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Uppsatsen är en litteraturstudie som problematiserar begreppet 

invandrarförfattare/invandrarlitteratur med utgångspunkten att denna typ av 

kategorisering är diskriminerande.  Litteraturstudien är kompletterad med två 

analyser av romanerna Utlänningar (Kallifatides, 1970) och Kan du säga Schibbolet? 

(Bakhtiari, 2008).  

Resultatet av litteraturstudien visar att det finns många problem med denna 

kategorisering och att den ger en mycket enkel bild av en författares verk. Denna 

förenkling förstärker bilden av vi och dem. 

Resultatet av analyserna ger de som har försökt definiera begreppet 

invandrarförfattare/invandrarlitteratur rätt till viss del men de olika författarnas 

olika definitioner belyser även hur komplicerat det är, att sätta en stämpel på hur 

invandrade författare skriver. Det finns inte heller något som säger att dessa teman 

inte är typiska även för svenskfödda författare inom samma genrer. 
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1 Inledning 

Det här är en uppsats som är tänkt att lyfta upp kategoriseringen av 

invandrarförfattare för diskussion. Det gör jag för att jag anser att man genom att se 

det litterära verket ur det perspektivet, som skriven av en invandrare, gör det mycket 

enkelt för sig. Man ger inte verket den bredd eller författaren den ställning, som de 

kanske förtjänar. 

Jag har utgått från tre huvudsakliga frågor i min studie. Hur definieras en 

invandrarförfattare? Är författarens etniska bakgrund en anledning att kategorisera 

denne som invandrarförfattare? Vad får kategoriseringar som invandrarförfattare för 

konsekvenser? Magnus Nilsson tar upp detta tema i Litterature and diversity (2007) 

och kommer där fram till, att det finns många andra aspekter som påverkar 

författarnas skrivande mer än deras etniska bakgrund t ex klass, kön och sexuell 

läggning. 

Jag känner att placerandet av författare med en utländsk bakgrund, som skriver 

på svenska i Sverige, i kategorin invandrarförfattare är diskriminerande. Därför har 

jag också valt att problematisera begreppet invandrarlitteratur.  

Jag har valt att skriva om detta begrepp eller om man vill kalla det för 

kategorisering, eftersom jag har valt att bli lärare i svenska och svenska som 

andraspråk mot senare år. Kategoriseringar och stereotypiseringar är något som jag 

länge har ställt mig frågande till och nu fick jag chansen att i denna uppsats vrida och 

vända på begreppen så mycket jag kan. 

För att kritiskt granska invandrarlitteraturbegreppet har jag även valt att göra en 

litteraturanalys av två romaner skrivna av så kallade invandrarförfattare. Den första 

är Theodor Kallifatides debutroman Utlänningar (1970) och den andra är Marjaneh 

Bakhtiaris andra roman Kan du säga schibbolet (2008).  

Dessa analyser är tänkta att fungera som verktyg i min problematisering av 

begreppet invandrarlitteratur. Analyserna tar avstamp i de teman som sägs vara 

typiska för invandrarförfattares litteratur. Jag vill visa att dessa teman inte alltid kan 

ringa in ett författarskap på så sätt att det går att placera författaren i ett fack.  

Jag har valt att göra en avgränsning i mitt arbete vid 

immigrantförfattare/immigrantlitteratur, som enligt Trotzig (2005) är 

författare/skriven av författare som immigrerat till Sverige och skriver på sitt 

hemspråk och ibland blir översatta till svenska. Till skillnad från 
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invandrarförfattare/invandrarlitteratur, som jag behandlar i denna uppsats och 

skriver/är skriven på svenska (Trotzig, 2005:110). Jag är medveten om att inte alla 

gör den skillnaden i texter jag läser men jag försöker så gott jag kan göra den 

avgränsningen i min läsning. 

En annan avgränsning jag valt att göra är att se på begreppet invandrarlitteratur 

ur ett svenskt perspektiv. Jag är medveten om att denna kategorisering finns även 

utanför Sveriges gränser men att studien då hade blivit allt för omfattande. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att problematisera begreppet invandrarförfattare och det 

multikulturella samhällets kategoriseringar.  

Jag anser att man måste ta hänsyn till författarnas hela sociokulturella bakgrund 

inte bara till den etniska bakgrunden, eller som jag uppfattar det, det faktum att 

författaren inte är född i Sverige eller Västeuropa.  

Min förhoppning är att ämnet tas upp och undersöks ur fler synvinklar så att det 

till slut försvinner helt.  

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag inleder med avsnittet Metod och material där jag redogör för val av metod 

och för den litteratur och de elektroniska källor jag har använt mig utav.  

Därefter kommer avsnittet Forskningsbakgrund som i sin tur är uppdelat i 

Postkolonial teori, Poststrukturalism, Begreppen etnicitet och mångkultur och 

Begreppet invandrarlitteratur/invandrarförfattare.   

Poststrukturalismen inleder delen med forskningsbakgrunden, för att lyfta fram 

språkets inverkan på strukturer i samhället. Detta påverkar också de författare som 

placeras i ett fack, genom att de tillskrivs prefixet invandrar-. I och med det har man 

ändrat om strukturen i litteratursamhället. 

Postkolonial teori följer därpå eftersom jag anser att postkolonial teori är 

grundläggande för förståelsen av varför samhället är uppdelat i vi och dem och för att 

förstå den kritik jag senare framför.  

Begreppen etnicitet och mångkultur är viktiga att förklara eftersom de i allra 

högsta grad visar hur kategoriseringar av invandrare i samhället går till och vad de 

baserar sig i.  

Begreppet invandrarlitteratur/invandrarförfattare visar vad som har sagts i 

tidigare forskning på ämnet. 
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Därefter kommer mina analyser av Kan du säga schibbolet? (Bakhtiari, 2008) och 

Utlänningar (Kallifatides, 1970) som jag har delat upp i tre delar. Den inledande 

delen Författarna och deras verk placerar in författarna i det litterära fältet. Därefter 

följer Analys av Marjaneh Bakhtiaris roman Kan du säga schibbolet? och Analys av 

Theodor Kallifatides roman Utlänningar. 

Jag avslutar uppsatsen med en Diskussion och en Avslutning. 

2 Metod och material 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning av litteratur, som datakälla i sig, 

som berör ämnet invandrarförfattare och deras litteratur. Det har jag gjort för att få 

en bakgrund till mitt resonemang kring kategoriseringen invandrarförfattares vara 

eller icke vara. Litteraturstudien är tänkt att ge en bild av hur den ledande diskursen 

kring detta ser ut och vad den får för konsekvenser men även ett förslag på fortsatt 

riktning för diskursen. 

Jag har också valt att göra två litteraturanalyser av Marjaneh Bakhtiaris Kan du 

säga schibbolet?  (2008) och Theodor Kallifatides Utlänningar (1970), som är tänkta 

att stötta mitt resonemang. Framförallt blir det tydligt i Bakhtiaris roman som 

faktiskt syftar till att kritisera kategoriseringar som invandrare. Både Bakhtiari och 

Kallifatides har i flera intervjuer tagit avstånd från kategorin invandrarförfattare och 

den placering media gör av dem i den kategorin. Analysen grundar sig på de 

definitioner jag funnit i litteraturstudien (Denscombe, 2000:188). 

För litteraturstudien har jag läst boken Den dubbla identiteten. Immigrant- och 

minoritetslitteratur på svenska 1970-2000 (2002) är skriven av Lars Wendelius vid 

Uppsala universitet och är där verksam vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 

vilket ger en viss tilltro till bokens akademiska kvalitet. Litteraturens gränsland. 

Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv (2002) är skriven av Satu 

Gröndahl, vid samma institution. Dessa två böcker tar främst upp invandrarlitteratur 

och minoritetslitteratur i norden ur ett perspektiv där kategorin invandrarlitteratur 

är självklar. Grönblad gör vissa antydningar till att begreppet är problematiskt men 

lämnar ingen tydlig åsikt om att den inte bör vara kvar (Denscombe 2000:188-189).  

Artikeln Litterature and diversity (Nilsson, 2007) är även den en akademiskt 

utgiven text och därför har jag även tilltro till dess akademiska kvalitet. I den tar 

Nilsson upp problematiken kring kategorin invandrarförfattare och 

invandrarlitteratur (Denscombe 2000:188-189). 
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Jag har också använt en magisteruppsats skriven av Anja Dahlstedt (2006), som 

tar upp problematiken kring begreppet invandrarförfattare ur perspektivet att 

författarna i egenskap av invandrare har fått mer och positiv publicitet vilket framgår 

av titeln, Annorlundahet som kapital. Kategorin invandrarförfattare och 

annorlundahet på det litterära fältet (Denscombe 2000:188-189). 

Boken Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (1997) är utgiven av 

Lars Furuland och Johan Svedjedal båda professorer i litteraturvetenskap vid 

Uppsala universitet gör att jag även har tilltro till denna boks akademiska 

trovärdighet. Boken behandlar samspelet mellan litteratur och samhälle (Denscombe 

2000:188-189). 

Seija Wellros bok Språk, kultur och social identitet (1998) är en av de böcker jag 

använt som kurslitteratur tidigare under utbildningen. Wellros var 

universitetsadjunkt vid Institutionen för språk och litteratur på Lärarhögskolan i 

Stockholm. Hon är även psykolog. Boken handlar om socialisationsprocessen och de 

normer som förmedlas under den samt hur dessa påverkar vår syn på omvärlden.  

Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 

mångkulturella samhället. (1999) är författad av Håkan Thörn vid Göteborgs 

universitet på Sociologiska institutionen, Maria Eriksson Baaz vid Institutionen för 

freds- och utvecklingsforskning och Catharina Eriksson på Institutionen för kultur, 

estetik och medier. Jag bedömer att det är akademiskt kvalitativ litteratur av samma 

anledning som ovan. Boken behandlar flera aktuella problemområden ur ett 

postkolonialt perspektiv. 

Jag har använt mig av författaren Astrid Trotzigs avsnitt ”Makten över prefixen” 

(2005: 104-127) och Ylva Brunes avsnitt ”Nyheter om drömlandet, dess invånare och 

invandrare” (2005:87-103) och Stefan Jonssons avsnitt ”Halva världen” (2005:165-

174) i boken Orientalism på svenska (2005). Trotzigs text används i både Dahlstedts 

och Nilssons artikel som nämnts ovan. Trotzig tar upp vad det får för konsekvenser 

när man kategoriserar människor genom att ge kategorin författare prefixet 

invandrar-. Brune talar om hur motsatsparet invandrare – svensk uppstod och vilka 

funktioner det medför. Jonsson behandlar sin syn på postkolonialismens roll i 

samhället idag (Denscombe 2000:188-189). 

Gamla testamentet som jag använt mig av är en källa som jag citerat och jag inte 

anser behöver kommentera dess akademiska trovärdighet då det är en religiös skrift. 
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Till litteraturstudien har jag använt mig till största delen av böcker, vetenskapliga 

artiklar och uppsatser som jag har fått tillgång till via högskolebiblioteket på 

Mälardalens högskola, sökmotorn Libris och genom att söka på Google.se. De artiklar 

jag använt mig av från dags- och kvällspressen har jag hämtat från respektive dags- 

kvällstidnings hemsida på Internet, likaså radioprogram jag använt mig av.  

Eftersom jag har haft svårt att hitta litteratur som tydligt kan förknippas med det 

ämne jag har valt har jag även använt mig av vad som kallas snöbollsmetoden och 

alltså gått igenom litteraturlistorna på det som jag läst som verkar relevant och sedan 

funnit mer litteratur på detta sätt. Jag har även använt mig av litteratur som jag 

tidigare nyttjat inom utbildningen och då redan var bekant med. 

Jag har likaså använt mig av två intervjuer av Marjaneh Bakhtiari som har 

publicerats i Aftonbladet och Svenska dagbladet där författarens åsikt kring 

begreppet invandrarlitteratur tydligt framgår. Eftersom det är en intervju är min 

förhoppning att Bakhtiaris åsikt i ämnet är återgivet på ett riktigt sätt (Denscombe 

2000:188-189). 

Jag har lyssnat på en intervju med Theodor Kallifatides som sändes på Sveriges 

Radio P1 genom deras funktion Lyssna igen som finns på deras hemsida 

(http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3381&artikel=3194662). Jag anser 

att det är en tillförlitlig radiokanal som går under Public service, Sveriges Radio 

(Denscombe 2000:190-191).  

Jag vill även klargöra att jag tillhör den grupp som brukar kallas vi, och var jag 

författare skulle jag bara kallas för författare, utan epitet. Därför måste jag även vara 

medveten om mina eventuella förutfattade meningar och om min sociokulturella 

bakgrund. 

Med denna undersökning vill jag också poängtera att jag inte på något sätt kan 

bidra med några sanningar, endast med en motivering till varför detta ämne bör 

belysas mer och ur fler perspektiv. Jag tror att om man inom litteraturvetenskapen 

kan bryta upp denna kategorisering kan man även bryta upp andra stereotypiseringar 

av invandrare i samhället eftersom litteraturen och samhället lever i en sorts symbios. 

3 Forskningsbakgrund 

I denna del presenterar jag vad den litteratur jag funnit tar upp när det gäller 

kategoriseringen invandrarförfattare. Det har varit svårt att hitta litteratur, som har 
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behandlat ämnet som ett centralt tema och därför har jag även använt mig av 

litteratur inom andra områden, som är relevanta för att ringa in området. 

När man granskar ett begrepp som invandrarlitteratur kommer man oundvikligen 

i kontakt med många närliggande begrepp och fenomen till exempel multikulturalitet 

och etnicitet. För att kunna diskutera dessa kategorier behöver man ha teorier att 

stötta sig mot. Därför tar jag upp poststrukturalism och postkolonial teori. 

Ett kriterium för ett forskningsfält är och har varit sedan Carl von Linnés tid, att 

”systematisera kunskaper och erfarenheter” (Wellros, 1998:161) med den tragiska 

följden att gränsen mellan fördomsfulla värderingar och vetenskap många gånger 

suddats ut. Detta har de senaste 60 åren förbättrats men det tycks inte bättre än att 

”människors villkorslöst lika rättigheter och medfödda lika värde hör till en kategori 

insikter som måste erövras om och om igen” (Wellros, 1998:161) oavsett om det 

handlar om kön, klass eller etnisk tillhörighet (Wellros, 1998:161). 

Kategoriseringar av olika slag gör vi hela tiden. Det är en nödvändighet för att vår 

omvärld inte ska bli till ett kaos. Att kategorisera saker och ting omkring oss blir ett 

problem först när tingen är utbytta mot de sociala utrymmena vi rör oss i, alltså när 

vi delar in människor, interaktion och beteenden i kategorier. Kategoriseringarna 

riskerar då att fungera utestängande och kan då påverka individers möjligheter och 

förutsättningar. När en kategorisering av andra människor, som i kategorin 

invandrare, ändrar sin innebörd från att betyda invånare som flyttat hit från ett annat 

land, till att även innehålla de negativa sidor, som den offentliga debatten som förs 

idag innehåller, blir kategoriseringen en börda som alla, som kan placeras inom 

kategorin, bär med sig (Dahlstedt 2006:22).  

Jag vill även i detta inledande stycke försöka placera min studie i det 

litteraturvetenskapliga forskningsfältet. Samhället och litteraturen lever som i en 

form av symbios där de konstant påverkar varandra. Man brukar dela in 

litteratursociologin i tre olika delar: Litteraturen i samhället, samhället i litteraturen 

och litteratursamhället. Denna studie skulle jag vilja lägga under både samhället i 

litteraturen på grund av de teman i litteraturen jag söker och litteraturen i samhället 

då jag tror att denna typ av kategorisering påverkar människors självuppfattning och 

människors uppfattning av varandra (Furuland, Svedjedal, 1997:72-75).  

3.1 Poststrukturalism 
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Eftersom det är en kategori som kritiseras i den här uppsatsen är det viktigt att 

framhäva vilken syn som ligger till grund för den kritiken. Att kategorisera människor 

ger större effekter än vad man först förmodligen tror.   

Poststrukturalism är ett övergripande begrepp där kategoriseringar är det som 

styr samhällets funktioner, det är inte samhället som styr hur kategoriseringarna blir 

till. Man kan säga att man ser det som att språket styr.  

Inom poststrukturalismen ser man till språkets påverkan på skapandet av 

identiteter, institutioner och politik på ett sådant sätt att världen ständigt formas och 

omformas genom språket. Därför kan samhället och vår omvärld aldrig särskrivas 

från de betydelser språket placerar dem i. Man kan uttrycka det som att faktorerna 

som skapar vår identitet finns utanför oss själva i det vi definierar oss med och i 

relationer till andra, både personer och grupper, exempelvis ”Kulturen, Nationen och 

Könet” (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn, 1999:34). Detta medför att vår identitet är i 

ständig föränderlighet, i möten med omgivningen omkring oss (Eriksson, Eriksson 

Baaz, Thörn, 1999:17-18,34).  

I analysen av Kan du säga schibbolet? (Bakhtiari, 2008) citeras ett avsnitt där 

bland annat ordet blatte diskuteras och vad det har för betydelse för invandrare i 

Sverige och för svenskar och hur man eventuellt kan förändra laddningen i ordet 

beroende på av vem och hur ordet används.  

Wellros (1998) talar också om kategoriseringars effekter på strukturer i samhället 

under rubriken Begreppen etnicitet och mångkultur. 

3.1 Postkolonial teori 

Ordet kolonialism kommer från det latinska ordet colore och betyder odla eller 

formge. Kolonialismen är en epok i den europeiska historien då flera europeiska 

länder la andra länder under sig för att utnyttja de resurser dessa länder hade att 

erbjuda och för att dominera majoritetsbefolkningen. Denna tid präglades av en syn 

på den europeiska människan som överlägsen de koloniserade (V. Y. Mudimbe, 

1999:129). 

I Postkolonial teori ser man på olika frågeställningar som dyker upp med en 

medvetenhet om, att kolonialismen som period fortfarande präglar världen av idag. 

Det gör den både på ett kulturellt och på ett ekonomiskt plan. Det vill säga att 

maktfördelningen i världen fortfarande ser likadan ut, nu som då.   

Själva prefixet post- visar här på att man vill tänka bortom den rasism och de 

strukturer som kolonialismen en gång cementerade. Man visar att man vill tänka 
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annorlunda. Den koloniala tiden har varit och samhället tar medvetet ett steg från det 

sättet att tänka och strukturera sig. 

Jonsson (2005) skriver om maktfördelningen i världen utifrån sin tolkning av 

Edward W. Saids bok Orientalism (1978). Han kallar den förskjutningen av makt för 

eurocentrism och menar att den har vinklat västerländernas världsbild till att tro på 

sin ”kulturella och kunskapsmässiga överlägsenhet”. Den överlägsenheten har yttrat 

sig i mycket våldsamma metoder för att ”sprida sanningen, kristendomen, 

demokratin, friheten och civilisationen till underlägsna folk.” (2005:167). Han skriver 

att detta sätt att utöva makt har pågått i ungefär 500 år, allt från upptäckandet av 

Amerika till USA: s invasion av Irak 2003.  

Man menar inom postkolonial teori att kolonialismen fortfarande påverkar 

identitetsskapandet i västvärldens mångkulturella samhällen, vem man är i 

förhållande till andra. Även Sverige, som inte var kolonisatörer själva, präglas av 

denna epok i historien på så sätt, att vi städigt definierar svenskhet och beskådar 

andra kulturer i relation till den. Det handlar om ett vi, som i västerlänningar, och ett 

dem, som i alla andra. Jonsson (2005) däremot menar, att man med det 

postkoloniala perspektivet ser människor som sammanförda i löst sammansatta 

grupper, som är i ständig förändring. Alltså kan ingen knytas till en kultur eller 

bestämd identitet, utan måste ses i ljuset av att vara bara människa (Eriksson, 

Eriksson Baaz, Thörn, 1999:14-15, 17, Jonsson, 2005:170). 

Man talar även om den andre som ofta framställs på ett exotiskt sätt i kontrast till 

den västerländska människan. Detta kan bli en ”utgångspunkt för idealisering och 

fascination, för hyllning och härmning” (Eriksson, Eriksson Baaz Thörn, 1999:39). 

Det kan också vara en startgrop för solidaritet och identifikation över de etniska 

gränserna, till skillnad från den rasism som grundas i samma typ av exotism som 

härstammar ur kolonialismens epok. 

De förutfattade meningar som ligger i begreppet invandrarlitteratur kan man se 

som en symbolisk gränsdragning för att rättfärdiga maktfördelningen och 

tolkningsföreträdet i litteratursamhället, vilket hänger samman med svenskarnas bild 

av Sverige som ett mer utvecklat, modernt och jämställt samhälle (Brune 2005:91, 

100).  

Det postkoloniala perspektivet är något som präglar hela det följande avsnittet om 

etnicitet och mångkultur. Bakhtiaris roman Kan du säga schibbolet? (2008) tar upp 
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kategoriseringar och synen på vi och dem i samhället, likaså Kallifatides i 

Utlänningar (1970). 

3.2 Begreppen etnicitet och mångkultur  

För att problematisera begreppet invandrarlitteratur måste man vara medveten 

om synen på det ”multikulturella samhället” vi lever i idag, som ”främst definieras 

med hjälp av etniska termer” (Nilsson, 2007:145). Gröndahl (2002) menar till och 

med att man kan se de nyare invandrargruppers litteratur som ”kulturmöten mellan 

minoritets- och majoritetssamhället.”. Dahlstedt (2006) påpekar att forskning på 

kategoriseringar, som invandrarlitteratur/invandrarförfattare, är viktigt eftersom det 

litterära samhället är en del av det stora samhället och att därför kan kategoriseringar 

som dessa få konsekvenser för strukturerna i samhället, samt ge effekter på 

individnivå (Dahlstedt 2006:7, Gröndahl 2002, Nilsson 2007:145). 

Gröndahl (2002) skriver att minoriteternas litterära uttryck är mycket värdefullt 

eftersom dessa sällan har någon ekonomisk eller politisk makt i samhället och att de 

genom litteraturen och konsten får möjligheten att uttrycka sina tankar och idéer och 

även sätta sig upp mot överheten. Därför blir kultur även politik menar hon, oavsett 

om litteraturen eller konsten ger uttryck för motsättningar i hemlandet eller i det 

land de är bosatta. Gröndahl (2002) menar att det därför är svårt att se deras litterära 

verk som uttryck för författarens etnicitet och identitetssökande i första hand. Det ger 

en väldigt enkel bild av verkligheten som ger enkla och förutsägbara svar (Gröndahl, 

2002:13, 57). 

Wellros (1998) tar upp problematiken med att förenkla begreppet etnicitet och 

blanda ihop det med begreppet identitet eller kultur. Etnicitet kommer från grekiskan 

och betyder folk, således betyder etnisk grupp, folkgrupp.  

Wellros (1998) lyfter upp frågan, om etniciteten är mer avgörande för en persons 

identitet än kön, klass, religiös tillhörighet eller andra egenskaper förvärvade senare i 

livet, som yrkesroll, fritidsintressen eller bostadens placering. Alla dessa faktorer 

tycks vara minst lika viktiga för identitetsbyggandet och framhävs olika mycket i olika 

sammanhang (Wellros, 1998:152-153). 

Wellros (1998) menar att när etnicitet blir det perspektiv vi ser saker ur, tenderar 

alla förklaringar för en persons annorlunda beteende, utifrån betraktarens ögon, 

förenklas till att bero på personens etnicitet, eller än mer simplifierat till personens 

förmodade kultur eller nationalitet. Detta skapar mycket generaliserade stereotyper. 

Istället kan man se det annorlunda beteendet som uttryck för åldersskillnader, olika 
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studiebakgrunder eller så enkla saker som en annan personlig karaktär (Wellros, 

1998:153). 

Gröndahl (2002) skriver att det mångkulturella samhället är en definition som 

blir allt svårare att använda. Den ger utrymme åt en rasbaserad diskussion i stället för 

att diskutera mer gemensamma etniska markörer som till exempel språk. Hon påstår 

att man inom forskarvärlden alltmera ser de nordiska länderna som mångnationella, 

och polyetniska, som ett resultat av kolonialisering, erövring eller förbund mellan 

nationella gemenskaper, och som en följd av invandring (Gröndahl, 2002:29).  

Gröndahl (2002) anser att ett enklare och mer givande begrepp skulle vara ett 

flerspråkigt samhälle på grund av, att de strukturer som förknippas med 

polyetniska, mångnationella och flerspråkiga samhällen är långt mer homogena, än 

de strukturer som förknippas med olika kulturer. Språket är hos en person långt mer 

djupgående än den materiella kulturen. Det polyetniska, mångnationella och 

flerspråkiga samhället ses ur ett perspektiv där man utgår från aspekter dessa 

grupper har gemensamt medan det mångkulturella perspektivet utgår från olikheter 

mellan kulturer (Gröndahl, 2002:29).  

Brune talar i Orientalism på svenska (2005) om ”institutionell rasism” och menar 

att det förs en naturliggjord diskurs på olika institutioner som nedvärderar den 

gruppen människor i samhället som kallas för ”de andra”. ”De andra” kategoriseras 

ofta efter ”’ras’, kultur eller etnicitet” (2005:96) och att systematiskt koppla samman 

avvikande beteenden med en etnisk grupp eller invandrare i stort skapar ett 

”diskriminerande mönster/…/ med en folkligt förankrad främlingsfientlighet” 

(Brune, 2005:96). 

Gröndahl (2002) menar vidare att man en gång har börjat använda begreppet 

mångkultur, för att det av oss förknippas med ”en fredlig samexistens mellan 

individer och grupper av olika ursprung” och därför har en positiv klang i våra öron 

(Gröndahl, 2002:29).  

Gröndahl (2002) skriver också att när man utelämnar språket i diskussionen om 

mångkultur lämnar man plats åt andra etniska markörer som är rasbaserade när man 

talar om etniciteter. På samma sätt har man skapat ”det intetsägande” begreppet 

invandrarlitteratur inom litteraturforskningen, som hon skriver skiljer dessa 

författare från majoritetsförfattarna. Detta bidrar till att invandrarförfattarna läses ur 

det perspektivet snarare än gentemot den egna produktionen eller den process verket 

tillkommit i (Gröndahl, 2002:29, 59). 
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Enligt Furuland (Furuland, Svedjedal, 1997) bör ett verk betraktas som en 

socialhistorisk analys. Han menar att skönlitteratur ger en bild av verkligheten som 

den sociologiska forskningen med sina kvantitativa analyser aldrig kan göra men han 

säger också att sättet att se på den samtida litteraturen växlar beroende på ”nya 

författarskolors sätt att se på 'dikt och verklighet'” (Furuland, Svedjedal, 1997:25). 

Även andra har nämnt detta. Författaren och nobelpristagaren Nadine Gordimer från 

Sydafrika säger i en intervju med Dagens Nyheter att hennes skönlitterära verk 

kommer mycket närmre sanningen än hennes faktabaserade produktion (Gröndahl 

2002:103).  

Furuland (Furuland, Svedjedal, 1997) menar att man i en socialhistorisk analys 

bör se till de ”sociala, ekonomiska och politiska faktorer som haft betydelse för 

diktaren och därmed för verkets tillkomst och utformning” (Furuland, Svedjedal, 

1997:27-28). Han nämner inte etnisk härkomst, som en övergripande kategori att 

betrakta ett verk ur, i sin beskrivning av faktorer att beakta. 

3.3 Begreppet invandrarlitteratur/invandrarförfattare  

Enligt Wendelius (2002) kan man definiera litteratur som invandrarlitteratur om 

den uppfyller vissa kriterier, som han menar är: ”upplevelser av rotlöshet och 

främlingskap […] den ensamme emigranten som kastas upp på en främmande kust 

och längtar tillbaka till fosterjorden.” (Wendelius, 2002:71) och känslan av att inte 

passa in i det nya samhället och inte heller göra sig av med det gamla. Han säger 

också att skildringen av hemlandet och det nya landet är återkommande teman 

(Wendelius, 2002:71).  

Gröndahl (2002) påstår att även ”euforiska tacksamhetsbetygelser över landet 

som erbjudit en tillflykt eller försörjningsmöjligheter till kritik av immigrantlandets 

seder och normer” (Gröndahl, 2002:22) och svårigheterna att känna sig accepterad i 

det nya samhället är återkommande teman (Gröndahl, 2002:22). 

Dahlstedt (2006) lägger även till att för att ingå i kategorin invandrarförfattare 

bör författaren ha någon typ av invandrarbakgrund eller ha växt upp i ett 

invandrartätt område. Hon menar även att återkommande teman är förhållandena 

mellan svenskar och invandrare eller mångkulturell identitetskonstruktion. Hon 

skriver vidare att också användandet av så kallat multikulturellt språk i alstren bidrar 

till kategoriseringen som invandrarförfattare (Dahlstedt 2006:22-23). 

Invandrarlitteraturbegreppet har tidigare problematiserats av bland andra 

Nilsson (2007). Han menar att den hegemoniska diskursen kategoriserar invandrade 
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författare utan hänsyn till sociokulturell bakgrund. Gröndahl (2002) påpekar att 

begreppet invandrarförfattare, som alltså bär på epitetet invandrar före huvudordet 

författare bildar en negativ motsats till att vara en författare, vilken som helst. 

Begreppet invandrare förknippas inte sällan med negativa egenskaper. Samtidigt 

påpekar hon vad Bourdieu har skrivit om kategoriseringarnas nödvändighet för att 

kunna förenkla och särskilja delar inom ett forskningsområde.  

Det finns även svenska författare som tar upp de teman som sägs vara typiska för 

invandrarlitteraturen. Tordis Dahlström skriver i Litteraturens gränsland. 

Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv (Gröndahl 2002) om hur 

man i diskursen om invandrare och identitetsbyten glömmer hur svenskar många 

gånger upplevt liknande förändringar i sina liv. Hon tar upp Resan hem av Ola 

Hansson (1920) och citerar där ett stycke ur boken där karaktären Hans Larsson 

berättar om hur avståndet mellan honom och hans familj har förändrat deras relation 

sedan han flyttade till Lund för att studera. 

Det är inte det värsta, begynte Bengt, efter sin vana lågmält, att Trulls knappt 

kunde höra, vad han sade. Men man kommer bort från di sina, från allt som 

man växt upp med. Ens mor blir främmande för en; man är själv en främling för 

sina syskon. Var gång jag kommer hem efter terminen, är det som avståndet blir 

större. De förstå oss icke och vi själva glömmer också bort att känna och tänka 

som de. Jag kan få sådana samvetskval, när jag förnimmer det; bara jag tänker 

på det, har jag ingen frid över mig, det är mig, som om jag gjort dem en oförrätt, 

som man lärt sig skämmas över hem och släkt. Och det är ju ändå bara där som 

man riktigt hör hemma.     

(Hansson 1920:41) 

Här ser man tydligt en känsla av främlingskap och rotlöshet som drabbar 

karaktären Bengt. Hans resa till universitetsstaden Lund och eventuella klassresa 

som akademiker kan förmodas ha förändrat hans dialekt och syn på människorna 

som bor på landet. En utveckling inte helt olik den som Wendelius (2002) menar 

speglas i litteraturen skriven av invandrare (Gröndahl 2002, Wendelius, 2002:71).  

Ett annat exempel är Snabba cash (2006), Jens Lapidus, där huvudpersonen 

Johan Westlund, JW, ständigt arbetar för att passa in i Stockholms elit. Han gör allt 

för att föra sig och tala som en av dem. Han har diktat upp en passande bakgrund för 

att kunna förklara varför de andra inte känner till honom men ändå finns det dem 

som tvivlar och inte ser honom som en av dem (Gröndahl 2002:22).  



 

13 

 

Spelets svårighet var att bli en av dem på riktigt. Han läste Fredrik 

& Charlotte, lärde sig jargongen, etiketten, reglerna och de oskrivna koderna. 

Lyssnade av snacket, det nasala röstläget, jobbade bort sin egen norrländska 

dialekt. Han lärde sig använda ordet tjåsigt på rätt sätt, förstod vilka kläder man 

gillade, vilka skidorter i alperna som gällde, vilka sommarorter i Sverige som 

dög./…/ 

JW gjorde bra ifrån sig, det funkade. High society tog in honom. 

Han räknades. Han ansågs festlig, snygg och generös. Men han visste att de 

ändå märkte något. Det saknades något i hans historia, de kände inte till hans 

föräldrar, hade inte hört talas om skolan där han hade gått. Och lögnerna var 

svåra att hålla ihop. Ibland undrade de om han verkligen hade varit på 

sportlovsresa i St Moritz? Inga av dem som var där då mindes honom. Hade 

han verkligen bott i Paris, ganska nära Maraiskvarteren? Hans franska var ju 

inte super. De kände att något inte stämde, men visste inte vad. JW kände till 

sina svårigheter, att kamouflera sig, passa in och verka äkta i grunden. Att 

accepteras.  

(Lapidus, 2006:46) 

Relationerna mellan JW och hans svarttaxichef Abdulkarim speglar också, som 

Dahlstedt menar, förhållanden mellan invandrare och svenskar (Dahlstedt, 2006:22-

23).  

Invandrarförfattarbegreppet är problematiskt eftersom man har en utgångspunkt 

när man läser och försöker förstå invandrarförfattarnas litteratur, nämligen 

författarens egenskap av att vara invandrad och då även exotisk. Man homogeniserar 

författarna trots deras mångfacetterade bakgrunder. Denna homogenisering gör det 

svårt att se litteraturen som något annat än en ”manifestation av författarens etniska 

identitet” och att de skulle vara någon form av företrädare för identitetspolitiken.  

Med identitetspolitik menas politiken kring hur man skapar sin identitet eller 

rättare sagt vem som skriver historien om ens identitet. Det är av stor vikt vem som 

har givit röst åt historien. Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) menar att ett av 

kolonialmakternas starkaste redskap under kolonialtiden var att framställa de 

koloniserade som underlägsna och få dem själva ta sig den självbilden (Eriksson, 

Eriksson Baaz, Thörn, 1999:41, Gröndahl 2002, Nilsson 2007:444, Wendelius 

2002:66).  

Även Dahlstedt (2006) tar upp denna problematik i sin magisteruppsats 

Annorlundahet som kapital. Kategorin invandrarförfattare och annorlundahet på 
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det litterära fältet. Dahlstedts studie inriktar sig mot litteratursamhällets strukturer 

och litteraturkritikens förhållningssätt gentemot invandrarförfattare.  Hon menar att 

invandrarförfattare, som har haft sin debut på denna sida 2000-talet, har fått positiv 

reklam tack vare att de har hyllats som avbildare av det ”multikulturella Sverige” och 

därför har deras debut uppmärksammats livligt i media. Hon menar att den litteratur 

som utgivits av invandrarförfattare under 2000-talet har hyllats inte bara för sina 

litterära kvalitéer utan även för att deras bild av det ”nya Sverige” har ansetts ”fylla 

ett tomrum”.  

Dahlstedt (2006) har undersökt hur fyra invandrares debutromaner mottogs och 

har även tagit med deras inställning till invandrarförfattar-

/invandrarlitteraturbegreppet och kommit fram till att ingen vill bli kallad för 

invandrarförfattare. Alejandro Leiva Wenger uttryckte sig såhär: ”[J]ag vill inte att 

folk ska se mig som blatten från förorten som skriver på ett sönderhackat språk och 

skildrar de nya svenskarna. Jag kunde lika gärna skriva om småländska bönder. 

Invandrardebatten intresserar mig inte.” (Dahlstedt 2006:4). Jonas Hassen Khemiri 

uttrycker sig såhär: ”Det spelade ingen roll hur många gånger jag berättade att jag är 

uppväxt i Växjö. Det gjorde mig rätt sur /…/ [N]är någon försöker göra mig till en 

’förorts-Jonas’, då får jag andnöd.” (Dahlstedt 2006:4). 

Dahlstedt (2006) är dock medveten om problematiken kring begreppet 

invandrarlitteratur och diskuterar det i sin uppsats. Hon förklarar hur hon ser 

begreppet ur ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att det är ett begrepp 

som är socialt konstruerat för att förenkla värden omkring sig och ”att det är den 

generaliserande term vars vara möjligen bidrar till en uppsplittring av det litterära 

fältet.” (Dahlstedt 2006:4). Hon uttrycker även, att hon är medveten om att hon i och 

med sin uppsats till och med cementerar begreppet, eftersom hon använder det, men 

hoppas att hennes uttryckta kritik ska ”bidra till ett ifrågasättande av dess existens 

och berättigande.” (Dahlstedt 2006:9). 

Invandrarlitteraturbegreppet är också problematiskt eftersom inte alla 

invandrade författare räknas in under det. Därför menar Trotzig (2005:108) att 

begreppet är diskriminerande. Wendelius (2002) menar att västeuropeiska författare 

inte räknas in under begreppet invandrarförfattare eftersom de oftast inte 

”tematiserar frågor som rör exil, immigrant- eller minoritetsstatus.” eftersom de 

oftast har andra erfarenheter än östeuropeiska och utomeuropeiska författare i 
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Sverige. Det i sällskap med att homogenisera gruppen invandrade författare skapar 

stereotyper (Wendelius 2002:14 Nilsson 2007:444). 

Jan Guillou är ett exempel på en författare som ses som svensk på alla sätt och vis 

men som enligt Dahlstedts (2006) kategoriseringar borde falla under kategorin 

invandrarförfattare. Guillou föddes visserligen i Sverige men av en fransk far och en 

norsk mor. Eftersom hans far var fransman blev Guillou fransk medborgare från 

födseln, 1944, och först 1975 blev han svensk medborgare. Ett annat exempel är Lena 

Andersson som är uppväxt mellan Tensta och Rinkeby, två invandrartäta områden 

utanför Stockholm. Hon kallas for förortsskildrare, inte invandrarförfattare 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Guillou, Trotzig 2005:120). 

Invandrarförfattarnas litterära verk får oftast representera en multietnisk värd 

som är okänd för etniska svenskar. Man kan då fråga sig vilka som faller under 

kategorin etniska svenskar. Den kategoriseringen kan man också diskutera och ägna 

en tanke till exempelvis samerna som är en etnisk minoritet i Sverige. Diskursen ger 

intrycket av att etniskt svenska författare också är möjliga att lägga under en 

onyanserad rubrik. Sverige har alltid varit ett land med etniska minoriteter men har 

av någon anledning länge setts som ett monokulturellt land och har senare än sina 

granländer Norge och Finland tagit sig an och börjat granska sin egen bakgård, vad 

gäller Europarådets konventioner om regionala och historiska minoriteter och 

minoritetsspråk (Gröndahl 2002:47, Nilsson 2007:445-446).  

Nilsson (2007) skriver om hur diskursen i litteraturen idag utgår från ”kulturella 

skillnader på bekostnad av ideologiska skillnader” med konsekvensen att all politik 

har sin utgångspunkt i identiteter. Vänder man på det hela så att de ideologiska 

skillnaderna lyfts fram blir diskursen mer mångfacetterad och intressant. Det 

kulturella blir underordnat andra aspekter och inte en utgångspunkt (Nilsson 

2007:444).  

Nilson (2007) vill i sin artikel tala för hur litteratur i relation till kultur bör ses ur 

ett ”transfomativt/dekonstruktivt perspektiv”. Han menar att om man gör de många 

bottnar som finns bakom olika etniciteter synliga, som klass, kön och sexualitet blir 

diskussionen kring ”det multikulturella samhället” omöjlig. Då blir det synligt hur 

mångfacetterat det begreppet är och hur omöjligt det är att passa in alla av ickesvensk 

härkomst i samma kategori. Han menar att det på detta sätt är omöjligt att falla 

tillbaka på en homogeniserad syn på invandrare och deras litteratur. När man pekar 

på andra olikheter författare och människor emellan blir inte den etniska bakgrunden 
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viktigast; den blir bara en av många andra. Detta öppnar även för en större och 

svårare diskussion om klass, orättvisor och ideologier vilket är en mycket viktigare 

diskussion i ett ”multikulturellt samhälle” (Nilsson 2007:446).   

4 Analys 

I den här delen inleder jag med att presentera författarna, deras verk och berätta 

vad de själva har sagt om att kategoriseras som invandrarförfattare. Därefter följer 

analysen av Marjaneh Bakhtiaris roman Kan du säga schibbolet? (2008) och 

analysen av Teodor Kallifatides roman Utlänningar (1970). 

4.1 Författarna och deras verk 

Marjaneh Bakhtiari är en ung svensk författare som föddes i Teheran 1980. Hon 

debuterade 2005 med sin roman Kalla det vad fan du vill och har 2008 även kommit 

ut med sin andra roman Kan du säga schibbolet? som är föremål för analys i den här 

uppsatsen. Bakhtiari är uppvuxen i Malmö och hennes debutroman har även 

dramatiserats och spelats på Malmö stadsteater. Hon har studerat socialantropologi 

och studerar nu till journalist (http://sv.wikipedia.org/wiki/Marjaneh_Bakhtiari). 

Theodor Kallifatides är en äldre svensk författare som föddes i den lilla grekiska 

byn Molai i Lakonias den 12 mars 1938. Han debuterade 1969 med diktsamlingen 

Minnet i exil: dikter och har därefter givit ut 31 alster. Romanen Utlänningar (1970) 

är hans debutroman och det verk jag valt att analysera. Utlänningar har även filmats 

och hade Sverigepremiär i september 1972. Filmen heter Jag heter Stelios. 

Kallifatides tog Filosofie kandidatexamen 1967, han har arbetat på Stockholms 

universitet och varit chefredaktör för Bonniers litterära magasin 

(http://www.sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?ItemId=4893&type=MOVIE, 

http://www.immi.se/kultur/authors/balkan/kallifatides.htm) 

För att först få en bild av författarna ska jag försöka placera dem i det ”litterära 

fältet” genom att se på deras förlagstillhörighet och deras utmärkelser. Wendelius tar 

upp att författarnas recensioner, hur snabba tidningarna är på att recensera en bok 

och vilken tidning som gör det, är viktiga för att placera författaren i det litterära 

fältet. Inom alla dessa tre områden råder en inbördes hierarki där vissa förlag är 

finare än andra och vissa utmärkelser finare än andra. Jag har valt bort att 

kommentera recensioner, eftersom det skulle innebära ett ganska omfattande arbete, 
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som jag inte anser det finns tid och utrymme för i den här uppsatsen (Wendelius 

2002:19).  

Jag kommer även att undersöka om, och i så fall vad, författarna själva har sagt 

angående kategoriseringen invandrarförfattare och den av journalistkåren, 

förmodade självbiografiska aspekten i deras litteratur (Trotzig, 2005:110). 

Kallifatides Utlänningar (1970) har givits ut av Albert Bonniers förlag, vilket är 

det förlagshus som räknas som det finaste bokförlaget i Sverige och har under hela 

1900-talet haft denna ledande ställning. Bakhtiaris Kan du säga Schibbolet? (2008) 

gavs ut av Ordfronts förlag som räknas som ett medelstort förlag. Wendelius har 

delat in bokförlagen i olika våningsplan. På första våningen hamnar Bonnier och 

Nordstedt, på den andra våningen hamnar förlag som grundades under första hälften 

av 1900-talet eller tidigare. På tredje våningen hamnar förlag som Ordfront, 

”kvalitetsförlag” som grundades efter 1960 och på fjärde våningen alla andra 

(Wendelius, 2002:25, 27-28). 

De utmärkelser som de två författarna har fått skiljer sig också åt. För det första 

debuterade Bakhtiari 2005 och Kallifatides 1969, vilket ger honom ett rejält 

försprång. Bakhtiari prisades av En bok för allas litterära humorpris 2005 och TCO: s 

kulturpris 2005 för sin debutroman och för sin andra roman tog hon emot pris av 

Skånebokhandlarnas författarpris 2008 (som inte dyker upp med någon annan 

författare vid sökningar på Internet) och ABF: s litteraturstipendium 2009. Hon 

nominerades också till VI:s litteraturpris och SR:s romanpris 2008 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Marjaneh_Bakhtiari, http://www.albertbonniersforlag 

.se/Forfattare/Forfattarpresentation/?PersonId=5374) . 

Kallifatides har också tilldelats flera priser. Hans första pris var 

Litteraturfrämjandets stora romanpris 1982, därefter följer Carl Eldh-priset 1987, 

Stockholm Stads Hedersstipendium 1988, Proffersors namn 2000 av regeringen, 

Albert Bonniers stipendie 2001, Stina Aronssons pris 2002, Signe Ekblad-Eldhs pris 

2008 (http://sv.wikipedia.org/wiki/Marjaneh_Bakhtiari, http://www.albertbonniers 

forlag.se/Forfattare/Forfattarpresentation/?PersonId=5374). 

Det är skillnad i prestige hos de två författarnas utmärkelser. Bakhtiari har redan 

från debuten fått litterära och kulturella utmärkelser, som givetvis är fina men inte 

riktigt når upp till den typen av priser och utmärkelser som Kallifatides har fått. 

Marjaneh Bakhtiari säger själv i en intervju med Aftonbladet 2008-10-26 att hon 

blev arg när hennes debutroman kategoriserades som ”invandrarroman” 
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(http://www.aftonbladet.se/wendels/ledig/article3624654.ab). Precis som de 

författare Dahlstedt (2006) nämner ovan. Hon säger också att det faktum att 

huvudrollsinnehavarna i hennes romaner är iranier är det enda som de har 

gemensamt. Hon berättar att en persons samhällsklass betyder mer än en persons 

etniska tillhörighet, som Wellros (1998) Gröndahl (2002) och Nilsson (2007) alla 

konstaterar. Bakhtiari menar även att den typen av klassificering av är vad hon själv 

driver med i sin roman. Detta ger hon även uttryck för i en intervju med Svenska 

Dagbladet 2005-03-15 (http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_404039.svd) 

där säger hon att ”hur mycket jag än tjatar om att det är en roman vill en del klämma 

in ”invandrar-” före, ”. Ett begrepp som ofta delar upp i en sämre och en bättre 

författarskara. Hon berättar även att romanen Kalla det vad fan du vill (2005) inte är 

självbiografisk utan att hon fått viss inspiration utav iranska tv-serier, hon har heller 

inte känt att hon har något ”representativt uppdrag”. Som Dahlstedt (2006) skriver, 

kan fylla ett litterärt tomrum om det nya Sverige. Istället skriver hon om en del av 

sina egna fördomar om iranier i Sverige (Aftonbladet 2008-10-26, SvD 2005-03-15, 

Dahlstedt, 2006:4, Gröndahl 2002:29, 59, Nilsson 2007:446, Wellros, 1998:52-53).  

I en intervju i Sveriges radio P1 med Theodor Kallifatides, som handlar om hans 

författarskap och invandring, säger Kallifatides att hans författarskap inte handlar 

om ifall han är invandrare eller svensk, som det ofta framställs av det omgivande 

samhället. Det multikulturella samhället som enligt Gröndahl (2002) och Nilsson 

(2007) definieras med etniska termer eller raskategorier. Det handlar om ifall han 

kan ”förmedla det svenska samhället på ett likvärdigt sätt med svenskarna i det 

svenska samhället eller kan jag inte det? /…/ Kan jag höja min röst i den 

församlingen och bli tagen på allvar, eller avvisas jag bara för att jag inte är svensk?” 

(Gröndahl, 2002:29, 25, Nilsson 2007:445, Sveriges radio P1, Tendens 2009-11-03).  

Kallifatides talar även om den roll som han är fäst vid som invandrare och 

invandrarförfattare. Han menar att det inte är en roll han själv valt och att det är 

nästan omöjligt att ta sig ur den rollen, som den som betraktar Sverige utifrån. Han 

håller inte med om den synen. Han säger att han ser Sverige inifrån och att den 

bilden är baserad på hans idéer om hur människan och samhället bör vara, idéer han 

har skaffat sig genom hans studier och sitt tänkande som han har införskaffat sig i 

Sverige och i Grekland. Han uttrycker också att han inte är dessa idéers bärare utan 

att de måste ses och bedömas utifrån deras egen bärighet. 
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Kallifatides frågar sig även vem som vill se honom som svensk och 

programledaren frågar honom då: 

”Är det så du tänker då? 

Ja, det är klart! Ja, men det är inte bara så jag tänker, herre gud. Jag har ju givit ut 

böcker i förti år. Det första som påstås i alla mina böcker det är att jag är grek, att jag 

är invandrare, att jag skriver som en grek eller att jag tänker som en grekisk man och 

så vidare. Och kommer jag ut med en ny bok, så hittar man en annan skribent som 

också är av invandrarbakgrund för att recensera mina böcker och så vidare, Och det 

här har pågått i förti år. Vem vill ha mig som svensk?” (Sveriges radio P1, Tendens 

2009-11-03). Kallifatides menar, som Gröndahl (2002) även uttrycker, att han läses 

ur perspektivet att han är grek och invandrarförfattare och därför får representera en 

av dem som skildrar det nya Sverige utifrån (Dahlstedt, 2006:4, Gröndahl, 2002:29, 

25). 

4.2 Analys av Marjaneh Bakhtiaris roman Kan du säga schibbolet? 

Kan du säga schibbolet? (2008) handlar om familjen Abbasi som bor i en 

villaförort till Malmö. Titeln på romanen anspelar på ett parti taget ur Bibeln som 

handlar om hur gileaditerna särskiljde efraimiterna från de sina vid vadstället över 

floden Jordan.  

Och gileaditerna besatte vadställena över Jordan för efraimiterna. Då nu någon av 

de efraimitiska flyktingarna sade: ”Låt mig komma över”, frågade Gileads män honom: 

”Är du en efraimit?” Om han då svarade nej, så sade de till honom: ”Säg schibbolet”. 

Sade han då ”sibbolet”, därför att han inte noga lade sig vinn om att uttala ordet rätt, så 

grep de honom och högg ned honom där vid vadställena över Jordan. På detta sätt föll 

vid det tillfället 42 000 efraimiter.  

(Domarboken, 12:5-6) 

Detta begrepp används idag som en språkvetenskaplig term i när man skiljer 

människor åt genom språket. 

Familjen är en väl integrerad iransk familj bestående av fyra familjemedlemmar 

och katten Albin. Familjens pappa Mehrdad, mamma Noushin, dottern Parisa som 

går första året på gymnasiet och dottern Baran som är tretton år, lever som de flesta 

svenska familjer med två tonåringar, i ständiga diskussioner och med döttrarnas 

frigörelse från de regler och värderingar föräldrarna försöker förmedla. 

Pappa Mehrdad är professor på högskolan i Malmö där han undervisar sina elever 

i mångkulturalitet. Han är även både författare och debattör. Mehrdad brinner för 



 

20 

 

frågor som rör mångkulturalitet och integration och anklagas ofta för att ha en hård 

och näst intill rasistisk syn på hur invandrare måste ta eget ansvar i sin integration. 

Mamma Noushin är sjukskriven och är hemma hela dagarna, när hon inte träffar 

sin gamla sfi-lärare och nära vän Gudrun som älskar att ha en så exotisk och 

intressant vän. 

Parisa är den högljudda av deras två döttrar och vill åka till Tehran för att 

garantera ett MVG i en fotokurs hon går i skolan och menar att de bilder hon skulle 

kunna ta hos släkten i Tehran skulle öppna alla vägar för att få ett bra betyg, 

praktikplats och sedan garantera henne ett bra jobb. 

Dottern Baran är inte alls intresserad av Tehran utan lyssnar mest på hiphop på 

sin Ipod och drömmer om en musikkarriär med sin crew MYSHITFUCKERS. Sedan 

diskussionen kring resan till Teheran har hon sökt information på internet och är 

skräckslagen vid tanken på att hennes syster kanske ska åka dit. Noushin är inte 

heller begeistrad av denna idé. 

”Vet du hur många ungdomar det finns i Iran som skulle göra vad som helst för att 

få vara i ditt ställe? Vet du hur många unga, välutbildade, välmående och hoppfulla 

unga människor med hela framtiden framför sig som dör varje månad när dom försöker 

ta sig därifrån på dom mest otänkbara sätt? Och du vill åka dit för att kanske få MVG i 

en kurs? Det är inte så att du ber om att få åka till … Göteborg! Du och din pappa verkar 

ju tro det. Sätt dig i mitt ställe, Parisa. Förväntar du dig att jag, din mamma, ska låta dig 

åka till det land som jag och din pappa har kämpat så för att du och din syster ska slippa 

uppleva? Ni vet inte vad vi har sett. Kan du inte försöka förstå det? Är det så omöjligt att 

tro att vi kan ha rätt någon gång?” (2008:18) 

Diskussionen slutar med att Noushin och Mehrdad skickar båda sina döttrar till 

deras moster Mahsa, kusin Negar och mormor Touba som bor i de rikare delarna av 

Theran, i två veckor. Mamma Noushin ville att döttrarna skulle hinna träffa sin 

mormor innan hon, som är svårt sjuk, går bort. 

Mötet med Teheran blir allt annat än vad de två systrarna förväntat sig. Kusinen 

Negar beter sig som om ”de ständigt osynliga ’dom’”, vilket är den iranska regimen, 

inte existerar och hon täcker inte sitt hår ordentligt med sin sjal, kar en kappa som 

mer liknar en kavaj och minimerar hela tiden regimens betydelse för livet i Tehran. 

Följande citat är ett exempel på hur ungdomarna handskas med sin situation och hur 

Baran tänker kring ungdomarnas liv. Scenen utspelar sig på ett café som serverar 

glass på amerikanskt vis och har lösgodis precis som i Sverige.  

Han ställde sig någonstans mellan borden och sa mer till sina fingrar än till 

ungdomarna det berörde: 
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”Ehm, chefen… Min chef, han, ehm… Han bad mig be er att ta hänsyn till det som… 

ja, står på korten.” 

Han hatade den här delen av jobbet mer än den förnedrande lögnen. 

Negar och Parisa tog upp korten och Negar läste högt innan ens Parisa tagit sig igenom 

första ordet: 

 

’Ärade kunder, 

Vi ber Er att under Er vistelse i våra lokaler respektera de muslimska reglerna för klädsel och moral.’ 

 

En av killarna ifrån det andra bordet som också hade läst på kortet log det där 

leendet som Baran nu började känna igen som ett iranskt leende. Det kom från 

ungdomar som såg ut som hon själv, som klädde sig i samma märken, som lyssnade på 

samma artister, men som, varje gång de log, såg så mycket äldre ut än någon Baran 

träffat tidigare. De var gamla utan rynkor. Deras skratt och leenden följdes alltid av ett 

par huvudskakningar åt något osynligt. Någonstans var någon skyldig dessa ungdomar 

någonting de aldrig skulle få. Det var så det kändes i alla fall. Så de log och maskerade 

besvikelsen. De log, men var vana vid att det skulle göra ont.  

(2008:249-250) 

Baran är hela tiden vettskrämd när de lämnar hemmet och är täckt från topp till 

tå och Parisa anpassar sig som en kameleont. 

De två döttrarna har fått order hemifrån att inte berätta om Noushins 

sjukskrivning eller några andra problem, allt är frid och fröjd i deras svenska liv. De 

får dessutom träffa sin mormor som har blivit mer galen än sjuk och inte heller detta 

får de berätta om när de kommer hem till Sverige. Familjelivet i Iran är en avspegling 

av Parisas och Barans liv hemma, allt från diskussionerna vid frukostbordet till 

mödrarnas ständiga arbete för att skapa en trevlig stämning trotts sina döttrars 

oavbrutna övertramp.  

Negar blir deras guide i Tehran eftersom hon, som Mahsa säger, är ledig men i 

själva verket har hoppat av skolan. Negar vill inte alls visa den sidan av Tehran som 

Parisa har kommit för att fotografera utan tar de två systrarna ut på den typen av 

äventyr som hon och hennes kompisar är på dagligen, nämligen in i en värld där man 

inte låtsas om diktaturregimen och lever så långt det är möjligt i en rik västerländsk 

bubbla.   

Negars Tehran bestod framförallt av de norra och västra delarna av staden. Att åka 

söderut var nästan otänkbart. Inte bara var det sämre luft och kaotisk trafik där. 

Människorna verkade inte ha en aning om vilken tid de levde i. Majoriteten av 

kvinnorna bar chador. Männen höll fast vid javad-stilen som innebar lösa, nästan 

fladdriga byxor och pinsamt gamla skinnjackor. De åkte ofta moped och under vintern 

hade de pannband mot kylan. Hon såg dem på CNN, hon ville inte se dem i verkliga 
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livet också. Så fort någon av Nergars kompisar gjorde felaktiga klädval anklagades de 

för att vara just javad. (2008:252) 

Trots att de vid flera tillfällen hamnar i situationer där den iranska regimens 

närvaro gör sig oerhört synlig slätas detta skickligt över av deras kusin Negar, som 

gör allt för att dölja att livet i Iran inte är så fritt som hon vill ge sken av och hon 

lyckas mycket bra när det gäller Parisa.  

Samtidigt i Sverige hamnar Mehrdad i trångmål som debattör och lärare på 

högskolan och anklagas för att vara rasist. Hans kontroversiella åsikter om hur 

invandrarna själva är problemet i förorterna och inte samhällets struktur, gör många 

upprörda, samtidigt som högskolan arbetar med olika projekt för att uppmärksamma 

mångkulturåret.  Han blir avstängd från att undervisa, medan debatten förs livligt i 

personalrum och i media.  

När Parisa och Baran återvänder hem är de både lättade och har ändrat 

uppfattning om deras föräldrars hemland. Tehran är inte alls så traditionellt och 

exotiskt som Parisa hade hoppats och Baran har lärt sig se hur livet fortgår i den sorg 

som iranierna bär på, genom att leka väst. Negar och Mahsa har ändå dolt väl hur 

regimen håller samhället under kontroll, allt för att inte skrämma sina gäster och för 

att slippa skämmas över hur fjättrade de är. 

Parisa har helt anammat Negars lögner om frihet medan Baran ser igenom 

kusinens ständigt underhållande liv. Hon förstår varför de envisas om att ha roligt 

och inte låtsas om ”dem osynliga” hela tiden. 

Det som Wendelius (2002) skriver om som återkommande teman i 

invandrarlitteraturen har jag svårt att hitta i Bakhtiaris roman. Jag finner inte att 

familjen visar känslor av främlingskap eller rotlöshet eller ”längta[n] tillbaka till 

fosterjorden” (2002:71).  

Däremot finns ju många ingående skildringar av hemlandet Iran och av Sverige 

men till största delen ur ett annat perspektiv än det Wendelius (2002) menar när han 

skriver. De skildringar som görs under de två döttrarnas resa görs inte av ett hemland 

utan utifrån turisters ögon med de förutfattade meningar de fått utifrån att ha sökt 

information via internet.  

”Jag vet inte… Ni är så… Det känns som att ni blir förvånade över så vanliga saker. 

Trodde ni att vi skulle rida på kameler här liksom? Vi är ju inte afghaner. Det är faktiskt 

1385”, sa Negar och sköt sig omedvetet i foten. Systrarna var inte vana vid den iranska 

tideräkningen och 1300-talet var nog den mest träffande beskrivningen av vad Baran 

trodde sig ha rest till.  
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(2008:242) 

Deras skildringar av Sverige är med utgångspunkten att Sverige är deras hemland. 

Det är i Sverige tryggheten finns, det normala. 

Baran var van vid sina egna kompisar. Vid grannarna hemma i Oxie. Vid att spegla 

sig i ett Sverige som inte speglade henne tillbaka men ändå alltid hade varit hemma. Det 

Sverige var världen och resten var teve. Sådant som Saras mamma visade dem när hon 

hade varit på reportageresa.  

(2008:288) 

När det gäller Gröndahls (2002) definitioner av invandrarlitteraturen med 

”euforiska tacksamhetsbetygelser” (2002:71) eller svårigheterna att känna sig 

accepterad i det nya samhället som återkommande teman har jag mycket svårt att se 

det återspeglas i Bakhtiaris roman.  

Däremot går Mehrdads arbete som författare och debattör ut på att kritisera 

Sveriges flyktingpolitik och kan på det sättet eventuellt platsa under temat där 

invandrarförfattaren kritiserar ”immigrantlandets seder och normer” (2002:22). Å 

andra sidan är politiska åsikter och samhällskritik inte det samma som att kritisera 

seder och normer. 

Dahlstedt (2006) tar däremot upp två teman, förhållandena mellan invandrare 

och svenskar och mångkulturell identitetskonstruktion, som är återkommande teman 

i romanen. Boken utspelar sig i Sverige och huvudpersonerna i boken är första och 

andra generationens invandrare från Iran och träffar i sitt dagliga liv människor som 

faktiskt kommer från landet de bor i. Därför är det svårt att som författare inte beröra 

temat som tar upp dessa förhållanden som skapas.  

Det avsnitt som tydligt tar upp mångkulturell identitetskonstruktion är när 

Mehrdad sitter i en debatt om användandet av ordet blatte med sin före detta elev 

Shahryar i P3.  

”Jag menar att vi ska ta för oss. Vi måste synas. Vi ska inte bara ha tjugo platser [i 

riksdagen]!” 

”Du undviker ju att svara på min fråga!” Hade Mehrdad kunnat, hade han tittat på 

Shahryar, men nu stirrade han istället på programledaren och krävde att Shahryar 

svarade: ”Vilka är vi?” Han tryckte sitt pekfinger på bordet och krävde: ”Definiera vi! 

Vad är det för magiskt med dessa blattar som du pratar om som kan representera alla 

som har samma hårfärg? Du använder dig av raskategorier och det är mycket farligt. 

Säg nu vad som menas med blatte?!” […] 

”Blatte är ett sätt att ta tillbaka makten över språket. Vi tar bort den negativa 

klangen och vi skaffar oss rätten att definiera oss själva istället för att låta rasister göra 

det.”  
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(2008:265, 266) 

[Debatten fortsätter] 

”Ja, om vi ska hålla oss till den typen av statistik, så visst. Då är du till och med 

första generationens invandrare eftersom du inte är född här. Men sånt är bara 

struntprat. Om vi ser på det realistiskt är du svensk. Jag vill att vi alla, alla vi svenskar, 

skapar ett Sverige i stället för att dela upp landet. Om jag kan vara svensk, så måste väl 

du och din generation också kunna vara det? Tänk nu lite på vad du har sagt här idag. 

Det låter rebelliskt att säga blatte i den här studion. Men hur låter det i öronen på Greta 

Burlöv när du pratar om blattar och svennar som du gör?” 

”Men alltså… vi… jag menar att det finns… Svenskheten har uppdaterats. Det är ju 

det blatte handlar om” kom Shahryar plötsligt på. ”Att vara blatte… det är på ett sätt att 

vara svensk. Svenskar är blattar och svennar idag.”  

(2008:267) 

Dahlstedts (2006) tredje tema som innefattar mångkulturellt språk förekommer 

inte i Bakhtiaris roman. Stundtals förekommer några personer som talar med fel 

ordföljd, bland annat Noushin, men det handlar inte om förortsspråk utan om att hon 

eller dem, inte har lärt sig svenska ordentligt. 

4.3 Analys av Theodor Kallifatides roman Utlänningar 

Utlänningar (1970) handlar om just hur det är att komma till ett nytt land som 

utlänning med den fasta övertygelsen om att stanna. Romanen börjar på resan med 

tåg från Grekland till Stockholm.  

När han, huvudrollsinnehavaren som inte får något namn eftersom romanen är 

berättad ur ett jagperspektiv, kommer fram till Stockholms central är hans språng ut i 

främmande terräng verklighet och han undrar hur lång tid det kommer ta innan han 

landar. Landar med båda sina fötter i det nya landet för att där kunna skapa sig en 

framtid.  

Hans väg börjar på Kocksgatan 28 på Södermalm tillsammans med tre andra 

grekiska män och en kvinna. Han får arbete på en restaurang som diskare med hjälp 

av en av de boende på Kocksgatan och får genom restauranglivet en blid av Sverige.  

Även kunderna ser ut som officerare, i alla fall till en början. Senare när de har fått 

några snapsar i sig degraderas de ofta till högst ordinära, berusade meniga som ropar åt 

kyparen och klappar sin dam på baken och så blir det dans! Det är dags att dra fram 

armbågarna, man gungar över hela golvet som i en storm och ve den som står ivägen! 

Ty glädjen känner inga gränser och man trampas glatt och hänsynslöst.  

(1970:61). 

Han blir senare avskedad från sitt arbete och lever på sparade pengar.  
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Kallifatides skapar en bild av huvudrollsinnehavaren och personerna som han bor 

ihop med genom att deras historia och personer får utrymme i var sitt kapitel. Där 

presenteras deras uppväxt och anledning till emmigration tillsammans med bilden av 

dem i det nya landet. Denna bild är allt annat än smickrande men bidrar till en 

genuin känsla av att verkligen känna till karaktärerna. 

Genom hela romanen görs återblickar till huvudrollsinnehavarens och hans familj 

och släktingars liv i Grekland och romanen utspelar sig lika mycket i Grekland som i 

Sverige, till en början mer i grekland än i Sverige och i slutet nästan bara i Sverige. 

Detta sker i samma takt som han sakta men säkert närmar sig landningen med båda 

fötterna i det nya landet. 

Relationerna på Kocksgatan 28 når sitt totala förfall och huvudrollsinnehavaren 

lämnar lägenheten och staden efter att den äldre mannen som bodde där, Tomas, 

dött i cancer blandat med ett relativt svårt spritmissbruk och kvinnan, Maria, blivit 

våldtagen av det två yngre inneboende männen och efter det tagit sitt liv.   

Den unga mannen reser då till Helsingborg och hyr en liten gäststuga av en 

ensamstående kvinna med två små döttrar som han trivs med och som ger honom 

tillfälle att öva på språket. Han tar ibland med de två flickorna över till Helsingör med 

färjan för att äta bullar och kanske handla något roligt.  

En dag när de åker färjan träffar han en ung kvinna som han inleder ett 

förhållande med, Maja. Hon har också invandrat, men som judisk flykting från 

Ungern och har varit i Sverige sedan hon var liten.  

När hans sparade pengar tar slut tar han ett jobb som tidningsutdelare och då 

träffar han en svensk försupen städerska som heter Kerstin. Han är otrogen mot Maja 

och det avslutar deras förhållande. Under en kort period fortsätter han att träffa 

Kerstin men får snart reda på att han har ledgångsreumatism och åker från 

Helsingborg, utan att ta några avsked, tillbaka till Stockholm. Då, väl tillbaka, känner 

han att han har landat. 

I Utlänningar (1970) kommer känslan av främlingskap upp fler än en gång. Ett 

exempel är när Huvudpersonen går hem från arbetet på restaurangen tillsammans 

med Tomas för första gången. De vandrar ner längs Birger Jarlsgatan en ljus 

sommarkväll.  

Ett par polisbilar körde gatan upp och ner flera gånger. Det fanns något explosivt i 

atmosfären och jag trodde att kvällen när som helst skulle gå sönder. Mitt totala 

främlingsskap och min längtan att smälta in i verkligheten gav mig smärtor i magen.  

(1970:49). 
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Ett annat där han närmre resonerar kring utanförskap, inte bara sitt eget är: 

Främlingskapet är inte bara en situation, det är också en egenskap, men det visste 

jag inte då. Främlingskapet drabbar den som längtar mest efter närhet, den som lider av 

alla slags avstånd och det var det jag led av; man kan inte upptäcka världen, det kan 

bara bli tvärt om, att man plötsligt får ett slag av nattens vingar men man måste kunna 

vänta tålmodigt och länge. Stockholm skulle bli mitt när jag minst anade det och 

dessutom när jag minst önskade det.  

(1970:75). 

Däremot ser jag inte att Kallifatides lyfter fram någon form av känsla av rotlöshet 

som Wendelius (2002) tar upp som tema, knutet till främlingskapet. Jag kan heller 

inte relatera romanen till att ”den ensamme emigranten kastas upp på en främmande 

kust och längtar tillbaka till fosterjorden” (2002:71) däremot kan man säga att kan 

har kastats upp på en främmande kust när han möter Sverige på centralstationen 

men utan att längta tillbaka till fosterjorden. 

Stockholm, juni 1964, på kvällen. Jag steg av tåget lite omtöcknad, trött och orolig. 

Det var första gången jag kom någonstans utan en enda människa som väntade på mig. 

Centralen var förmodligen som många av de andra stationerna jag hade passerat på 

vägen men det kändes ändå annorlunda. Här skulle jag stanna, Centralen var inte en 

station, den var slutet på resan och detta förvandlade stationen till något 

hemlighetsfullt och skrämmande. 

Jag såg mig omkring med förhoppningen att framkalla en känsla av äventyr och 

spänning men det enda som fanns var rädslan och bakom den ett avslutat liv i 

hemlandet.  

(1970:14). 

Wendelius (2002) skriver också om skildringen av hemlandet och som jag skrev 

ovan så berättar romanen till en början nästan bara om huvudpersonen och hans 

landsmäns Grekland. Därför är det många skildringar av ett Grekland som de har 

lämnat bakom sig och till viss del tagit med sig. 

Några ”euforiska tacksamhetsbetygelser” (Gröndahl, 2002:22) av att komma till 

Sverige kan jag inte läsa ut av romanen men stundtals en viss kritik av svenska seder 

och normer till exempel i citatet ovan, då huvudpersonen beskriver hur svenskarna 

till en början är tillknäppta och stela som officerare och som med ett par supar i 

kroppen blir som ombytta och tappar omdömet.  

Vid ett tillfälle uttrycks svårigheter att bli accepterad i det nya landet (Gröndahl 

2002).  
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Men varje gång jag tog ett steg in i det nya samhället hämnades det gamla genom 

att håna mig i mina kamraters gestalt och det nya samhället ville inte heller veta av mig 

annat än som dekoration, en lyxartikel för välfärdens skönhetsvård.  

(1970:122).  

Däremot ser jag som Dahlstedt (2006) skriver att förhållanden mellan invandrare 

och svenskar är ett återkommande tema. Vilket, som jag sagt tidigare, jag inte tycker 

är underligt eftersom huvudpersonen är grek och han vistas i Sverige och alltså 

träffar han och har någon form av förhållande med svenskar han möter. 

5 Diskussion 

När jag nu sätter mig ner framför datorn för att se vad jag kommer fram till av att 

läsa denna litteratur blir jag inte förvånad. Jag har länge funderat kring hur man i 

samhället förenklat diskussionen kring våra miljonprojektsförorter och den 

problematik som finns där, till att handla om invandring och multikulturella 

problem. Jag ser dessa begrepp som ett simplifierande av de samhälleliga problemen 

som finns i dessa områden. Jag anser att man bör se problematiken ur ett 

utanförskapsperspektiv. Problemet är utanförskapet och det ger samma effekter på 

människor oavsett etnicitet.  

Begreppet ”multikulturellt samhälle” är ganska märkligt. Att det är relativt nytt är 

ännu märkligare. Det anspelar på att Sverige tidigare har varit en monokultur och att 

man levt likadant, oavsett klasstillhörighet, om man bor i norr eller söder, öst eller 

väst, religionstillhörighet och personliga erfarenheter. Det har ingen betydelse att det 

har varit stor invandring av tyskar, valloner eller andra, tidigare i vår historia. Alla är 

olika och har alltid varit det även i Sverige. I Kallifatides roman blir detta synligt 

genom att huvudpersonen träffar Maja som är Ungersk judisk flykting och bott i 

Sverige sedan hon var liten. Han träffar även i sitt arbete som tidningsutdelare en 

finsk gatusopare, som speglar en annan del av den invandring som skett till Sverige.  

Det poststrukturalistiska perspektivet förklarar varför jag anser att denna 

kategorisering är så betydelsefull, som svar på min fråga om vad kategorin 

invandrarförfattare kan få för konsekvenser. Byt ut ordet invandrar- mot ett redan för 

länge sedan utbytt ord, neger- och se vad det ger för känslor. Negerförfattare. För mig 

är det samma sak. Det är förknippat med slavhandel, kolonialism, samma syn som på 

vi och dem. Om någon först säger att författaren är invandrad och sedan vad han/hon 
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skriver om, blir perspektivet man läser ur annorlunda jämfört med om man säger att 

den här författaren har skrivit om… och lägger inte någon vikt vid etnisk härkomst. 

Man kan se samma tankar i Mehrdads diskussion med Shahryar i en intervju i P3. 

Mehrdad försöker få Shahryar att förstå vad ordet blatte kan ge för konsekvenser 

(2008:267). Det finns många diskussioner i boken som handlar om kategoriseringar 

av invandrare, framförallt i samband med mångkulturåret som ska uppmärksammas 

på högskolan där Mehrdad arbetar. 

Postkolonial teori och medvetenheten om de strukturer som kolonialismen 

medfört tror jag är oerhört viktig, om man ska kunna göra medvetna val för en 

förändring av de stigmatiserade strukturer vi har i vårt samhälle. Det är nödvändigt 

för att bryta ned rasism och andra förutfattade meningar. För att förändra måste man 

till en början aktivt göra val, ordval, val av bemötande, val av attityd. Förändringar 

sker inte automatiskt. Det krävs att man lägger manken till för att få någon effekt. Det 

kan verka omöjligt för åtskilliga men är man många som drar åt samma håll kan man 

vinna över även de tyngsta lassen.  

Jag tycker mig kunna se uttryck för detta i Kallifatides Utlänningar (1970) då 

huvudpersonen uttrycker, att samhället inte vill veta av honom mer än som en 

”lyxartikel för välfärdens skönhetsvård” (1970:122). Jag uppfattar det som att 

invandrare är något som ett modernt samhälle måste välkomna men inte riktigt 

klarar av att acceptera som likvärdiga. Därför känner karaktären också ett 

utanförskap. Det är då perspektivet på vi och dem blir tydligt. 

Jag tror att det skulle ge en rättvisare bild om man kallade vårt samhälle för ett 

flerspråkigt samhälle. Vi är många som talar samma språk och många som talar olika 

språk. Vi som talar svenska är inte lika för det, precis som alla som talar till exempel 

spanska eller arabiska inte är lika för det. Däremot är det fler som har något 

gemensamt i alla fall i de stora språken. Fokus hamnar på kommunikation och inte 

på etnicitet. 

Användandet av ”multikulturellt” språk kan fördelaktigt liknas vid annat 

ungdomsspråk eller andra dialekter. Inslag av andra språk har alltid satt sin prägel på 

det svenska språkbruket, bland andra franska, tyska och engelska. Att det nu är fler 

språk samtidigt och i en snabbare takt beror på vår allt mer globaliserade värld med 

många oroshärdar. Kanske reagerar man negativt eftersom de språkliga influenserna 

inte kommer sig av positivt ekonomiskt inflytande eller är trendsättande för 
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västvärlden. Nu är det människor som kommer hit och är i behov av vår hjälp, som 

påverkar vårt språk.  

Det som Gröndahl (2002) skriver om att utelämnandet av språket i diskussionen 

om mångkultur öppnar upp för andra rasbaserade etniska markörer, är mycket 

viktigt. Hon menar att kategorin invandrarförfattare fungerar på samma sätt. 

Förenklingen av litteraturen som gör att man inte kan läsa den och tillskriva den dess 

rätta värde, bra eller dåligt, är livsfarlig för litteraturen och det håller jag med om.  

Kallifatides uttrycker detta i intervjun han ger i P1 Tendens, när han frågar ”Vem 

vill ha mig som svensk?”. Han påpekar hur invandrarperspektivet hela tiden följer 

hans produktion genom presentationer, recensioner och bokomslag. Han känner inte 

att det han skriver läses enbart för att det är en bra roman. Det faktum att han är grek 

finns hela tiden med i bakgrunden eller till och med i förgrunden. 

Jag tycker att det är tragiskt att en författare som givit ut böcker på svenska i 

fyrtio år, studerat och arbetat på svenska universitet fortfarande inte kan känna sig 

accepterad som författare, utan epitet.   

Jag har genom denna litteratur fått det klart för mig, att jag håller med Trotzig om 

hur diskriminerande begreppet invandrarlitteratur faktiskt är. Det är ett uttryck för 

hur man delar in författare i vi och dem, bättre och sämre.  

För att knyta tillbaka till min frågeställning om hur invandrarförfattare definieras 

har Wendelius (2002), Gröndahl (2002) och Dahlstedt (2006) alla givit var sin 

definition av begreppet invandrarförfattare. Bara det faktum att de tre har olika 

definitioner gör att jag måste kritisera begreppet för dess diffusa avgränsning.  

Wendelius (2002) skriver att skildringen av det nya landet och hemlandet är 

återkommande teman. I vilken bok som helst, där personen inte är på samma ort från 

början till slut, beskrivs det gamla och det nya. Det är ett sätt att veta var man är just 

då i berättelsen. Jag förstår inte heller på vilket sätt invandrade författares kritik mot 

svenska seder och normer skiljer sig mot en infödd svensks sätt att skriva och 

kritisera svenska seder och normer. 

Om det räcker att vara uppväxt i ett invandrartätt område, borde alla, svenskar 

som invandrare som bor i sådana områden, kallas invandrarförfattare. Så kommer 

det aldrig att bli men varför inte kalla författarna för förortsskildrare, som Lena 

Andersson, om det är det, som det handlar om, eller Rinkeby-, Fruängs-, Rosengårds- 

eller Täbyförfattare.  
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Jag anser att man bör bryta upp detta begrepp för att på så sätt ge en rättvisande 

bild av författarens verk. Det ska inte vara författarens etnicitet, som jag undrade i 

min frågeställning, som avgör vilka glasögon man ska sätta på sig innan man tar upp 

ett litterärt verk. Man bör i stället öppna boken med öppet sinne och efter man har 

läst boken bestämma ur vilket perspektiv den är mest intressant att belysa. Kanske är 

det kvinnliga eller samhällskritiska delarna långt mycket mer intressanta än 

etniciteten. Kanske är problematiken den samma för alla som bor i området oavsett 

etnicitet eller kulturell bakgrund.  

Som Furuland (2007) skriver är de sociala, ekonomiska och politiska faktorerna 

runt ett verks tillkomst intressanta att beakta i en litterär analys. Där kan etniciteten 

eller författarens härkomst kanske vara intressant som en underkategori till sociala 

faktorer men inte som övergripande och viktigare än alla dessa tre tillsammans. Då är 

det bara diskriminerande. Hierarkin inom kategorierna är viktiga för att inte ge en 

allt för förenklad bild som bidrar till diskriminerande stereotypiseringar. 

Jag tycker att det Dahlstedt (2006) skriver om att litteraturen som speglar ”det 

nya Sverige” fyller ett tomrum är lite egendomlig. Kallifatides roman skrevs 1970 och 

speglar även den ”det nya Sverige” då och det finns säkerligen fler med honom som 

givit en bild av hur Sverige utvecklas. Att uppmärksamma denna litteratur tror jag 

mest ligger i tiden för något som har fått namnet ett ”multikulturellt samhälle”. 

Mediernas sätt att lyfta upp litteratur skriven av invandrade svenskar är mycket 

intressant. Kanske gör man det för att visa att det även sker bra saker kring 

invandrare eftersom mediers rapporteringar från invandrartäta områden annars är 

negativ. Kanske kompenserar de den negativa bild de vanligtvis ger med att lyfta 

litteraturen, som speglar dessa problem. 

Citatet ur Resan hem (1920) och Snabba cash (2006) tycker jag tydliggör hur 

dessa teman inom litteraturen som Dahlstedt (2006), Gröndahl (2002) och 

Wendelius (2002) beskriver som typiska för invandrarförfattare inte riktigt fungerar. 

Det är tydligt att det finns undantag och dessa har med en känsla av att vara delad, ha 

dubbla identiteter att göra. Oavsett om man är svensk eller invandrad till Sverige, 

finns dessa känslor och de har ingenting med etnicitet att göra. 

Jag är helt övertygad om att det finns fler svenskfödda författare som använder 

dessa teman i sin litteratur. Det finns många böcker om utanförskap och om att inte 

känna sig accepterad som den man är, oavsett etnicitet. Det finns så många andra 

anledningar att inte passa in, som har med sociokulturell tillhörighet, sexuell 
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läggning eller annan form av annorlundahet. Man kan ha en kroppsbyggnad som inte 

stämmer in på normen eller ett handikapp som inte innefattar språkligt uttal eller 

kulturella vanor, som ger en ett utanförskap. 

Wellros (1998) skriver att alla människors lika värde och lika rättigheter är något 

som vi ständigt måste påminna oss om. Detta tycks aldrig riktigt fastna och bli en 

allmän medvetenhet hos oss människor. Så länge det förblir så, kommer 

vetenskaperna ständigt att sätta krokben för detta med sina kategoriseringar av 

människor. Jag tycker inte det är någon större skillnad på att kalla någon, baserat på 

utseendet, för invandrare eller i tidigare diskurser för neger. Det är samma glasögon 

man sätter på sig. Ett par glasögon som säger att alla inom detta fält är samma, hos 

alla invandrarförfattare hittar man dessa teman. Är detta inte sant har man verkligen 

satt sig i klistret. Alla invandrade författare kan inte uppleva samma känslor.  

Systematisering enligt Linnés principer skapar kategorier även av människor. Det 

är en nödvändighet att namnge olika fenomen och ting men det ger också obehagliga 

stämplar. Frågan är om man kan skriva om något om man inte får benämna det. 

Man måste ständigt göra förenklingar av världen runt omkring sig för att ha en 

möjlighet att förstå den men när man valt att förenkla en personlighet till den grad 

att det är ens ursprung som förklarar vem man är som person eller vad man skriver 

och tänker, då måste det vara fel någon stans. Man har gjort fel typ av förenkling. 

När man förenklar våra sociala utrymmens problem till att handla om stereotyper 

blir det ett problem. Handlar det i stället om alla etniciteter med samma sociala 

problem blir det inte diskriminerande på samma sätt. Kanske blir det lättare att se en 

gemensam lösning. Kanske flyttas problemet närmare när det inte längre handlar om 

dem utan om oss. Kanske leder det till en starkare vilja att lösa problematiken. 

Jag håller med Gröndahl (2002) i att om man ser till författarens etnicitet och 

identitet i första hand ger detta en oerhört snäv och enkel bild av verkligheten. En 

persons etnicitet är inte det samma som dess personlighet det pekar bara på var man 

kommer ifrån. Jag håller med Wellros (1998) om att det finns många andra faktorer 

som påverkar ens identitet. 

Allt man säger och gör påverkar omgivningen på ett eller annat sätt. Därför tycker 

jag att det är viktigt att visa att litteraturkategoriseringar påverkar mer än man först 

kanske tror och även har påverkats av vår historia mer än man kanske vill erkänna. 

Att inte alla invandrade författare hamnar under denna kategori är också 

förvånande. Varför gör man skillnad på västländer och andra? Det är där skon 
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klämmer. Väst är vi och resten är dem. Till och med författare som kommer från en 

annan kontinent ses mer som vi än några som bor 60 mil härifrån i forna Östeuropa.   

Det Nilsson (2007) skriver om, att man bör synliggöra de grunder i en 

personlighet som finns bakom etniciteten och då belysa hur lite etniciteten spelar 

någon roll, är mycket viktigt och jag tror att det är hela nyckeln till en mer jämlik syn 

på alla som delar detta samhälle. Vi är ju alla brickor i samma spel, oavsett färg. 

Varför anses man, som invandrare, spegla den svenska kulturen utifrån, som 

Kallifatides säger. Oavsett hur lång tid man har spenderat i Sverige anses man inte 

vara en del av det svenska samhället och kulturen. Det spelar ingen roll om du levt i 

och med den i fyrtio år man kan ändå inte räknas som någon som förstår och kan se 

den inifrån. 

Titeln på det här examensarbetet är Vem vill ha mig som svensk? och är ett citat 

av Kallifatides (Sveriges radio P1, Tendens 2009-11-03). Det han undrar är om han 

över huvud taget hade varit intressant om han hade hetat Johan Andersson och varit 

svensk eller skrivit under pseudonym. Han marknadsförs alltid som invandrare. Jag 

frågar mig därför, om det dessa författare skriver inte är intressant, om de inte hade 

varit invandrade. Det är samma öden man möter, samma problematik och samma 

lycka, samma litterära kvalitet och samma olikheter i språket. För mig handlar det 

om människor i samhället som vi delar, människor som tillsammans utgör detta folk 

vi kallar svenskar. Det är det enda jag känner till och jag skulle känna mig vilsen utan 

denna variation i personligheter och traditioner. För mig är namn och etnicitet 

oviktigt. Det som är viktigt är vem jag och de jag möter är, här och nu. Inte vilka 

deras förfäder var och var de i sin tur bodde. 

Bara valet av titel på Bakhtiaris roman (2008) visar vad den handlar om och 

kanske också vad den kritiserar. Det är en genomtänkt och noga vald titel, ett 2000 år 

gammalt utpekande av vi och dem. Därför är mitt val av roman lite problematiskt kan 

jag tycka i efterhand men grunden till att jag valde just den är att hennes debutroman 

Kalla det vad fan du vill (2005) var så bra på så många sätt och att mitt 

examensarbete blev allt mindre av en analys och allt mer av ett problematiserande av 

begreppet invandrarlitteratur. Det samma gäller Kallifatides roman Utlänningar 

(1970).  

Jag valde dessa två romaner utifrån att de skulle spegla vad som var typiskt för 

invandrarlitteraturen och om känslorna romanfigurerna kände hade förändrats på 

närmare 40 år. Jag visste innan att de handlade om invandrares situation vid 
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ankomsten till Sverige och hur man finner sin plats i det svenska samhället och hur 

man, när man funnit sin roll, arbetar för att bli accepterad som svensk.  

Problemet ligger i att jag medan jag läste upptäckte att jag hela tiden frågade mig 

vad som gör dessa författare till invandrarförfattare, egentligen, och vad innebär det 

att vara invandrarförfattare. De är ju helt olika. Jag kunde inte finna att de hade 

något direkt gemensamt förutom det faktum att de är invandrade. Det skulle i så fall 

vara att det inte var någon skillnad på hur deras karaktärer kände när de utsattes för 

diskriminering, oavsett kön, ålder, hemland och tidsperiod.  

6 Avslutning 

Det känns roligt att ha skrivit denna uppsats och fått sätta mig in i och lära mig så 

mycket om det här ämnet. Jag är nu övertygad om att något måste göras och 

förändras för att ha möjligheten att säga att vi lever i ett demokratiskt och rättvist 

samhälle.  

Kanske är det så enkelt som att se på vårt samhälle som ett flerspråkigt samhälle 

men en sak är säker och det är att tåget har rullat ut från stationen och ju fler som 

hoppar på desto bättre. På något sätt måste man öppna ögonen på allmänheten runt 

omkring, visa hur de samhällsstrukturer vi kallar demokratiska ser ut och vad de ger 

för effekter. Man måste göra upp med de spår kolonialtiden har satt i oss 

västerlänningar.  

Ett första steg i rätt riktning är, tror jag att gemensamt arbeta mot 

kategoriseringar av dessa slag och inom litteratursamhället ta bort kategorin 

invandrarförfattare och invandrarlitteratur och på så sätt skapa en större litterär 

bredd bland de svenska författarna, för i det litterära Sverige tar man avstånd från 

rasbiologi och det ytliga sättet att se på sin omgivning. 
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