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Abstract 
This study analyses two non-western novels used in the subject of Swedish in upper secondary 

school: Fatou Diomes The Belly of the Atlantic and Chimamanda Ngozi Adichies Half a Yellow Sun. 

Looking at how the books female main character relate to Stuart Halls theory of cultural identity, I 

come to the conclusion that they somewhat differently relate to an essential ”authentic” self. Salie 

talks explicit about a generic African soul that she possesses. Olanna never talks about anything ”au-

thentic”, but her narrative and contrary subject positions can be read as a way of demasking her Eu-

ropean ”white” self in favour of a truer Igbo self. I also come to the conclusion that both novels use 

themes of alienation related to gender structures and positioned westernness and that this kind of 

reading could contribute to interesting classroom discussions about a dynamic interpretation on cul-

ture and identity. 
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1  Inledning	  
 
Efter att ha läst ett antal studentuppsatser som med olika ingångar berörde närvaron av icke-västerländsk 

skönlitteratur i skolan och i läromedel tycks resultaten dystra. Endast i väldigt liten utsträckning verkar 

texter av icke-västerländska författare användas och endast en handfull titlar och författare förekom. I 

betydligt större utsträckning används kanoniska verk av västerländska författare.  

 

Det finns gott stöd i styrdokumenten för att bruka icke-västerländsk litteratur i gymnasiets svenskunder-

visning. I ämnesplanen för svenska i gymnasiet står det att ämnet ska ge eleverna förutsättningar att ut-

veckla sin förmåga att ”läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män”. Inom kursen Litteratur introduceras för första gången postkol-

onialistisk teori inom svenskämnet. Kursen skall belysa ”centrala skönlitterära verk författade av såväl 

kvinnor som män /…/ från olika kulturer och från olika delar av världen”. Och eleverna skall få chans 

att göra en ”fördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i exempelvis postkolonialt, fe-

ministiskt eller komparativt perspektiv” (Skolverket 2011).  

 

Eftersom uppsatserna rört sig kring relativt avgränsade undersökningsområden såg jag det meningsfullt 

att följa upp dessa genom att utforma en enkät tillsammans med min kurskamrat Lisa Axiö. Denna enkät 

syftade till att undersöka vilken icke-västerländsk skönlitteratur gymnasielärare i svenska använde i sin 

undervisning och skickades ut till de gymnasielärare i svenska i Stockholms läns kommunala- och fri-

stående skolor vars epostadresser var tillgängliggjorda på skolornas hemsidor. Även om svarsfrekvensen 

var relativt låg (55 av 277), visade enkäten att icke-västerländsk skönlitteratur används i något högre 

utsträckning än tidigare studentuppsatser pekat på.  

 

I den här uppsatsen kommer jag utifrån resultatet från enkätundersökningen undersöka två icke-

västerländska romaner ur ett postkolonialt perspektiv på identitet, samt diskutera denna läsning och den 

icke-västerländska litteraturens plats i skolan.  
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2 	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

2.1 Syfte	  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ett par exempel på icke-västerländsk skönlitteratur som 

används av svensklärare i gymnasiet och läsa den mot postkolonial teori. Syftet är även att se hur cen-

trala kvinnliga karaktärer i böckerna konstrueras utifrån bilder av västerländskhet genom två perspektiv 

på kulturell identitet, samt utifrån detta reflektera över läsningens värde i svenskämnets postkoloniala 

och världslitterära litteraturundervisning. Studien avgränsas till att undersöka två kvinnliga huvudkarak-

tärer: Olanna i Chimamanda Ngozi Adichies En halv gul sol (2008) och Salie i Fatou Diomes Atlantens 

mage (2010).  

2.2 Frågeställningar	  

• Hur	  kan	  man	   tolka	  huvudkaraktärerna	  Olanna	  och	  Salie	   i	   förhållande	   till	   Stuart	  

Halls	  två	  definitioner	  av	  kulturell	  identitet?	  	  

• Hur	  positioneras	  Olanna	  och	  Salie	  utifrån	  sin	  västerländskhet?	  

• Hur	  behandlas	  Olanna	  och	   Salies	   västerländskhet	   i	   romanerna	   i	  mötet	  med	  det	  

icke-‐västerländska?	  
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3 Bakgrund	  

3.1 Material	  och	  urval	  

Svenskämnet skiljer sig något från andra gymnasieämnen i och med att det i högre utsträckning förvän-

tas bruka skönlitteratur som arbetsunderlag. Detta utgör således en bredare typ av läromedel än exem-

pelvis läroboken. Tillgången till skönlitteratur är större och läraren förväntas att göra ett relevant urval, 

som såväl väcker läslust som utmanar och utvecklar elevens förståelse av världen.  

 

Mitt material består av två romaner som uppgavs förekomma i gymnasiets svenskundervisning enligt 

den nyligen genomförda enkäten (se 3.2.1 nedan): Fatou Diomes Atlantens mage (2010) och Chima-

manda Ngozi Adichies En halv gul sol (2008). Jag har valt dessa böcker på grund av att de var förfat-

tade av kvinnor uppväxta utanför västerlandet samt att de hade framträdande kvinnliga huvudkaraktärer. 

Valet att undersöka icke-västerländska kvinnors texter har skett på grund av att dessa ofta tycks ställas i 

skuggan av såväl västerländska som icke-västerländska mäns författarskap.  

3.2 Metod	  

3.2.1 Enkät:	  Icke-‐västerländsk	  litteratur	  i	  gymnasiet	  
En enkät (Bilaga 1) utformades av mig och min kurskamrat Lisa Axiö och skickades ut hösten 2013 till 

de 277 svensklärare som jobbar på Stockholms läns kommunala- och fristående gymnasieskolor och 

som var möjliga att kontakta via e-post.1 Målet med enkäten var att få in namn på verk och författare 

som användes i undervisningen. Svaren var automatiskt anonymiserade i Googles enkätverktyg. Efter 

två veckor skickades en påminnelse ut för att få in ytterligare svar. Av de totala 55 lärare som svarade 

på enkäten uttryckte 27 stycken (49 %) att de inte använde icke-västerländsk skönlitteratur i undervis-

ningen emedan 28 stycken (51 %) svarade att de gjorde det. De senare fick därefter fylla i namn på för-

fattare och verk i öppna fält.  

 

För att sortera de inkomna titlarna kategoriserade jag dem utifrån genre (romaner, noveller, poesi) samt 

utifrån författarens härkomst och genus, baserat på den författardatabas som världslitteratur.se (2013) 

tillhandahåller. Detta gjordes för att kontrollera om titlarna de facto kunde ses som icke-västerländska 

och för att plocka fram kvinnliga författare. 

                                                
1 För en utförligare redogörelse av vilken icke-västerländsk skönlitteratur som framkom i urvalet hänvisar jag 
till Lisa Axiös uppsats ”Att läsa är att resa – Hur kulturer kan mötas i skönlitteraturen i svenskundervisningen på 
gymnasiet” (2013) 
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3.2.2 Närläsning	  
Min huvudsakliga metod är närläsning. Utöver det har jag lite mer ad-hoc använt mig av Jimmy Vulo-

vics (2013) ”verktygslåda” för narrativanalys, vilken utgörs av en uppsättning analysredskap för skönlit-

terär analys. Narrativanalys innebär i korthet att man studerar vad som berättas (story) och hur det berät-

tas (discourse). Vulovic brukar emellertid inte de traditionella termerna story och discourse, utan kallar 

istället det som berättas för berättelsen och hur det berättas för berättandet (Vulovic 2013, s. 6).  

 

Jag har undersökt vilka miljöer och personer som binds till karaktärerna, samt uttalanden och handlingar 

som positionerar huvudkaraktärerna. Det har också varit nödvändigt att se på hur huvudkaraktärerna 

positioneras av andra, hur de beskrivs av berättaren eller andra karaktärer i romanen för att se vilka 

identitetskonflikter som uppstår i mötet med dessa. Det är ofta i förhållande till dessa konflikter som 

huvudkaraktärernas självuppfattning träder fram.  

3.3 Etiska	  överväganden	  

Jag har i så stor utsträckning som möjligt undvikit att uttala mig generellt om ”afrikansk litteratur”, eller 

ens om ”västafrikansk litteratur” eftersom jag inte finner en sådan kategorisering relevant för mitt syfte 

(Larsen 2006). Däremot förekommer det än mer generella begreppet ”icke-västerländsk skönlitteratur” 

för att belysa ett problemområde rörande val av skönlitteratur i gymnasiet. Det handlar om en strategisk 

essentialism där ett enhetligt begrepp tillfälligt krävs för att kunna tala om ett (miss)förhållande. I en 

skolkontext handlar det om att det allmänna begreppet litteratur i gymnasiets svenskundervisning riske-

rar exkludera litteratur skriven utanför Europa och USA om inte denna litteratur ges ett namn och kan 

problematiseras.  

 

Slutligen: När jag analyserar hur kulturalitet uttrycks i den undersökta skönlitteratur, görs det med en 

ansats att vara så textnära som möjligt. De intratextuella samband som jag uppfattar skall inte ses som 

en direkt överenstämmelse med verkligheten, utan som en tolkad bild av den, gällande all skönlitteratur.  

3.4 Tidigare	  forskning	  

Inom postkolonial litteraturteori har Bill Ashcroft, Helen Tiffin & Gareth Griffiths The Empire Writes 

Back: theory and practice in post-colonial literatures (2002) varit tongivande. Ashcroft med flera disku-

terar vikten av att erövra språket (engelska) och olika (brittiska) imperialistiska diskurser. Författarna 

menar att de avkoloniserade ländernas litteratur bryter ner den eurocentriska engelska litteraturtradition-

en och utmanar dess anspråk på universalism (Ashcroft, Tiffin & Griffiths 2002, s. 37ff).  
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Evan Maina Mwangi har i Africa writes back to Self (2009) utmanat och kritiserat Ashcroft med flera. 

Han menar att bilden av den afrikanska skönlitteraturen som primärt skriven gentemot de gamla koloni-

almakterna inte stämmer. Istället tycker han sig se en självreflexiv trend där Afrika skriver tillbaka till 

och för sig själv – inte nödvändigtvis riktat till det före detta imperiets centrum. Inom skönlitteraturen 

förekommer ledmotiv och metafiktiva grepp som behandlar inhemska afrikanska konflikter och struk-

turer. Mwangi gör läsningar av viktiga östafrikanska författarskap och riktar blicken mot genusfrågor 

som bland annat rör hur sexualitet representeras och hur kvinnor utestängts av patriarkalt styrda rege-

ringar (Mwangi 2009). Trots att den litteratur han undersöker inte i första hand riktas mot kolonialmak-

ten, så betonar han att den på inget sätt legitimerar den. Den litteratur som diskuterar regionala hegemo-

niska frågor, ställer genomgående dessa i relation till kolonialismen (Mwangi 2009, s. 260). 

 

De studentuppsatser som skrivits i syfte att undersöka den icke-västerländska litteraturen i gymnasiesko-

lan har över tid visat på en bristfällig användning av denna sorts litteratur i gymnasiet (Melin 2011; 

Rexhepi 2011; Högström & Rivera 2008). Några återkommande svar är kopplade till ovana, tidsbrist 

och tillgång. Bland annat beskriver Hasibe Rexhepi (2011) att det endast köps in enstaka icke-

västerländska verk vid sidan av de större tillgångarna av kanoniserad västerländsk litteratur. Den bris-

tande tillgången gör att det finns en risk att en enda berättelse får representera en hel kultur menar hon. 

Tillsammans med det faktum att västerländsk kultur får ett starkt tolkningsföreträde utgör detta ett pro-

blem utifrån ett ”mångkulturellt perspektiv” på undervisningens innehåll (Rexhepi 2011, s. 46f). 

 

Anna Thyberg (2012) undersöker deliberativa samtal inom litteraturundervisningen i gymnasieämnet 

engelska och gör en intressant notering om hur gymnasieeleverna förhåller sig till det kulturellt främ-

mande i skönlitteraturen de läser. Hon kommer fram till att eleverna i mötet med litteraturen förstärker 

de kulturella skillnaderna och intar en privilegierad position i förhållande romanfiguren. Vidare menar 

hon att elever har lättare att se det kulturellt nära i böckerna som fiktion, medan det kulturellt främ-

mande träder fram i begrepp av sanningar. Hon ser dock att de deliberativa samtal kring litteraturen 

skapar möjlighet för eleven att omvärdera dessa fasta skillnader och ta del av den Andres erfarenheter i 

skönlitteraturen.  

 

Dan Landmark och Ingrid Wiklunds Litteraturen, språket, världen (2012) diskuterar bruk av världslitte-

ratur och postkolonial litteratur inom ämnena svenska och svenska som andraspråk i högstadiet och 

gymnasiet. De diskuterar bland annat möjligheten till perspektivbyten och till att lära känna sin omvärld 

genom att gå i dialog med (västerländska) skönlitterära klassiker och använda sig av postkoloniala ”re-

pliker” på dessa. Det skulle exempelvis kunna innebära att Charlotte Brontës Jane Eyre läses och jäm-
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förs med den icke-västerländska repliken Jean Rhys Sargassohavet (Landmark & Wiklund 2012, s. 

114). 

3.5 Teori	  

3.5.1 Postkolonial	  teori	  och	  postkolonial	  feminism	  
Postkolonialismen är en bred teoribildning som menar att man i all samhällsdiskussion bör ta hänsyn till 

perspektiv som rör den västerländska koloniseringen av världen och dess effekter efter avkolonisering-

en. Vi lever i en postkolonial värld där Europas kolonisering av världen fortfarande tar sig uttryck i så-

väl ekonomiska strukturer och globala relationer som i identitetspolitik. Bland särskilt framträdande 

postkoloniala teoretiker kan nämnas Frantz Fanon som i Svart hud, vita masker (1952/2011) skrev om 

postkolonial identitetsutveckling hos antiller utifrån Hegel, Sartre, psykoanalys och lingvistisk metod. 

Nämnas bör även Edward Said som i Orientalism (1978/2000) visade hur den västerländska konstrukt-

ionen av Orienten som det diskursiva andra har präglat den västerländska vetenskapen, där ett eurocent-

riskt tolkningsföreträde verkat.  

 

I Eriksson, Eriksson Baaz och Thörns inledande artikel i Globaliseringens kulturer (2011) beskrivs 

postkolonialismens område som ”all kultur påverkad av den europeiska imperialismens processer från 

kolonialismen till idag” (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 2011, s. 16). Den rör länder såväl med som 

utan en explicit kolonial historia. Hur vi i Sverige bestämmer och avgränsar definitionerna av våra kul-

turella identiteter står exempelvis i relation till kolonialismens processer: ”Trots att Sverige inte deltog 

direkt i kolonialiseringsprocessen, måste försöken att definiera och sätta gränser för ”svenskheten” – 

och sättet att betrakta andra kulturer – analyseras i relation till denna globala process” (Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn 2011, s. 17).  

 

Postkolonialismen i sin klassiska utformning har dock fått kritik för att i allt för hög grad utgå från man-

liga perspektiv och för att likställa män och kvinnors förhållanden, som i själva verket kan skilja sig åt. 

Den postkoloniala feministiska teoribildningen kritiserar postkolonial teori för detta och riktar även en 

kritik mot västerländska feministiska teoretiker som i för låg grad tar hänsyn till postkoloniala perspek-

tiv. Utan postkoloniala perspektiv finns det en risk att västerländska feminister skapar en ”tredjevärlden-

kvinna” som sin diskursiva motsats för att uppleva sin egen kamp som framgångsrik. Det kan också, 

paradoxalt nog, innebära ett destruktivt likställande som inte tar hänsyn till att kvinnoförtryck och rätt-

visa ser olika ut i olika kontexter. Det som en ”tredjevärlden-kvinna” strävar efter och kämpar emot kan 

se annorlunda ut än den västerländska medelklasskvinnans kamp, men även i förhållande till andra 

”tredjevärlden-kvinnor” (Mohanty 2007). En viktig poäng som i synnerhet postkolonial feminism har 
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lyft fram är faran med att homogenisera såväl kolonisatören som den koloniserade. Förtryckets mekan-

ismer måste också ses som lokala fenomen, påverkat av sina egna specifika förutsättningar.  

 

I Ann Laura Stolers essä ”Att göra imperiet respektabelt: Raspolitik och sexmoral i 1900-talets koloni-

ala kulturer” (2011) visas hur den koloniala auktoriteten vilade på två i verkligheten falska föreställ-

ningar. Den första föreställningen innebar en bild av européerna som en tydligt urskild biologisk och 

social enhet med gemensamma intressen och den andra en bild av att gränsen mellan kolonisatör och 

koloniserad var tydligt utmålad och självklar. Hon tar upp hur de europeiska kvinnorna och männens 

uppfattning av de koloniala hierarkierna skiljde sig åt, eftersom de europeiska kvinnorna hade en dubbel 

position i kolonierna. De var både ”underordnade i koloniala hierarkier och aktiva aktörer inom imperi-

ekulturen” (Stoler 2011, s. 113). Hon syftar tillbaka på studier som visat att brittiska, holländska och 

franska kvinnliga kolonisatörer begränsades ”husligt, ekonomiskt och politiskt” jämfört med deras liv i 

metropolerna och i förhållande till de manliga kolonisatörernas valmöjligheter i kolonierna (Diome 

2010).  

 

Från det postkoloniala och feministiska fältet inom litteraturteorin kan Gayatri Chakravorty Spivak 

nämnas. Hon har flera gånger utmanat idén om möjligheten till kunskap om det lokala i tredje världen. I 

en av hennes mest omdiskuterade essäer diskuterar det dubbla förtryck som subalterna kvinnor utsätts 

för, där de underställs både ett kolonialt och ett manligt förtryck (Loomba 2008, s. 212). Hon har även 

diskuterat skönlitteraturens egenvärde som ett intersubjektivt, etiskt och kulturellt överbryggande medel. 

Skönlitteraturen kan genom dess möjlighet att använda formen och leka med olika retoriska figurer 

skapa en ”imaginär” tillgång till den Andres erfarenhet och skapa en situation där vi som läsare blir del-

aktiga (Spivak 2012, s. 352f).  

3.5.2 Frantz	  Fanon	  om	  identitet	  i	  Svart	  hud,	  vita	  masker	  
Frantz Fanon beskriver det som har kommit att benämnas som en andra kolonisering. I Svart hud, vita 

masker (1952/2011) visar Fanon hur de avkoloniserade antillerna på Martinique reproducerar en själv-

bild som står i nära förhållande till de franska kolonisatörernas andrafierande och underordnade bild av 

dem.  

 

Fanon skriver att han till den stund han anlände till Frankrike för att studera hade uppfattat sig själv som 

färglös och därmed allmänmänsklig. När han i mötet med fransmännen blev uppfattad som ”svart” och 

underlägsen uppstod en identitetskonflikt. Där fransmannen uppfattas i allmänmänskliga termer som ex. 

läkare, professor eller konstnär, uppfattas antillern i första hand i rasifierad (Fanon 2011, s. 113). Han är 
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en svart läkare, svart professor eller svart konstnär. För den koloniserade antillern står kolonisatören 

alltid för det allmänmänskliga och eftersträvansvärda. Medan den vita kolonisatören strävar efter att 

förverkliga sig som människa, menar Fanon att antillern strävar efter att förverkliga sig själv som vit 

(Fanon 2011, s. 27). Målet blir att assimileras; att ta på sig en vit mask – se sig själv som vit och förneka 

allt som kopplas till ”svarthet”.  

 

Språket kan utgöra en sådan mask. Att tillägna sig ett språk är nämligen att tillägna sig en kultur enligt 

Fanon (Fanon 2011, s. 33f). Därför föraktas den antill som återvänder hem efter en tid utomlands om 

denne inte tillgodogjort sig språket. På ett liknande sätt stöts han också undan om han förlorat kontakten 

med sitt eget språk, eftersom han då har förlorat kontakten med sina rötter (Fanon 2011, s. 39).  

 

Fanon problematiserar den frihet som kolonier fått tilldelade av de vita kolonisatörerna - istället för att i 

kamp ha erövrat från dem (Fanon 2011, s. 192ff.). De koloniserade svarta har aldrig blivit sedda som 

subjekt – utan enbart som objekt, menar han. De har inte tillåtits att agera efter egen vilja, utan enbart på 

den vita kolonisatörens villkor. Detta har gjort att de har anammat en självbild som inordnas i en vit 

diskurs (Fanon 2011, s. 143). När de väl fått friheten tilldelad ovanifrån fortsätter de att leva efter kolo-

nisatörens världsbild (Fanon 2011, s. 34).  

3.5.3 ”Kultur”	  och	  ”identitet”	  i	  begreppet	  ”kulturell	  identitet”	  
Jag kommer att utgå ifrån begreppet ”kulturell identitet” i de två betydelser som kulturteoretikern Stuart 

Hall diskuterar (se 3.5.4 nedan). Vilken betydelse läggs i delbegreppen ”kultur” och ”identitet”? 

 

I Representation: Cultural representations and signifying practices (1997) diskuterar Stuart Hall kultur 

som sociala meningsbärande praktiker. En ”kultur” är i den meningen något som skapas och delas mel-

lan medlemmarna i en kulturell praktik. Hall betonar vikten att tala om just kulturella praktiker, ef-

tersom det är deltagarna i en kultur som tolkar och representerar människor, saker och händelser och 

tillskriver dem värde och förklarar dem i ett meningsfullt sammanhang: 
To say that two people belong to the same culture is to say that they interpret the world roughly in the 
same ways and can express themselves, their thoughts and feelings about the world, in ways which will be 
understood by each other. Thus culture depends on it’s partipiciants interpreting meaningfully what is 
happening around them, and ’making sense’ of the world, in broadly similiar ways (Hall 1997, s. 2) 

 
Man kan med andra ord säga att de som ingår i en kulturell gemenskap (eller en kultur) rör sig inom 

samma diskurs, där deras sätt att tala, tolka och förstå världen överlappar. Detta sker inte bara på ett 

idéplan utan också i hur kulturen uttrycks - genom språk i bred bemärkelse. Stuart Hall påpekar att detta 

inte betyder att kulturer för den skull skall uppfattas som fullständigt enhetliga: ”in any culture, there is 
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always a great diversity of meanings about any topic, and more than one way of intepreting or represen-

ting it” (Hall 1997, s. 2).  

 

Vi människor producerar ständigt mening genom en mängd olika processer som ger oss en bild av vår 

egen identitet, i betydelsen vem vi upplever att vi är och med vilka vi upplever att vi hör hemma. Myck-

et av den postkoloniala identitetsteorin bygger på psykoanalytikern Jacques Lacans teorier om jaget där 

våra identiteter har sitt ursprung utanför oss själva. Eriksson med flera (2011) betonar hur identiteternas 

form såväl skapas genom identifikation med andra subjekt (”signifikanta andra”) som med ”kollektiva 

storheter begreppsliggjorda som Kulturen, Nationen eller Könet” (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 

2011, s. 34).   

3.5.4 Kulturell	  identitet	  och	  hybriditet	  
Stuart Hall beskriver två olika, men parallella, definitioner av ”kulturell identitet” kopplat till historiskt 

förtryckta grupper i Kulturell identitet och diaspora (2011) - en essentialistisk och en konstruktivistisk. I 

den första fungerar kulturell identitet som ett ”kollektivt ’autentiskt jag’”, som ligger dolt under de 

andra ”mer ytliga och konstgjorda ’jagen’ vilka människor med gemensam historia och tradition delar” 

(Hall 2011, s. 231f). Det handlar om ett slags ”återerövring av det förflutna”, där man skapar en gemen-

sam ny självbild baserad på en idé om exempelvis något ursprungligt afrikanskt – något som sägs ha 

existerat innan det vita intrånget - för att bryta upp den negativa självbild kolonisatörerna påtvingat dem. 

Denna bild har identitetspolitiskt en funktion av enande då den skapar ett gemensamt kulturellt sam-

manhang. Detta trots att den afrikanska diasporan – de afrikaner som av olika skäl har emigrerat och är 

bosatta utanför den afrikanska kontinenten - långt ifrån är enhetlig, utan består av heterogena grupper 

som talar helt olika språk och saknar en gemensam historia (Hall 2011, s. 231f). 

 

Halls andra definition av kulturell identitet beskriver istället identitet som något man producerar och 

ställer den i relation till en särskiljande strävan. I denna andra definition ses kulturella identiteter som 

historiskt betingade, vilket innebär att de hela tiden genomgår förändringar. Därmed handlar kulturell 

identitet om ”olika sätt att positionera sig eller bli positionerad” i relation till det förflutna och i förhål-

lande till olika maktspel (Hall 2011, s. 233). I Fanons exempel utgår till exempel hans identitetsbildning 

utifrån hur han positionerar sig i förhållande till den hegemoniskt överordnade ”vita” fransmannens bild 

av honom som ”svart”. Den kulturella identiteten består således av en samling ”identifikationspunkter” 

som tilldelas olika betydelse beroende på kontext (Hall 2011, s. 242). Eriksson med flera (2011) beskri-

ver i sin läsning av Hall positionering så här:  

Det är alltså skillnad mellan att positionera sig som svart i en amerikansk kontext och i en svensk kontext 
på grund av det nätverk av betydelser som ger ”svart” dess innebörd i de olika kontexterna. Den enskilde 
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individens identitet skapas genom de positioner som hon identifierar sig med – som svart, kvinna, homo-
sexuell, muslim osv och ingen av dessa positioner kan på förhand sägas ha den mest grundläggande bety-
delsen för formandet av hennes identitet. I en kontext kan det vara identiteten som svart som är mest be-
tydelsefull, medan det i en annan kan vara positionen som kvinna /…/ ’Jaget’ är /…/ inte konstituerat av 
en stabil identitet utan av flera skikt av möjliga identifikationer (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 2011) 

 

Hall förkastar inte någon av definitionerna av kulturell identitet – de har båda en viktig funktion, oavsett 

om något ”autentiskt” jag existerar eller inte. Han exemplifierar med västindiernas identiteter som han 

menar består av ett ”dialogiskt samband” mellan likhet och skillnad. Där relationen till ett slags essenti-

ellt ”’autentiskt’ kollektivt jag” existerar sida vid sida med olika unika positioneringar. Det går inte att 

återvända till ett ursprung, men eftersom detta återvändande varken kan ”fullbordas eller tillfredsställas” 

ger det upphov till metaforer som används som ”identifikationspunkter” att positionera sig i förhållande 

till. 

  

Kulturteoretikern och litteraturkritikern Homi Bhabha beskriver i The location of Culture (2004) hur 

identiteter skapas genom positioneringar snarare än genom att inordnas i tydligt avgränsade kategorier 

om klass, kön, etnicitet. Ställd mot Hall kan han därför ses som mer kritisk till bilden av autentiska eller 

ursprungliga identiteter. Identiteter omförhandlas hela tiden och de kan innehålla motstridiga självbil-

der, menar han. Eftersom de omförhandlas anser Bhabha att det är intressant att studera de situationer 

där identitet förhandlas fram, genom att undersöka de ”tillfällen eller processer” som skapas när ett sub-

jekt hävdar kulturell skillnad (Bhabha 2004, s. 1). Bhabha ser diskursivt på begreppet kultur och menar 

att kulturella identiteter alltid skapas genom alteritet – genom att särskilja sig från något annat. Därför 

kan det heller inte finnas någon essentiell kultur eller kulturell identitet. 
Mening skapas i själva verket i glappet av olikheter och särskiljanden /…/ Därför kan inte heller någon 
enskild kultur vara sig själv nog; ingen kultur kan vara fullständigt självständig /…/ dess eget utforskande 
under den pågående processen av språkaktiviteten, bild- och meningsskapande, [avslöjar alltid] anspråket 
på en ursprunglig, holistisk och organisk identitet (Bhabha 2011, s. 285).  

 

Bhabha menar att kulturell identitet alltid innebär instabilitet och ångest (Loomba 2008, s. 172). Indivi-

ders kulturella identiteter i det ”mångkulturella” samhället beskrivs av honom som hybrida. Anspråken 

på autentiska kulturella identiteter måste förhålla sig till andra och motstridiga ”kulturers” anspråk på 

autencitet. Det innebär att en individ eller grupps motstridiga positioneringar hela tiden omförhandlar 

bilden av den egna identiteten. Hybriditet ska inte förstås som en ren sammansmältning, utan istället ses 

som en situation där nya identiteter och positioneringar uppstår i mötet med motstridiga definitioner 

(Bhabha 2011, s. 286).  
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3.5.4.1 Mitt	  bruk	  av	  ”kulturell	  identitet”	  
Karaktärernas ”kulturella identiteter” handlar i den här uppsatsen om var de undersökta karaktärerna 

tycks uppleva att de ”hör hemma” (”belong”) (Hall 1997, s. 3). Det handlar också om hur de positionerar 

sig i och i förhållande till dessa möjliga tillhörandepraktiker/kulturer. Denna känsla av tillhörighet kan, 

som Hall beskrivit, innebära såväl bilden av ett ”autentiskt jag” som en mer hybrid självuppfattning. 

Deltagarna i dessa tillhörandepraktiker kan i sin tur, som Bhabha också framhåller, skapa en instabilitet 

hos karaktärerna, då de gör anspråk på egenrätt till deras identitet. 

 

De övergripande ”kollektiva storheter” som Eriksson med flera (2011) nämner, exempelvis Könet, 

kommer här behandlas som kulturella praktiker (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 2011, s. 34). Det har 

framgått att karaktärerna i romanerna märkbart positioneras utifrån Klass, Kön och Etnicitet och att 

dessa perspektiv skapar flera och stundtals överlappande perspektiv på hur deras identiteter konstrueras. 

Eftersom kategorierna på olika sätt knyts an till karaktärernas ”västerländskhet” kan de säga något om 

deras kulturella identitet. 
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4 Analys	  
Jag kommer nedan presentera böckernas ramberättelser i korthet. Därefter återges min läsning av hu-

vudkaraktärerna Olanna och Salies berättelser med fokus på karaktärernas kulturella identiteter. Avslut-

ningsvis anläggs en sammanfattande och gemensam analys av de båda karaktärernas kulturella identite-

ter och hybriditet.  

4.1 Kort	  sammanfattning	  av	  böckerna	  

4.1.1 En	  halv	  gul	  sol	  
En halv gul sol av Chimamanda Ngozi Adichie behandlar olika människoöden inramat av Nigerias av-

kolonisering och Biafrakriget under sextiotalet. I boken följer vi tre berättare med olika perspektiv och 

bakgrund och de människor som omger dem: tjänstepojken Ugwu, britten Richard och den privilegie-

rade Olanna. Romanen följer deras liv före och under kriget, där alla genomgår förändringar. Ugwu går 

från att vara en outbildad pojke från den fattiga landsbygden till utbilda sig och under kriget agera lärare 

och soldat, för att efter kriget författa Biafras historia. Richard går från att röra sig i de före detta koloni-

satörernas kretsar till att identifiera sig och försöka bli biafran. Han har ett förhållande med Olannas 

tvillingsyster, Kainene, och det är ur hans och Olannas fokalisering vi får information om henne. Olanna 

försöker bryta med föräldrarnas ytliga värld och flyttar ihop med den intellektuella och nationalistiska 

Odenigbo. Olannas berättelse inleds med att hon kommer hem från studier och resor i London och USA. 

Hon tar en tjänst i Nsukka och flyttar in hos Odenigbo. Deras relation prövas och omdefinieras flera 

gånger i romanen. Efter en våldsupptrappning där en etnisk utrensning av igbos i de norra regionerna 

sker, där Olanna finner sin mosters familj brutalt mördad, utbryter ett inbördeskrig. Olanna flyttar med 

Odenigbo, Ugwu och Odenigbos dotter Baby till Umuahia. Först bor de i ett eget hus, men med tiden 

flyttar de in i ett litet rum i ett hyreshus. Olanna och hennes systers relation går från att vara kylig till 

förlåtande. Kriget tar slut och de flyttar hem till Nsukka. Kainene försvinner och romanen slutar med att 

Olanna väljer att tro på allt som får henne tillbaka. 

4.1.2 Atlantens	  mage	  
I Fatou Diomes Atlantens mage möter vi Salie, som är född på Niodior, en liten ö utanför Senegals kust, 

och hennes fotbollstokiga lillebror Madicke. Salie har flyttat till Frankrike men Madicke är kvar på Nio-

dior. Romanen kretsar kring deras skilda liv och Salies oförmåga att övertyga Madicke, och de andra 

fattiga på ön, att en flytt till Frankrike inte nödvändigtvis innebär rikedom och lycka. Hon är lika kritisk 

och lika ömmande i sin inställning till Frankrike och Senegal. Boken porträtterar Salie, Madicke och 
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flera andra niodiorbors liv. Berättarperspektiven växlar mellan Salies intradiegetiska och en allvetande 

extradiegetisk berättare som berättar om Madicke och niodiorbornas liv. 

4.2 Olannas	  kulturella	  identitet	  i	  En	  halv	  gul	  sol	  	  

Jag kommer nedan att undersöka hur Olannas västerländskhet behandlas i En halv gul sol och se hur 

hon positioneras som västerländsk, samt undersöka hur hennes identitetskris kopplas till ett försök att 

bryta med sin västerländskhet.  

 

Olanna försöker i En halv gul sol att bryta sig loss från sina föräldrars värld och detta medför identitets-

konflikter. Hon stretar mellan två motstridiga kulturella identiteter som tycks utesluta varandra och kän-

ner sig alienerad i båda. 

4.2.1 Kulturell	  västerländskhet:	  Olannas	  vita	  mask	  och	  passivitet	  
Olannas kulturella västerländskhet kopplas ihop med hennes familj och uppfostran som också knyter 

henne till den gamla imperialmaktens metropol – London. Hennes familj och uppfostran har också 

skapat en klassidentitet hos Olanna som står i konflikt med den hon vill vara. Det skapas två motstridiga 

positioneringar som hon slits emellan - familjens europeiska materialism ställs mot Odenigbos inhemska 

och biafranska idealism.  

 

Frantz Fanon (2011) beskriver hur det avkoloniserade folket internaliserar kolonialmaktens ordning där 

en västerländsk kunskapssyn är idealet. I synnerhet Olannas far kan sägas agera efter en sådan införlivad 

västerländskhet; på ett symboliskt plan som kapitalist och mer konkret genom sin europeiska fostran av 

sina döttrar. Kainene beskriver deras uppväxt: 
Pappa tyckte vi var för unga för att skickas utomlands, men samtidigt ville han att vi skulle vara så 
europeiska som möjligt (Adichie 2008, s 102) 

 
Faderns lär sina döttrar att bära vita masker (Fanon 2011). Genom sin socioekonomiska ställning, sin 

klass, kan han låta Olanna och Kainene bli kulturellt ”vita”. Olannas utbildning och språk är något som 

karaktäriserar och positionerar henne genom boken. Hennes utbildning är förutom en klassmarkör något 

som förbinder henne med det före detta brittiska kolonialstyret. Denna koppling sker inte genom att hon 

är utbildad, vilket i sig främst utgör en klassmarkör i berättelsen, men genom var och hur hon blivit 

utbildad. Hon och Kainene får studera på en dyr brittisk privatskola i Lagos som beskrivs som så exklu-

siv att de flesta nigerianer inte ens vet att den existerar och därefter på London University. Det går att 

ana att Olannas studier inom sociologi i London inte ligger helt i linje med faderns kapitalistiska öns-

kemål.  
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Olanna vantrivs i familjen. Hon ogillar föräldrarnas värderingar och hemmet associeras med passivitet, 

olust och ångest. Särskilt Olannas passivitet är ett viktigt motiv i romanen och den uttrycker ett tillstånd 

där hon ständigt låter sig styras av andra subjekt på bekostnad av sitt eget. Passiviteten hon upplever i 

relation till familjen gestaltas genom materiella och patriarkala motiv.  

 

Det materiella motivet handlar om hur hon står i ett materiellt beroendeförhållande till sina föräldrar, i 

vilket hon har svårt att säga nej. Föräldrarna ger henne dyra presenter: en ny bil och en bostad där de 

installerar telefon – en onödig lyx eftersom hon i första hand tänker bo hos Odenigbo. Olanna minns hur 

hon uttryckte ett ”kraftlöst ’nej’” när dem ville installera telefonen:  

Hon hade protesterat, men bara halvhjärtat, med samma kraftlösa ’nej’ som hon yttrade varje gång 
de satte in pengar på hennes konto och inte minst den där gången då de gav henne en splitt ny Impala 
(Adichie 2008, s. 171)  

 
De patriarkala motiven till Olannas passivitet kopplas till den manliga blick som vill äga henne. Hon 

utpekas genomgående i förhållande till sin skönhet och i redan i Ugwus första beskrivning av henne 

objektifieras hon (i bokstavlig bemärkelse) utifrån den: 

Hennes ansikte var slätt som ett ägg, hennes hy hade samma rika nyans som regndränkt jord /…/ 
Hon såg inte ut att höra hemma bland vanliga människor, hon borde stå i ett glasskåp som fanns i 
husbondens arbetsrum, så att folk kunde beundra hennes kurviga kropp utan att röra henne  
(Adichie 2008, s. 42) 
 

Hon förtingligas i Ugwus beskrivning och låses in bakom glas för att skyddas mot de angrepp som hen-

nes utseende förväntas orsaka. Även om hennes skönhet också noteras av kvinnor är det under den man-

liga blicken hon objektifieras. Utseendet liknar henne även vid modern då båda har fått smeknamnet 

Omalicha (skönhet) av morbror Mbaezi. Den manliga blicken och Olannas vana av att män med makt 

betraktar hennes skönhet som något som tillfaller dem utgör tydligt återkommande motiv i hennes berät-

telse. Ugwu, Odenigbo, chief Okonji, pastor Ambrose och soldaterna kan här särskilt nämnas, men ex-

emplen är många.  

 

Detta blir särskilt tydligt i relation till faderns affärsverksamhet. Där ser Olanna hur hennes kropp er-

bjuds (manliga) affärskontakter för att föräldrarna ska vinna kontrakt. Motivet introduceras redan i 

Olanna första fokaliserade kapitel, där hon besöker föräldrarna efter sin tid studerandes utomlands i 

London och USA. De har bjudit in chief Okonji till familjemiddagen och Olanna genomskådar deras 

dubbla intentioner då hon undrar ”på vilket sätt hennes föräldrar hade lovat chief Okonji en affär med 

henne i utbyte mot kontraktet” (Adichie 2008, s. 56). När han sedan närmar sig henne agerar hon inte 
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direkt. Hon är passiv till det har gått så långt att han har tagit henne på brösten och hon beskriver det 

som en vana: 
Hon var van vid det här, vid att cologneindränkta män tog sig den för dem självklara friheten att 
grabba tag i henne, män som utgick ifrån att deras makt och hennes skönhet innebar att de hörde 
ihop (Adichie 2008, s. 58) 
 

Olanna är medveten om vilken effekt hennes skönhet verkar ha på män. Trots detta dröjer hon med att 

dra sig undan honom eftersom hon resignerat är ”van vid det”. Hon underställs och underställer sig en 

patriarkal ordning där detta är en naturlig följd av hennes utseende. 

4.2.2 Kulturell	  icke-‐västerländskhet:	  Den	  revolutionära	  älskaren	  Odenigbo	  
Olanna ser Odenigbo för första gången i en biljettkö till teatern i Nsukka. Mötet med Odenigbo innebär 

för Olanna en identifikation med den inhemska antikolonialismen som går emot den koloniala ordning 

som hon är uppväxt med. Odenigbo skäller ut en biljettförsäljare som låter en brittisk man gå förbi kön 

och Olanna förälskar sig genast i honom. Likt Hall (2011) uttrycker Odenigbo en ursprunglig autentisk 

afrikansk/igboisk identitet som kategoriskt förnekar västerländskt inflytande:  
[A]frikanens enda autentiska identitet är stammen /…/ jag är nigerian eftersom den vite mannen 
skapade Nigeria och gav mig den identiteten. Jag är svart eftersom den vite mannen skapade svart 
som en rak motsats till vit. Men jag var igbo innan den vite mannen kom /…/ 

 
Hans radikalism kritiseras av de andra - annars i grunden liktänkande - intellektuella som regelbundet 

träffas i hans hem men de avfärdas närmast koleriskt av Odenigbo: 
Professor Efeka fnös /…/ ’Men det var den vite mannen som gjorde dig medveten om att du var igbo 
/…/ Du inser väl ändå att dagens stam är en lika kolonial produkt som raser och nationer’ 
 
’Panigboidén existerade långt före den vite mannen!’ skrek [Odenigbo]. ’Be åldermännen i din by 
berätta om din historia!’ (Adichie 2008, s. 38) 

 
Att Olanna förälskar sig och tar ställning med Odenigbo innebär en positionering mot sin uppfostran 

bakom den vita masken. Hon gör ett fysiskt ställningstagande mot sin västerländska identitet då hon 

flyttar hem till Odenigbo i Nsukka – en stad fri från koloniala influenser (Adichie 2008, s. 57). Genom 

att flytta bort från en plats där ett slags kolonial ordning råder till en plats där allt kolonialt inflytande 

förnekas och förkastas försöker Olanna ta avstånd från sin egen västerländskhet till förmån för ett slags 

inhemsk identitet. Flytten till Odenigbo innebär dock varken en materiell eller patriarkal förändring. 

Odenigbos smeknamn för Olanna – nkem2 (”min egen”) signalerar hans vilja att äga henne och smek-

namnet utmanas genom olika otrohetsmotiv (se 4.2.4 nedan).  

                                                
2 Detta tycks vara den bokstavliga betydelsen av nkem, vilken också explicit uttrycks i boken. Då jag googlar 
nkem så dyker dock några populariserade användningar av ordet upp vid sidan av ”min egen”. Jag utgår här en-
bart från betydelsen ”min egen”.  
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4.2.3 Hybriditet:	  Olanna	  hos	  moster	  Ifeka	  
Moster Ifeka representerar liksom Odenigbo en gentemot familjen motstridig kulturell identitet för 

Olanna. Om Odenigbo talar utifrån ett intellektuellt ideal om det antikoloniala, så tycks moster Ifekas 

hem utgör en kulturell praktik där en kolonial och patriarkal ordning på många sätt tycks avlägsen. 

Hemmet är också den plats där Olannas passivitet utmanas. Moster Ifekas hem visar ett alternativ till det 

materiella och patriarkala liv som Olanna upplever sig låst inom och som inte nämnvärt brutits vid flyt-

ten till Odenigbo. Olanna upplever såväl en känsla av stabilitet när hon är där men också ett utanförskap 

kopplat till hennes västerländskhet. Samtidigt innebär hennes vilja att känna sig hemma hos mosterns en 

positionering - ett hävdande av alteritet som inleder en kulturell omförhandling där Olanna sätter sig 

upp mot sina föräldrars västerländska ideal och öppnar sig för en kulturell identitet bortom det (Bhabha 

2004, s. 13). Olannas dubbla positionering; hennes vilja till samvaro och upplevelse av annanhet hos 

mostern liknar det Bhabha beskriver som en hybriditet eller ett in-betweenness där Olannas identitet rör 

sig i trapphuset (ett slags ”mellan-rum”) mellan två våningar och där Olanna ibland går uppåt genom att 

uttrycka samhörighet med mostern och ibland går nedåt genom att uttrycka samhörighet med föräldrar-

na, utan att helt stå på ett och samma våningsplan och uttrycka fullständig samvaro med den ena eller 

andra (Bhabha 2004, s. 5).  

4.2.3.1 Mosterns	  hem	  som	  motsats	  
Moster Ifekas hem på landsbygden i Kano kontrasteras mot föräldrarnas. Mosterns lilla, generösa och 

varma hem jämför Olanna med föräldrarnas stora och kärlekslösa hem: 
På kvällen, när Olanna låg i sin mosters och morbrors säng, såg hon på Arize genom den tunna gar-
dinen som hängde på ett snöre mellan två spikar /…/ Olanna föreställde sig hur det hade varit för 
Arize och hennes bröder /…/. när de såg sina föräldrar genom gardinen och hörde ljuden /.../ när de-
ras fars höfter guppade och deras mor klamrade sig fast vid honom (Adichie 2008, s. 73) 
 
Fönstret ovanför henne var öppet; den vindstilla luften var tjock av odörerna från avträdet bakom hu-
set, där invånarna tömde sina toaletthinkar. En stund senare hörde hon latrintömmarnas dämpade 
röster; hon somnade till ljudet av spadtag, medan männen knogade på i skydd av mörkret (Adichie 
2008, s. 74) 

 
Det lilla kärleksfulla sovrummet placeras i en miljö där fysiskt arbete utgör vardagen. Det nära, lilla och 

stretiga hemmet ställs mot henne föräldrars ytliga och emotionellt distanserade liv i deras tiorumshus i 

Lagos där föräldrarna omgivs av betjänter, chaufförer, brittiska affärsmän och korrumperade politiker 

som pappan mött på Ikoyi Club – under kolonialismen en etniskt uteslutande brittisk klubb. Olanna 

känner skam för föräldrarnas kärlekslösa tillgjordhet då hon är hos mostern: 
Hon hade aldrig hört sina egna föräldrar älska /…/ [D]et hade alltid funnits en korridor mellan hennes och 
deras sovrum, och för varje gång de flyttat hade korridoren blivit längre. När de flyttat till huset de bodde 
i nu, med tio rum, hade hennes föräldrar valt att sova i separata sovrum /…/ Tillgjordheten i hennes för-
äldrars förhållande kändes alltid outhärdligare, skamligare, när hon var här i Kano (Adichie 2008, s. 73f)  
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Olanna ser moster Ifekas hem som en konstant till skillnad från föräldrarnas hem. Hon reser från föräld-

rarna i Lagos till mostern i Kano för ”sinnesrons skull”:  
Hon fylldes av känslan att saker och ting var i sin ordning, som de skulle vara, och även om allt 
kunde verka hopplöst ibland så brukade det ändå ordna sig till slut. Det var därför hon kom till Kano: 
för den här sinnesrons skull (Adichie 2008, s. 68) 

 
Liknande resor sker även då Olanna genomgår kriser med Odenigbo. Mostern uppmanar henne då att 

aldrig bete sig som om hennes liv tillhör en man och uppmanar på så sätt Olanna att göra upp med den 

hegemoniska struktur som omger henne (Adichie 2008, s. 357).  

4.2.4 Olannas	  tillhörighet	  och	  utanförskap	  
Av besöket framgår att Olanna vill höra hemma hos moster Ifeka. Bilden av det alternativa hemmet för-

stärks av att mostern har ammat Olanna som liten och att hennes kusin kallar henne syster. Trots det har 

Olanna svårt att till fullo känna samvaro hos mostern på grund av sin annanhet. Hennes materiella privi-

legier, utbildning och språk positionerar och särskiljer henne från det enkla och traditionella livet hos 

mostern. Alienationstematiken återkommer även på andra kulturellt signifikanta platser - som Um-

munachi och i Umuahia under Biafrakriget - men Olannas slitning mellan två motstridiga kulturella 

identiteter är särskilt framträdande hos moster Ifeka.  

 

Olanna tillskrivs en klasstillhörighet genom de miljöer som hon knyts an till och de materiella förutsätt-

ningar hon har tillgång till. Det framgår att Olanna är van vid en högre materiell standard än det fattiga 

lantlivet i Kano. Hon äcklas av kackerlacksäggen i huset och har svårt att andas i röken när dem lagar 

mat, men är tyst om det eftersom hon vill höra hemma hos dem:  
Olanna önskade att hon kunde maka stolen lite närmare dörren, mot den friska luften. Men hon ville inte 
att moster Ifeka och Arize eller ens grannen skulle få reda på att röken gjorde henne irriterad i halsen och 
ögonen, eller att åsynen av kackerlacksäggen äcklade henne. Hon ville verka van vid det här livet 
(Adichie 2008, s. 71f) 

 
Även hennes västerländska språkkunskaper och hennes bristande kunskaper i de inhemska språken po-

sitionerar och särskiljer henne - de uttrycker en annan kulturell tillhörighet (Fanon 2011, s. 33f). Olanna 

kan utöver igbo och brittisk engelska även de klassiska europeiska bildningsspråken franska och latin. I 

de norra regionerna där mostern bor talas majoritetsspråken hausa och yoruba. När Ifekas granne kom-

mer på besök så har Olanna svårt att hänga med i samtalet och skulle ”gladeligen bytt ut sin franska och 

latin mot [hausa och yoruba]” (Adichie 2008, s. 70).  
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4.2.4.1 Olannas	  språk	  
De språkliga markörerna i En halv gul sol används för att dra en linje mellan tillhörighet och åtskillnad. 

Språket kan sägas vara nära anknuten till kulturell identitet, klass och tillhörighet i romanen – möjlig-

heten att ta plats i vissa sociala rum (Fanon 2011, s. 33f). Av Olannas språk markerar i synnerhet eng-

elskan klasstillhörighet. Hon är medveten om att engelskan innebär ett maktövertag och använder den 

för att skydda sig och hävda sin sociala position då hon under osäkra omständigheter liftar med en sol-

dat. Under färden ser hon till att använda det främmande språket så att han inte ska våga röra henne:  
Hon såg den lystna blicken i hans ögon redan innan hon tog plats bredvid honom, så hon överdrev sin 
engelska accent, medveten om att han inte förstod allt hon sa, och pratade oavbrutet /…/ soldaten sa inte 
många ord /…/ han visste inte vem hon var eller vem hon kände (Adichie 2008, s. 535) 
 

Engelskan knyts till social position. De överordnade kommer från en samhällsklass som talar engelska 

och soldaten vågar inte närma sig henne eftersom hon talar de överordnades språk. Den fattiga tjänste-

pojken Ugwu får av sin mor får lära sig hur man förväntas tilltala sin herre; sir. Ugwus svaga språkbe-

härskning gör att han uttalar det sah. När Olanna introduceras beskriver Ugwu hennes språk före hennes 

utseende. Hennes språkskicklighet beskrivs med Ugwus ord som ”magisk /…/ här var ett upphöjt tung-

omål, ett lysande språk, samma slags engelska som Ugwu hörde på husbondens radio, exakt avvägda 

ljud rullade fram” och ”[h]ennes igbo var mjukare än hennes engelska” (Adichie 2008, s. 41f). Han be-

skriver hennes språk som fulländat - en perfekt engelska och en perfekt igbo. Ugwu skulle med sina 

språkliga brister kunna vara ett tveksamt vittne till Olannas språkkunskaper, men han bekräftas av miss 

Adebayo i Odenigbos intellektuella sällskap som hennes första möte med Olanna kommenterar hennes 

engelska: ”vilken korrekt engelsk accent, mumlade miss Adebayo med ett medlidsamt leende” (Adichie 

2008, s. 84).  

 

Engelskan utgör en rest av gammal kolonial samhällsstruktur, men kommer även vara ett modersmål då 

Biafra skapas. Man kan säga att engelskan med detta uttrycker hybriditet – inte bara västerländskhet. Då 

Olanna undervisar de biafranska barnen så vill hon lära dem tala ”perfekt engelska och perfekt igbo” 

(Adichie 2008, s. 460) som Biafras ledare chief Ojukwu och när Olanna och Ugwu hittar en låda med 

böcker så är det viktiga författare från såväl Nigeria som från Storbritannien: Chinua Achebe och Jane 

Austen.  

4.2.4.2 Den	  utbildade	  kvinnan	  som	  annorlunda	  
Olanna möter vid flera tillfällen föreställningar om kvinnan som hustru och moder. Odenigbo vill gifta 

sig med henne, men hon avvisar honom och är säker på att giftermål och barn inte är något hon strävar 

efter. Slutligen hamnar hon i en situation där hon under särskilda omständigheter finner sig i att vara 

såväl hustru som moder.  
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Hennes vilja att skaffa barn med Odenigbo uppstår efter en konflikt med Odenigbos mor. Hon beskrivs 

av Ugwu och Odenigbo som en person som inte passar in i den moderna världen och i en ny social klass 

och hon framstår därmed som Olannas motsats: 
Hennes gröna svepkläde hängde stelt runt hennes midja och fick hennes höfter att se fyrkantiga ut. Hon 
bar det inte med samma lediga elegans som kvinnorna på universitetet, kvinnorna som var vana vid att 
äga korallpärlor och guldörhängen. Hon bar den [sic] /…/ osäkert, som om hon hade svårt att tro att hon 
inte var fattig längre (Adichie 2008, s. 156) 

 
Hon fördömer Olanna kategoriskt och kallar henne onormal för att hon inte ammat sin mor och för en 

häxa. Odenigbo förklarar det med att hon är:  
En enkel kvinna från en enkel by som försöker finna sig tillrätta i en ny värld med kunskaper som 
lämpar sig bättre för den gamla världen /…/ [Hon] känner sig hotad av en välutbildad kvinna /…/ 
Det är klart att du måste vara en häxa. På något annat sätt kan hon inte förstå det (Adichie 2008, s. 
166f).  

 
Han vill att Olanna ska ha överseende med modern och bete sig rationellt, men hon bejakar sin rätt att 

vara upprörd över hur hon behandlats. I konflikten upplever hon känslor av alienation och en vilja till 

förändring. Odenigbos mor hade rubbat hennes jämnvikt, berövat henne något. Hon hade en känsla av 

att hon befann sig ett steg avsides från den plats hon borde vara” (Adichie 2008, s. 171). Hon vill för-

ändra sin relation till Odenigbo och föräldrarna, två olika typer av beroenderelationer och hon önskar att 

hon inte var beroende av Odenigbo och att hon "inte behövde andras stöd, som Kainene” (Adichie 2008, 

s. 170). Den plats hon fysiskt befinner sig på är den lägenhet som föräldrarna utrustat med telefon, trots 

att hon skulle bo hos Odenigbo och inte behövde den.  

 

Odenigbos mor har kallat henne ”onormal” och Olanna minns hur hennes egen mor hade sagt det då hon 

sagt att hon inte vill ha barn. Nu börjar hon längta efter att bli mamma. Hon vill ha Odenigbos barn. 

Olanna har dock en bild av att det är omöjligt:  

Efter varje kärleksstund pressade hon ihop benen och drog djupa andetag, som om lungornas rörelser 
skulle påskynda befruktningen. Men de avlade inget barn, det visst hon. Tanken på att något var fel 
på hennes kropp slöt sig omkring henne, tyngde henne (Adichie 2008, s. 177).  

 
Hon besöker en gynekolog i London som inte ser något fel med henne. Men Olanna och Odenigbo får 

inte något gemensamt barn. Medan Olanna är bortrest dyker Odenigbos mor upp igen. Hon dricker Od-

enigbo under bordet och tvingar sin tjänsteflicka Amala att ligga med honom. När hon sedan föder Ode-

nigbos barn, vill varken hon eller Odenigbos mor ta hand om det (i det senare fallet för att det är en 

flicka). Olanna upplever att hon känner det utsatta barnet och beslutar att hon och Odenigbo ska fostra 

det. De kallar henne Baby.  
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Olannas ovilja och möjlighet att inte gifta sig ställs i relation till hennes utbildning. Arize menar att det 

bara är ”kvinnor som vet för mycket av det skrivna ordet som kan säga så /…/ sådana som jag som inte 

vet något om det skrivna ordet, kan inte vänta för länge” (Adichie 2008, s. 71f). Odenigbo tycker att 

deras giftermål är det enda naturliga, medan Olanna menar att beslutet att inte gifta sig hade varit det 

naturliga för henne. Han argumenterar för att ett giftermål skulle förhindra att hans mor kommer emel-

lan dem igen. Sedan massakern i Kano, där mosterns familj blivit brutalt mördad, är ”de gamla ramarna 

som passat hennes ideal var borta" för Olanna (Adichie 2008, s. 297) och hon går till slut med på det. 

Bröllopet förknippas dock inte enbart med glädje, utan med den första bombningen, som inleder en pe-

riod av ångest och osäkerhet hos Olanna; där hon ständigt tror att de bombas. Bröllopet skuldbeläggs 

symboliskt för bombningen då en kvinna skriker; ”Ta av dig den där! Ta av dig den vita klänningen! De 

ser oss och tar sikte på oss!” (Adichie 2008, s. 322). Olannas bröllopsklänning röjer dem, menar hon. 

När Olanna efter anfallet skär upp en tårtbit tror hon att de bombas igen. Bröllopet förknippas symbo-

liskt med osäkerhet istället för trygghet.  

4.2.5 Olanna	  förändras	  -‐	  uppgörelsen	  med	  passiviteten	  
Olanna förändras över tid. Den passivitet hon upplever i relation till familjen, det västerländska materi-

ella livet och den manliga blicken bryts ner. Olanna ”aktiveras” genom olika typer av konflikter som 

tvingar henne att utgå från sitt eget subjekt och som bryter ner hennes materiella privilegier och gamla 

liv.  

4.2.5.1 Olannas	  tillgångar	  och	  materiella	  begär	  bryts	  ner	  
Olannas väsentligaste förflyttningar i boken sker mellan Lagos – (London) – Nsukka – Umuahia 1 – 

Umuahia 2 - Nsukka 2. Tillsammans med förflyttningarna sker en långsam nedmontering av Olannas 

privilegier - de materiella begär som bundit henne vid sin familj och västerländska kulturella identitet. 

Denna identitet kan sägas vara komplett nedbruten då hon kommit hem till Nsukka (2) igen efter kriget.  

 

Olannas flytt från föräldrarna i Lagos genom London till Nsukka och Odenigbo innebär ingen större 

materiell förändring. Även i Odenigbos hem finns chaufförer och tjänstefolk (Ugwu) - trots att relation-

en mellan herrskap och tjänstefolk beskrivs ödmjukare. Vid Biafrakrigets utbrott erbjuds Olanna att 

följa med sina föräldrar till London men hon väljer att stanna kvar. Detta inleder en långsam nedbryt-

ning av hennes kulturella samvaro med föräldrarna.  

 

Kriget och resan till Olanna och Odenigbos nya hem i Umuahia (1) innebär vid första anblick en kraftigt 

nedåtgående klassresa. Paret måste packa hastigt och lämna kvar mycket av sina tillhörigheter men då 
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de bor relativt stort och har tillgång till ett eget hus som de fått genom kontakter kan de ändå ses som 

materiellt privilegierade. Trots att Olanna väljer bort möjligheten att bege sig utomlands och på så sätt 

undvika kriget och trots att hon tydligt försöker ta avstånd från föräldrarnas liv och privilegier, fram-

kommer vid flera tillfällen att det materiella livet står i fokus för Olanna under kriget. Hon är till exem-

pel den enda som klagar över de tillhörigheter hon behövt lämna bakom sig. Detta utmärker och aliene-

rar henne då de andra bara talar om hur de ska vinna kriget. Olanna har också möjlighet att besöka de 

mest privilegierade miljöerna under kriget, där hon behandlas som en jämlik. Trots denna erbjudna till-

hörighet har hon svårt att känna sig bekväm och hon ser de privilegierade värdarnas betongbunker med 

sängar som en lyx jämfört med hennes egen smutsiga jordbunker. Liksom hos moster Ifeka uttrycker 

hon in-betweenness (Bhabha 2004) – hon positionerar sig inte till fullo som det ena eller det andra vilket 

medför upplevelser av alienation.  

 

Den första markanta förändringen vad gäller Olannas materiella privilegier sker då de blir vräkta från 

sitt hem i Umuahia (eftersom de blivit utbjudna). De flyttar till ett fattigt bostadshus i utkanten av Sta-

den. Det lilla rummet hela familjen ska bo i påminner Olanna om moster Ifekas hem som hon innan kri-

get haft svårt att identifiera sig med: 
[N]är Olanna såg sig omkring i [rummet] den första dagen kunde hon inte föreställa sig hur de skulle 
kunna bo där /…/ hur de skulle kunna äta och klä sig och älska i ett och samma rum /…/ Olanna såg 
på den slaka linan som han fäst vid spikar i väggen och kom att tänka på morbror Mbaezi och moster 
Ifekas rum i Kano (Adichie 2008, s. 514) 

 
Olannas tvillingsyster Kainene kommer till undsättning i slutet av kriget och de får bo bättre hos henne. 

Detta utgör ett avbrott i misären, liksom de tillfällen då de får hjälppaket med lyxprodukter. Men då de 

kommer hem till Nsukka (2) igen efter kriget så är deras hem förändrat. Det är vandaliserat och smutsigt 

och trädgården förvuxen och förstörd, alla deras böcker och Odenigbos forskningspapper är uppbrända, 

hemmet är täckt av spindelväv, fönstren krossade och alla prydnadssaker är borta. I badkaret ligger ob-

scena förstelnade högar av avföring och deras tidskrifter har använts som toalettpapper (Adichie 2008, s. 

655f). De har förlorat allt de ägt. Olannas nedmonterade materiella liv och privilegier uttrycks också i 

hur hennes bankkonto är borta och hur familjen förtrycks av nigeriansk militär i deras hem (Adichie 

2008, s. 677).  

4.2.5.2 Olanna	  erövrar	  sitt	  subjekt	  
Olannas erövring av sitt subjekt sker i flera steg, men i huvudsak sker det genom konflikterna med Ode-

nigbo och hans mor. Hon går då från att uppleva sig som svag och beroende av Odenigbo till att ”aktive-

ras” och omdefiniera sig. Hon finner också en trygghet i att uppfattas som vem som helst bland andra. 
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Då Olanna får reda på att Odenigbo legat med Amala åker hon till sin moster i Kano där hon får rådet att 

aldrig bete sig som om hennes liv tillhör en man (Adichie 2008, s. 357). På vägen hem flirtar en man 

med henne. Han gör sedan misstaget att uttrycka sig rasistiskt mot igbos i tron om att Olanna är fulani. 

Olanna blir först arg, men ser sedan mannens misstag som en möjlighet att själv bestämma vem hon ska 

vara: 

Om han bara visste att hans fördomar hade fyllt henne med möjligheter. Hon behövde inte vara den sårade 
kvinnan vars man hade legat med en enkel tjänsteflicka. Hon kunde vara en fulanikvinna som satt på ett 
plan och utgöt sin galla över igbofolket tillsammans med en vacker främling. Hon kunde vara en kvinna 
som tog sitt liv i egna händer. Hon kunde vara vem som helst (Adichie 2008, s. 358f)  

 
Hennes sätt att bryta sin offerroll är att anta den otrogna mannens roll. Under hela kvällen med Richard 

så framgår det tydligt att det är hon som agerar; hon som aktivt använder sitt utseende för att förföra 

honom och utnyttjar den manliga blickens vilja att äga henne i sin egen tjänst:  
Richard mumlade något som lät som: ’Jag borde nog gå.’ Men hon visste att han inte skulle gå och 
att han skulle lägga sig ner bredvid henne när hon sträckte ut sig på den sträva mattan (Adichie 2008, 
s. 369).  

 
Då hon måste stå till svars för Kainene upprepar hon vad Odenigbo sa till henne efter sin trolöshet; att 

det inte betydde något. Det intratextuella sambandet kan förstås som ett sätt för Olanna att inte ta på sig 

en offerroll i förhållande till Odenigbos otrohet. Hon behöver ”inte vara den sårade kvinnan vars man 

hade legat med en enkel tjänsteflicka”; hon kan välja vem hon vill vara (Adichie 2008, s. 358). Eventu-

ellt går det också att se samlaget med Richard som en metafor för att återvinna sitt subjekt efter den kol-

oniala maktordning som Olanna växt upp med.  

 

Olannas passivitetsmotiv återkommer i hennes förhållande med Odenigbo. I deras konflikter och kriser 

ställer Olanna sin möjlighet att agera på egna villkor mot sitt beroende av honom. Men konflikterna har 

också ett ”aktiverande” drag. Olanna går alltid från att uppleva sig passiv till att genom konflikterna 

”aktiveras”; hon går till handling och börjar utgå från sig själv istället för att styras av Odenigbo och 

andras viljor som tidigare. Mest påfallande blir detta vid Biafrakrigets slut då Olanna har börjat uttrycka 

explicita nej. Dessa nej har riktats mot Odenigbo då han ville bli soldat och sedan, efter misstanken att 

han legat med Alice i Umuahia, riktats mot honom då han vill att de ska hjälpa henne.  
Olanna tittade upp på honom med uttryckslös min. ”Nej”, sa hon. 
”Nej?” 
”Nej”, sa hon igen, högre den här gången. ”Nej.” Och sedan reste hon sig upp och gick in.  
(Adichie 2008, s. 604) 

 
Då de är på väg hem till Nsukka efter kriget stoppas familjen av nigerianska soldater för att tvingas ut-

föra straffarbete riktar Olannas sitt nej mot den manliga blicken som försöker äga henne. Hon ser hur en 
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soldat klär av henne med blicken och säger åt befälet att han gör bäst i att inte röra henne (Adichie 2008, 

s. 652f). Hennes agerande kan ställas mot middagsscenen hos föräldrarna i början av berättelsen, där 

hon förhåller sig passiv till chief Okonji närmanden för att hon är van vid det och tyder på hon under 

kriget har förändrats från att ha tillåtit andra styra över henne till att agera utifrån sitt eget subjekt.   

4.2.5.3 Olanna	  demaskeras	  
Olannas vita mask har som ovan nämnts kopplats till hennes föräldrar och uppväxt. Vid några tillfällen 

liknas hon också explicit vid ”vita”; hos sin före detta pojkvän Mohammed och av grannkvinnorna i 

Umuahia (Adichie 2008, s. 77, 524).  

 

Det första steget mot demaskering sker då hon väljer att inte fly till London med föräldrarna strax innan 

kriget utbryter. London har tidigare varit en plats där Olanna upplever sig vara hemma. Förutom att hon 

studerat där så valde hon också att resa dit och besöka en gynekolog då hon hade svårt att bli gravid. Det 

ökade avståndet till föräldrarna när de lämnar landet, innebär också ett större avstånd till det väster-

ländska.  

 

När Olanna är tillbaka i Nsukka efter kriget har hon förändrats. Hennes tvillingsyster Kainene har dött – 

ett motiv som ligger i linje med historikern och igbon Don C. Ohadike (2006) beskrivning av igbofol-

kets avlivande av tvillingar - och Olanna har gått från att vara skeptisk mot de traditionella medicin-

männen till att själva stödja sig på traditionerna och sin kulturella identitet som igbo: 
Människor är bara lika varandra, Ugwu, det betyder inte att de återföds /…/ Olanna viftade bort ho-
nom (Adichie 2008, s. 400) 
 
Ugwu tror att allt det här hände eftersom din mor gick till en dibia och att det var hans medicin som 
fick dig att gå till sängs med Amala /…/ Allt det där är så irrationellt (Adichie 2008, s. 401) 
 
När några släktingar från Ummunachi kom på besök och föreslog att de skulle konsultera en dibia så 
bad Olanna sin morbror Osita att gå dit. /…/ ’Vårt folk säger att alla återföds, eller hur?’ sa hon. 
’Uwa m, uwa ozo. När jag kommer tillbaka i mitt nästa liv kommer Kainene vara min syster.’ Hon 
började gråta, tyst och stilla. Odenigbo tog henne i sina armar (Adichie 2008, s. 678, min markering) 

 

Det är osäkert hur Olannas beteende bör betraktas av läsaren. Olannas (i västerländska ögon) irrationella 

beteende då hon till fullo hänger sig åt en autentiskt igboisk identitet uttrycker kanske omöjligheten i att 

återskapa en i Halls (2011) mening autentisk kulturell identitet i en postkolonial värld, eller så uttrycker 

det att Olannas sökande efter samvaro har möjliggjorts efter att hennes gamla värld och västerländska 

kulturella identitet brutits ner.  
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4.2.6 Olannas	  kulturella	  identiteter	  och	  vita	  mask	  
Ur Stuart Halls konstruktivistiska definition av kulturell identitet framstår Olanna som mångbottnad och 

fragmenterad. Hennes kulturella identitet konstrueras utifrån hennes olika positioneringar i förhållande 

till klass, familj, kön och etnicitet. Utifrån dessa kategorier alieneras Olanna på olika sätt i förhållande 

till världen omkring henne. De knyter också på olika sätt an till två till synes konkurrerande kulturella 

identiteter; en västerländsk-europeisk och en icke-västerländsk-afrikansk. 

 

Olanna positioneras som vit och europeisk av andra karaktärer men tycks själv ogilla denna bild. Hon 

verkar sträva efter att inkluderas och hitta en ”autentisk” identitet. Fanons (2011) teorier om hur koloni-

alismens värderingar internaliserats hos de koloniserade subjekten tycks problematiseras i romanen. 

Olanna skiljer sig från Fanons (2011) teori om den vita masken i det att hon inte begär vithet men ge-

nom sin klassbakgrund och påkostade europeiska fostran upplevs ”som vita”. Hon försöker snarare de-

maskera sin vita mask - sin västerländskhet – och inträda i något kulturellt motsatt. Då hon gör det upp-

står inre och yttre kulturella konflikter där hon positionerar sig själv som icke-västerländsk men där hon 

positioneras som annorlunda i de lokala miljöer hon rör sig i och av de icke-västerländska karaktärer 

hon möter. Hos sin moster och i mötet med Odenigbos mor positionerar hennes klass och språk och 

utbildning henne som främmande och västerländsk. 

 

Olannas liv förändras i och med Biafrakriget. Hon får en chans att välja var hon ”hör hemma” (Hall 

1997, s. 3). Antingen åker hon med föräldrarna till London eller stannar i den icke erkända nationen 

Biafra. Hon har, som jag visat ovan, en nära relation till London; hon har studerat där och hon åker dit 

på läkarundersökning. Hon väljer Biafra eftersom hon ser det som en chans att göra upp med sin bak-

grund. Detta inleder en sakta nedmontering av materiella privilegier och hennes vita mask och väster-

ländskhet.  

4.3 Salies	  kulturella	  identitet	  i	  Atlantens	  mage	  

A hybridity, a difference within, a subject that inhabits the rim of an ’in-between’ reality  
(Bhabha 2004, s. 19) 

 
Salie placeras mellan det icke-västerländska och det västerländska. Hennes positioneringar framkommer 

genom de konfliktfyllda mötena med människorna på Niodior där hon positioneras utifrån sin europe-

iska annanhet, samtidigt som hon förväntas agera i enlighet med de kollektivistiska traditionerna och där 

hon uttrycker likhet och skillnad i förhållande till olika personer på ön. Hon positioneras också genom 

sitt eget ”berättande” (Vulovic 2013) där hon stundtals angriper fördomar som läsaren antas ha, expli-
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citgör sina egna tankar om tillhörighet, utanförskap och identitet, och uttrycker en mångbottnat tillhö-

righet genom att bruka pronomenet ”vi” i olika och ibland motsatta sammanhang.  

4.3.1 Salies	  dubbla	  utanförskap	  
Salies identitet framträder genom två utanförskap: i relation till byborna på Niodior och i relation till 

Frankrike. Hon upplever sig som den Andre oavsett på vilken av platserna hon befinner sig. Denna 

andrafiering innebär dock paradoxalt att hon också kan se sig själv som hemma överallt. Hon beskriver 

dubbelheten: ”Jag har mina rötter överallt, är en främling överallt” (Diome 2010, s. 168). Skrivandet – 

den plats där kontinenterna lämnar högmodet därhän och smälter samman är den plats hon känner sig 

hemma på.  

 

En övergripande konflikt i Salies berättelse är att hon vill bekräftas på sina egna villkor. Hon vill bekräf-

tas som niodiorbo trots sin annanhet. Denna annanhet – hennes utanförskap - existerar redan innan hon 

lämnar ön. Hon är främmande i och med att hon bär faderns efternamn. Emedan detta efternamn inte 

känns igen i byn blir hon heller inte accepterad till fullo som medlem i gemenskapen.  

4.3.1.1 Hemma	  som	  turist	  
Salie positioneras som västerländsk av öborna, men Salies liv beskrivs redan innan hon lämnade ön som 

ett ständigt utanförskap. Hon beskriver sin födelsedag som en ”ödesdiger dag” som för Niodior symbo-

liserar ”den skam som min närvaro utgjorde för min familj” (Diome 2010, s. 208).  Som oäkta barn är 

hennes födsel oortodox och att hon ens fått behålla livet är ett brott mot inhemska traditioner för utom-

äktenskapliga barn på ön. Hennes pappa är borta och hennes mor förnekar henne som sitt barn, vilket 

gör att Salie växer upp under sin mormors beskydd. Att hon bär ett efternamn som inte kommer från 

byn bidrar till det främlingskap som såväl vuxna som barn uttrycker i relation till henne. Hon fostras 

därmed inte in i den kollektiva och familjära gemenskapen som präglar livet på Niodior.  

 

I vuxen ålder handlar Salies utanförskap om att hon lämnat ön för ett västerländskt liv. Niodiorborna 

tror att alla som flyttar till Frankrike lever lyckliga och välbärgade liv. Salie beskriver i synnerhet öns 

pojkars och hennes brors högaktning av Frankrike som en andra kolonisering (Diome 2010, s. 47). De 

håller på Frankrike i fotboll och tror att bara de får ihop till en flygbiljett så kommer de att göra lyckan. 

De tycks eftersträva franskhet på ett sätt som liknar Fanons internaliserade koloniala identitet (Fanon 

2011, s. 34). Salie kan överhuvudtaget inte nyansera deras bild och övertyga dem om hur kämpigt det är 

att leva utomlands: ”I Frankrike är ni svarta i första hand, medborgare i andra hand och definitivt främ-

lingar /…/ Merparten av alla afrikaner /…/ oavsett var de kommer ifrån, bor i slummen” (Diome 2010, 

s. 162).  Själv har hon upplevt rasismen på nära håll. Hennes franska makes rasistiska familj var orsaken 
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till deras skilsmässa. Hon bollar studier och städjobb med skrivande och har en låg inkomst, som hon 

dessutom förväntas använda för att försörja familjen hemma på Niodior. Hon avfärdas, trots sina försök 

att gestalta detta, föraktfullt av öborna som individualist, egoist och europeisk. 

 

Salie beskriver återvändandet till Niodior med osäkerhet om hur hon mottas: vem hon är för sin familj. 

Hon reser hem som en turist, som den västerländske andre:  
Driften att gå tillbaka till källan är svår att stå emot, för det känns tryggt att tänka att livet är lättare att be-
gripa på den plats där man har sina rötter. Men för mig är återvändandet detsamma som att åka utomlands. 
Jag åker hem som turist, jag har blivit den andre för de människor som jag fortsätter att kalla min familj. 
Jag vet inte längre hur jag ska tolka den uppståndelse som min ankomst väcker. Är de här människorna 
som skockar sig runt mig här för att fira en av sina egna eller kommer de för att pressa lite pengar av mig 
och höra om den där platsen som fascinerar dem så eller är de bara här för att inspektera och döma den 
besynnerliga varelse jag blivit i deras ögon? (Diome 2010, s. 153) 

 
Det blir tydligt att Salie upplever öns blickar på henne med oro för vem hon är för dem. Eftersom hon 

”åker hem som turist” kan hon även ”hemma” på Niodior uppleva en hemlängtan. Hennes dubbla utan-

förskap gör att hennes hemlängtan träder fram både i Europa och Afrika:  

När jag var hemma längtade jag efter att vara någon annanstans där jag är ’den andre’ på ett annat sätt. 
Och jag tänkte på dem där borta [i Strasbourg] som tycker min sorgsenhet är begriplig och tröstar mig när 
jag saknar Afrika. /…/ Men jag skulle betraktas som en förrädare här hemma om jag sade att jag längtade 
efter Frankrike (Diome 2010, s. 167) 

 
Hemma i Frankrike har hennes vänner förståelse för att hon längtar hem, men på ön är längtan oförståe-

lig. I båda fallen positioneras hon som hörande hemma i Afrika (Niodior nämns inte explicit), trots den 

ambivalens som hon upplever i relation till människorna och släkten där. Salie söker efter sig själv, sina 

rötter på ön, men hon saknar ändå livet i Frankrike. 

 

Den kulturella skillnaden som uppstått mellan Salie och niodiorborna skapar stumhet. Hon anpassar sig 

i mötet med människorna på ön och avundas deras bestämda värld:  
Jag visste att det inte var någon idé att ens försöka förklara, så jag utstod stumt deras närvaro med det ar-
tiga tålamod som traditionen kräver /…/ Jag avundades dem deras sinnesfrid och psykologiska bekväm-
lighet som antagligen kom av deras fasta övertygelse om saker och ting /…/ [De] hade inte träffats av den 
kulturella sammansmältningens virvelvind som fick mig att vackla. De följde sin bana. Jag letade efter 
min i motsatt riktning; vi hade inget att säga varandra (Diome 2010, s. 54f) 

 
För att inte totalt fördömas måste Salie helt anpassa sig efter niodiorbornas ”orimliga förväntningar på 

dem som kommer ’från Frankrike’” (Diome 2010, s. 55) och ge pengar och gåvor åt dem för att hon inte 

vill framstå som en i deras ögon ”västerländsk individualist, en barbarisk självisk människa” (Diome 

2010, s. 154).  
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4.3.2 Kulturell	  icke-‐västerländskhet:	  Öns	  kollektiv	  och	  patriarkat	  
Salies huvudsakliga konflikt gentemot öns struktur är det kraftiga patriarkat som värderar och låser in-

divider i fixerade könsroller. För kvinnor innebär det ofta ett liv i hushållet. Det är manligt att ha många 

fruar och stor avkomma. Salie beskriver att hon har svårt för det traditionella samhället på ön, där indi-

viden alltid underställs gruppen. Plikterna överskrider rättigheterna hos den enskilde personen. ”Känslan 

av tillhörighet är en privat känsla som tas för given: att tvinga den på någon annan är att förneka en 

människas förmåga att fritt definiera sig själv” säger Salie (Diome 2010, s. 158).  

 

Salie besöker Niodior på sommarloven. När hon kommer hem utan maken de sett henne lämna ön till-

sammans med besöker till och med okända personer henne och ber för hennes fruktbarhet; ”en kvinnas 

heder ligger i hennes mjölk” (Diome 2010, s. 54). Hon får ryktet att vara infertil, eftersom det är en hu-

vudsaklig skilsmässoorsak på ön (Diome 2010 s. 55). Om en kvinna inte kan föra släkten vidare är hon 

inte mycket att ha. Salies retoriska fråga ”vem skulle ha vågat prata om p-piller inför dessa kvinnor och 

riskera att bli fördömd på livstid?” (Diome 2010, s. 54) visar såväl på en konflikt mellan bybornas ideal 

och hennes, som mellan västerlandet och det diskursiva andra och mellan tradition och modernitet3: ”Att 

berätta att i Europa kunde kvinnor styra över hur många barn de ville ha skulle uppfattas som en provo-

kation” (Diome 2010, s. 54). Salie uttalande positionerar henne. Hon visar med det att hon förstår niodi-

orborna, eftersom det är hennes uppväxtort, samtidigt som hon ser på dem med västerländsk blick ge-

nom att utgå från p-pillerfrågan. Hon är också mån att hålla god ton med kvinnorna för att inte ”riskera 

att bli fördömd på livstid” (Diome 2010, s. 54), vilket visar hur hon vill inkluderas i gemenskapen på ön. 

Niodiorbornas bekräftelse är viktigt för henne. Den retoriska frågan kan också förstås som en uppma-

ning till läsaren – den västerländske läsare som tror sig ha egenrätt på en kulturellt allmängiltig världs-

bild utmanas att acceptera att det finns samhällen och människor som fungerar annorlunda. 

 

Ndetare kallar Salie för familjens pojkflicka. Hon umgås hellre med sin bror och pojkarna än med kvin-

norna i köket. ”På ön är köket ett viktigt rum som upptar en tredjedel av huset och det är kvinnornas 

fristad”, beskriver Salie. Men hon har ingen fristad där. ”Kvinnorna brukade inte bjuda in mig till sin 

värld särskilt ofta, och jag deltog inte heller i deras sysslor. /…/ Min närvaro besvärade dem.” För dem 

är Salie en latmask som självcentrerat läser och skriver istället för att delta. Hennes utbildning och skri-

vande separerar deras världar åt: ”Varenda anteckningsbok jag fyllde, varenda bok jag läste, vartenda 

lexikon jag tittade i var ännu en tegelsten i den mur som skilde oss åt.” (Diome 2010, s. 158). 

 

                                                
3 Begreppet ”modernitet” skall här inte läsas värderande, utan som ett historiskt begrepp som haft kausal verkan 
på konstruktionen av det västerländska samhället. ö.a. 
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Särskilt kvinnorna som anklagar henne för att var individualist pekas ut av Salie: 

Flocken är det enda som är värt att försvara! De klandrar den vite individualisten man har inom sig, säger 
att man är en kopia av kolonisatören och stöter ut en /.../ När man får en sådan dom är kvinnorna de mest 
hämndlystna /…/ Så det var för att /…/ slippa förklara och försvara mig som jag föredrog pojkarnas säll-
skap (Diome 2010, s. 158f) 

  
Hos pojkarna upplever hon istället problem med att de tycker att de har ”rätt att tvinga på mig sin vilja, 

omedvetna om att törsten efter frihet inte fäster något avseende på förtryckarens kön” (Diome 2010, s. 

159) och hon drar sig arg undan. Salie ursäktar dock sin brors beteende med att han fostrats efter ett 

ideal om manlighet där han inte får gråta: ”i utbyte mot det mod han måste visa i alla situationer byggde 

man en tron åt honom på kvinnosläktets axlar” (Diome 2010, s. 37). Byn hemma i Niodior utgör ett pat-

riarkat som Salie stundtals accepterar men som hon inte kan leva i.  

4.3.2.1 Salie	  som	  ”en	  måttfull	  feminist”	  
Salie uttrycker stundtals en essentialistisk bild av kön, där män och kvinnor tycks agera som generella 

könskodade subjekt, snarare än individer. Det sker både genom kortare ordspråk som ”män gillar inte 

detaljer sägs det” (Diome 2010, s. 37) och längre utläggningar. Samtidigt kopplar hon det kvinnliga och 

manliga till samhällskonstruktioner. Öns traditionella patriarkala struktur (vid sidan av dess klasstruktur; 

den falska bilden av att en resa till västerlandet innebär omedelbar lycka och välstånd) är ett stort pro-

blem för henne, eftersom det hindrar henne från att göra sin röst hörd och bli erkänd som subjekt. Hen-

nes misslyckanden knyts an till hennes kön. Då hennes relation med en fransk man upphör (på grund av 

hans rasistiska släkt) får hon höra: ”om en man lämnar sin fru är det för att hon inte varit en god hustru 

(Diome 2010, s. 54). Då hon åstadkommit något undervärderas hennes prestation på grund av hennes 

kön: ”Vi kan hitta jobb [i Frankrike] och behålla dem som riktiga män. Du fixade ju det och du är tjej” 

(Diome 2010, s. 162).  

 

Feminism är ett knepigt begrepp i för Salie i berättelsen. Hon gillar kvinnor som står upp för sig själva, 

men tycks inte gilla benämningen feminism. Salie beskriver sin mormor som en ”feminist på sitt vis” 

(Diome 2010, s. 209) och sig själv som en ”måttfull feminist” (Diome 2010, s. 37). Hon gillar att ta 

plats, men tycks ogilla den bild hon har av feministers estetiska ideal4 som hon uppfattar utesluta 

”kvinnlig skönhet”: ”Jag gillar inte underkastelse, jag gillar att sticka upp. Och jag gillar höga klackar 

också.” (Diome 2010, s. 37). Hon verkar vilja undvika att politisera för mycket. Kanske för att hon upp-

lever att det finns kulturella skillnader som riskerar att underkastastas ett västerländskt förnuft om det 

utsätts för en västerländsk feminism (Mohanty 2007). 

 
                                                
4 En bild som av uttalandet verkar ensidigt radikal. ö.a. 
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Salie beskriver ett spel mellan kvinnor och män, där kvinnorna låtsas var underkastade männen, men i 

själva verket styr med hjälp av sin sexualitet. Både på dansklubbarna och i de senegalesiska hemmen. 
Med händerna på knäna svänger jag med rumpan, det här är den så kallade fläktdansen, som senegalesiska 
kvinnor är mästare i och som får männens tungor att hänga ner till knäna på dansställena, den rubbar den 
sköra manlighetstronen /…/ Plötsligt är han redo att kräla i stoftet hela natten för /…/ en vacker sensuell 
kvinna. Hon är den som med ett spefullt leende bestämmer när de ska ha sex (Diome 2010, s. 38) 
 
Frun i huset kan tämja ett rovdjur, men utanför hemmet spelar hon undergiven och skör. Hjälp, en spin-
del! /…/ Puh! Tack, vad ska vi göra utan er män? (Diome 2010, s. 38f) 

 

4.3.3 Kulturell	  västerländskhet:	  Salies	  utbildning	  positionerar	  henne	  
Salies första lärare är Niodiors ”utlänning” (Diome 2010, s. 57) – Ndetare - en marxistisk aktivist, utbil-

dad i Frankrike, som blivit placerad på ön för sina idéer, men som brinner för att undervisa underklas-

sen. Han tar in henne, trots att hon inte är inskriven i skolan, lär henne franska och introducerar henne 

för franska och senegalesiska författare och tänkare. Salie skiljer sig från öns ungdomar som i låg ut-

sträckning är intresserade av skolan. För Salie har den inneburit en väg bort - först till ett gymnasium i 

stan och sedan i Frankrike. 

 

Som barn var Salies inspiration en fransktalande senegalesisk journalist, den första kvinnliga tv-

reportern i senegalesisk tv. Salie ville lära sig tala lika bra franska som henne och hon imponerades av 

att se en kvinna med rätt att bestämma och tala utan att bli avbruten. Franskan hon lär sig vid sidan av 

wolofen som hon talar hemma, innebär i berättelsen att lära sig ett språk kopplat till ”de vita”. När mor-

modern ombeds låta Salie gå i skolan ser hon vikten av att hon då ”kan läsa gatunamnen när hon åker 

till staden ensam. Vår huvudstad Ndakarou har blivit en stad för vita” (Diome 2010, s. 62). Hon menar 

att språket hjälper Salie att orientera sig i de vitas värld. Det tycker även Salies styvfar som med det 

argumentet håller Madicke borta från ”de vitas språk” och utbildning. Utbildningen och det franska 

språket knyts även till assimilationen och kolonialism i fiskarens ord till öns ungdomar om att hålla sig 

borta från Ndetare, ”en lärd papegoja som får betalt för att banka i er de vitas språk och seder och få er 

att glömma era egna! /…/ ge er iväg från den där förklädde kolonialherren” (Diome 2010, s. 113). Ut-

bildningen innebär en kolonial seger, där den lokala kulturen på ön ersätts med ”de vitas seder” (Diome 

2010, s. 113). Madicke uttrycker i vrede att Salie blivit ”så västerländsk” av sina studier för att hon tror 

att hon genomskådat alla mysterier och för att hon kritiserar deras ”seder och bruk” (Diome 2010, s. 

129). Hon blivit en individualist – ett skällsord på det kollektivistiska Niodior. 

 

Att de vitas seder tycks hota patriarkatet på ön skulle också kunna vara en anledning till att utbildningen 

fördöms. Ndetares feministiska utbildning tycks skapa ”ett upproriskt sinnelag” (Diome 2010, s. 118) 
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hos Sankele, som får henne att vägra ett tvångsgiftermål, och hos Salie. Den likhet som finns mellan de 

båda unga kvinnorna är att de lämnar ön: det enda sättet att frigöra sig från den patriarkala samhälls-

struktur som råder där. Detta sker i båda fallen efter ett slutgiltigt patriarkalt övertramp: pappan som 

mördar Sankeles oäkta barn och den skenheliga marabuten som Salie tvingas onanera åt. I båda fallen 

rör det sig också om ett slags sexuell kontroll. Sankele ligger med den man hon älskar och straffas för 

det och Salie tvingas tillfredsställa en ”helig” man i en rit för att hennes kusin vill bli åtrådd av sin svek-

fulla man. 

4.3.4 Kulturell	  icke-‐västerländskhet:	  Autencitet	  –	  essentiell	  afrikanskhet	  
Då Salie inte står ut med stämningen på ön så åker hon in till M’Bour. Efter att ha noterat att gatorna är 

tomma hör hon ett avlägset trummande och förstår att det är en brottningsmatch, där unga män visar upp 

sin styrka. Sedan hör hon en brottningssång; ”en maning till den manliga fåfängan, framförd av eben-

holtssvarta sirener” och hon börjar nynna med. Hon slukas upp av ”den magiska och rytmiska ramsan” 

om manlighet.  
Det finns inte en flicka från Afrika som kan stå emot dunkandet från en tamtamtrumma ens efter många 
års frånvaro /…/ Dansen bir en reflex. Det är ingenting man lär sig, det är en känsla, ett uttryck för välbe-
finnande, ett uppvaknande, ett tecken på liv och spontan kraft /…/ Det är lättare att suga i sig Afrikas sav 
om man svänger huvudet i takt med den uråldriga klangen /…/ Det är en gemenskap som gått i arv sedan 
tidernas begynnelse (Diome 2010, s. 179f) 

 
Att detta för Salie innebär något djupt autentiskt afrikanskt – en afrikansk erfarenhet - förstärks genom 

att hon ställer det ”uråldriga” mot det moderna:  
Man kanske har ersatt våra höftskynken med byxor, förvanskat våra dialekter, stulit våra masker och rak-
permanentat vårt hår eller blekt vår hud, men ingen teknisk eller kemisk kompetens i världen kan någon-
sin utrota den rytmiska ådra som vibrerar i oss vid minsta klang från en djembetrumma. Förnuft och 
känsla utesluter inte varandra. Trots alla slag som historien har utkämpat finns rytmen kvar och med den 
vår afrikanska själ (Diome 2010, s. 180) 

 

4.3.5 Hybriditet	  
Hotellet Salie bor på i M’Bour vill först inte ge henne ett rum, eftersom de tror att hon är där som en 

prostituerad för vita män. När hon visar dem sitt franska pass blir det annorlunda. Men då förfrämligas 

hon också: ”Välkommen hit, som om det här landet inte längre var mitt!” (Diome 2010, s. 182). Mannen 

i receptionen kan inte behandla Salie som både senegalesisk och fransk, utan växlar. Då hon har ett 

franskt pass förvandlas hon i hans ögon till någon utanför: en turist. Han försöker lura Salie på pengar, 

men hon avslöjar hans bluff som ett beprövat knep. Hon upplever ett dubbelt främlingskap: ”Jag var en 

främling i Frankrike och nu togs jag emot som en främling i mitt eget land: jag var lika illegal med mitt 

uppehållstillstånd som med mitt id-kort” (Diome 2010, s. 182). 
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På vägen hem får hon ångest. Det är jobbigt att lämna Niodior. Men hon kan inte förklara det för någon. 

I Frankrike upplever hon hemlängtan och funderar över sina dubbla jag: ”jag här, jag där borta” (Diome 

2010, s. 207) och det utanförskap dessa jag innebär ”vem kan mångdubbla sig /…/ utan att falla ur fam-

nen på sina nära?” (Diome 2010, s. 207). Salie beskriver sin ”exil” som ett ”öde” (Diome 2010, s. 208). 

Friheten och självständigheten som hon sökt innebär också ensamhet:  

Den totala friheten och absoluta självständigheten som vi [i väst] kräver tilltalar visserligen vårt ego och 
bevisar vår förmåga att ta ansvar, men i slutändan skapar de ett lidande som är lika tungt som det bero-
ende vi har flytt från: ensamheten. Frihet är bara ett tomt ord när den inte längre står i förhållande till nå-
gon annan. (Diome 2010, s. 176) 
 

4.4 Olannas	  och	  Salies	  kulturella	  identiteter	  och	  hybriditet	  

Hall (2011) tar avstamp i den afrikanska diasporan i England. Både Olanna och Salie kan relateras till 

en sådan diaspora, även om deras tid utomlands skiljer sig åt. Det som förenar dem är att de har utbil-

dats och tillägnat sig de forna kolonialmetropolernas kultur och värderingar. De har åtminstone i jämfö-

relse med de som inte lämnat landet börjat uppfattas som mer västerländska. Detta har i sin tur resulterat 

i både yttre och inre identitetskonflikter. 

 

Båda berättelserna berör vad Spivak kallar ”[an inability] to inhabit colonial hybridity in comfort” 

(Spivak 2012, s. 362). Det vill säga en oförmåga att i ro förhålla sig till sin hybriditet. Olanna och Salie 

upplever just denna oförmåga. De upplever även det som Homi Bhabha benämner som ambivalens och 

ångest inför sina kulturella identiteter (Loomba 2008). De både är västerländska – och inte, de både är 

igbo/niodiorsk – och inte. Det framgår att såväl Olannas som Salies identiteter och identifikationer i de 

respektive berättelserna framträder som konstruerade av flera motverkande anspråk på identitet (Bhabha 

2011, s. 286). Spänningen sker mellan subjektet och den Andre, individen och gruppen (exempelvis 

familjen, det lokala samhället/folket). Den uttrycks även i mindre explicita – inre – spänningar (moder-

nitet – tradition) och närmast ideologiska (klasskonflikter, det icke-västerländska och koloniserade – det 

västerländska och koloniala). I dessa spänningsförhållanden försöker subjekten Olanna och Salie fast-

ställa sina identiteter genom en pendling mellan alienation och tillhörighet.  

 

I Salies fall innebär det en explicit klyvning mellan en västerländsk och en icke-västerländsk positioner-

ing med en underliggande, i Stuart Halls mening, kollektiv ”autentisk” identitet (Hall 2011, s. 231f). Var 

hon än är och hur hon än positionerar sig, upplever hon något essentiellt afrikanskt i sig. Salie längtar 

nämligen efter Frankrike när hon är på Niodior, men inte efter Niodior när hon är i Frankrike – däremot 

efter Afrika: ”jag saknar Afrika /…/ jag längtade efter Frankrike” (Diome 2010, s. 167). Kanske kan 
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denna saknad förstås som en saknad efter något förgånget, en ”uråldrig” klang och rytm som trots för-

ändring lever kvar och som för vidare ”vår afrikanska själ” (Diome 2010, ss. 179-180).  

 

Salies afrikanska ”autentiska” identitet kan bero på den ångest som uppstår i hennes exil. I hennes berät-

tande hyser hon agg mot globalismen samtidigt som hon känner trygghet i dess meningslösa ytor. Ho-

tellreceptionistens krav på att hon antingen är västerländsk eller icke-västerländsk gestaltar den konflikt 

hon också upplever på Niodior på ett annat sätt: Där förväntas hon både vara en i familjen och den 

andre; européen. Hon kan aldrig betraktas som subjekt för niodiorborna på grund av sin västerländskhet 

och sitt kön och därmed inte heller bekräftas. Detta kan förstås som ett omvänt fanonskt intersubjektivt 

förhållande. I Fanons fall rör det sig om den svarte som aldrig kan bli erkänd som subjekt av den vite på 

grund av sin ”svarthet” (Fanon 2011). I Salies fall rör det sig om att inte kunna passera som niodiorsk på 

grund av sin vithet - hennes kontaminerade individualism, europeiskhet och västerländskhet. Salie är 

beroende av öns bekräftelse för att bli accepterad och inkluderad – men att verkligt inkludera henne, 

skulle innebära en självkritik och en omprövning av den egna kulturella identiteten, eftersom hon ut-

trycker så stor kulturell skillnad för dem. Salies lösning blir att istället söka sig till något essentiellt som 

både Europa och Niodior kan acceptera hos henne: ”det afrikanska”. Den rasism Salie möter i Europa, 

den tröst hon tar emot av sina franska vänner och de krav niodiorborna har på hennes solidaritet har det 

gemensamt att de tycks förutsätta hennes afrikanskhet: 
jag tänkte på dem där borta [i Strasbourg] som tycker min sorgsenhet är begriplig och tröstar mig när jag 
saknar Afrika. /…/ Men jag skulle betraktas som en förrädare här hemma om jag sade att jag längtade ef-
ter Frankrike (Diome 2010, s. 167) 

 
Kanske känner Salie trygghet i just denna möjlighet till en fast punkt och symboliska gemenskap?  

 

I slutet då Salie har investerat i sin brors liv på ön ger han upp sin dröm om att flytta till Frankrike och 

bli fotbollsproffs. Han tycker att hon skall komma tillbaka till Senegal. Först då hon blir bekräftad finner 

hon ro i sin hybriditet: 

Jag söker efter mitt land på den plats där man uppskattar en sammansatt människa, där man inte behöver 
sortera de olika lagren /…/ där den splittrade identiteten flyter ihop /…/ Överallt där jag slår mig ner kän-
ner jag mig hemma (Diome 2010, s. 236) 

 

Vad gäller Olannas förhållande till autencitet så är det mer komplext. Huruvida hennes kollektiva auten-

tiska kulturella identitet utgör en bland flera andra positioneringar, eller om den kan ses som en mer 

beständig identitet är svårt att säga – om det skall betraktas som hennes rötter och egentliga jag eller ej. 

Den markerar dock en tydlig övergång, en förändring mot hur hon förhöll sig till denna identitet i berät-

telsens början. 
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Hennes konflikter liknar Salies i det att hon av berättandet och av karaktärer i berättelsen positioneras 

som västerländsk. Samtidigt som hon arbetar för att positionera sig emot denna västerländskhet har hon 

svårt att utesluta den. Då Olanna positioneras som privilegierad, västerländsk och kvinna uttrycker det 

för henne passivitet – svaghet. Det hindrar henne från att träda fram som subjekt vilket gör att hon stän-

digt underställs andra personers viljor. Genom att i närmast existentialistisk mening ”välja sig själv” så 

utvecklas hon. Berättelsen tycks i denna mening likna en klassisk bildungsroman, där Olannas självkän-

nedom och personliga utveckling utgör det huvudsakliga temat.  

 

Utifrån min läsning kan de konflikter och dubbla positioneringar Olanna intagit och slitits emellan sym-

bolisera en bild av det avkoloniserade subjektets brott med den koloniala ordningen – ett brott mot den 

inre koloniseringen, om man så vill. Olannas strävan efter att agera på sina egna villkor innebär för 

henne även en uppgörelse med den manliga blicken som postkoloniala feminister som Gayatri Spivak 

benämner som en del av den koloniala kvinnans dubbla förtryck (Loomba 2008, s. 212f). Hennes euro-

peiska fostran har inneburit objektifiering (chief Okonji) men även då hon tagit sig bortom familjens 

europeiska miljö ställs hon inför den manliga blicken som vill äga henne (Ugwu, soldaterna, Odenigbo).  

5 Diskussion	  

5.1 Den	  västerländska	  läsningen	  av	  den	  icke-‐västerländska	  romanen	  

Min läsning av romanerna är sannolikt präglad av min egen västerländskhet och kulturella kontext. I 

synnerhet min tolkning av Olannas berättelse i En halv gul sol kan jämföras med västvärldens bildungs-

roman. Stephan Larsen beskriver hur en europeisk litteraturtradition oftare än den afrikanska lägger ton-

vikt på enskilda individers inre liv (Larsen 2006, s. 78). Spivaks läsning av Heremakhonon kan gestalta 

några av de problem som en sådan läsning kan föra med sig. Hon riktar sin kritik mot komparativa litte-

raturstudier som sker med begränsad kulturell kunskap:  
Cultural Studies tied to plot summary masquerading as analysis of representation and character analysis 
by a precritical model of motivation or an unearned psychoanalytic vocabulary would reduce Heremak-
honon to a Bildungsroman about Veronica. (Spivak 2003, s. 23f)  

 
Genom att göra en allt för snäv analys av romanen, kan berättelsen lätt avpolitiseras och reduceras till en 

bildungsroman. Detta kan ses som en kritik mot min läsning med fokus på en karaktär och dennes inre 

resa. En annan typ av tolkningsproblematik rör den osynliga metanivå som Mwangi (2009) tar upp som 

kritik av en alltför europeiskt inriktad litteraturläsning. Det kan förstås vara så att jag som periferisk 

läsare kan undgå att uppmärksamma motiv och metanivåer i berättelsen som rör sig utanför min kultu-

rella förståelseram. I synnerhet en läsning som fokuserar på hur sexualitet behandlas i romanen skulle 
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kunna föra fram intressanta perspektiv, särskilt om de belyses tillsammans med kunskap om hur dessa 

frågor behandlats i Nigeria. 

 

Trots att jag anser att Mwangis och Spivaks kritik av den västerländska läsningen är viktig, så ser jag en 

fara i att omöjliggöra läsandet av den kulturellt främmande romanen. Kanske är det just rädslan för att 

inte förstå som gör att den icke-västerländska romanen undanskyms? Eller kanske handlar det om ett 

mer övergripande problem där icke-västerländsk kultur ständigt undervärderas i Sverige och i västvärl-

den? I sammanhanget går det att fråga sig om inte varje möte med en roman ett slags interkulturellt 

möte eller åtminstone ett intersubjektivt sådant? Vi som läsare måste alltid förhålla oss till romanens 

värld som tillfälligt sann för att genomföra vår läsning, samtidigt som våra egna liv utgör den vågskål 

som berättelsen vägs mot.  

 

Frantz Fanons (2011) beskrivning av den rasifierades erfarenheter är bortsett från en beskrivning av ett 

rasistiskt maktförhållande en beskrivning av ett mellanmänskligt möte. Vår mänsklighet står inte att 

finna i ett isolerat subjekt utan i en grundläggande samvaro. Mötet med den Andre i litteraturen innebär 

alltid ett möte med oss själva eftersom vi inte har valt villkoren för vår existens. Vi har inte valt att fö-

das på en speciell plats i en speciell tid – vi har bara fötts. Mötet med den Andres erfarenhet i och utan-

för skönlitteraturen innebär därför att vi står inför vår egen godtyckliga möjlighet och begränsning: Jag 

skulle kunna vara du, vem du nu än är, var du nu än är, men det är jag inte.  

 

Kan jag då som västerländsk läsare välja att bortse från det kulturellt avvikande och läsa den icke-

västerländska romanen som allmänmänsklig? Som ett uttryck för en allmänmänsklig erfarenhet? På ett 

plan måste jag göra romanen till ”min” för att överhuvudtaget kunna läsa den. Jag måste uppfatta att den 

ger mig något, att den är intressant för mig och därmed meningsfull - om inte i berättelsen så i berättan-

det, på ett estetiskt metaplan. Problemet med ett sådant synsätt är att det just bekräftar svårigheten med 

det allmänmänskliga som såväl Fanon, Spivak och Mwangi förhåller sig till, nämligen att var gång jag 

hävdar en allmänmänsklig läsning innebär det att jag har råd att välja bort det annorlunda – och om jag 

väljer bort det annorlunda bekräftar jag då inte bara mig själv?  

 

Är lösningen då att istället för att passa in det kulturellt avvikande i en mall för det allmänmänskliga, se 

sig själv som del av det avvikande? Att istället för att förhålla sig till sig själv som avgränsad, betrakta 

sig utifrån sin hybriditet? Kanske. Det motiverar åtminstone ett nytt möte med det annorlunda.  
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5.2 Den	  icke-‐västerländska	  litteraturen	  i	  gymnasieämnet	  svenska?	  

Det postkoloniala perspektiv som nämns i ämnesplanen för svenska kan innebära flera läsningar. Den 

läsning jag har gjort fokuserar på kulturell identitet. Behållningen jag anser att en sådan postkolonial 

läsning har är att den öppnar för intressanta diskussioner om identitet, kultur, intersubjektivitet och in-

terkulturalitet. Då detta är frågor som aktualiseras på olika sätt i skolan kan kanske en sådan läsning 

också väcka ett läsintresse. De böcker jag här har analyserat har också potential att ligga till grund för 

ämnesövergripande arbeten med globaliseringen och nutidshistoria. Allt beror förstås på hur läraren 

väljer att arbeta med böckerna. Här visar Thyberg (2012) dock hur viktiga samtalen kring det lästa är, då 

de kulturella konflikter som uppstår då eleven förväntas sätta sig in i den Andres erfarenhet överbryg-

gas. Denna metod torde inte skilja sig mellan ämnena engelska och svenska.  

 

I Landmark & Wiklunds Litteraturen, språket, världen (2012) diskuteras hur ”världslitteraturer” och 

utomeuropeisk litteratur kan brukas i undervisningen. Det talas om ett slags komparativ metod, där man 

läser en västerländsk klassiker och sedan belyser den med postkoloniala perspektiv eller utifrån en re-

plik av en icke-västerländsk författare. Emedan ett sådant perspektiv kan ge en begreppsförståelse kring 

postkolonial litteratur och kanske tydliggör en maktbalans, finns det i mina ögon även en risk för polari-

sering där den icke-västerländska romanen alltid är beroende av den västerländska klassikern – den ”rik-

tiga” romanen. Mwangi (2009) visar ju att icke-västerländsk litteratur inte nödvändigtvis behöver vara 

en reaktion mot västerlandet.  

 

Finns det ingen möjlighet att ta in icke-västerländska romaner utan att binda dem till europeiska klassi-

ker? Jo, att behandla dem som texter av litterärt egenvärde - inte enbart som intressanta avkommor. 

Spivak (2012) har istället för en komparativ läsning förordat en textnära läsning som behandlar texterna 

utifrån dess unika sätt att använda språket och kommunicera. Hon försöker undvika en förväntad av-

kodning (”prefered reading”), en ”svart-vit läsning”5 (Spivak 2012, s. 353). Istället behandlar hon texten 

som existerande på sina egna villkor, med en egen estetik, röst och moral. En sådan läsning skulle even-

tuellt kunna motarbeta bilden av den icke-västerländska romanen som något Annat – ”sär-skilt” från det 

normala. Skolan bör också vara den plats där det sker ett etiskt arbete mot en hållbar framtid. Här har 

litteraturen ett egenvärde, menar Spivak, eftersom vi genom den kan nå en imaginär tillgång till den 

Andres medvetande (Spivak 2012, s. 352) vilket innebär ett inledande försök till att vilja förstå den 

Andre. I litteraturundervisningen, där det finns en unik möjlighet att närma sig olika människors öden i 

olika kontexter, ser jag en vikt i att försöka arbeta med en ständig inkorporering av icke-västerländsk 

                                                
5 I båda definitionerna: enkeltydig och rasifierat dikotomisk. ö.a. 
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litteratur, istället för att endast gör ett kort tematiskt nedslag i den. Mohanty (2007) menar att risken 

med ett sådant tillfälligt förhållningssätt till det avvikande är att skillnaderna förstärks. Ett mer genom-

gående arbete som belyser ett ständigt utbyte av likheter och skillnader bryter ner fördomar och genera-

liseringar om den Andre.  

 

Spivaks (2012) idé om att lyfta fram en texts egenvärde upplever jag som ett intressant sätt att utmana 

en komparativ läsning och uppvärdera värdet av den icke-västerländska litteraturen, även om jag är osä-

ker på hur detta på bästa sätt kan realiseras i en skolkontext. Men kanske kan en estetisk läsning tilltala 

de lärare som överhuvudtaget inte använder icke-västerländsk litteratur i klassrummet? Ett argument 

som talar emot det tycks vara lärarnas hänvisande till tidsbrist, vilket hindrar dem från att pröva nya 

texter i sina klasser. Lärarna verkar i den meningen märkligt ointresserade av att utforska ny litteratur 

tillsammans med eleverna och tycks därmed också ointresserade att använda litteraturen som ett sätt att 

delta i det globala samhället. Som förslag på framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka 

hur lärare som brukar icke-västerländsk skönlitteratur i svenska (och andra ämnen) förhåller sig till den i 

klassrummet och om dessa lärares mer öppna syn på litteraturinnehållet i skolan också speglas i deras 

pedagogik, i jämförelse med lärare som har en strikt kanoniserad bild av vilken skönlitteratur som skall 

förekomma i undervisningen. Det skulle även vara intressant att utifrån ett elevperspektiv se hur en mer 

global litteraturundervisning påverkar elevens inställning till skönlitteraturen och läsning i stort.  

6 Sammanfattning	   	  
 
Jag har utifrån en enkätstudie valt att läsa två av de icke-västerländska romaner som gymnasielärare i 

svenska använder ur postkoloniala perspektiv på identitet. I min uppsats har jag gjort en tematisk när-

läsning av två kvinnliga huvudkaraktärers berättelser med fokus på Stuart Halls två definitioner av kul-

turell identitet. Jag kommer fram till att karaktärerna Olanna och Salie uttrycker hybriditet genom att 

inta motsägelsefulla positioner. Jag kommer även fram till att deras västerländskhet utgör en grund för 

den identitetskonflikt som uppstår då de från västerlandet kommer tillbaka till sitt födelseland, där den 

lokala befolkningen positionerar dem som främmande. 

 

Salie uttrycker en essentialistisk hållning till kulturell identitet, då hon hänvisar till en statisk allmängil-

tig afrikansk identitet, vilken jag kopplar till hennes omöjlighet att accepteras som niodiorsk i sin 

hemby. Olannas positioneringar och narrativ innebär en rörelse inåt, där hon bryter ner sin kulturellt 

europeiska identitet till förmån för en kulturellt igboisk identitet. I båda berättelserna återfinns önskan 
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om att uppfattas som subjekt i relation till ett objektifierande patriarkat, där de kvinnliga karaktärerna 

vantrivs.  

 
Jag har fört fram min läsnings värde i att lyfta fram flertydiga kultur- och identitetsbegrepp vilket kan 

öppna upp för intressanta klassrumsdiskussioner. Slutligen har jag ifrågasatt en enbart komparativ an-

vändning av icke-västerländska texter i skolan, samt diskuterat en mer ”estetisk” läsning som ett alterna-

tiv där den icke-västerländska romanens vara inte med nödvändighet underställs den västerländska litte-

raturen. 
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8 Bilagor	  
 

8.1 Bilaga	  1	  

Enkät: Skönlitteratur i svenskundervisningen på gymnasiet 
 
Använder du någon icke-västerländsk skönlitteratur i din undervisning i svenska? 
Ex. afrikansk, asiatisk, central- och sydamerikansk skönlitteratur 
□ Ja 
□ Nej 
 
Vilka icke-västerländska författare och titlar du använder i din undervisning 
Skriv namnen på författare och titlar i fälten nedan. 
 
 
 
 
 
 
Jag är:  
□ Man 
□ Kvinna 
□ Vill inte definiera  
 
Jag jobbar på en:  
□ Kommunal skola 
□ Friskola 
□ Kommunal friskola 
 
Kommentarer? 
Om du vill tillägga något, så kan du skriva det i fältet nedan. 
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8.2 Bilaga	  2:	  	  

Missivbrev: Skönlitteratur i svenskundervisningen på gymnasiet 
 
Ämne: Skönlitteratur i skolan 
 
Hej! 
Vi heter Lisa Axiö och Simon Oxblod och är två studenter på Södertörns högskolas lärarutbildning mot 
gymnasiet. Inför våra examensarbeten skulle vi behöva hjälp med att veta vilken typ av skönlitteratur du 
använder i din undervisning i svenska. 
 
Därför skulle vi uppskatta om du ville svara på vår mycket korta enkät. Den tar max 5 minuter och vi 
kommer behandla dina svar med full anonymitet. 
 
Tack så mycket! 
 
If you have trouble viewing or submitting this form, you can fill it out online:  
https://docs.google.com/forms/d/1gtMjIlaG46lWKzSz2iPQTswPQF0ylGmSMKduGTlRhL0/viewform 
 


