där de parodiska delarna 

fungerar som pusselbitar för att vi ska kunna skapa en hel bild av vad Fångad är - 

instruktionerna ger oss inga svar men ledtrådar som kan pusslas samman till en helhet.  

En mening kan sluta mitt i och på nästa sida kastas man in mitt i en annan. Sprickorna finns 

tydligt där och hoppen från den ena till den andra boken är uppenbara. Betraktaren står 

således med en bok i handen, som till det yttre (till exempel omslagets typografi och 

baksidestextens konventionella utformning) är identisk med vilket annan pocket som helst, 

men som till innehållet framställer en förvirrande samling urklipp. 

   Boken Fångad gavs ut i en upplaga på 50 exemplar och såldes i några få bokhandlar. 

Bakom den står det konceptuella bokförlaget Bokbål som i utgivningen av Fångad släppte sin 

bestseller.8 De ville att Fångad skulle möta de krav som finns uppställda för vad en ”bok” är: 

den måste ha ett ISBN, tryckas i 30 exemplar och pliktexemplar ska skickas till bland annat 

Kungliga biblioteket i Stockholm.9 Samtidigt som den uppfyller dessa kriterier så är boken 

klippt och klistrad för hand och handbunden. Förlaget har valt att distribuera boken och sälja 

den i bokhandel istället för att ställa ut den på gallerier som en del av strategin att skapa en 

osäkerhet kring vad boken egentligen är.  

   Att säga att en bok är en bok bara för att den uppfyller de ovan uppställda kriterierna är 

dock, minst sagt, tvivelaktigt ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Med ett sådant 

perspektiv bortser man från problem och frågor som till exempel om det finns en 

                                                 
7 J.O. Urmson, , “Literature”, s. 89. 
8 I Gérard Genettes terminologi så skapar parodins citerande en komisk effekt på grund av en transformering av 
hypotexten eller palimpsesten som kan förklaras som texter med dolda innebörder. Se: “Parody”, Routledge 
Encyclopedia of Narrative Theory, s. 419.  
9 Nordin, 18/11-2006. 
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författarintention, och om textens stil och egenskaper. Är en bruksanvisning en bok om den 

genomgår samma procedur som Fångad? 

   Fångad kan ses som ett plagiat, både i sin imitation och i sin faktiska kopiering av texterna. 

Bokens förläggare Susanna Wallstén menar dock att det inte är ett plagiat i juridisk mening då 

man inom konst, litteratur etc. talar om verkshöjd, ”vilket kan sägas vara en ribba som ett 

specifikt verk skall ta sig över för att kunna kallas (originell) konst eller litteratur. Det är t.ex. 

lagligt att citera väldigt långa stycken – om dessa bidrar till att skapa ett nytt verk eller om de 

nyttjas i en debattsituation. (…) De citerade (eller ”stulna”) böckerna används ju för att belysa 

en problemsituation, men även och uppenbarligen för att skapa ett nytt verk.”10  

   Men det Fångad framförallt är, är en imitation och en parodi. Parodin eller imitationen av 

böckers form är som tydligast på de sidor som, för att använda narratologins grundare Gérard 

Genettes term, utgör paratexten: textens försättsblad, dedikationsblad, copyrightsidan och de 

sista sidorna med bland annat efterord. Genette delar upp paratext i den inledande peritexten 

och den avslutande epitexten men begreppet innefattar även titlar, kapitelindelningar – 

paratexten är all text som omsluter den egentliga berättelsen.11 Det första uppslaget består av 

förläggarens hälsning till läsaren som beskriver förlagets nya val av en miljövänligare 

papperskvalité:  

 
Kära läsare, kanske har du märkt att Bokbåls böcker nu känns lite annorlunda att ta i. Det 

beror på att omslagen på våra böcker inte längre har någon miljöfarlig lackering. Detta är 

vårt bidrag för att värna om miljön, och vi hoppas att du har förståelse för att 

bokbålsböckerna nu därför har en något strävare yta. Vänliga hälsningar, Lili von 

Wallenstein.12  

 

Förläggaren Susanna Wallstén (som agerar under pseudonymen Lili von Wallenstein) 

förklarar, i en intervju, texten så här: “Mina inledande ord (Kära läsare…) är taget från några 

gamla Harlekinromaner – ett ganska dråpligt försök att försöka förklara ekonomiska 

nedskärningar som ett värnande om miljön!”13 Undertecknaren är en förläggare som inte 

existerar annat än som en pseudonym, och pappers valets inverkan på miljön är tämligen liten 

eftersom boken endast finns i 50 exemplar. Boken är dessutom handgjord och valet av papper 

beror sannolikt inte på hänsyn för miljön utan på vad för slags papper som fanns tillgängligt. 

                                                 
10 Susanna Wallstén, Intervju, 10/12 2006. 
11 David Gorman, “Paratext” s. 419.  
12 Barbara Mc Gould, Fångad, s. 1. 
13 Wallstén, 10/12 2006. 
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Poängen med hälsningen ligger istället i sättet att härma hur en liknande hälsning, i en 

liknande pocket, skulle kunna se ut.  

   Om vi bläddrar en sida kommer vi till ett utseendemässigt klassiskt försättsblad där 

författarnamn, bokens titel, översättarens namn och förlagets namn finns presenterade. Men 

bokens författare är inte, som det står, Barbara Mc Gould; den är ett montage utfört av 

Magdalena Nordin. (pseudonymen är en kombination av de ursprungliga författarnas namn, 

som Barbara Chase-Riboud och Judith Gould. Pseudonymen ska, enligt Nordin, markera 

författarens klasstillhörighet och vithet och namnet ska även antyda att författaren är 

judinna).14 Den har inte heller översatts – den existerar inte på något annat språk – och 

översättarnamnet Lena Gerner är lånat av en verklig person (som inte översätter eller 

överhuvudtaget har något med Fångad att göra). Om den information som finns på dessa 

sidor skriver bokens förläggare Susanna Wallstén:  

 
Angående hela ramverket: omslaget, citatet, tillägnan (Harold Lover), förtydligandet att 

det är en sann berättelse (s.8) etc. är alla lånade, om än i vissa fall aningen förvrängda, 

från de böcker vi försöker kritisera. Jag anser att dylika böcker använder sådana grepp för 

att försöka ge ett mer seriöst intryck, att göra något finare av vad som egentligen enbart 

är strunt (strunt är strunt om än i gyllene dosor som man brukar säga…)15 

 

   På den efterföljande sidan står ett citat ur Shakespeares Som ni vill ha det som beskriver 

hela världen som en ”skådebana”.16 Min tolkning är att citatet valts dels därför att att ha ett 

Shakespearecitat är en poäng i sig (eftersom det återigen imiterar en norm om den 

skönlitterära pocketen), derls för att just detta citat utgör en kommentar till bokens innehåll 

som ett skådespel (ett uppställande av stereotyper som rollfigurer). Citatet återfinns även i en 

av de romaner som använts, Tamaras döttrar. Dedikationen som återfinns på nästa sida och 

som enligt konventionen är författarens (här pseudonymens), lyder ”Denna bok tillägnas 

minnet av min far, Harold Lover”. Ironin och imitationen finns här i namnet och i 

formuleringen om faderns minne, som implicerar att han har gått bort och manar läsaren till 

medkänsla med författaren. I detta, och i de följande exemplen, utför Fångad parodin även 

om det konkreta som sägs inte är annorlunda än i dess källor. På försättsbladens sista sida, 
                                                 
14 Nordin, 18/11-2006. Enligt hennes resonemang så var detta för att förstärka att böckerna handlar om ”de 
Andra” och inte om oss och de judiska konnotationerna för att kommentera och ytterligare lyfta fram denna 
spänning mellan ”vi” och ”dem” på grund av konflikten i Israel och Palestina.  
15 Wallstén, 10/12 2006.  
16 William Shakespeare, Som ni vill ha det, s. 51 Dock inte samma översättning som används i citatet i Fångad 
som lyder: “Ja, hela världen (…) En skådebana är, och alla mänskor, så män som kvinnor, spela på densamma. 
Var har sin stund att komma och att gå, och en har många roller för sin livstid. Sju åldrar äro akterna.”  
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copyrightsidan, finns fakta som förlag, ISBN, engelska originalets titel Trapped (som inte 

existerar), omslagsdesign, foto, att det är första pocketupplagan och tryckår, ort, tryckeri 

(”Nordins industrikomponenter AB” som är Magdalena Nordins pappas företag där boken 

kopierades) och copyright (Magdalena Nordin).17 Det här är det enda stället där 

upphovskvinnans namn finns nämnt och där spelet samtidigt upprätthålls, med den engelska 

titeln, och stjälps med tryckeriets namn, copyrighten och foton som även de tillskrivs 

Magdalena Nordin. På samma sida finns även en text som påstår att: 

 
Detta är en sann berättelse. Personerna är verkliga, händelserna är verkliga. Namn och 

andra detaljer som skulle kunna möjliggöra en identifikation har emellertid ändrats för att 

skydda enskilda och deras familjer mot en möjlig arrestering och avrättning i Iran. Detta 

gäller i första hand: Hamid, innehavaren av en ekiperingsaffär; Judy, en amerikanska gift 

med en iranier (…).18  

 

Uppräkningen och utpekningen fortsätter, samtidigt som syftet med texten sägs vara att 

skydda personernas identiteter. Texten ironiserar på så sätt över relationen mellan den sanna 

historiens utelämnande och den verkliga faran för dessa personers välstånd (till exempel 

arrestering och avrättning). Det är inte att det sägs i Fångad eller hur det sägs som är av vikt, 

utan att handlingen i sig kommenterar fenomenet. 

   Ett liknande upplägg presenteras i bokens epitext, med ett efterord, en ordförklaringssektion 

och en sex sidor lång lista över ”böcker till lågpris i Månpocket” som allt är klippt och klistrat 

ur originalböckerna. Efterordet bär rubriken Till dig som blir slagen och består av ett antal råd 

till kvinnor som blir misshandlade, som i kontexten verkar vara baserade på författarens egna 

erfarenheter. Men den är egentligen skriven av den fiktiva karaktären ”Mia” genom Liza 

Marklund.19  I originaltexten fyller den, enligt Susanna Wallstén, ”förmodligen ett syfte som 

manual för kvinnor som inte vet vad de skall ta sig till.” I Fångads kontext ”pekar den snarare 

på och står som ett sista exempel på den eviga förenklingen av väldigt svåra frågor!”20  

   Mitt i boken finns några sidor med foton som visar bilder ur de olika karaktärernas liv – en 

före detta bostad, en utflykt i bergen, rummet där någon hölls fången etcetera. De är tagna av 

Magdalena Nordin på olika platser i Umeå, till exempel får ett grusschakt föreställa det karga 

                                                 
17 Wallstén, 10/12 2006. 
18 Mc Gould. 
19 Liza Marklund & Maria Eriksson, Gömda, s. 379-381. 
20 Wallstén, 10/12 2006. 
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bergslandskapet.21 Dessa bilder kan ses som ett ifrågasättande av de citerade böckernas 

autenticitetsanspråk. 

 
3.2 Vad är Fångad? Montaget och dess konsekvenser 

Fångad leker formmässigt med konventionen av vad en bok är genom att använda montaget 

som form och genom det upprepa våra föreställningar om vad en bok är.22 Boken är ett 

montage och liksom montagets uppfinnare, tjugotalets sovjetiska filmare, använde filmklipp, 

så använder upphovskvinnan Magdalena Nordin tekniken för att sammanfoga texter för att 

visa upp vad som händer med motiven och deras innebörd när de kombineras.23 Det kan 

beskrivas som förhållandet mellan intrig och berättelse och det är det jag ska redogöra för i 

det här avsnittet. 

   Montaget får konsekvenser för berättelsen, då en ny intrig skapas.24 Intrigen är strukturen av 

det som sker i ett verk, det är berättelsens och händelsernas kronologi som enkelt kan 

sammanfattas och förklaras. Intrigen står i förhållande till den mer övergripande termen, 

berättelse, som, enligt min definition här, syftar till vad som berättas eller med andra ord det 

vi skulle kunna kalla historiens ämne eller tema.25 En definition av intrig, respektive 

berättelse, kan tydliggöras med ett citat: ”one can speak of ‘telling a story’, but not of ‘telling 

a plot’”.26 Fångad är ett montage av åtta böcker som har olika intriger. En handlar till 

exempel om två systrar som skickas till Jemen av sin far för att bli bortgifta, en annan om en 

israelisk filmstjärna som kidnappas av arabiska terrorister och en tredje om en brittisk kvinna 

som gifter sig med en arabisk man som sedan berövar henne friheten. Intrigen är det som 

skiljer källorna åt och när detta står klart kan vi se hur berättelserna liknar varandra. Alla de 

åtta böckerna handlar om kvinnor som utsätts för förtryck av orientaliska män. De blir, på ett 

eller annat sätt, förda till ett land i Mellanöstern där de hålls fångna (därav bokens titel 

Fångad). 

                                                 
21 Nordin, 18/11 2006.  
22 Jag har valt termen montage framför collage, trots att de båda i det här fallet är lika korrekta, eftersom det är 
en samlingsterm för alla slags sammanställningar, såsom collage, fotomontage och assemblage. Fångad är 
främst ett montage, i en bokstavlig mening, den är ”monterad” (montage: fr., av monter 'uppsätta', 'göra i 
ordning', 'montera') mer än ”uppklistrad” (collage: fr., 'uppklistring', av coller 'uppklistra', ytterst av grek. ko´lla 
'lim') . Se Nationalencyklopedin.  
23 Nordin, 18/11 2006. 
24 Patrick Keating, ”Montage”, s. 321.  
25 Dessa begrepp är snarlika och svårdefinierbara utan att gå in i en omdiskuterad terminologi och en narrativ 
analys. Men jag ämnar ändå försöka använda dessa termer utan att bli allt för snårig och inkorrekt i mitt 
resonemang. 
26 Hilary P. Dannenburg, “Plot”, s. 435. 
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   Fångad är klippt på ett sådant sätt att den ska vara möjlig att läsa som en sammanhållen 

historia. Magdalena Nordin beskriver intrigen som att den kvinnliga huvudkaraktären blir kär 

i en farlig mörk man, en relation inleds och de bestämmer att de ska resa till ett land i 

Mellanöstern. Hon tror att det är en semester men inser när de kommit dit att de ska stanna. 

Hon hålls fången och försöker fly för att återigen bli tillfångatagen. Efter mycket misshandel 

och flera våldtäkter lyckas hon till slut ta sig hem till England. När hon kommer dit flyger hon 

helikopter för att undkomma alla journalister som är intresserade av historien, men då 

angriper araberna igen. Hon är fångad igen och boken kulminerar i ett våldsamt 

fritagningsförsök.27 Denna intrig är byggd på utdrag ur originalböckernas intriger och urvalet 

är gjort för att få dem att passa ihop, men det skulle inte ha varit möjligt om böckerna i sig 

inte var så lika. Berättelsen som presenteras i Fångad visar upp vad denna likhet består av. 

Sensmoralen eller temat är det verkligt konstanta och det är vad Fångad tar till vara på och 

lyfter fram i sin sammanklippning. Läsaren möter Magdalena Nordins tolkning av denna 

likhet och en gestaltning av det som hon, som läsare, såg i dessa böcker. De teman som 

upprepas är skildringar av sexualiserat våld, den orientaliske mannens ondska och 

kvinnoförtyck.  

   Av de åtta böcker som Fångad citerar är tre självbiografier, två uttalad fiktion, en baserad 

på en TV-serie (som i sin tur är baserad på en sann historia) och två skrivna av journalister i 

samarbete med berättelsens huvudperson. De två böcker som är fiktion utger sig dock för att 

vara inspirerade av sanna historier. Alla böckerna är skrivna i en fiktiv realism, där det inte är 

huruvida historien egentligen är sann som är viktig utan just att den utger sig för att vara det.28 

De kan placeras in under termen faction, en kombination av engelskans fact ”faktum” och 

fiction ”prosadiktning”. 29 Faction kan vara antingen en dokumentärroman eller romaner som 

är baserad på en sann historia, den första kategorin kan verka ha seriösare anspråk än den 

andra eftersom det sistnämnda framstår allt mer som ett voyeuristiskt säljargument. Att 

författarna vill behålla detta sanningsanspråk kan tolkas som ett sätt att ge berättelserna mer 

tyngd. Böckerna beskriver en annan kultur, ett annat samhälle och framförallt en annorlunda 

relation mellan kvinnor och män, och det är för att rättfärdiga denna beskrivning av annanhet 

som de ska vara baserade på en sann historia. Stilmässigt kan det fiktiva verket och det icke-

fiktiva se likadana ut och den enda egentliga möjligheten för läsaren att skilja dem åt är 
                                                 
27 Nordin, 18/11 2006. 
28 För en utförlig diskussion om fiction och fakta se: Kendall Walton, ”Fiction and Nonfiction”; Gregory Currie 
”What is Fiction?”; David Lewis ”What is true in fiction” och Peter Lamarque “ Logic and Critisism” i 
Philosophy of Literature: Contemporary and Classic Readings: An Anthology och Monroe C. Beardsley 
Aesthetics: problem in the philosophy of criticism.  
29 Ur Nationalencyklopedin: Faction: sentida litterär term för dokumentärskildring i romanform. 
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etiketten »detta är en sann historia«. De böcker som Fångad använder sig av är så snarlika att 

de som hävdas vara sanna historier och de som sägs vara fiktiva är nästintill omöjliga att 

åtskilja. I Fångad finns dessutom en ytterligare dimension; eftersom delar av verken tagits ur 

sitt sammanhang och komponerats till ett nytt verk så blir de sanna historierna lika fiktiva som 

de som ursprungligen var det. Ett skönlitterärt verk kan innehålla sanna fakta, verkliga platser 

eller personer utan att bli mindre fiktivt.30 Fångad skapar av sina beståndsdelar en ny 

skönlitterär värld, en ny fiktion. Där är de berättelser som utgett sig för att vara sanna inte 

längre är det – eftersom de uppgått i den fiktion som skapats. Gregory Currie beskriver 

fiktionsförfattarens skapande som en talakt: verket är ett yttrande med en intention och som 

förutsätter att läsaren uppfattar att det är fiktion.31 Han ser fiktion som en kommunikation där 

författaren litar på läsarens förmåga att uppfatta det som sägs korrekt (som fiktivt) – att 

läsaren uppfattar det vara ett skönlitterärt verk och därför läser det som ett skönlitterärt verk.32 

Enligt Currie är det då upp till läsaren att anta vad verket är och sedan förstå det utifrån detta 

antagande.33 Fångad sätter denna kommunikation ur spel, i och med att den eftersträvar en 

osäkerhet hos läsaren kring vad den egentligen är – fiktion eller fakta, ett konventionellt verk 

eller ett montage? Fångad verkar först säga en sak (att det är en helt vanlig pocket) men visar 

vid en närmare undersökning något helt annat (att den är ett montage som syftar till kritik). 

   Montaget som form förstärker böckernas likhet och lyfter fram det specifika för dessa 

böcker. Genom de scener och stycken som valts visas böckernas stereotypa och rasistiska 

porträtteringar upp. Dessa böcker har en form av voyeurism i sig eftersom de är så närgångna 

och nakna och tillåter läsaren att se in i en värld skild från deras egen (böckerna är utgivna i 

väst och läses troligtvis främst av vita kvinnor). I viljan att hävda att det som framställs är sant 

finns den voyeurism som läsaren utför och lockelsen av att betrakta någon annans liv (misär). 

Det är i denna voyeurism dessa böckers dragkraft ligger. 
 

4. Bilden av den onde orientalen och den dumdristiga kvinnan 

4.1 Den onde orientalen 

I Fångad finns det två kategorier av män: den vite mannen och den mörke (brune) mannen. 

Den mörke mannen är i centrum och den vite mannen nämns endast i periferin. I alla 

böckerna råkar kvinnor ut för den mörke mannens våld utan att läsaren någonsin får möjlighet 
                                                 
30 Se David Lewis & Peter Lamarque för ett utförligare resonemang på ämnet. 
31 Definitionen av ett yttrande är, inom talaktsteorin, att yttrandet har en intention. De poststrukturalistiska 
talakts teoretikerna, som Butler, betonar hur det performativa är konventionellt till sin natur (våra uttalanden har 
oftast en intention). Tack till Dr. Claire Hogarth för detta tydliggörande.    
32 Currie, “What is Fiction,  s.130. 
33 Ibid. s. 130. 
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att förstå honom eller hans handlingar. Han utmålas som en känslolös ond egoist. Oavsett om 

han är slavtransportören, kidnapparen eller den äkta mannen så beskrivs inte situationen ur 

hans perspektiv.   

   I de böcker där det är ett kärlekspar som tillsammans åker till Mellanöstern byggs mannens 

porträtt upp på samma sätt: hon dras till hans mörka mystiska skönhet, och han är den 

perfekte gentlemannen tills de kommer till hans hemland där han förvandlas till ett monster. 

Beskrivningarna av männen är exotiserande och kan till exempel lyda: ”Vilken kille! Jag har 

alltid varit svag för mörka, spännande karlar” eller ”han hade vindtygsjacka på sig den 

kvällen, och den kom honom att se mer exotisk ut än någonsin”.34 Han är den ädle vilden, den 

civiliserade barbaren och prinsen från Tusen och en natt. Han är mörk, exotisk och spännande 

till skillnad från den ordinäre vite mannens tråkighet – de adjektiv som beskriver honom är 

hämtade ur en rasistisk föreställningsvärld där den Andre representerar allt vi inte är. Orden 

fungerar som markörer för dialektiken mellan gott och ont; som när kvinnan i ett klipp träffar 

sin vite älskare och smeker honom på bröstet och konstaterar att han inte var ”på långa vägar 

lika hårig som Salim”. Längre ned på samma sida fortsätter hon: ”Jag har egentligen inte tänkt 

på hur utländsk han är, sa jag. Inte förrän jag träffade dig.”35 

   Så länge kvinnorna befinner sig i sina hemländer är männen som vilka män som helst; 

samma stund som de sätter ned foten i sitt orientaliska hemland framställs det som att de 

genomgår en förtrollning. Den holländska juridikforskaren Betty De Hart skriver i essän Not 

Without My Daughter – On Parental Abduction, Orientalism and Maternal Melodrama, om 

detta: 
 

These stories show that one can never really get to know an oriental man. However civilized he 

may seem, they are always hiding something violent and threatening under the thin layer of 

civilization. His beautiful dark eyes become dangerously sparkling. His strength and decisiveness 

turn into dominance and authoritarian behaviour. His protectiveness and courtesy become jealousy 

and possessiveness that obstruct the woman’s freedom.36 

 

Mannen har låtsats vara något han inte är (omtänksam, jämställd och tillmötesgående) och 

visar nu sitt sanna jag (dominant, auktoritär och svartsjuk). Denne man skulle kunna beskrivas 

med teoretikern Homi Bhabhas syn på begreppet mimicry, där han menar att det 

kolonialiserade subjektet (här den till väst invandrade mannen) till det yttre assimileras till 

                                                 
34 Mc Gould, s. 13 & 15. 
35 Ibid, s. 156. 
36 De Hart, s. 55. 
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likhet genom till exempel kristning eller ett anammande av västerländska seder, kläder eller 

uttryckssätt, men utan att egentligen bli (jäm)lik med kolonisatören (den vite mannen).37 Som 

männen beskrivs i böckerna framstår det som om de utför en sådan mimik så länge de 

befinner sig i väst, för att sedan när de återvänder hem återgå till sina ursprungliga identiteter.  

   Väl hemkommen uppgår mannen i hemlandets patriarkala struktur och skyddas av den 

manliga gemenskapen. De Hart menar att det då inte längre är genusrelationerna som avgör 

äktenskapets kris, utan en kulturkrock eftersom de nu befinner sig under en islamistisk 

lagstiftning som skyddar mannens intressen.38 Kvinnorna har inget stöd av det samhälle de 

befinner sig i utan är utelämnade till sitt eget öde. De Hart kommer till slutsatsen att 

kvinnorna på grund av detta tvingas bryta mot lagarna och bli illegala för att nå frihet. På så 

sätt tvingas de bli som mannen i den meningen att de agerar som han; omoraliskt och olagligt. 

Detta kan ta sig uttryck som till exempel en flykt från Iran över bergen in i Turkiet med hjälp 

av människosmugglare där modern, liksom fadern gjort tidigare, olovligen tagit med sig deras 

barn.39  

   De män som finns porträtterade i Fångad som inte är av kvinnorna valda äkta män beskrivs 

än mer endimensionellt eftersom deras enda funktion är att representera ondska. Många av 

dessa karaktärer är i berättelsen roten till kvinnans fångenskap, som kidnapparen och 

slavhandlaren, men det finns även de som själva är utsatta för ett fadersvåld. Mannen som en 

flicka blivit bortgift med är i samma utsträckning som hon underkastad fädernas 

överenskommelse. I klippet beskrivs han, Abdullah, som en marionett för faderns, Abdul 

Khadas, vilja (fadern är här den onde):  

 
Abdul Khada hade föresatt sig att jag skulle underkasta mig och han var inte en man som man kan 

trotsa hur länge som helst, åtminstone kunde inte Abdullah det. (…) Han tog för givet att han hade 

absolut makt över familjen och ingen av dem kunde utmana honom. I det samhället har männen 

alltid rätt och är fria att göra som de behagar.40 

 

I citatet står återigen samhällets struktur som förklaring istället för enskilda mäns handlingar 

och texten framhäver att männen alltid har rätt (och alltid gör så).  Förklaringen som ges, i 

citatet, är att det är kulturen i mellanöstern som ger männen detta utrymme och det som 

                                                 
37 Homi Bhabha, “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”, s. 126. 
38 De Hart, s. 61. 
39 Mc Gould, s. 240-243. 
40 Ibid. s. 63-64. 
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impliceras är en fördomsfullhet mot de muslimska samhällena. Västvärldens syn på den 

muslimske mannen innefattar i sig bilden av den förtryckande patriarken.  

   Litteraturforskaren Faoud M. Mougrhabi skriver om ett antal litteraturvetenskapliga studier 

som undersöker det som omnämns som ”the basic arab personality” där arabens psykologiska 

vara utreds för att förklara hans (implicit dåliga) handlingar. Mougrhabi kritiserar dessa för att 

vara generaliserande och kategoriserande eftersom de söker att förklara ett kollektivtbeteende 

utan att ge en närmare definition av detta kollektiv än araber.41 Det finns även studier som 

undersöker mer direkt hur stereotypt araber porträtteras i västerländsk litteratur och en av 

dessa, som är skriven av historikern Gregory Orfalea menar att beskrivningarna främst beror 

på västs inblandning och intressen i konflikterna i Mellanöstern.42 Dessa studier närmar sig 

den förklaringsmodell som visar på att det är just en kulturkrock framför en strid mellan en 

man och en kvinna och i det ligger av den rasistiska tanken att de är alla likadana eller de är 

deras kultur att göra så.  

   Den vite mannens roll är, i de klipp han överhuvudtaget förekommer, i skuggan. Det är med 

honom kvinnan försöker starta ett nytt liv efter sina traumatiserande upplevelser. I Fångad 

finns det en prolog efter berättelsens egentliga slut (precis innan epilogen) där kvinnan 

drömmer att ex-maken söker upp henne i hennes nya relation: 
 

Jag vaknade av mitt eget skrik. Anders höll armarna om mig och vaggade mig som ett barn. Hans 

varma andedräkt mot min kind, hans läppar mot mitt hår, lugnande meningslösa ord till tröst. (…) 

Älskade Anders, underbare kärleksfulle man! Han ville så väl, och han trodde verkligen att 

alltsammans var över. Han visste inte hur fel han hade. Det hade bara börjat. 43  

 

Den vite mannen tröstar och håller om men erbjuder ingen utväg. Han är, liksom hon, ett offer 

för den orientaliske mannens våld. Men han är en man som kontrasterar mot den onde 

mannen, vilket blir en ytterligare markering av att det är de orientaliska männens kultur som 

är skulden till våldet och inte manligheten som sådan. Hans funktion är i berättelserna, enligt 

De Hart, att erbjuda kvinnan en axel att gråta mot och en förnyad tro på äktenskapet. 

   I några andra exempel i Fångad har den vite mannen dock en annan roll. I ett har han 

fortfarande funktionen som utväg och nytt hopp, men samtidigt är han den svartsjuke 

älskaren. Han har blivit solbränd och tycker att han är snygg men konstaterar: ”Fast jag är inte 

                                                 
41 Faoud M. Mougrhabi, “The Arab Basic Personality: A Critical Survey of the Literature”, s.112. 
42 Gregory Orfalea, Literary Devolution: The Arab in the Post-World War II Novel in English”, s. 109-128. 
43 Mc Gould, s. 278. 



 17 

lika brun som han förstås”.44 Förutom svartsjukan som uttrycks i detta uttalande finns där 

också en försäkran om att jag är inte som han inte lika brun, inte från en förtryckande kultur, 

och han kommer därför inte att göra kvinnan illa. I ett annat så fungerar han som kvinnans 

enda hopp genom att leta efter henne för att rädda henne från situationen.45 Men i det sista 

exemplet har han ytterligare en annan roll: kvinnan som blivit kidnappad förälskar sig i sin 

mörke fångvaktare. Här kastas rollerna plötsligt om och det är den orientaliske mannen som 

visar henne hur det är ”att älska på riktigt” och sexet med honom är inte något ”i stil med 

Jeromes [hennes vite pojkvän] perversa lekar”.46 Klippen ur denna bok skiljer sig mer än just 

på detta sätt från de andra men har även många ingredienser som de andra också har. Det är 

dock här skillnaden blir som tydligast och det är här mönstret bryts.    

 
4.2 Den dumdristiga kvinnan 

De åtta böckerna som Fångad består av har alla kvinnliga huvudkaraktärer vars livshistoria 

skildras. De flesta behandlar en kärleksrelation som får oanade konsekvenser, förutom tre där 

det i det första fallet, handlar om två brittiska systrar vars far gifter bort dem med män i 

Jemen, i det andra om hur en israelisk filmstjärna blir kidnappad av arabiska terrorister och i 

det tredje om en nubisk elitidrotterska som blir bortrövad av arabiska slavhandlare. 

Gemensamt för dem alla är temat att det är kvinnor som blir förtryckta (bortrövade) av män 

och att de vill skildra livet under detta förtryck.  

   Betty de Hart skriver om vad den vita kvinnan som gifter sig med en orientalisk man har för 

möjligheter i en kolonial eller orientalistisk diskurs. Hon använder den postkolonialistiska 

feministiska teoretikern Vron Wares tre alternativa roller för kvinnan: den goda, den onda och 

den dumdristiga.47 ”Den dumdristiga” är en västerländsk kvinna med en feministisk 

medvetenhet som gör det svårt för henne att anpassa sig till den patriarkala strukturen. De 

Hart menar att författarinnorna till och karaktärerna i böcker som Fångads källor faller in i 

kategorin ”den dumdristiga”. De är ”dumdristiga” eftersom de dragits till den exotiske 

mannen och då orienten för dem framstår som ett mysterium som både lockar och skrämmer. 

”Den dumdristiga” fascineras av det hon inte vet något om och gifter sig med mannen utan att 

se de möjliga konsekvenserna (fångenskap och förtryck). Hennes slutsats blir att kulturerna 

öst och väst inte kan blandas och att problemen därför var oundvikliga. Det är en 

civilisationernas kamp där böckernas hjältinnor representerar västs frihet och de vägrar att låta 
                                                 
44 Ibid. s.157. 
45 Ibid. s. 74. 
46 Mc Gould, s. 144. 
47 De Hart, s. 57. 
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sig kuvas av det orientaliska förtrycket. Men det handlar inte bara om att tvingas till 

underkastelse – kvinnorna ska själva bli en del av den andra kulturen. I en postkolonial 

terminologi skulle man säga att de genomgår en rasifiering, de påtvingas mannens ras, och för 

att bli fria, få tillbaks sin värdighet och återvända till väst så måste de de-rasifieras. Kvinnan 

ska lägga bort de orientaliska kläderna hon fått och tvätta bort smutsen för att återgå till sin 

västerländska, fria och rena kvinnlighet. 

   I artikeln Race, Gender, and Memories of Empire skriver Vron Ware om en bok som liknar 

dem som ingår i Fångad. 48 Hon visar hur författaren låter karaktärernas kläder beskriva en 

värdering: När bokens systrar beslöjar sig är det en del av den bakåtsträvande, konservativa 

islamska kulturen, medan västerländska kläder står som en symbol för motstånd och frihet.49 

Kläderna blir en symbol för kulturell skillnad och en olikhet mellan karaktärerna och 

författaren, mellan karaktärerna och läsaren och mellan karaktärernas tidigare liv och det 

beskrivna. Wares resonemang går att applicera på Fångad där det finns liknande markörer. I 

ett klipp sägs det: ”Jag kan inte ha de här kläderna. Jag var fast besluten att inte ge efter för 

dem inte än i alla fall. 50I ett annat återvänder en flicka till England, efter fångenskap i Jemen, 

och hon beskriver sin första blick på flygplatsen: ”Jag såg folk i västerländska kläder och jag 

visste att jag kunde ha tagit av mig huvudduken och varit lika fri som innan jag lämnade 

England, men jag kunde inte göra det, jag var för mycket jemenitisk kvinna för det”.51 Citaten 

visar inte bara hur kläder fungerar som en kulturell markör utan även skillnaden mellan en 

jemenitisk kvinna och en engelsk eller i det större sammanhang som existerar i alla böckerna, 

mellan den västerländska och den orientaliska kvinnan. Det är den senares kläder den vita 

kvinnan, eller kvinnan som kommer från den västerländska kulturen, tvingas bära.  

   Klippen som Fångad består av visar även upp intriger som främst handlar om mannens 

överordning och makt. De kvinnliga karaktärerna är alla utsatta för ett manligt våld; de är 

bortrövade eller bortskickade av män för att sedan bli tillfångatagna, och de kan inte göra 

något för att ändra sin situation. De kämpar emot, men allt är förgäves, och när Fångads stora 

fritagningsscen sker så är det på männens order och initiativ. Den börjar med en beskrivning 

av hur den israeliska filmstjärnan ska bli fritagen av Najib, den terrorist som förälskat sig i 

henne: ”Trots sin vrede och besvikelse över att vara instängd var hon konstigt nog inte rädd. 

Det hela var snarare upplivande, och hennes hjärta sjöng vid tanken på att Najib hade kommit 

                                                 
48 Vron Ware, “Race, Gender, and Memories of Empire”, boken hon skriver om är: Eileen Mc Donald “Brides 
for Sale” (1988). 
49 Ware, s. 134. 
50 Mc Gould, s. 65. 
51 Ibid. s. 244. 
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för att rädda henne, precis som han lovat.”52 Hon har inget annat val än att glädjas över det 

faktum att en man räddar henne som han lovat. Hon är prinsessan i tornet som väntar på sin 

prins. Men när väntan blir för lång preparerar hon en molotovcocktail och när dörren till slut 

öppnas händer något anmärkningsvärt; det är inte någon av de arabiska männen som står 

utanför, utan Monika, den tyska kvinnliga terroristen och Baader-Meinhof medlemmen. Hon 

är den enda kvinnan i Fångad som är på de ondas sida och den enda av förtryckarna som 

antyds dö (man får inte veta vad som händer när bomben exploderar). I de sekvenser där 

Monika beskrivs är det med emfas på hur okvinnlig hon är med påståenden som: ”Hon skulle 

ha varit riktigt tilldragande om det blonda håret inte varit snaggat (…)” och ”Största felet med 

henne, sa Hamid och tände en cigarett, är att hon är så manhaftig att ingen enda karl ens vill 

försöka knulla henne.”53 På nästa sida avslutas Fångad med ett nytt klipp om den nubiska 

idrottskvinnan; hennes vite man har sett dem och hennes mörke kidnappare inser att det 

kommer att innebära problem för honom. De åker helikopter över havet: ”Sedan befallde han: 

- Hoppa! Och Nadia hoppade.”54 Patriarkatet vinner än en gång för när kvinnan blir ett 

problem så offras hon.    

   De böcker som utgör Fångad är författade av kvinnor och skrivna ur kvinnans perspektiv, 

men trots det skildras huvudpersonerna i objektifierande och sexistiska termer. Ett konkret 

exempel på hur dessa beskrivningar kan se ut är ett klipp där ett par just har haft sex och det 

beskrivs hur ”hon log och kurade belåtet ihop sig i hans varma famn. Hon hade aldrig mått så 

bra, aldrig känt sig så hel, så fullkomligt som en kvinna. Nu visste hon vad hennes kropp var 

till för.”55 Ett annat exempel: ”Hon var en lång, slank kvinna som förde sig med grace och 

värdighet. De klassiskt vackra dragen gav henne ett aristokratiskt utseende, men under den 

svala och behärskade ytan kunde man ana en glödande sensualism.”56 Ett tredje och sista 

exempel som, liksom det första, skildrar en sexscen: ”I hela sin kropp kände han kontakten 

med hennes hud, den blanka och mörka, och med hennes kött, det svarta och skälvande 

(…)”57. Dessa tre exempel visar på en retorik som känns igen. I det första exemplet: kvinnan 

är inte hel utan en man och genom penetrationen bekräftas hennes kvinnlighet. I det andra 

beskrivs hon utifrån sitt utseende och hennes sensualitet (sexualitet) framhålls. Och i det 

tredje beskrivs hennes kropp, men även hennes rädsla, och det framhävs att hon inte är vit 

(hennes mörka hud och svarta kött). Böckerna är fyllda av våldsskildringar som ofta är 
                                                 
52 Ibid. s. 273. 
53 Ibid. s. 84 & 86. 
54 Ibid. s. 274. 
55 Ibid. s. 20. 
56 Ibid. s. 35. 
57 Ibid. s. 69. 
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kopplade till sex (och ett flertal renodlade våldtäkter) och befäster mannens makt över 

kvinnan. Det sexualiserade våldet visar en bild av kvinnan som är rädd men inte bjuder något 

motstånd, alternativt blir hon våldtagen för att efter akten känna vällust och tillfredställelse. I 

en scen har den israeliska filmstjärnan sex med (blir våldtagen av) en av sina kidnappare och 

hon beskriver sedan att sexet var så fantastiskt att det var ”en akt som kan mildra vrede och 

tämja århundradens hat”58.  

   Den feministiska filmteoretikern Laura Mulvey skriver om hur den manliga blicken befäster 

kvinnans underordning:  

 
Den bestämmande manliga blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga 

gestalten, som stiliseras i enlighet med den. I sin traditionella exhibitionistiska roll 

är kvinnorna på en gång uppvisade och betraktade, deras utseende är kodat för att 

ge en stark visuell och erotisk verkan, så att de kan sägas konnotera egenskapen 

att-vara-betraktad.59 

 

Blicken är ofta, i litteratur, att jämställa med berättarperspektivet. Fångad borde rimligtvis 

inte ha en sådan manlig blick eftersom det som skildras är kvinnors öden i patriarkala 

strukturer, och de är skildrade av kvinnor. Det är dock en manlig blick som styr berättelsen 

och det är med den läsaren identifierar sig och utifrån den läsaren betraktar kvinnan. Som 

läsare hamnar man i en situation där man påtvingats ett par sexistiska glasögon som betraktar 

den kvinnliga kroppen. Böckerna, urklippen, upprepar en patriarkal syn på kvinnan som 

befäster henne som offer även om de syftar till att visa upp hennes kamp och en sann historia. 

Temat om det kvinnliga offret som är i en främmande kultur finns i alla böckerna. Av det 

skapas en hierarki där den fria vita västvärldens överlägsenhet utmålas i motsats till den 

bakåtsträvande mörka Mellanöstern.  

   Läsarens uppfattning av karaktärerna påverkas inte bara av den manliga blicken, utan det 

finns även andra maktförhållanden som genomsyrar Fångad och inverkar på läsaren. Det är 

dikotomier som skapar ett vi och de för läsaren; förutom det förstnämnda förhållandet, 

kvinnligt/manligt, så är de andra parametrarna vithet/icke-vithet och väst/öst. Detta finns 

representerat inte bara i hur männen skildras, utan också i beskrivningen av den orientaliska 

kvinnan. Hon framställs som någon i bakgrunden, hon analyseras inte och skildras som redan 

förlorad i det manliga förtryck hon lever under. Hon är subaltern i den postkoloniala teorins 

och Antonio Gramscis användning av ordet – underordnad på grund av klass, kön, etnicitet, 
                                                 
58 Mc Gould. s.144. 
59 Laura Mulvey, ”Visuell lust och narrativ film”, s. 55. 
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kast, språk och kultur.60 I Fångad står hon som passiv betraktare till det förtryck som 

böckernas huvudkaraktärer utsätts för.61 I de flesta fallen nämns hon inte annat än i förbifarten 

förutom då hon bevisar deras samhörighet som kvinnor. Som när hon uttrycker sin sympati 

för det förtryck hon vet att huvudkaraktären kommer att utsättas för: ”Flera är senare skulle 

jag träffa kvinnan igen, när jag kunde tala med henne på hennes eget språk, och då fick jag 

veta att hon gråtit den där dagen eftersom hon visste vad som skulle hända mig och inte kunde 

varna mig”.62 Det som ska hända berättarjaget i citatet är att hon blir bortgift med en okänd 

man mot sin vilja. Det är ett öde man kan anta även drabbat kvinnorna som lever i det 

samhälle som beskrivs, men deras historia berättas inte. Denna syn på den orientaliska 

kvinnan och hennes placering i periferin ingår i de stora kategorierna väst/öst och 

man/kvinna. I de böcker som utgör Fångad tycks oftast hennes gemenskap med hennes kultur 

övervinna den med andra kvinnor.  

   Den postkoloniala feministiska teoretikern Chandra Talpade Mohanty skriver att vi inte bör 

tala om kvinnan som en universell kategori som står i förhållande till den andra kategorin, 

mannen, och kritiserar det hon omnämner som den västerländska feminismens hegemoniska 

grepp om kvinnan i tredje världen.63 Mohanty menar i sin kritik att denna relation bottnar i ett 

strukturellt problem där ”rättsliga, ekonomiska och religiösa sammanhang samt 

familjestrukturer behandlas som fenomen som kan bedömas efter västerländska normer”.64 

Hon menar att detta får som konsekvens att bilden av kvinnan i den underutvecklade 

strukturen reproduceras och blir en genomsnittlig symbol för alla tredje världens kvinnor. Den 

orientaliska kvinnan är i Fångad den som inte kan fly från det manliga förtrycket och som 

inte har den västerländska kulturen som måttstock. Därför har hon ingen plats i denna 

berättelse om det orientaliska patriarkatets våld. Hon är inget annat än ett förtryckt objekt. 

Denna position är en del av den hierarkiskt ordnade världsbild som avspeglas i denna 

litteratur. I förlängning kan Gayatri Chakravorty Spivaks berömda essä Kan den subalterna 

tala? visa på konsekvensen av den hegemoni Mohanty talar om. Spivak skriver om tredje 

världens kvinnors stumhet som en följd av etnocentrismen. I essän formulerar hon en mening 

som visar på den bruna kvinnans position i relation till den patriarkala och koloniala 

strukturen: ”Vita män räddar bruna kvinnor från bruna män”.65 Detta beskriver, enligt Spivak, 

                                                 
60 Gyan Prakash, “Subaltern Studies as Postcolonial Criticism”, s. 147. 
61 Se till exempel s. 64 och s. 230 i ”Fångad”. 
62 Mc Gould, s. 59. 
63 För en utförlig diskussion om detta se: Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser: avkolonialiserad 
teori, praktiserad solidaritet, s. 38.  
64 Mohanty, s. 55.  
65 Gayatri Chakravorty Spivak, ”Kan den subalterna tala?”, s. 123. 
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det koloniala förhållningssättet där kolonialherrarna ansåg sig ha fri tillgång till de 

kolonialiserade kvinnorna. I kontexten av Fångad och dess representation av den orientaliska 

kvinnan skulle denna mening kunna dras vidare till »den vita kvinnan räddar kvinnan från den 

brune mannen« där kvinnan kan vara både hon själv och den bruna kvinna hon beskriver. 

Detta är en del av det projekt som bedrivs i några av Fångads källor där en vit kvinna skriver 

om en kvinna som är född i väst men har rötter i öst och hur hennes kultur (i form av en man 

eller far) förtrycker henne. Syftet är i någon mening är att kvinna till kvinna dela med sig av 

sina hemska erfarenheter och förebygga andras. I källtexterna sker detta utan att sägas rakt ut, 

och i Fångad uttrycks det bokstavligt inte tydligare. Men på grund av montagets effekt så 

ekar varningsvrålet mellan sidorna: »Akta dig för allt som har med Mellanöstern att göra!«  

   Både vita och orientaliska kvinnor är i Fångad, och i dess källor, offer för omständigheter 

de inte kan påverka. Det är en offerroll som är tvådelad; de är både offer för berättelsernas 

män och för författarens, och läsarens, beskrivning, blick och bedömning. Det är ett 

voyeuristiskt besök i en annan kultur och i kvinnornas liv. Där det den annorlunda kulturen 

väcker läsarens aversion och kvinnornas historia densammes sympati.      

  
5. Avslutande diskussion 

I denna uppsats två analyserande kapitel har jag redogjort för vad Fångad är för slags bok, 

dess form och metoden den är gjord med, för att sedan analysera vilka rasistiska och 

könsmässiga stereotyper som förekommer i dess berättelse. Dessa delar visar tillsammans hur 

de böcker Fångad består av reproducerar dessa stereotyper, och att reproduktionen av dem 

genomsyrar alla delar av boken. Den finns i allt från dess form, till intrigen och berättelsen 

och i dess ordval och beskrivningar av de kvinnliga respektive manliga karaktärerna. 

Rasismen och stereotyperna finns både i formen och innehållet, och det är först efter en 

beskrivning av delarna som man kan se Fångads helhet. Det är återigen ett uttryck för 

skillnaden mellan vad Fångad säger och för vad den gör, eller med andra ord för vad som står 

och hur det uppfattas (distinktionen mellan det illokuta och lokuta inom talaktsteori).  

   Den rekontextualisering av texterna som sker i Fångad fungerar som ett uppställande av 

stereotypa kategorier som blir så slående att läsaren måste ta ställning till dem. Den 

generaliserande rasismen och reduceringen av kvinnorna till offer för en förtryckande kultur 

blir synliga i verket, eftersom de delar av de ursprungliga böckerna som valts ut alla 

representerar dessa teman. I urvalsprocessen finns möjligheten att framställa dessa böcker 

som mer rasistiska och mer stereotypa än de egentligen är, beroende på hur man klipper och 

vilka delar som väljs ut. På ett liknande sätt påverkas beskrivningarna av den orientaliske 
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mannen och kulturen i Mellanöstern av att författarna till de åtta böckerna gjort ett urval som 

passar deras berättelser. Den subjektiva berättelsen presenteras som en giltig sanning om en 

hel kultur och alla män. Edvard Said skriver i Kultur och imperialism om hur den 

västerländska akademin, inom historia, antropologi och kulturella studier, betraktar 

världshistorien genom en sorts ”västerländskt supersubjekt, vars historia och vetenskapliga 

renhet antingen berövar folk deras historia eller under den postkoloniala perioden skänker den 

åter till folk och kulturer »utan« historia”.66 Detta är vad som sker i de böcker som Fångad 

citerar, och det kan ses som författarnas position när de talar om sina upplevelser. 

Händelserna saknar en förankring i en politisk och reell kontext och världen reduceras till en 

kvinnas erfarenhet. Böckerna saknar en problematisering av mannens agerande och fokuserar 

på konsekvenser istället för orsaker. Att finna en rot eller ursprung till det manliga våldet må 

vara svårt men det finns en väg som erbjuder fler förklaringar än böckernas svartvita 

generaliseringar av hela kulturer.  

   Dessa böcker, som hyllats som feministiska skildringar och vars författare utnämns till titlar 

som ”Most Courageous Person of the Year” (Mahmoody i Tyskland 1990), gör enligt mig inte 

heller kvinnorna rättvisa.67 De beskrivs som offer för omständigheter som de inte kan 

kontrollera, som naiva personer som inte förstod vad det innebar att gifta sig med en man från 

en »annan« kultur. Denna syn förstärks av denna litteraturs frekventa användande av 

rasistiska förklaringsmodeller. Jag menar att de händelser som kvinnorna beskrivs ha 

genomlevt inte beror på att de var naiva och inte på kulturkrockar, utan på mäns universella 

överordning över kvinnor. Det finns olika former av förtryck, men dessa böcker ingår i den 

slentrianmässigt uppmålade bilden av att kvinnoförtryck inte finns här men där. Var finns 

böckerna som beskriver den svenske mannens våld? Vad jag menar med denna fråga är att det 

finns en ovilja att se det våld som finns i tvåtusentalets Sverige, eller i Europa och USA, och 

att det då är enklare att se och beskriva den Andres problem – särskild i förhållande till Islam 

som kommit att spela boven i det västerländska dramat.  

   Kvar står frågan om hur Fångad förhåller sig till detta, eftersom den kan ses både som en 

kritik och som enbart en upprepning av stereotyper och rasism. Dess intention är enligt 

Magdalena Nordin och Susanna Wallstén att vara en kritik, och jag läser den som en sådan på 

grund av hur montaget är gjort, hur parodin framställs och hur den använder sig av stereotypa 

och rasistiska teman. Men trots detta är det en citering av befintliga böcker som här ovan 

kritiserats för att vara just rasistiska och stereotypa. Den feministiska teoretikern Judith Butler 

                                                 
66 Edward Said, Kultur och imperialism, s. 74. 
67 De Hart, s. 52. 
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diskuterar hur ”hate-speech”, till exempel rasistiska tillmälen, fungerar som en akt som 

institutionaliserar underordning och förtryck. 68 Likt Gregory Curries, som jag använt mig av 

tidigare i uppsatsen, är hennes teori en utveckling av J.L. Austins talaktsteori. Butler menar att 

språket, uttalanden, besitter en makt att såra och skada oss. Rasistiska tillmälen gör något mer 

med den tilltalade än just bara att tala till honom eller henne. Jag menar att det är en form av 

”hate speech” som sker i de böcker Fångad citerar och att detta tal, som Butler hävdar, skadar 

den det riktas mot. När vi blir utsatta för en verbal rasism eller förtryck så förlorar vi, enligt 

Butler, vår kontext – det är en desorientering där vår plats och delaktighet i gemenskapen 

upphävs.69 I Fångad är det den orientaliske mannen som främst blir utsatt för detta tal och 

som utpekas som någon som inte hör till/hör hemma i den västerländska kulturen. Det han 

exkluderas ifrån är egentligen tanken om alla människors likhet – han utmålas som något 

fundamentalt annat än oss. Samtidigt som ”hate speech” skapar detta utanförskap så 

konstituerar det subjektet i det ögonblick det yttras, och det är på så sätt männen i Fångad 

upphör att vara gemene man och blir den orientaliske mannen (med allt det innebär i termer 

av kulturella särdrag och föreställt förtryck).70 Butler menar dock att ”hate speech” är ett 

upprepande tal och att det upprepas för att hatet i sig är den funktion som upprepas. Det finns 

en färdigformulerad rasistisk och förtryckande terminologi som används om och om igen och 

varje gång detta sker befästs den allt mer. Stereotyperna i Fångad är så slående just eftersom 

de använder detta språk, men det kan också ses som ett bidrag till befästandet. Butler 

diskuterar vad talaren, här Fångads upphovskvinna, har för ansvar i citerandet av ”hate 

speech” och argumenterar att eftersom det är ett så citerat tal så har talaren ett intensifierat 

ansvar för det sagda.71 Språket vi använder formar oss men vi kan också, och har ansvaret att, 

påverka det genom att inte använda termer eller uttryck som kan innefattas i ”hate speech”. 

När detta tal upprepas, som det gör i Fångad, så upprepas även skadan det åsamkat.72 Detta 

kan ses som ytterligare en kritik av det jag hävdat vara Fångads strategi för att driva sin 

parodi.  

   Butler undrar om detta tal kan upprepas av den det riktar sig mot och på så sätt vara ett svar 

på tal som får det uttalade att ”lätta ankar” från sitt rasistiska ursprung, men kommer till 

slutsatsen att detta inte går, eftersom man inte kan kontrollera hur det mottas och tolkas – det 

                                                 
68 Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, s. 72. 
69 Ibid. s. 4. 
70 Ibid. s. 18. 
71 Ibid. s. 27. 
72 Ibid. s. 87. 
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kommer alltid att såra någon och väcka en lockelse hos någon annan.73 Samtidigt hävdar hon, 

något som kan anföras som ett försvar av Fångad, att den skada talet gör inte kan repareras 

utan en upprepning. Detta innebär både en fortsättning på traumat och ett samtidigt 

distanserande från dess struktur. Den som utsätts för ett hatiskt tal kan bemöta detta genom att 

visa upp talets våldsamma natur – det är ett slags tal tillbaka.74 Fångad kan dock inte 

innefattas i detta eftersom det inte är de som utsatts för ”hate speech” som talar tillbaka, utan 

en vit kvinna som främst kritiserar andra kvinnors sätt att berätta sin historia. 

   Butler menar att frågan som återstår är hur talet ska upprepas – i vilket forum och till vilket 

pris? 75 För mig är Fångad ett forum med en strategi som fungerar, där talet förvisso upprepas, 

men där skadan inte blir så mycket större än innan. Den lyfter fram något specifikt för dessa 

böcker och lyckas, utan att skriva betraktaren på näsan, skapa en kritik i en litterär och 

konstnärlig form. Fångad är, för mig som läsare, en undersökning av hur man implicit kan 

presentera en kritik och visar upp hur montaget fungerar som en metod för en litterär kritik. 

Den lämnar ett utrymme för läsaren att tolka vad som menas och vad den är, och detta är dess 

subversiva strategi. Det är ett tillvägagångssätt som för mig framstår som mycket mer 

intressant än att konstatera rakt upp och ner att dessa böcker är stereotypa och rasistiska.  

I Butlers fotspår så tror jag att ”hate-speech” existerar för att rasism existerar och att ett 

uppvisande av detta kan ställa frågor om denna rasism, vilket för mig är vad Fångad gör. Den 

visar på ett litterärt fenomen som ofta avfärdas i egenskap av att vara skräplitteratur, men som 

har stora läsarskaror och bör därför kunna säga något om vårt samhälle. Samtidigt kan jag å 

andra sidan invända att Fångad delvis framstår för mycket som bara en parodi för att bli en 

riktigt slagkraftig kritik. Den kan ses som enbart en humoristisk drift med böcker på detta 

tema (och möjligen med dess läsare?). Humor kan givetvis vara en form av kritik men den 

kan också underminera densamma. En annan invändning är att de schablonartade porträtt, 

som jag kritiserat, är relativt uppenbara och tillgängliga för en kritisk läsare även i en läsning 

av de ursprungliga böckerna. Men Fångads styrka består även i dess enkelhet – den är i en 

mening inget annat det den kritiserar, eller snarare, den är som det den kritiserar. Detta stöds 

även av att den säljs i bokhandeln och därför, på mer än ett sätt, kan misstas för att vara det 

den inte är – ytterligare en av det slags böcker den består av.    
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