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1. Inledning 
 

Under våra liv befinner vi oss alla i olika situationer beroende på vilka vi har kontakt med – 

alla står i en ständig relation till omvärlden. Samtidigt som vi relaterar till omvärlden hamnar 

vi i olika roller som till exempel en oroad far eller en frånvarande far, en syster, en kvinna som 

jobbar som är också en mamma. 

Beroende på situationen och sammanhanget har vi möjligheten att forma våra rollers 

funktioner: blir vi hjälten eller skurken i andras liv? De första modellerna som ett barn har är 

sina föräldrar. Det är de som uppfostrar och hjälper barnet att skapa en personlighet, att forma 

och argumentera för sina åsikter – föräldrarna är de som påverkar oss mest, även genom sin 

frånvaro.  

Globaliseringen och migrationsmönstren har fullständigt förändrat de traditionella 

familjestrukturerna – multikulturella, multietniska familjer har blivit allt vanligare. Dessa 

familjer skapar en hemmiljö där tvåspråkiga barn lär sig att de tillhör två olika kulturer. 

Föräldrarna blir då inte bara förebilder, utan också representanter av dessa olika kulturer, de 

som introducerar barnet för två olika världar och som hjälper barnet att pussla ihop en egen 

(kulturell) identitet. Om en av föräldrarna är frånvarande, då är också en del av barnets identitet 

försvunnen.  

Relationen mellan far och son är ett vanligt tema i Jonas Hassen Khemiris författarskap, där 

det ofta behandlas med en viss sarkasm som än mer understryker sårbarheten hos ett barn som 

kämpar med att hitta sig själv och känna sig bekvämt i de roller som man tilldelas eller väljer i 

olika sammanhang och under olika perioder i ens liv. Min uppsats riktar sig mot en analys av 

faderskapet i två av Khemiris romaner, Montecore. En unik tiger och Pappaklausulen.1    

 

1.1 Syfte, metod och disposition 

Föreliggande uppsats undersökningsobjekt är hur fadersgestalten och utanförskapet gestaltas i 

Jonas Hassen Khemiris romaner Montecore. En unik tiger och Pappaklausulen, två verk som 

till stor del utgörs av en diskussion kring faderskapet. Min analys utgår från ett intersektionellt 

                                                             
1 Publicerad 2006, Norstedts förlag, respektive 2018, Albert Bonniers förlag 
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resonemang och belyser sambandet mellan maskulinitet och etniskt utanförskap i dessa 

romaner. Maskuliniteten har stor inverkan över faderskapet och mannens koppling till familjen.  

Fokus i uppsatsen ligger på just nya specifika familjemodeller – mödrar och storebröder 

som blir fadersgestalter och fäder som inte kan uppfylla sina föräldraplikter. Jag vill diskutera 

inte bara faderskap, utan faderskap i särskilda situationer och problematiska sammanhang. 

Familjer där en mans utanförskap och oförmåga att fylla sin roll som far leder till en 

dysfunktionell familj och barn som har svårt att känna sig hela igen på grund av faderns 

frånvaro. Vilken kulturell identitet har dessa övergivna barn om en viktig del av deras familj 

försvinner från deras liv? Hur hanterar de faderns frånvaro? Vilka konsekvenser har faderns 

frånvaro för sonen som blir en pappa? Har de något gemensamt trots att sonen växte upp ifrån 

fadern? 

Den frånvarande föräldern brukar bli en myt, en skugga, och en stor del av min analys 

fokuserar på hur denna frånvaro påverkar barnen i dessa två romaner. Det som är viktigt att 

betona är att fadern i båda romaner har utländsk bakgrund, arabisk för att vara mer specifik, och 

skillnaden mellan de europeiska och arabiska sociala koderna blir viktiga för faderns relation 

till sina barn. Därför lägger en annan del av uppsatsen fokus på rollen som utanförskapet spelar 

i det faderskap som skildras i Montecore och Pappaklausulen och på de konsekvenser som 

härrör ur dessa kulturella skillnader mellan far och son.  

Min tolkning av romanerna är inte en biografisk läsning, utan en argumenterad analys 

av relationen mellan son och far i dessa två verk. Analysen är indelad i avsnitt som diskuterar 

romanerna från olika perspektiv och meningen är att ställa de två faderskap som speglas i 

romanerna i dialog med varandra. Jag försöker jämföra olika gemensamma teman som jag hittar 

i båda romanerna, som till exempel olika aspekter av faderskapet: fadern som förebild och 

fadern som svikare. En annan viktig aspekt av romanerna är att fäderna som skildras drabbas 

av alienation – är det utanförskapet som hindrar dem från att integrera sig i det svenska 

samhället, eller är det rollen som pappa som känns omöjlig för dem att spela?    

Metoden som jag använder i min komparativa analys är närläsning av fadersskildringar 

i de valda verken och hur andra karaktärer reagerar på faderns beteende. Beroende på relevans, 

kommenterar jag även löpande romanernas narratologiska uppbyggnad i samband med 

berättelserna. Exempelvis i Montecore är språket som är en blandning av arabiska och franska 
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mycket viktigt för sonens identitet och detta språk, med många förfranskade ord, används också 

i romanen. 

Jag valde att analysera dessa två verk på grund av att de båda beskriver relationen mellan 

en son och en far som har en utländsk bakgrund – sonen och fadern med olika intressen och 

värderingar försöker hitta något gemensamt för att kunna förstå varandra. Dessutom anser jag 

Pappaklausulens berättelse om son-far relationen som en fortsättning till son-far relationen i 

Montecore. Montecore är en roman om en pappa som försöker ta kontakt med sin son och 

Pappaklausulen är berättelsen om en far och son som försöker bygga en relation år efter att 

pappan lämnade familjen. Pappaklausulen är inte Montecores fortsättning på riktigt (det finns 

ingenting som anknyter de två verken) men jag anser far-son relationen i Pappaklausulen som 

en fortsättning till den i Montecore. Abbas uppfostrar en son som i början idealiserar honom 

men när Jonas växer upp blir han besviken på sin pappa. När romanen utspelar sig är Jonas 

redan vuxen och vägrar återuppta kontakten med Kadir/Abbas. Pappan i Pappaklausulen å 

andra sidan har kontakt igen med en vuxen son efter att inte ha pratat under flera år. Relationen 

i Pappaklusulen är på detta sätt en fortsättning av den i Montecore, det som troligtvis skulle ha 

hänt mellan Abbas och Jonas om de hade återupptagit kontakt. Romanerna är tillräckligt lika 

men ändå inte så att det går att undersöka och diskutera faderskildringarna.  

Jag börjar analysen av romanerna med en diskussion av två aspekter av faderskapet: fadern 

som förebild och fadern som svikare. Båda romanerna visar hur sönerna i början avgudar sina 

fäder, men genom åren blir fäderna ett svek och även en börda för sönerna. Sedan tar jag upp 

utanförskapet som påverkar far-son relationen i både Montecore och Pappaklausulen och leder 

till faderns alienation från familjen. Jag fortsätter med ett avsnitt där jag kommenterar hur sonen 

har försökt närma sig fadern under åren – i Montecore vägrar sonen prata standardsvenska och 

i Pappaklausulen blir sonen den som tar hand om fadern och hoppas att fadern visar sonen 

kärlek. Det sista avsnittet i min uppsats handlar om mödrarna i båda romanerna, mödrar som är 

nästan osynliga i berättelserna men som har aldrig lämnat barnen.    
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2. Teori 
 

2.1 Intersektionalitet 

I min analys undersöker jag faderskapet som det behandlas i de två romanerna utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Jag använder Nina Lykkes definition av begreppet intersektionalitet 

som hon redogör för i artikeln ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för 

genusforskningen”.2 Lykke formulerar utifrån amerikansk forskning en definition och kommer 

med förslag på hur man kan göra bruk av intersektionalitet i litteraturforskning och varför det 

är så viktigt i ett mångfaldssamhälle:    

Intersektionalitetsbegreppet har utvecklats som en kulturteoretisk och politisk infallsvinkel, 
med syfte att förstå den föränderliga och dynamiska interaktion som äger rum mellan 
kategorierna och de maktasymmetrier, som de baserar sig på. […] 

Själva poängen med en intersektionalitetsanalys är […] att undersöka hur de olika axlarna 
interagerar; alltså hur de genom en komplex och dynamisk interaktion ömsesidigt konstruerar 
varandra.3 

 

I sin artikel föreslår Lykke också sex principer som man grundar en intersektionell studie på. 

Första principen är att en intersektionell analys baseras på val av några maktasymmetrier 

framför andra; genusaxeln är inte automatiskt överordnad de andra axlarna som man använder; 

intersektionalitetsbegreppet kräver att en genusforskare undersöker andra axlar som är 

betydelsefulla för analysen; det är viktigt att forskaren argumenterar för sina val och bortval. 

Sista principen som hon nämner gäller risken att genusaspekten tas bort och hon betonar att 

”Det är strategiskt viktigt att hålla fast vid genuskategorins analytiska och politiska betydelse i 

ett, som det nuvarande, könsmaktbaserat samhälle”.4 Det hon menar är att det är viktigt att 

perspektivera kön i ett samhälle där maktstrukturerna baseras på hudfärg eller klass. Lykke och 

andra forskare definierar och diskuterar begreppet intersektionalitet i feministisk eller 

genusvetenskaplig kontext, det vill säga att de undersöker maktasymmetrier i genus- och 

etnicitetsforskningen för att leverera en fullständig diskussion kring kvinnans sociopolitiska roll 

i samhället.     

                                                             
2 Nina Lykke, ’Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen’, Kvinnovetenskaplig tidskift 
2003, s. 47–56  
3 Lykke, s. 52 
4 Lykke, s. 53 
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I denna uppsats vill jag dock använda begreppet intersektionalitet i faderskapets kontext 

– samspelet mellan etnicitet, genus och makt är centralt i min undersökning och jag lyfter fram 

intersektionalitet för att skapa en bredare bild av hur förhållandet far-son skildras och utvecklas 

i de två romanerna. Jag exkluderar inte diskussionen om feminism även om den inte hör till 

uppsatsens centrala frågor eftersom jag också tar upp moderskapet i ett senare avsnitt för att 

perspektivera mina frågeställningar och förtydliga vad faderskapet i dessa romaner egentligen 

innebär.  

 Enligt Lykke rymmer ”intersektionalitetsbegreppet en förståelse för att 

maktasymmetriernas olika dimensioner (och deras effekter) är oupplösligt förbundna med 

varandra genom en dynamisk interaktion.”5 De valda axlarna i min uppsats – maskulinitet, 

faderskap och etnicitet – tydliggör relationen far-son i både Montecore och Pappaklausulen, 

varför ett intersektionellt perspektiv är grundläggande för min analys. Jag problematiserar hur 

maktförhållanden och diskriminering relaterad till genus påverkar fädernas faderskap i de valda 

verken och analyserar familjerelationerna som skildras i böckerna.     

 

2.2 Maskulinitet  

En del av denna intersektionella analys utgörs av maskulinitetens roll i Khemiris två romaner. 

Traditionellt finns det en stark koppling mellan faderskap och manlighet, som Tomas Berglund 

och Helena Wahlström poängterar i sina studier, Det goda faderskapet: i svenskt 1800-tal 

respektive New fathers? Contemporary American stories of masculinity, domesticity and 

kinship. Berglund argumenterar för att under 1800-talet skulle en man bli far för att kunna anses 

som manlig av samhället och Walhström kommenterar att det finns ett nytt faderskap sedan 

1990-talet där fäderna vill ”access a broader register of emotions than those conventionally 

coded masculine.”6 Detta tar jag upp på en mer detaljerad nivå senare när faderskapet i Khemiris 

romaner behandlas. Här diskuteras maskuliniteten som begrepp och varför den är viktig för 

romanernas analys i helhet.  

                                                             
5 Lykke, s. 48 

6 Helena Wahlström, New Fathers?: Contemporary American Stories of Masculinity, Domesticity and 
Kinship. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2010. 
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R.W. Connells Masculinities (1995) är ett grundläggande verk inom genusvetenskap 

och i diskursen om maskulinitet. Studien inleds med ett omfattande teoretiskt avsnitt om 

maskulinitet och hur man kan definiera den. Det vanliga är att förstå maskuliniteten i kontrast 

till femininiteten, då båda är sociala konstruktioner odefinierbara individuellt och i behov av en 

motsats som kompletterar den andra: 

Masculinity and femininity are inherently relational concepts, which have meaning in relation 
to each other, as a social demarcation and a cultural opposition. This holds regardless of the 
periods of history. Masculinity as an object of knowledge is always masculinity-in-relation.7 

 

Slutsatsen är att maskuliniteten inte är ett isolerat objekt utan att den definieras i relation till 

femininiteten och också omgivningen: 

If we broaden the angle of vision, we can see masculinity, not as an isolated object, but as an 
aspect of a larger structure. […] 

This framework will provide a way of distinguishing types of masculinity, and of understanding 
the dynamics of change.8 

 

Det som Connell betonar, även genom bokens titel, är att det inte finns bara en maskulinitet; 

man använder ordet maskulinitet i singularis för att benämna ett koncept, men det finns faktiskt 

flera olika maskuliniteter och relationer av dominans och underordning mellan dessa 

maskuliniteter: ”within the overall framework there are specific gender relations of dominance 

and subordination between groups of men.”9 Dessa över- och underordnade relationer byggs på 

männens egenskaper som t. ex. ålder, sexualitet, etnicitet, klass.10 

Connells ramverk lyfter fram en skala av maskuliniteter. I ett europeiskt samhälle är det 

exempelvis vanligt att vita mäns maskulinitet är överordnad icke-europeiska mäns maskulinitet. 

Utifrån denna skala kan man analysera olika relationer och vem som har hegemonin i ett 

förhållande.   

Mellan maskuliniteter formas det olika relationer som Connell delar in i fyra kategorier: 

hegemony, subordination, complicity och marginalization. Connell menar att hegemonisk 

maskulinitet ”can be defined as the configuration of gender practice which embodies the 

                                                             
7 Raewyn Connell, Masculinities, University of California Press, Berkeley, 1995 
8 Connell, s. 67 
9 Connell, s. 78 
10 Connell, s. 80 
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currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or 

is taken to guarantee) the dominant position of men and the subordination of women”. Han 

fortsätter genom att etablera att underordning vanligtvis är relationen av dominans som skapas 

mellan heterosexuella och homosexuella maskuliniteter och att medbrottslighet består av ”a 

large number of men [who] have some connection with the hegemonic project but do not 

embody hegemonic masculinity”. Detta betyder att även om det finns maskuliniteter som inte 

har dominans över andra, blir de medbrottsliga maskuliniteter om de har någon koppling till en 

hegemonisk maskulinitet. Det här leder till marginalisering, som är “the interplay of gender 

with other structures such as class and race”11 och som gör att några maskuliniteter inte bara är 

underordnade utan också ignorerade.    

Diskussionen om maskuliniteten i båda romanerna rör också diskursen om 

diskriminering och hur fädernas etniska utanförskap påverkade både deras förhållande till 

familjen och sönernas relation till Sverige. Maskuliniteternas skala som Connells lyfter fram 

har direkt koppling till uppsatsens intersektionella analys av romanerna. 

 

2.3 Faderskap 

Faderskapet har, som sagts ovan, uppfattats som en del av manligheten under 1800-talet, men 

Tomas Berglund betonar att det har funnits förväntningar på fäderna sedan tidigare 

århundraden.12 Dessa förväntningar har inte ändrats så mycket under tiden och även idag har vi 

nästan samma förväntningar av en far – att han kan stödja familjen (och särskilt barnen) 

ekonomiskt, att han inte är våldsam, att han inte är alkoholist, etc. Allt detta bildar det som 

Berglund kallar för det goda faderskapet, ett faders- och manlighetsideal, ett normativt sätt att 

uppfatta faderskapet medan andra faderskap blir avvikande. 

Berglund formulerar också en relevant definition av vad faderskapet är eller anses vara 

och förklarar vad det att vara en god far betydde under 1800-talet. Enligt Berglund är 

faderskapet en sociohistorisk institution, ”den biologiska eller sociala rollen som far” som en 

man har.13 Han tydliggör kopplingen mellan faderskap och manlighet genom att skriva att 

                                                             
11 Connell, s. 77-80, citat s. 79 respektive 80 
12 Tomas Berglund, Det Goda Faderskapet: I Svenskt 1800-Tal, Carlsson, Stockholm, 2007 
13 Berglund, s. 86 
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”bildandet av familj var ett viktigt steg för den som ville bekräfta sig själv som man”.14 Han tar 

också upp moderskapet och hur det kompletterade faderskapet under 1800-talet.15 Båda två 

begreppen började genomgå en förändringsprocess under 1800- och 1900-talet och samhället 

började fokusera mer och mer på olikheterna mellan faderskap och moderskap. Berglund 

hänvisar till Ralph LaRossas tes ”om en politisering av moderskap och faderskap mot slutet av 

århundradet som leder till att olikheterna betonas utifrån en starkare koppling till begreppen 

manlighet och kvinnlighet.”16 

Slutsatsen som Berglund når är en definition av faderskapet som i viss mån stämmer 

även idag och som kommer att användas i analyserna av verken:   

En god far skulle vara klok och förnuftig i sin vägledning av sina barn. Han förväntades uppträda 
med fasthet och ta sin uppfostransuppgift som en plikt och därmed något som måste uppfyllas. 
Han skulle i sitt eget uppförande vara förebildlig, gudfruktig och samhällsnyttig. Heder och ära 
hölls högt liksom ordhållighet. Det är en ansvarskännande och ansvarstagande manlighet som 
möter i litteraturen men också en känslosam och mjuk idealbild.17 

 

Det kan noteras att två ord i citatet, ”förebildlig” och ”samhällsnyttig”, är aktuella i det nutida 

samhället som har samma förväntningar på en far. Berglund har ett historiskt överblick när det 

gäller faderskapet, medan andra forskare, som exempelvis Ralph LaRossa eller Helena 

Wahlström, undersöker det nya faderskapet i USA, förändringar som förekommer under åren 

och hur nya fäder anser faderskapet.  

Helena Wahlström diskuterar i sin studie, New Fathers? Contemporary American 

Stories of Masculinity, Domesticity and Kinship, nya slags faderskap genom att analysera 

amerikansk litteratur och film. Precis som med maskuliniteter finns det också flera faderskap 

och Wahlström kartlägger hur nutida fäder i USA vill ”be there” för sina barn.18 Män har svårt 

att förklara hur de vill utföra sina nya roller som fäder men Wahlström noterar att de nya fäderna 

är ”central, present and speaking”.19 Varje man har olika uppfattningar av vad en ny far bör 

vara eller göra för sina barn, och på engelska kan man skilja mellan ”fatherhood” och 

                                                             
14 Berglund, s. 77 
15 Berglund, s. 170 
16 Berglund, s. 170 
17 Berglund, s. 182f 
18 Wahlström, s. 24 
19 Wahlström, s. 1 
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”fathering” medan denna skillnad saknas på svenska: ”fatherhood and fathering are concepts 

that can denote many forms of identities and practices.”20  

Samhällets normativa perspektiv på faderskap har ändrats med tiden och det krävs 

mycket mer idag än förut av fäderna när det gäller att ha ett djupt och emotionellt förhållande 

med sina barn: ”Contrary to the new fatherhood in the progressive era, contemporary new 

fatherhood is an ideal that asks fathers to take on an equal share of child care and housework, 

even while in reality many fathers still resist taking on these responsibilities.”21 Dessa 

förändringar sker på grund av att faderskapet är ”a product of people’s collective imagination”22 

och hur faderskapet uppfattas är beroende på vem som uppfattar det – det samtida faderskapet 

kan då definieras som sönernas försök av att undvika göra samma misstag som deras fäder och 

detta skildras också i Pappaklausulen. 

Å ena sidan verkar det som om samhället kräver ett ovillkorligt engagemang från 

föräldrarna för sina barn, en fullständig uppoffring av sina liv för att uppfostra barnen. I verken 

som jag analyserar handlar det dock om ett slags faderskap som inte är redo att bli 

ansvarstagande på det sättet och som väljer att lämna barnen eller att ha en avlägsen relation 

med dem. Fädernas frånvaro påverkar sönernas syn på faderskap och hur de beter sig som 

pappa. 

 

2.4 Postkoloniala teorier 

Maktpositioner är viktiga i min analys och då fäderna i Khemiris romaner är från ett icke-

europeiskt land diskuterar jag också rasifiering och hur detta påverkar fädernas attityd till sina 

familjer och det svenska samhället.  

En rasifierad diskurs är ”en uppsättning av idéer och tillhörande praxis som utesluter 

avvikelser från den vita överlägsenhetens normer”.23 Med andra ord menas det att det finns i 

                                                             
20 Wahlström, s. 4 
21 Wahlström, s. 23 
22 Ralph LaRossa, The Modernization of Fatherhood: A Social and Political History, University of Chicago 
Press, Chicago, 1997, s. 14 
23 De los Reyes, Paulina; Molina, Irene; Mulinari, Diana, Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i 
det postkoloniala Sverige, Atlas, Stockholm, 2005, s. 293 

 

 



12 

 

samhället en vithetsdominans och en rasifierad diskurs handlar om föreställningar som är 

diskriminerande. Antologin Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det 

postkoloniala Sverige (2012) fokuserar på diskussioner kring det rasifierade könet i Sverige. 

Jag använder mig av det teoretiska ramverket som författarna skapar för att analysera diskursen 

om invandrarskap och utanförskap i Sverige. Det som är viktigt att notera är att även om Sverige 

inte har haft kolonier så stora och kända som andra länder finns det fortfarande en mentalitet 

som möjliggör en politisk debatt fokuserad på ”oss” mot ”dem”, på ”svenskhet” mot 

”invandrare”, som går tillbaka åtminstone till Sveriges attityd mot samer och finnar genom 

historien: ”Men förutom den faktiska ockupationen av andra territorier har kolonialismen 

handlat om en ideologi som rättfärdigade kolonisering genom att systematiskt konstruera de 

koloniserade folken som ’den Andre’”.24  

Den kulturella bakgrunden eller den vita hudfärgen är förknippade med olika grader av 

makt i de flesta europeiska länder – detta tyder på samhällets rasifiering och hur t.ex. icke-

européer placeras längst ner på en etniskt hierarkisk skala.25 Det finns en ideologisk kontinuitet 

i Sverige som skapar underliggande rasistiska uppfattningar samt ger mer makt till vita 

medborgare med europeisk bakgrund. Rasifieringen är en process och den betecknar explicita 

och/eller outtalade kategoriseringar, tankemodeller och associationer som gör rangordningen 

mellan människor till ett naturligt inslag i såväl sociala relationer som maktstrukturer.26 

I sitt kapitel i Maktens (o)lika förklädnader diskuterar exempelvis Anna Bredström hur 

”invandrarkillar” skildras i svenska media. Efter en våldtäkt i Stockholm riktade sig debatten 

mot att skylla på killarnas kulturella olikhet och att betona det rasifierade och sexualiserade 

könet. Invandrarskapet blir då kulturellt avvikande från den normativa svenskheten och 

diskursen skapas kring invandrare som ”de andra”: ”<svenskhet> blir synonymt med 

<jämlikhet mellan könen> och […] <de Andra> konstrueras genom föreställningar och 

metaforer av <könade> och sexualiserade praktiker.”27 

I min analys av rasifierade kroppar i de valda verken använder jag mig av boken 

European Others. Queering Ethnicity in Postnational Europe som ger ett omfattande 

perspektiv på afrikanska minoriteter i Europa och skapar diskussioner kring situationen där 

                                                             
24 De los Reyes, s. 18 
25 De los Reyes, s. 295 
26 De los Reyes, s. 295f 
27 Bredström, s. 184 
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medborgare med olika kulturella bakgrunder befinner sig.28 Exempelvis att första generationen 

invandrares barn betraktas som invandrare själva och förväntas åka ”tillbaka” till deras land. 

Fatima El-Tayeb hänvisar till Mbembe och Balibar när hon tar upp ett exempel i Frankrike: 

The 2005 uprisings in France were based on the economic exclusion of a heterogeneous, 
racialized, and largely native underclass, of mostly North and West African descent, their 
desperation caused exactly by the fact that they are French, not the migrants as whom they are 
so persistently perceived. This group represents a perfect example of “disposable populations”, 
considered superfluous from the moment they are born with no realistic prospect of being 
integrated into the system and without full access to citizenship rights.29 

 

El-Tayeb fokuserar mest på minoriteternas situation i Tyskland, på hur black diapora använder 

dikt och hip-hop för att kunna uttrycka sina erfarenheter. Hon associerar också romanen som 

uttrycksform med nationen medan dikten associeras med diaspora. I det tredje kapitlet i boken, 

”Secular Submissions. Muslim Europeans, Female Bodies, and Performative Politics”, 

argumenterar El-Tayeb för hur hijaben är en symbol för den muslimska kulturen och historien, 

inte bara religionen. Europa kämpar nu inte bara mot en heteronormativitet utan också mot 

föreställningen att européerna är kristna. Då blir muslimska medborgare en marginaliserad 

minoritet som associeras med våld och terrorism. El-Tayeb diskuterar också den stereotypa 

föreställningen att Europa hjälper den muslimska minoriteten, men att priset för en fullkomlig 

integrering kräver att muslimerna genomgår en process för att lämna sina egna identiteter:    

What is problematic about them thus is not their criticism of Islam, but the unquestioned 
assumption that it is only Muslims who bring religion, intolerance, and inequality to the table – 
Europe, like whiteness, is forever unexplored norm, Christianity remains invisible behind a 
secular cloak – until, that is, it is challenged by the growing presence of non-Christians. This 
presence in turn will always seem both threatening and illegitimate until the connections 
between Christianity and the secular state are addressed.30 

 

El-Tayebs studie av minoriteter i Västeuropa är relevant för min analys på grund av att det finns 

mycket gemensamt i tänkandet om och i attityderna mot invandrare i både Tyskland och 

Sverige. I Montecore finns det flera exempel på hur den politiska diskursen i Sverige påverkar 

familjelivet och jag analyserar den rasifierade fadern för att tydliggöra vilken dynamik de 

mångfaldiga familjerna har i de valda verken. Familjerna i båda romanerna genomgår olika 

                                                             
28 Fatima El-Tayeb, European Others. Queering Ethnicity in Postnational Europe, University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 2011 
29 Ibid, s. 21 
30 Ibid, s. 116 
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förändringar under åren och Khemiri skildrar män som blir fäder i främmande länder och som 

konfronterar inte bara utmaningarna i faderskapet, utan också det svenska samhällets fördomar. 

I denna analys gör jag bruk av rasifieringen som koncept eftersom den rör både maktanalys och 

maskulinitet och blir ett viktigt redskap i denna intersektionella studie.    
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3. Tidigare forskning 
 

Trots att Jonas Hassen Khemiri debuterade för endast 15 år sedan finns det redan en bred 

forskning kring hans författarskap, särskilt om man inkluderar studentuppsatser. De flesta 

uppsatserna och artiklarna fokuserar dock på identitet i samband med språk och är därför inte 

relevanta för min uppsats. Mer relevant är den forskning som handlar om faderskap historiskt 

eller i film och litteratur, och om maskulinitet generellt. 

Forskare som skriver om faderskap fokuserar mest på hur det skildras i litteraturen under 

1800-talet. På liknande sätt som Berglunds bok, Det goda faderskapet: i svenskt 1800-tal, som 

undersöker det goda faderskapet genom att analysera brev, använder Ross Shideler sig av 

litteratur i England, Frankrike och Skandinavien för att diskutera faderskapet, familjen och det 

patriarkala samhället under 1800-talet. Syftet med hans studie, Questioning the father: From 

Darwin to Zola, Ibsen, Strindberg, and Hardy (1999) är att belysa hur männen försökte fly från 

det som ansågs som maskulin identitet eller hur kvinnor ville befria sig från den patriarkala 

familjens hinder.31 

Andra forskare tar upp diskussionen mellan maskulinitet och idrott, som exempelvis 

Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter av Jesper Fundberg, eller Torbjörn 

Forslids Varför män? som har ett bredare spektrum och analyserar ”manlighet i förändring 

och utveckling” i litteratur och film.32 
När det gäller forskning om Jonas Hassen Khemir finns det en doktorsavhandling som 

bl.a. berör Khemiris första roman, Ett öga rött. Peter Leonards Imagining Themselves: National 

Belongings in Post-Ethnic Nordic Literature (2011) är en studie påverkad av Benedict 

Anderssons tankar om föreställda gemenskaper och han analyserar skandinavisk litteratur 

genom att använda sig av tre kategorier: Heterogeneity/Homogeneity, Transparency/Opacity 

och Center/Periphery. Genom dessa tre kategorier kontrasterar han olika verk eller aspekter av 

verken som vanligtvis inte analyseras tillsammans: 

                                                             
31 Ross Shideler, Questioning the Father: From Darwin to Zola, Ibsen, Strindberg, and Hardy. Stanford Univ. 
Press, Stanford, Calif, 1999, s. 5 
32 Forslid, Torbjörn. Varför män?: Om manlighet i Litteraturen. Carlsson, Stockholm, 2006 
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Though each of these terms contains a pairing of polar opposites, my interest lies not in the 
extremes but rather in overlapping and co-extensive areas within. My goal is to overlay these 
domains on the texts as befits their content. Texts that treat urban geography and ‘local 
migration’ can thus be considered alongside one another, whereas a different set of texts 
depicting language as marker of identity can be grouped together well.33 

 

Leonard funderar kring kopplingen mellan svensk etnicitet och den nationella tillhörigheten.34 

Han argumenterar för att en förändring i förorten och med minoriteter leder till en förändring 

av det som man kallar för ”svenskhet”: ”Further, these characters’ dawning self-realisation 

seems to also function as a proxy for a larger transformation of ’Swedishness’ that, I argue, lies 

at the heart of this second generation’s writing.”35 Leonard menar att det finns nya sorters 

svenskheter som andra generationens invandrare omdefinierar. 

Leonards avhandling, som delvis analyserar Halim i Ett öga rött som en karaktär i 

förändring, är relevant för min uppsats för att Khemiris andra karaktärer, som Jonas eller sonen, 

på ett sätt upprepar Halims historia genom att de alla försöker hitta en egen identitet, en egen 

ny svenskhet i samhället. Leonard diskuterar också den föregivna förortsvenskan som används 

i Ett öga rött; språket är viktigt också i Montecore där den förfranskade svenskan skapar 

karaktärernas personlighet och gör dem mer realistiska.  

Det finns även några studentuppsatser som är intressanta för min uppsats, varav ett par 

diskuterar Jonas Hassen Khemiris Montecore – den ene utifrån ett intersektionellt perspektiv 

och den andra analyserar manliga identiteter i relationen far-son. 

Den första av dessa är Joakim Anderssons kanditatuppsats från 2007, ”En intersektionell 

studie av Jonas Hassen Khemiris Montecore – en unik tiger”, som diskuterar karaktärerna i 

Montecore utifrån maktasymmetrier som kön eller ålder. Uppsatsen börjar med en kartläggning 

av olika intersektionella teorier och han försöker formulera en omfattande beskrivning av detta 

begrepp eftersom ”begreppet är så pass svårdefinierat som det är”.36 Han använder den 

intersektionella analysen för att kommentera karaktärernas roller i romanen vid olika 

tidspunkter.     

                                                             
33 Peter Leonard, Imagining Themselves: National Belongings in Post-Ethnic Nordic Literature, University of 
Washington, 2011, s. 18 
34 Leonard, s. 12 
35 Leonard, s. 33 
36 Joakim Andersson, En intersektionell studie av Jonas Hassen Khemiris ”Montecore. En unik tiger”, s. 2 
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Den andra relevanta kandidatuppsatsen är ”Fäder och söner. En komparativ studie av 

manlig identitet och maskuliniteter hos fäder och söner i Jonas Hassen Khemiris romaner Ett 

öga rött och Montecore – en unik tiger” av Camilla Lindblad. Hennes uppsats är en komparativ 

studie av manliga identiteter i romanerna Montecore och Ett öga rött. Hon använder sig av 

mansforskning och når slutsatsen att Abbas maskulinitet förändras med tiden: ”Vid analys av 

Abbas uppsättning av maskuliniteter är det en utmaning att diskutera dessa utifrån Connells 

kategorisering. Abbas genomgår stora förändringar i sin identitet genom romanen vilket 

innefattar såväl aspekterna ålder, kön, makt, status och etnicitet.”37 

Lindblad hänvisar till forskning om intersektionalitet och argumenterar för att en analys 

baserad på flera maktasymmetrier är lämplig för Khemiris romaner, särskilt för Montecore – en 

unik tiger.      

Susanna Thulés c-uppsats ”Att förvänta sig en pappa – en intersektionell studie av fyra 

samtida författares fadersskildringar” från 2011 är en intersektionell analys om faderskap; 

maktasymmetrierna som Thulé använder är klass, kön och ålder. Hon diskuterar fyra 

självbiografiska böcker, varav två är skrivna av manliga författare (Alex Schuman och Karl 

Ove Knausgård) och två av kvinnliga författare (Åsa Linderborg och Hanna Hellquist). Thulé 

väljer att analysera likheter mellan männens och kvinnornas skildringar av faderskapet, hur de 

uppfattade sina fäder och fädernas beteende mot dem. Hon hänvisar också till Berglund när hon 

diskuterar faderskapet och menar att det finns en tendens med nutida fäder att ”skapa ett nytt 

faderskap som avviker från det traditionella faderskapet. Den etablerade synen på den 

frånvarande fadern är på väg att luckras upp och någon riktig definition av ett gott faderskap 

finns inte eftersom forskningen kring ämnet är begränsad.”38 

En annan uppsats som behandlar faderskapet är ”Du och jag, farsan. En 

genusvetenskaplig studie av fadersgestalter i ’pappalitteratur’” av Maja Gullberg; en uppsats 

med fokus på föräldrarnas praktiska föräldraskap. Gullberg tar upp moderskapet i relation till 

fäderna i de memoarer som hon analyserar för att betona att faderskapet formuleras bättre när 

man sätter det i motsats till moderskapet. Som teori använder hon en kartläggning av forskning 

                                                             
37 Camilla Lindblad, Fäder och söner. En komparativ studie av manlig identitet och maskuliniteter hos fäder och 
söner i Jonas Hassen Khemiris romaner ’Ett öga rött’ och ’Montecore’ – en unik tiger, Högskolan i Dalarna, 
2014, s. 25 
38 Susanna Thulé, Att förvänta sig en pappa. En intersektionell studie av fyra samtida författares farskildringar, 
Uppsala Universitet, 2011, s. 4 
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om faderskap inom olika discipliner som t.ex. filmvetenskap, genusvetenskap, psykologi samt 

sociologi. Gullberg refererar till bl.a. Stuart Hall för att kommentera faderskapet och noterar att 

faderskapet är en process i kontinuerlig utveckling: ”Hall betonar att föremål och koncept alltid 

är skapande. Ett objekt eller ett koncept, i denna studie faderskapet, har ingen mening i sig självt 

utan är en konstruktion som ständigt produceras. Detta är relevant för vår förståelse av 

faderskapet och fader-barn relationen.”39 

Alla dessa uppsatser argumenterar för att använda intersektionalitet i forskningen om 

mångfald. För min uppsats är det relevant att göra bruk av axlar som maskulinitet, ålder och 

etnicitet för att analysera hur alla dessa förändrar relationen far-son i de valda verken. 

Min uppsats har mycket gemensamt med dessa uppsatser – jag använder 

intersektionalitet för att analysera faderskapet hos Montecore och Pappaklausulen. Det som gör 

att min uppsats skiljer sig från dessa är att den är en detaljerad närläsning av de ovannämnda 

verken som betonar far-son relationen framför allt och som resonerar kring maskuliniteternas 

maktpositioner och karaktärernas förändring. Genom min uppsats fördjupar jag deras läsningar 

och belyser kopplingen mellan faderskap och maskulinitet; den här uppsatsen analyserar far-

son relationen närmare än de har gjort. Jag fokuserar inte mycket på språk, men när man 

diskuterar Montecore måste man betona hur viktigt språket var för familjens identitet och hur 

detta speglas i vokabulären som används i romanen. Därför är min uppsats en intersektionell 

studie som bidrar till vidare forskning inom både litteratur och genusvetenskap genom att belysa 

samspelet mellan etnicitet, maskulinitet och faderskap. 

  

                                                             
39 Maja Gullberg, ’Du och jag, farsan’. En genusvetenskaplig studie av fadersgestalter i ’pappalitteratur’, 
Uppsala Universitet, 2016, s. 10f 
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4. Material – sammanfattning  

 

Montecore  

 

Montecore skildrar en e-postkorrespondens mellan karaktärerna Jonas och Kadir. Under 

romanens förlopp framkommer att Kadir är Jonas fars bästa vän från Tunisien som uppmuntrar 

Jonas att skriva en bok om sin far, Abbas. Snart blir Abbas romanens huvudkaraktär som 

beskrivs av både Jonas och Kadir. Det märks att beskrivningarna skiljer sig åt mycket – Kadir 

skriver att Abbas är en mycket känd fotograf, att han var den bästa pappan i hela världen och 

lovprisar honom varje gång. Jonas å andra sidan är mer ironisk och beskriver sin far ganska 

kort i början för att sedan berätta på ett omfattande sätt om relationen med Abbas – hur lilla 

Jonas avgudade Abbas, hur Abbas förändring kom när han uppnådde viss succé med sin 

fotografistudio, hur Abbas vill integreras i det svenska samhället och därför inte längre 

använder vare sig franska eller arabiska i tal. Dialogen som formas mellan Jonas och Kadirs 

beskrivningar av Abbas leder till ordbråk och Kadir försvarar alltid Abbas när Jonas beskriver 

sin far som en dålig pappa. Vid romanens slut blir det tydligt att Kadir faktiskt är Abbas som 

försöker närma sig sonen efter att ha lämnat familjen för många år sedan. Khemiri leker i den 

här romanen med perspektiv och sanning för att skildra hur alla har sina egna världar och att 

vad som är verklighet inte alltid är så enkelt att avgöra. 

 

Pappaklausulen  

 

I jämförelse med Montecore har Pappaklausulen många olika perspektiv som skildrar 

handlingen under en vecka. Romanen fungerar som en kamera, kan man säga, som ibland 

zoomar in på olika karaktärer som exempelvis en pappa, en son, en flickvän, en syster, en död 

syster som är ett spöke och följer pappan till Sverige, och en ettåring. Berättarrösten följer 

karaktärernas tankar och romanen blir då ett mångfacetterat kalejdoskop. Karaktärerna har inga 

namn – benämningarna som de har speglar deras roller inom familjestrukturen. Pappan åker till 

Sverige några dagar och under den tiden pratar han sällan med barnen och bryr sig inte om 
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deras liv eller känslor. Sonen, som är paranoid, börjar tvivla på sin roll som pappa åt sina två 

barn och försöker samtidigt övertyga fadern att han inte längre vill ta hand om faderns saker i 

Sverige. Sonen deklarerade åt fadern, hittade boende och köpte mat åt honom, och tog hand om 

pappan i allmänhet. Pappan å andra sidan tycker att det är sonens ansvar att ta hand om honom, 

då sonen fick pappans lägenhet när pappan flyttade till Tunisien och villkoret var att sonen tog 

hand om allt som gällde pappan; så skapades pappaklausulen. Det uppstår konflikter mellan far 

och son och slutligen, stressad och arg, tänker sonen lämna sin familj men ändrar sig och 

återkommer hem efter några dagar. Trots att det inte händer så mycket i själva handlingen 

förändras karaktärerna hela tiden under romanens förlopp, särskilt efter sonens försvinnande. 
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5. Fadern som förebild 
 

Denna del av uppsatsen är en analys och diskussion av hur de båda sönerna i de valda verken 

ser sina fäder och hur fädernas frånvaro påverkat och påverkar dem. Min analys fokuserar på 

fadern som förebild och hjälte, medan nästa del av uppsatsen fortsätter med en komplementär 

aspekt i far-son förhållandet, dvs. fadern som svikare. Förhållandet mellan fadern och sonen 

som barn syns bäst i Montecore, eftersom sonen redan är vuxen och dessutom har egna barn i 

Pappaklausulen. Då jag anser att Pappaklausulen ska läsas som en fortsättning på Montecore 

när det gäller far-son förhållandet, vill jag poängtera att analysen i detta kapitel är en utveckling 

av det ovannämnda förhållandet. Montecore fokuserar mest på fadern som hjälte medan 

Pappaklausulen kommenterar konsekvenserna som följer av faderns frånvaro och hur en son 

skapar sin egen fadersidentitet.  

I Montecore vet läsaren redan från början att fadern övergav familjen och att sonen 

växte upp endast med minnena av hur det kändes att ha en far. Läsaren får veta mer om 

relationen mellan Jonas och Abbas genom e-post som den vuxne Jonas skickar till Kadir, som 

i själva verket är Abbas. Om relationens början får vi veta genom ett brev som Abbas verkar ha 

skickat till Kadir under 1980-talet där det står att han har fått en son: 

Visualisera fotona på min nyfödde son!!! Jag har blivit far!!! Hans namn är Jonas i svensk 
version och Younes i arabisk. Hans nationalitet ska bli dubbelt svensk och tunisisk. Hans 
mentalitet ska bli diagonalt motsatt till den man som dog samma dag som han föddes. Är det 
inte symboliskt att Houari Boumedienne dog just den 27 december 1978? Exakt samma dag 
som min son föddes! Denna dag kommer i sanning bevaras i historiens kalender. En radikals 
död och en framtida kosmopolits födsel! (M 99) 40   

 

Det finns två saker i det här citatet som pekar mot faderns förväntningar på sin son: att han inte 

ska vara radikal i mentalitet och att han ska bli en kosmopolit. Det mest intressanta är att fadern 

presenterar sonen både som en Jonas och en Younes. Samma namn, men i olika variationer, 

betonar att barnet ska ha en dubbel kulturell identitet, ska ärva båda föräldrarnas språk och 

traditioner.  

                                                             
40 Jag kommenterar många citat under uppsatsensförlopp och, för att undvika ha en stor fotnotapparat, noterar jag 
referenserna under parantes efter varje citat. Montecore blir M och Pappaklausulen blir P, följda av sidnummer. 
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Khemiris ironi består i att hans namn är samma som sonens i berättelsen, vilket betyder 

att boken kan tolkas som en autofiktion. Däremot är Khemiris biografi inte viktig i den här 

analysen; jag vill bara påpeka att namnvalet bidrar till en effekt där man som läsare ständigt 

undrar vad som är eller ej sant, och just den mångfacetterade sanningen är en central punkt i 

Montecore.  

I andra delen av romanen frågar Kadir sonen vilka första minnen som han har av sin far. 

Jonas-karaktären svarar att han har tre minnen av pappan sedan han var liten och berättar dem. 

Alla dessa tre minnen presenterar olika aspekter av Abbas liv – Abbas som pappa, Abbas som 

stabilitet, Abbas som inspiration för sin son. Alla dessa tre aspekter bidrar till att Jonas ser 

pappan som en manlig förebild, en man som han själv vill bli när han växer upp.     

Det första är när pappan kom med honom till dagis och sonen märkte att Abbas inte var 

som de andra svenska papporna: 

Vanliga föräldrar är som Gabriels, grådaskiga skuggor med brunrockar och knarröster som trött 
hämtar sina barn och försvinner ut i dimman. Men pappor är solförmörkare i lysande 
Djurgårdshalsduk, som snart kommer vrålskratta sig in i kuddrummet med baskern på, som 
kommer på kittelattack och låtsasfota dig med fingrar och tummar gjorda till en fyrkant.41 
Pappor charmar låtsasarga dagisfröknar och använder axlarna för att bära dig hela vägen hem. 
Och vanliga föräldrar har läsglasögon och gäspar och kollar Melodifestivaler och Tipsextra på 
tv. Medan pappor prenumererar på Aktuell Fotografi där klassikerbilderna är så vackra att 
pappor ibland kommer av sig mitt i hyllningstalen och tårar sina ögon. (M 102) 

 

Det som jag vill betona med det här citatet är att barnet redan på dagis förstod att hans far var 

annorlunda än de som han kallar ”vanliga föräldrar”. Redan då börjar faderns bild som hjälte 

konstrueras och det fortsätter genom åren, särskilt då barnet inte märker det problematiska 

förhållandet mellan föräldrarna eller hur den svåra ekonomin påverkar familjemiljön. (M 149) 

Förutom att Abbas ser annorlunda ut än de andra papporna, har han också en annan typ av 

humör och attityd till omvärlden. Jonas vet inte att skillnaden mellan pappan och de andra 

”vanliga” pappor var att Abbas etnicitet.  

Det andra minnet visar ännu mer hur mycket pappan betydde för sonen, inte bara som 

en hjälte eller en förebild, utan som han som förstod sonen bäst. Ibland ville sonen inte gå på 

                                                             
41 Khemiri använder i sina romaner ”mammor” och ”pappor” som singularis 
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skolan så pappan tog med honom till jobbet på tunnelbanan och förvandlade hela dagen till ett 

spännande äventyr: 

Pappor skrattar tills ögonen tåras medan tåget pyser vidare, forsar sig fram genom tunneln med 
vita laserljuslampor och plötsligt lämnar ni solsystemet, du och pappor är ensamma 
kosmonauter i yttre galaxer och pappor är Shybacka och du är Varth Dader och tillsammans ska 
ni hämta bränsle på en superhemlig planet som ligger ljusår härifrån och det är ett nästan 
omöjligt uppdrag men inget är omöjligt för oss, visst pappa? och pappor ökar farten till 
överljudshastighet och partiklar byter former och ni går från människor till skalbaggar till 
tandkrämstuber till croissanter innan era kroppar hittar tillbaka till Shybacka och Varth Dader. 
(M 106) 

 

Här ser sonen pappan mer som en partner, eller som en ledare som är värd att följa. I 

ovanstående citat framkommer den lilla retoriska frågan som sonen ställer – ”visst pappa?” – 

som om han vill ha en bekräftelse från sin pappa, men samtidigt betyder denna bekräftelse 

ingenting för sonen vet redan (eller visste då) att inget var omöjligt när de var tillsammans – 

pappan var säkerhet, stabilitet, trofasthet. Just därför blir pappans frånvaro senare en så stor 

besvikelse.  

Det tredje minnet som sonen har är av pappan som skapare – Abbas ville bli fotograf 

och han hade många böcker om det som inspirerade honom. Dessutom skapade pappan med 

sonen ett språk som var en blandning av ord på svenska, franska och arabiska: 

Och särskilt minns du hur pappors ögon lyser när de berättar om Capa, Robert Capa med 
sammetsblicken, världens största krigfotograf som föddes i Budapest och i exil utvecklade ett 
eget sätt att prata som hans vänner kallade Capanese. Och här avbryter du alltid och säger: Men 
pappa, du har ju också ett eget språk! Och pappor ler till svar för vad är mer välkommet än 
likheter med hjältar? Dessutom stämmer det, för vanliga föräldrar pratar antingen svenska eller 
intesvenska, men bara pappor har sitt eget språk, bara pappor pratar khemiriska. (M 107-108) 

 

Pappan är på det sättet inte bara en ledare och partner, utan också en skapare, en förebild som 

sonen beundrar. ”Khemiriska” som språk ger sonen å ena sidan en känsla av tillhörighet och å 

andra sidan är det ett tecken på deras individualitet inom det svenska samhället, ingen annan 

har ”familjens språk, det är ett språk som är bara ert, som ingen annan äger”. (M 111) Genom 

att bygga en individuell identitet inom samhället skapar pappan för hela familjen (och särskilt 

för sonen) en skyddad enklav där Jonas redan har en identitet: den khemiriska identiteten, en 

blandning av allt.  
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Det som också är märkligt i citatet är att Jonas som ett litet barn skiljer mellan olika 

språk och påstår att det finns bara svenska och ”intesvenska” – alla andra språk blir en 

ointressant blandning av språk som inte är värda att nämnas. De enda språken som är viktiga 

för Jonas är svenska (som alla i hans omgivning kan och som inte är så speciellt) och 

”khemiriska”, som inte tillhör hela familjen Khemiri, utan bara Jonas och Abbas, för mamman 

kunde inte arabiska. 

När Jonas får veta att mamman är gravid med tvillingar blir förhållandet till pappan 

ännu tätare. Son och far blir ”Den Dynamiska Duon” – ”Det är såklart pappor som kommer på 

idén.” (M 139) – och de tillbringar mer tid tillsammans. Det som Jonas ser som ett äventyr är i 

själva verket vanliga aktiviteter som pekar på den ekonomiska situationen som familjen har: 

sonen blir en ”pantletare, filmburksöppnare, stativutplacerare” (M 140) medan fadern arbetar 

för att bli känd som fotograf och för att kunna försörja den växande familjen. Att försörja 

familjen är traditionellt sett som faderns plikt och det är en av de egenskaper som Berglund 

diskuterar när han beskriver det goda faderskapet – pappan är den som jobbar och försörjer 

familjen medan mamman tar hand om barnen och hushållet. Även om Berglund analyserar det 

goda faderskapet under 1800-talet finns det många likheter mellan detta tänkande och Abbas 

sätt att bete sig som en pappa. Abbas synpunkt på faderskap är traditionell, han vill vara 

familjens försörjare och stöd men i processen blir han någon som distanserar sig från familjen, 

någon som drar in pengar men som inte längre är delaktig.    

Genom Jonas ögon kan läsaren även se hur en multietnisk familj hade det i 1980-talets 

Sverige. När mamman måste föda ringer Jonas taxin och ”säger adressen och mammors svenska 

efternamn för att taxin ska komma extra snabbt” (M 144). Det som är rörande är att ett barn här 

vet vilka namn eller vilken dialekt som ska användas för att bli hörd eller accepterad. 

Rasifieringen återkommer flera gånger i Montecore när Abbas och Jonas blir förolämpade på 

grund av sin hudfärg och berättaren, med sin vanliga sarkasm, betonar dessa rasistiska 

förolämpningar genom att beskriva dem kort och snabbt, men effektivt: 

Den Dynamiska Duon åker in till stan och medan pappor fotar flanörer på Drottninggatan och 
prisar solglänset i Åhlensklockan samlar du pantflaskor och sitter tålmodigt väntande på 
cykelställ. Bara en gång ropar några fullgubbar: Jävla oljeturkar! och då visar pappor precis hur 
man noga spelar döv, packar ihop sitt stativ och vandrar bort mot Centralen. (M 152) 
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Författaren inleder diskussionen om rasismen i det svenska 1980-talets samhälle genom att 

beskriva korta stunder när mamman eller pappan blir förolämpade i offentligheten. Att pappan 

i citatet ovanför spelar döv betonar även tystnaden som en invandrare håller sig till; det är 

kanske som ett barn skulle tänka sig det, att pappan bara spelade, men Jonas som vuxen (och 

en av de två berättarrösterna i Montecore) formulerar denna scen på just det sättet för att visa 

hur plötsliga och oväntade dessa förolämpningar var. (Diskussionen om hur rasismen speglas i 

de två valda romanerna tar jag upp mer detaljerat senare i uppsatsen, i avsnittet ”Det etniska 

utanförskapet”).  

Pappan försöker integreras bättre i samhället – han skaffar sig en studio där han jobbar 

som fotograf. Sonen beundrar fadern och hans styrka i att skapa ett nytt språk och fånga livet 

på ett fotografi: ”Stackars dom barn som har vanliga pappor, pappor som inte har sina barnögon 

och som inte kan göra magi med vare sig ord eller kameror” (M 160). Pappans affär går dåligt 

när kunderna ser att han är utländsk och inte kan svenska. Abbas försöker anpassa sig och 

integreras, så han börjar lära sig svenska av sonen.  

Trots att du gärna passerade din lediga tid i böckers värld och trots att du vandrade smidigt från 
franska till arabiska till svenska hade du detta grava talfel, som allt oftare väckte din fars 
irritation. Men generellt var er relation mycket fin. Jag intrycktes att du var din fars, medan 
tvillingarna blev mera din mors. (M 169) 

 

I romanen sägs detta av Kadir, som egentligen är fadern som skriver till Jonas i ett försök att 

återskapa deras relation. Pappan/Kadir påstår att Jonas var mer hans son, att de hade mycket 

mer gemensamt än pappan hade med sina andra två barn. Å andra sidan blir deras förhållande 

så småningom kvävande för sonen – pappan ignorerar Jonas och fokuserar på att bygga en 

framgångsrik karriär.  

Ett första steg för att bli framgångsrik är att göra så att svenskarna anser en vara svensk. 

Förutom en massa regler som Abbas har lärt sig från sin fru för att vara svensk ger han namn 

till studion efter Sveriges drottning, som själv hade utländsk bakgrund. Tyvärr är invigningen 

misslyckad och Studio Sylvia blir inte känd: 

Invigningen var en fullständig succé. Eller? Vilka kom inte? 

Journalisterna. 

Förlagspersonerna. 

Konstkritikerna. 
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Drottningen. 

De allra viktigaste tycktes lysa sin frånvaro. 

Här följer en sektion som vi kan namnge ”Studio Sylvias väntan på succé. Vi väntar tålmodigt 
på journalisters uppmärksamhet. Vi observerar tidningar i förhoppning av hyllande recensioner, 
vi korresponderar ännu en serie invitationer till konstkritiker. Resultatet? En monumental 
tystnad. (M 187) 

 

När Abbas, Jonas och Kadir varje dag väntar på kunder i studion fortsätter Jonas med att lära 

ut svenska till de två förstnämnda så att de kan kommunicera med folk i behov av deras tjänster. 

Tiden som Jonas tillbringar med sin far och Kadir i studion och lär dem svenska blir en av de 

lyckligaste för honom. Samtidigt börjar han också se fadern mindre som en förebild och mer 

som en vanlig man som ibland kan vara aggressiv mot sin egen son. Förhållandet mellan pappan 

och sonen blir kallare – pappan tycker inte om Jonas nya invandrarvänner och insisterar på att 

sonen behöver svenska vänner. Abbas bortstötning av Jonas vänner leder till sonens senare 

motstånd och hans starka identitet som invandrare i Sverige snarare än som svensk medborgare. 

Det är nu Jonas börjar betrakta sig själv som arab, inte svensk, och pappan tvingar honom att 

vara mer svensk: ”Och pappor flyger runt och örfilen bränner din kind till rodnad och pappor 

väser: Du är ju svensk, din förbannade jävla idiot!” (M 202) 

Studio Sylvias väntan på succé slutar när Abbas använder en känd svensk fotografs 

namn i hopp om att få kunder. Pappa/Kadir kommer ihåg det eftersom det var just då folk kom 

in och tog bilder på sina djur – och på det sättet kunde Abbas försörja sin familj.  

I romanen kan allteftersom urskiljas två olika perspektiv på de händelser som skildras. 

Fram till ungefär sidan 200, eller drygt halvvägs, kompletterar de två berättarrösterna varandra 

– Kadir och Jonas. Om Jonas påbörjar en berättelse kommer Kadirs röst att förklara eller 

fortsätta berätta samma scen med minimalt ingripande. Så småningom märks dock en skillnad, 

en diskontinuitet i berättelsen – Jonas berättarröst är lugn men obarmhärtig när han förklarar 

sin sanning medan Kadirs/pappas berättarröst blir mer och mer rastlös och bråkig. Kadirs 

berättarröst försvarar Abbas minne för mycket och vet om händelser som bara ägde rum mellan 

far och son. Nu blir det kanske tydligare för läsaren att Kadir faktiskt är Abbas som försöker 

hitta ursäkter för sitt beteende. 

Det mest relevanta avsnittet i romanen som visar det som jag argumenterar för är när 

Kadir och Jonas berättar om studions succé. Kadir fokuserar på vilka problem han hade på 
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grund av att han hade använt en känd fotografs namn medan Jonas, i sitt stycke, fokuserar på 

hur förhållandet med fadern blev sämre. Följande två citat både kontrasterar och speglar 

varandra: 

Bara dagar senare har din far fabricerat en ny studioskylt och börjat klistra hundparkers 
lyktstolpar med fransande reklamlappar: ”Söker du en fotograf för att fota din älskade 
hundälskling? Ring Krister Holmström Abbas Khemiri! Billiga djurfotografier av internationellt 
känd djurfotograf!!!” 
Var din fars nya namn en slump? Såklart kände han till Christer Strömholm, världsceleber 
fotograf och erhållare av Hasselbladspriset. Men med ärlighetens röst informerar jag dig: Din 
far hade INTE ambitionen att parasitera på Christers kunder och rykte. Snarare ville han 
maximera distansen mellan sig och dom fördomar som degraderade svenska araber. Därför 
selektionerade han ett namn som han ansåg attraktivt, professionellt och välkänt. (I boken kan 
du injicera en ordrik insultation till den andre Christers vidrige advokat Hallerstedt som initialt 
förföljde din far med hot om stämning.) (M 228)  
 
Och du minns när pappor fixar nya studioskylten där ”HUSDJURSFOTOGRAF KRISTER 
HOLMSTRÖM” stod med stora bokstäver och ”Abbas Khemiri” med små snirkliga lite under. 
Och snart börjar pappors kundtelefon ringa. Pappor bokar in en svart terrier den 12:e och en 
grand danois den 14:e och nästnästa helg en taxförening som har tävling i Södertälje. Pappor 
börjar fylla almanackan med uppdrag och har inte längre tid för backgammonpartier, 
språkdiskussioner eller fotografcitat. (M 230) 

                             

Kadir berättar hur svårt det var för Abbas att börja jobba på studion och att han inte ville 

använda den välkända svenska fotografens namn för att lansera sin karriär. Dock förnekar han 

inte att detta liknande namn hjälpte mycket och ekonomin blev bättre för familjen. Medan 

Kadirs perspektiv berättar om hur mycket Abbas jobbade för att bli familjens försörjare berättar 

Jonas hur svårt det var för honom att förlora sin vän. Abbas karriär som fotograf lanseras och 

han fokuserar så mycket på studion och på att dra in pengar att han inte märker han tillbringar 

ingen tid med sonen.  

Jonas behövde Abbas som fadersfigur men också som representant för en kultur som 

han kan nästan ingenting om – den tunisiska kulturen. Abbas är den enda Jonas kan prata 

arabiska med eller skämta och drömma med och berätta om allt. När Abbas bestämmer sig att 

bara prata svenska förnekar han sin son ett kulturarv och en plats där Jonas kunde vara 

”khemirisk”, en blandning av sina identiteter. Abbas märker inte sitt besluts konsekvenser och 

dessutom förolämpar han Jonas nya vänner som också hade invandrarbakgrund. Den 

Dynamiska Duon skiljer sig åt dynamiskt och far och son blir sämre på att kommunicera med 

varandra.  
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Jag återkommer till denna relation och hur den ser ut i slutet av romanen i nästa del av 

uppsatsen. Nu är det emellertid dags att undersöka temat med fadern som förebild i 

Pappaklausulen. På sätt och vis kompletterar Montecore och Pappaklausulen varandra – 

Montecore handlar om ett barn som blir ungdom och dömer pappans frånvaro medan 

Pappaklausulen är en sons försök att närma sig fadern och, slutligen, undvika att bli som han. 

Många söner ser sina fäder som hjältar, och så gjorde också sonen i Pappaklausulen. 

Även om boken börjar redan när sonen själv är en pappa och fadern bor i ”det andra landet” (P 

93) finns det flera scener där sonen beundrar fadern och försöker ha ett tätare förhållande med 

honom. Pappaklausulen analyseras utförligare i avsnittet ”Fadern som svikare”, men det finns 

ändå aspekter i romanen som fokuserar på just sonens sätt att se på fadern som en hjälte. Trots 

faderns frånvaro, till exempel, visste alla i familjen att om någon gör illa en familjemedlem då 

kommer fadern att skydda en: ”Det visste sonen. Varje gång som någon hotade hans familj 

förvandlades han [fadern] från säljare till T-Rex.” (P 222) Här tänker sonen detta med en 

beundran som tyder på att sonen är glad att den frånvarande fadern aldrig har upphört att vara 

familjens beskyddare. 

Hela handlingen utvecklar sig runt sonens känslor om att vara pappa. Han verkar inte 

tycka om denna roll och allt som han gör för sina barn offentligt är för att främlingar ska tycka 

att han är en bra pappa, alltså inte som sin egen. En mycket ironisk dialog äger rum mellan 

sonen och mamman när han ljuger om att han älskar att vara pappaledig. Då berättar mamman 

att fadern också brukade älska att vara med barnen när de var små: 

Din pappa älskade det, säger hon. Vad menar du? Att vara pappaledig. Han var hemma med 
både dig och din syster. Han var helt otrolig på det. Han kokade egna puréer på palsternacka 
och morot och var extremt noga med era sovscheman. Det hade jag ingen aning om, säger sonen. 
Har jag inte berättat det? säger mamman. Han var en fantastisk pappa när ni var små. Det var 
när ni blev äldre som han blev lite mer oberäknelig. Jag fattar inte vad du såg hos honom, säger 
sonen. Ni är så extremt olika. Mamman lägger besticken åt sidan. Hon tänker efter. Han smittade 
mig med sitt mod, säger hon. Och sitt förakt för onödiga regler. Hon ler och spanar ut mot torget. 
Men han borde ha valt ett annat yrke. En man med en sådan karisma ska inte åka runt och sälja 
bidéer. Han ska stå på en scen. Eller framför en kamera. Provade han det? säger sonen. Nej. Han 
var helt ointresserad. Det enda han ville göra var att skriva. I alla fall innan vi fick barn. (P 225-
226) 

 

Det finns två märkliga och ironiska inslag i detta citat som tyder på att fadern och sonen liknar 

varandra mer än vad sonen hade trott. Precis som sonen hade fadern två barn, en pojke och en 

flicka. Precis som sonen var fadern en underlig pappa när barnen var små för att senare bli 
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frånvarande (även om sonen ångrar sig och återkommer till familjen). Romanen utspelar sig i 

mitten av sonens tvivel om han på riktigt vill vara pappa eller om det är för svårt för honom. 

Precis som fadern har sonen en stund när han tänker på det och bara sticker, men till skillnad 

från fadern kommer sonen tillbaka och inser att han älskar sin familj för mycket för att överge 

den. Den andra intressanta likheten mellan fadern och sonen är hur båda ville bli författare i sin 

ungdom. Båda ville bli skapare, kända, ha en publik som de kunde dela sina erfarenheter med. 

Efter diskussionen med mamman funderar sonen på att han inte vill fortsätta med sin karriär i 

ekonomi när pappaledigheten är slut. Han ville bli antingen författare eller komiker. Och han 

går upp på en scen och förväntar sig bli känd men slutligen kan han inte uttrycka ett ord och 

situationen blir pinsam. (P 279-282) 

Dessa likheter mellan de två förklarar ganska mycket om den paranoida sonen som är, 

kunde man säga, romanens huvudkaraktär. Sonen växte upp i skuggan av en pappa som han 

inte kunde räkna med, han var tvungen att bli en pappafigur för sin lillasyster och längtade efter 

sin fars kärlek (P 195). Under romanens förlopp betonar sonen att han var tvungen att bli en 

god far utan att ha någon fadersförebild och på grund av att hans far övergav familjen kräver 

sonen alltid validering. Likheterna mellan dem är inte bara nyanserat påpekade i romanen 

genom far och son historier som speglar varandra, utan också genom andra karaktärers tankar, 

som till exempel mamman som drar slutsatsen att ”sonen som är en pappa är lika ointresserad 

av hennes värld som hennes exmake.” (P 233) 

Hela romanen bygger upp en stress hos huvudkaraktären som släpper när sonen 

försvinner. Under händelseförloppet försöker sonen som är en pappa visa alla (föräldrar, sambo, 

andra mindre karaktärer, främlingar, läsarna) att han är en bra pappa, en förebild för sina barn. 

Han gör sitt bästa även om han inte hade någon far som tog hand om honom: 

Istället vill han räkna upp alla saker som han har gjort innan lunch: vaknat, laddat diskmaskinen, 
lagt in en tvätt, fixat något han kallar förfrukost till barnen, lämnat fyraåringen på förskolan, 
hängt en tvätt, tömt återvinningen, gått ned med pappkartonger till containern, tömt bilens 
baklucka på bråte, bytt ut babyskyddet mot en ny barnstol. Ettåringen har varit med hela tiden, 
han har hängt i selen och dräglat. Enda missödet var när pappan skulle slänga igen bakre 
bildörren, samtidigt som han bar på två påsar instruktionsböcker och kvarglömda leksaker, på 
något sätt lyckades han slänga igen dörren på sitt eget lillfinger och nu hade nageln svullnat upp 
och blivit blåsvart. (P 233-234)  
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Sonen klagar kontinuerligt på sina plikter som pappa och försöker alltid framhäva det som han 

gör för sina barn. Samtidigt som han klagar på det eller betonar just hur mycket han gör är han 

medveten om att allt han gör för sina barn är bara för att bli lovprisad av de andra: 

Men han har aldrig gjort något naturligt. Varje gång han gör något tänker han på hur det ska 
uppfattas, han ger sig själv en komplimang för att han tömmer diskmaskinen, han blockar ut 
rösterna som viskar att han hatar det här livet, att tillvaron aldrig har varit såhär tråkig och att 
det enda han vill göra är att resa sig upp och dra. Bara lämna och försvinna. (P 80-81) 

 

Sonen erkänner för sig själv att papparollen är svår för honom, att alla plikter är en börda och 

han skyller alla sina tvivel på fadern som hade samma problem. Sonen hade ingen 

fadersförebild, ingen modell som skulle peka mot den rätta vägen till att bli den bästa fadern i 

världen. Han kämpade inte bara med ett problematiskt förflutet utan också med tankarna att han 

inte kunde bli den pappa som han har alltid drömt att ha.     

När sonen försvinner blir det ganska tydligt för läsaren att han följer faderns mönster. 

Men sonen kommer tillbaka till sina barn. Han kämpar emot alla sina tvivel, sina uppgifter som 

pappa, sitt förflutna och konfronterar sin far. På vägen till flygplatsen berättar sonen allt för en 

far som låtsas inte lyssna eller förstå: ”Jag försökte sticka igår. Men jag kunde inte. Jag längtade 

tillbaka. Jag behövde mina barn. Jag förstår, säger pappan. Kör nu. Du har förstört mycket, 

säger sonen. Men jag är i alla fall inte så sönder att jag kunde lämna min familj. Tack för det.” 

(P 364) 

I Pappaklausulen finns det tecken i berättartekniken på hur karaktärerna förändras eller 

i vilken kontext befinner de sig. Sonen kallas vanligtvis i boken ”sonen som är en pappa”, efter 

det misslyckade försöket att bli komiker är han ”sonen som inte kan försörja sin familj, som 

inte kan få sina barn att sova, som inte kan göra sin flickvän lycklig” (P 282), men sista gången 

han nämns, precis i sista meningen i romanen när han pratar i telefon med sin syster, blir han 

”sonen som inte är sin pappa” (P 365), vilket förvandlar hela romanen till en annan typ av 

bildningsroman – inte om en pojke som genom några olika erfarenheter mognar, utan om en 

man som, trots alla sina problem, inre konflikter och tvivel, blir en pappa som inte liknar sin 

pappa. Romanen handlar mest om relationer mellan familjemedlemmar, maktpositioner i 

familjen eller konflikter med varandra, men i slutändan är Pappaklausulen en berättelse om en 

oroad och förskräckt man som väljer att komma tillbaka till sin familj.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att i Montecore var fadern en förebild för sonen 

när han var liten och allt verkade möjligt när fadern var nära. Under händelseförloppet växer 

sonen upp och socioekonomiska förhållanden påverkar denna relation och hur sonen betraktar 

sin far. Pappaklausulen handlar om en man utan någon fadersförebild som letar efter sin egen 

identitet som pappa och som lyckas uppfylla sina plikter trots sina tvivel. Det här avsnittet har 

i fokus pappan som hjälte för även en frånvarande pappa har någon gång varit den som stödde 

sina barns drömmar på axlarna.     
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6. Fadern som svikare 
 

Den andra aspekten av faderskapet som analyseras i denna uppsats är fadern som svikare, den 

oansvariga föräldern som inte har förmågan att bygga en relation med sina barn. Detta avsnitt 

kompletterar det första avsnittet, inte minst då det ger en bättre bild av hur far och son-relationen 

skildras i båda romanerna i helhet.  

Den aspekt av faderskapet som rör svikande skildras på olika sätt i de två romanerna – 

i Montecore ser sonen fadern i början som en förebild, en hjälte, medan i Pappaklausulen vet 

den vuxne sonen redan att fadern inte kan ta hand om sig själv. 

I Montecore är den största besvikelsen för Jonas när pappan slutar prata khemiriska, 

familjens språk, och försöker förbättra sin svenska för att kunna integreras i samhället och 

uppfattas som en svensk medborgare. Viktigt att uppmärksamma med Montecore är att den 

vuxne Jonas är berättaren som skriver om sina minnen om fadern och därför finns det i texten 

inslag av ironisk metafiktion, och olika proleptiska markörer i berättelsen. Den vuxne Jonas 

börjar berätta om sin pappa på det sättet som lille Jonas såg pappan – som en hjälte – men 

stegvis blir det en berättelse om hur många gånger pappan har svikit sonen utan att sonen insåg 

det. Berättarens förebrående röst tyder på att pappans försök att ta hand om familjen misslyckas 

varje gång: ”Pappans hemkomster. Det finns så många.” (M 129) Sådana löpande kommentarer 

genom texterna visar hur den vuxne Jonas kände om sin relation till Abbas. 

Genom lille Jonas ögon får läsaren veta just hur situationen var hos familjen Khemiri – 

att ekonomin var dålig och mamman inte längre orkade med att ta hand om allt medan Abbas 

försökte bli en känd fotograf: 

Mammor sitter vid köksbordet med sovgrusade ögon och hon är fortfarande svag men orkar 
ändå läsa tidningen, hon sätter ringar runt utbildningar som borde passa pappor perfekt. Hon 
hummar när pappor säger: Snart kommer resultaten från Sverigebilden, älskling. Mammor 
ringar in svenskkurser på ABF och utbildningar till hemspråkslärare och pappor säger: Om jag 
bara får tillräckligt med tid så lovar jag att min nya kollektion kommer att förändra allt. Och 
mammor som fyller franska rösten med maxad ironi: Ja, tid har verkligen varit bristvara. Du har 
ju bott här i… sju år. 

Sex år, älskling. 

Sju år, älskling. (M 149) 
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Diskussionen leder till bråk och några dagar senare får Abbas veta att han inte vann något 

fotografipris. Under åren hade Abbas fått många avslag – ”Frekventa var de myndigheter som 

nekat hans förfrågan om assistans för att starta sin karriär” (M 171) – och hela situationen gör 

att han funderar kring sina egna och sin familjs behov och bestämmer sig för att prata bara 

svenska: 

Ni tar pendeln hem ihop och pappor sitter tysta. Sen över middagsmaten tittar pappor på 
mammor och säger: Jag har bestämt mig. Nu är det slut på icke-svenska. Du har rätt. Från och 
med nu ska vi BARA tala svenska. Både här och i studion. Tvillingarna ska inte förvirras i 
språkens mångfald! Nu är det slut på franska, slut på arabiska. Jag måste göra min svenska 
seriöst impeccable för att garantera min studios fortsatta överlevnad.  

Mammor som applåderar och du som protesterar och pappor som plötsligt låtsas inte förstå vare 
sig arabiska eller franska invändningar. Svenska, min son. Nu det är svenskan vi snackar! (M 
199) 

 

Han börjar ta lille Jonas med sig överallt och de blir ”Den Dynamiska Duon” medan mamman 

tar hand om tvillingarna. Abbas ber lilla Jonas om hjälp så att både han och Kadir lär sig svenska 

flytande utan att uppmärksamma att lilla Jonas ville använda khemiriska och känna sig närmare 

sin arabiska bakgrund. Jonas börjar hata det svenska språket och svenska sedvänjor i allmänhet 

och vill hellre lära sig mer om arabiska – det som Jonas ville var att tillhöra någon grupp och 

för honom var det tydligt att han inte ville vara svensk. Abbas å andra sidan ville att hans barn 

skulle omfamna den svenska kulturen och bli framgångsrika i samhället som hade förnekat 

honom chansen att bli en konstnär: 

Och bara en gång, precis innan Kadir åker hem försöker du övertala pappor att svenska faktiskt 
är värsta arabhatarspråket och pappor frågar suckande varför och du hinner bara ge ett exempel: 
Vad sägs om svenska uttryck som Fy farao? Vad är det mer arabhatande än det? Och pappor 
flyger runt och örfilen bränner din kind till rodnad och pappor väser: Du är ju svensk, din 
förbannade jävla idiot! (M 201-202) 

 

Den Dynamiska Duons förhållande börjar förändras så småningom, huvudsakligen på grund av 

deras olika intressen – sonen vill närma sig fadern genom att visa sin lojalitet till sina arabiska 

rötter och fadern blir rasande när sonen inte förstår att – i pappans åsikt – bör Jonas vara och 

bete sig som en svensk för att kunna bli framgångsrik i Sverige. Abbas tycker att hans metoder 

för att lära Jonas att glömma bort sin arabiska bakgrund är de rätta, men han inser inte att hans 

attityd innebär ett svek mot sonen:  
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Och förresten innan jag glömmer: om du envisas med att ta upp en viss örfil som din far råkade 
delegera dig vill jag påminna dig om sanningen. Det var en ”örfil” som vi snarare kan kalla en 
”klapp mjukare än en tröjpresent på julafton”. Och den var för din egen skull, memorera det. 
(M 202) 

 

Även många år efteråt, när Abbas skriver till Jonas men låtsas vara Kadir, försöker han hitta 

ursäkter för sitt beteende och säga att det var för Jonas skull. Detta visar också att Abbas inte 

försöker förstå eller kommunicera med sin son, utan att han vill bevisa att han hade rätt och att 

allt har varit ett missförstånd.  

Lilla Jonas förklarar svenska för både Abbas och Kadir genom att skriva några regler 

om svenska språket som snabbt blir stereotyper om svenskar: ”Minnesregeln 7. Vad älskar 

svenskar mer än produkter från mejeriet?” (M 209) eller ”Minnesregel 8. Svenskarna är också 

Klimatfolket? Eller? Jo, kanske. JA!!! Snö och is är centralt i förståelsen för svenskarnas värld.” 

(M 210) Jonas börjar stereotypisera svenskarna på samma sätt som svenskar stereotypiserade 

araber och ser inte sig själv som en del av den svenska kulturen även om hans mamma är svensk.  

För att bli mer framgångsrik med studion byter Abbas skylten mot en där det står att 

studion tillhör en man som kallas ”Krister Holmström” och som liknar en välkänd svensk 

fotograf, vilket leder till att han får fler kunder. Studion får mycket att jobba med medan Jonas 

saknar att tillbringa tid med sin far: ”Pappor börjar fylla almanackan med uppdrag och har inte 

längre tid för backgammonpartier, språkdiskussioner eller fotografcitat. Den Dynamiska Duon 

splittras och det är tur att Melinda finns.” (M 230) 

 Faderns framgång var ett annat skäl till att far-son relationen blev sämre. Den vuxne 

Jonas berättar hur lilla Jonas trodde på allt hans pappa sade till honom, som till exempel att 

både Khemiri och Bergman betydde samma sak, mannen från berget, och att föräldrarnas kärlek 

inte var en slump utan att det fanns ett mönster. Den vuxne Jonas fortsätter med att berätta att 

under sommaren 2001, när han var i Tunisien, fick han veta att Khemiri faktiskt betyder 

alkoholist och sonen blir besviken igen när han inser att Abbas hade ljugit för honom: 

[…] du berättar förstås historien om dina föräldrars första möte och symboliken i deras namn, 
mammor Bergman och pappor Khemiri. Och Faiza skrattar och låter dig slå upp Khemiris 
bokstäver i hennes arabiska lexikon och du slår upp KH och du hittar KH-M och du hittar KH-
M-R. Och du inser att konsonanterna utan sina vokalljud betyder… alkoholist. Och du minns 
att du då, sittande där på den bruna soffan med runda ciggbrännhål, tänker att inget är mönster, 
att allt är en slump och du lovar dig själv att sluta leta och sluta sakna pappor. (M 235-236) 
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Med studions framgång kommer också Abbas förändring – han har en annan attityd och börjar 

kräva mycket mer från Jonas, som blir mer och mer förvirrad om sin egen identitet. Abbas tjatar 

på Jonas och på sitt eget sätt försöker han lära Jonas att man alltid måste vinna, besegra allt. 

Det som Abbas inte noterar är att Jonas attityd också har ändrats och sonen lyssnar inte längre 

på det som pappan säger: ”För av någon anledning är det svårt att höra pappor som har lämnat 

sin vackra khemiriska där alla språk blandades med alla tills ingen utomstående förstod.” (M 

238) Det viktigaste med Abbas besatthet med framgång är att förstå att han ser allt med en 

invandrares ögon – han vet hur svårt det är att integreras i ett annat samhälle, särskilt ett som 

inte delar ens traditioner eller religion. Det som verkar vara en pappas besatthet med framgång 

är bara en människas försök att få samhällets respekt genom att fylla alla kriterierna, sociala 

och ekonomiska, för att vara svensk: 

Snart kommer vi nog kunna omlokalisera vår adress till innerstadens Östermalm, mina barn 
kommer leka med barn till helsvenska journalister och politiker! Mina tre söner kommer bli som 
vanliga svenskars generalitet! Inget utanförskap kommer någonsin att smitta deras själar! Dom 
kommer excellera sina mentaliteter och spela tennis och öva piano och bära prydliga kragtröjor 
och diplomeras med högsta betyg och drapera sig i skräddarsydda Bosskostymer. (M 273) 

 

Abbas klasstillhörighet spelar en viktig roll för hur han vill uppfostra sina barn: som en del av 

medelklassen, drömmer Abbas om att bo i Östermalm och höra till samhällets eliter och rika. 

Han tror att det enda som hindrar honom från att nå sina drömmar är fördomar om invandring. 

Diskussionen om utanförskapet tar jag upp i ett eget avsnitt (”Det etniska utanförskapet”) där 

jag kort analyserar hur detta skildras i båda romanerna. Skälet till att pappan förändras är hans 

rädsla att hans barn, som inte är ”helsvenska”, kommer att marginaliseras och inte njuta av allt 

som det svenska systemet har att erbjuda på grund av deras arabiska bakgrund. Just den här 

rädslan och besattheten med framgång blir anledningarna till att Jonas distanserar sig själv från 

den som Abbas har blivit och sonen härmar, istället, den Abbas som höll sig nära sina rötter. 

Gamla Abbas fortsätter vara en manlig förebild för Jonas, men Jonas har det svårt att 

kommunicera med den nya Abbas, som försöker skapa en svenskhet sonen inte tycker om. 

Abbas nya förväntningar på sina barn krockar med Jonas nyfunna nyfikenhet för allt som har 

med arabiska att göra och implicit med den gamla Abbas. Medan Abbas blir mer och mer 

fokuserad på studion blir Jonas vän med två barn med utländsk bakgrund: Melinda och Patrik.  

 I denna far-son relation kan faderns maskulinitet utläsas som den hegemoniska medan 

sonen inte har någon kontroll över det som händer i deras förhållande. Pappan brukar vara 
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verbalt aggressiv mot sonen, ibland slår han sonen eller straffar honom på grymma sätt för att 

”uppmuntra” sonen. Pappan är den som bestämmer för sonens skull och sonen försöker, med 

tiden, närma sig och härma pappans attityd i början, när Abbas pratade khemiriska och 

tillbringade tid med Jonas. Faderns hegemoni över sonen förverkligas genom att även låsa in 

sonen i ett mörkt rum så att Jonas inte ska vara rädd längre. Denna händelse kommenterar Kadir 

i en fotnot där han säger: ”Hm… Läsaren inser väl här att dom fåtaliga gånger som du inlåstes 

i mörkrummet var din fars metod att vänja dig vid rädsla? Det var inget din far njöt av att göra. 

Kanske ångrar han detta också.” (M 244) Ålderns spelar en viktig roll i denna period av 

förhållandet mellan Abbas och Jonas. Pappan är ju äldre och har makt över sonen, makt som 

han använder för att skrämma och för att straffa Jonas varje gång han tycker att sonen är inte 

tillräcklig modig. Abbas syn på maskulinitet anknytas också till hans aggressivitet mot sonen, 

han njuter av att vara makt över någon och att sonen, vid den åldern, inte kunde slå tillbaka. 

Anderssons uppsats analyserar maktordningarna i Montecore och hur karaktärerna formas vid 

intersektionerna av makt, klass och etnicitet.  

Dessa händelser och Abbas nya attityd leder till att Jonas ser fadern som en fiende, som 

en människa som inte förstår honom längre och som vill sabotera hans försök att närma sig sin 

fars språk och kultur. Jonas som tonåring har ett mer radikalt tänkande när det gäller sin 

identitet: det finns vi, invandrarna, och de, svenskarna. Han accepterar inte att han tillhör två 

världar, han letar efter och skapar en egen identitet och maskulinitet medan ”Pappor vägrar 

välja sida. Pappor är fega svikare” (M 291) 

För tonåringen Jonas var det värsta hans far gjorde att försöka integreras i det svenska 

samhället. Då blev fadern en svikare och det var det som övertygade Jonas att han själv måste 

kämpa för sin existens i en kultur som inte förstod honom. Jonas betonar att hans kamp är 

viktigast för honom och åldern spelar också en viktig roll – han var en tonåring som försökte 

skapa en identitet som inbegriper hans maskulinitet, hans arabiska och svenska bakgrund och 

hans egna drömmar i ett samhälle där han kände sig missförstådd. Å andra sidan vill Abbas visa 

sina barn alla möjligheter som finns för dem, som har en svensk mamma, i Sverige, och stödja 

dem att hitta det som han tycker är framgång. Men Jonas tycker inte om Abbas förändring och 

tycker att fadern är svag: ”Och så finns pappor. Som fortsätter le vänligt mot svenska hussar 

som vill få sina pekingeser fotade. Som vägrar vara en del av den blattiska kampen. Som bara 

tittar på dig med sorgligt fega ögon när du gör ditt bästa för att väcka hans engagemang.” (M 

295) 
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Jonas märker inte att Abbas kämpar sin egen kamp också, kampen att bli accepterad i 

ett annat land och att ge sina barn det bästa han kan, att vara en god pappa genom att bli 

försörjaren. Även efter år av att ha bott i Sverige och ha varit en exemplarisk medborgare blir 

Abbas studio vandaliserad och detta är den sista rasistiska händelsen som Abbas kan uthärda: 

”Sen den dagen blir pappor statyer framför tv:n”. (M 301) Detta leder till Abbas alienation från 

både familjen och omgivningen tills han slutligen försvinner: 

Fyra veckor senare försvinner pappor rent fysiskt. Mammor går från ilska till oro till raseri till 
tårsamtal med vänner, till ilska tillbaka till oro och sedan bara en hjärtskärande sorg som bleker 
kinder och får mammor att börja äta piller som hjälper till med sömn och ibland fryser rörelserna 
så att det kan ta en kvart att slänga en soppåse i sopnedkastet. Studiolokalen är uppbrunnen, 
pappor har packat sina slitna resväskor och lämnat familjeansvaret bakom sig. (M 303-304) 

 

Efter Abbas försvinnande börjar Jonas sakna honom och härma sin pappa: ”Paradoxalt nog är 

det i sin frånvaro som pappors närvaro växer sig starkare än någonsin” (M 319). Jonas formar 

en grupp av missanpassade tonåringar som träffas i hans pappas studio och diskuterar den 

politiska situationen radikalt. De tycker att de själva är demonstranter mot ett system som har 

förnekat dem deras rättigheter och Jonas håller en utläggning om deras situation. Den vuxne 

Jonas beskriver denna scen som om det hade varit trupper som hade kommit för att höra honom 

prata medan Kadir (pappan, som faktiskt var i studion tillbaka i Sverige när mötet ägde rum) 

säger att ”INGEN HADE JU ÄNTRAT STUDION! Det fanns inga ’trupper’. Det fanns bara 

du och dina tre förtappade vänner. Melinda, Imran och Patrik satt på sina golvkuddar medan du 

höll ett långt tal där du smutsade din far och vinkade till en osynlig armé.” (M 328–329) 

Abbas frånvaro påverkar Jonas på så sätt att han hittar på saker och spelar roller för att 

kunna undvika tänka på sin pappa. Jonas frustration med allt gör att han blir arg på systemet 

och skyller situationen på sin försvunna fader.  

En till händelse som leder till att far och son inte längre kommunicerar är att Jonas nya 

grupp börjar vandalisera och skriva texter på väggar i stan. Fadern följde efter dem och skrämde 

dem genom att hjälpa polisen hitta förövarna. Melinda, tjejen Jonas var kär i, blev gripen och 

tog på sig skulden så att de andra skulle slippa fängelse: 

Men du måste tro mig om en sak. Det var inte din far som ringde polisen. Att han 
korresponderade sina fotografier till polisen är en annan sak. Han gjorde det i hämndens töcken. 
Han gjorde det i sviket temperament. Han gjorde det för DIN framtida omsorg. Han var mycket 
noga med att inte inkludera dom foton där du dokumenterades med pensel. Endast Patrik, 
Melinda och Imran exponerades. Och detta är tre personer som ändå inte är värda din eskort. 
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Det är tre som borde veta bättre än att uppmuntra min sons förvirrade fantasi! Om dom försöker 
kultivera frön av utanförskap i min sons huvud är detta priset man får betala! (Detta var din fars 
ord)” (M 334-335) 

 

Att pappan hade att göra med Jonas vänners arrestering fick både mamman och Jonas veta 

genom att upptäcka ett kuvert med negativ som ”föreställer en tvärtomvärld av nattliga färger 

där min blåa panterrygg penslar en pendeltågsperrong, Melinda och Imran målar Sergels torg, 

Patrik skriver Blattemakt på ett trappsteg” (M 337), vilket bevisar att Abbas hade ljugit för dem. 

Andra negativ visade också nakna kroppar och Abbas förnekar att han har varit otrogen för att 

sedan erkänna allt: ”Inte kan du bli arg för en liten vit lögn och några misstag? […] jag gjorde 

det för vår sons bästa och dom där kvinnorna var för länge sen och betydde ingenting.” (M 

338). Men mamman kastar ut honom ur lägenheten och ur deras liv: ”När pappor kommer hem 

från SL den kvällen står väskorna redo i hallen, fyllda med slipsar, strumpor, kalsonger, 

skjortor, byxor och t-shirts – alla omsorgsfullt punkterade med åtminstone ett eller två saxhål.” 

(M 337) Senare i romanen berättas det att Abbas, tillbaka i Tunisien, jobbade med pornografiska 

fotografier för att tjäna pengar. (M 346) 

Vid romanens slut blir det tydligt att Kadir är faktiskt Abbas som försöker prata med sin 

son och att han själv lever i en egen fantasi, precis som han anklagade sin son för. Kadir-Abbas 

skriver till den vuxne Jonas att fadern är en känd fotograf som har lämnat Tunisien och nu 

jobbar med allvarliga politiska situationer, som till exempel krig eller negativa miljöeffekter: 

Kan du gissa vart din far reste? På sin ålders höst reste han ut i världen för att viga sitt liv åt 
försvarandet av dom svaga. Sen denna dag har han inte ödslat en enda fotoruta på vare sig 
husdjur, turistiska humormotiv eller slöjinspirerad erotik. Istället presenterar hans ständigt 
växlande aliaser foton av amerikanska krigsförbrytelser i Afghanistan, afrikansk krigstragik och 
negativa miljöeffekter av multinationella företag. […] 

Däremot vet han med magnifik säkerhet att han ALDRIG kommer låta sig duperas till 
anpassning. Aldrig mer kommer du se honom kompromissa sig själv i jakten på finanser. Det 
är inte värt det. Och kanske är detta en upptäckt som din far gjorde för sent i sitt liv… (M 349-
350) 

 

I just det ovanstående fragmentet blir det klart att Abbas kände sig förminskad i Sverige, att 

hans maskulinitet och auktoritet marginaliserades och att hans utanförskap ledde till år av 

förvirring. Han ville att hans söner skulle slippa allt detta men hade inte förmågan att förklara 

det här för sin familj. Dessutom har han varit otrogen och skadat sin son genom att inte 

acceptera Jonas vänner. I sitt försök att integreras i det svenska samhället och hitta sin egen 
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maskulinitet har Abbas förstört förhållandet med mamman Pernilla och sina söner. En annan 

aspekt av detta är att Abbas lever i en fantasi där han är en känd fotograf som reser världen runt 

och bidrar till internationell förändring genom att exponera missförhållanden i olika länder.  

Romanens epilog avslöjar lite mer om Abbas-Kadir och kompletterar hela gåtan som 

Abbas som karaktär har blivit. Kadir förnekar att han är Abbas som skriver till sin son och 

försöker förklara alla misstag som Abbas gjorde genom att säga att Abbas var missförstådd: 

Du skriver: ”Alla hävdar de att Kadir inte bara var pappas bästis från barnhemstiden. Han var 
också en alkoholiserad spelmissbrukare som försvann spårlöst någon gång i början av nittiotalet. 
Enligt ryktena ska han ha hängt sig efter en gigantisk pokerförlust. Stämmer detta verkligen? 
Hur påverkade detta min far? Var det i själva verket denna tragiska händelse som fick honom 
att gå in i den djupa…” 

Detta är INTE SANT! KADIR LEVER! KADIR HAR EXCELLENT VIGÖR! Vem skulle 
annars skriva dig dessa bokstäver? Det är INTE din far som har startat ett litet hotell i Tabarka, 
det är INTE din far som surfar världsnätet och laddar ned komediserier. Det är INTE din far 
som har startat en e-postadress i sin före detta väns namn i ambitionen att återfinna sin relation 
till sin son. Det är jag Kadir som skriver dig detta. FÖRSTÅTT? (M 358-359) 

 

Romanens slut tyder på Abbas alienation och kontrasterar med romanens början, där Abbas var 

en charmig ung man som ville kämpa för sina drömmar. Ungdomens drömmar har blivit 

ålderdomens fantasi, en säker värld där han kan skydda sig själv från alla besvikelser och från 

att erkänna att han har blivit en besvikelse för sin familj.    

Pappaklausulen speglar också en sådan typ pappa som använder sin fantasi som ursäkt 

för att undvika verkligheten – att hans familj i Sverige inte behöver honom och att han inte 

längre spelar en traditionell fadersroll i deras liv. Karaktärerna i Pappaklausulen har, som 

nämnts, inga namn och blir på ett sätt arketyper – karaktärerna är viktiga för att spegla 

relationerna mellan dem, för att generalisera snarare än individualisera sådana problemen som 

vilken familj som helst kan konfrontera när som helst.  

Från romanens början får läsaren veta att fadern i Pappaklausulen är en oberäknelig 

förvirrad man som besöker familjen i Sverige då och då för att undvika betala skatt i landet där 

han bor. Det finns ett arrangemang mellan far och son – pappaklausulen – och sonen tar hand 

om allt för sin far (boende, pengar) under tiden han är på besök (P 25). Sonens berättarröst dock 

tyder på att fadern inte kan ta hand om något och inte ens bryr sig om att städa sonens kontor 

efter sina besök: ”Han inbillar sig att om bara pappan ser sakerna så finns det en större chans 

att han inte lämnar kontoret i samma skick som förra gången. Och gången innan det.” (P 11) 
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Sonen själv är en pappa, en paranoid man som behöver validering från alla att han gör 

ett bra jobb som far. Samtidigt vill han visa för sin egen far att han är en bättre pappa än han 

hade, att han tar sin roll allvarligt och aldrig kommer att lämna sina barn. I det följande tar jag 

först upp temat med fadern som svikare och sedan temat med sonen som pappa som försöker 

att inte svika sina barn.  

I Pappaklausulen finns det olika uttryck som beskriver varje karaktär genom att belysa 

rollerna de spelar för varandra, och fadern beskrivs ibland som ”en farfar som är en bortglömd 

pappa” (P 29). Ordet ”bortglömd” kan kanske tolkas både som att han glömde att vara en far 

till sina barn och som att barnen har glömt hur det är att ha en pappa. Sådana beskrivningar 

fortsätter genom hela texten och betonar olika aspekter av samma människa och de olika roller 

som de spelar för varandra. 

Fadern som läsaren möter i texten är en man som älskar sin dotter men tycker att sonen 

är misslyckad på grund av att han inte jobbar med något som gör att han tjänar mycket pengar: 

”Riktiga ekonomer har kontor högst upp i skyskrapor, med fin utsikt, sexiga sekreterare, 

kaffemaskiner med massa kapslar och smaksatt bubbelvatten på kylning.” (P 53) Dessutom kan 

fadern inte urskilja mellan barnens röst i telefon, vilket visar hur dåligt han känner dem:  

Hallå? Hej, pappa, säger ett av hans barn. Han vet inte riktigt vem, för deras röstar är så lika 
varandra. Har allt gått bra? Säger rösten. Jag är trött, säger pappan. Mycket trött. Vi blev lite 
oroliga, säger rösten. […] Okej, säger rösten. Jag är pappaledig nu om du vill ses? Mm, säger 
pappan när han förstår att det är sonen och inte dottern. (P 51) 

 

Fadern känner att det enda som spelar roll är om någon är framgångsrik i sin karriär, som till 

exempel hans dotter som han är mycket stolt över bara för att hon jobbar som PR-ansvarig och 

bor i Vasastan – status och pengar betyder allt för fadern, som inte inser att dottern är olycklig. 

Innan han träffar sonen, som han inte uppskattar, kommer han ihåg hur sonens barndom såg ut 

när de var tillsammans och sålde saker nära Åhléns, i Stockholm: 

Här stod pappan och sonen på helgerna och sålde saker, dom sålde egenimporterade klockor, 
dom sålde parfymer som hette nästan samma sak som parfymerna inne på Åhlens, dom sålde 
acid-klistermärken som skramlande plastögon som pappan hade köpt vid suckarnas tunnel. När 
det närmade sig skolstart sålde dom pennskrin och luktsuddgummin, när det var påsk sålde dom 
minimalt små uppskruvbara påskkycklingar i pastellfärger och även om sonen inte har sagt det, 
så vet pappan att det var en ovärderlig läxa som sonen fick redan som tolvåring. Sonen förstod 
att ingenting i livet är gratis, han lärde sig den ädla konsten att sälja något till en person som 
inte ville ha det, han lärde sig att förhandla med människor som försöker pruta, han lärde sig 
hur man sparkar en banankartong och stänger en attacheväska på mindre än två sekunder och 
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han lärde sig att regler är regler, men vissa regler går att tänja på och utan den insikten hade 
sonen blivit lika rädd för världen som sin mamma. (P 86) 

 

Det som pappan tänker på låter som en egenskapad livsfilosofi som han använder för att gömma 

svårigheterna som sonen hade medan han växte upp. Fadern lever i sin egen fantasi där allt är 

perfekt med barnen, de har den bästa tänkbara relationen och han vet allt om dem. I verkligheten 

är det tvärtom och fadern använder sina lögner för att undvika att konfrontera situationen – hans 

relationer med barnen är dysfunktionella och de undviker att prata om sina svårigheter med 

honom: 

Jag har två barn, säger farfadern. En son och en dotter. Dottern är mycket framgångsrik och 
jobbar med PR. Hon bor i Vasastan. Hon försöker alltid ge mig nya mobiltelefoner, såna med 
internet och väderprogram. Men jag säger att jag trivs bra med den här. Killen bakom kassan 
nickar. Han har hittat meddelandefunktionen. Han knappar in koden som ska fylla på 
kontantkortet. Min son är redovisningskonsult, säger farfadern. Killen bakom kassan nickar. Vi 
har en väldigt bra relation. Vad roligt, säger killen bakom kassan. Det är det inte många som 
har. Här, nu ska den funka. Lycka till. (P 88) 

 

Att fadern inte bryr sig om omgivningen och familjen framgår i den del av romanen där han 

träffar sin son och barnbarnen men kan inte vare sig namn eller ålder: ”Där står hon. Hans 

bedårande barnbarn. Hon är så stor. Hon är så liten. Hon måste vara någonstans mellan tre och 

sex år.” (P 90) Sonen har två barn, en flicka och en ettaårig pojke, och faderns reaktion när han 

träffar dem är att börja berätta och överdriva historier som han påstår är sanna. Fadern klagar 

på att han är sjuk och har mått dåligt under den senaste tiden och sonen försöker ta upp 

diskussionen om klausulen, att han inte längre vill ta hand om allt åt sin far. Även om romanen 

har en tredjepersonsberättare följer denna berättare karaktärernas tankar, vilket inte minst 

framkommer i skildringen av ett möte, där deras upplevelser starkt kontrasterar mot varandra:    

Pappan tittar uppfordrande på farfadern. Till att börja med, säger farfadern. En ostmacka är 
ingen lunch. Och vad menar du? Ska jag tacka min egen son för att han köper en sur kopp kaffe 
och en smulig gammal ostmacka? Vad är nästa steg? Ska jag börja betala för att du håller koll 
på min post när jag är borta? Kommer du fakturera mig för att du gör min deklaration? Ska du 
ta betalt på att du bokar mina flygbiljetter? Farfadern tystnar. Han försöker var större än hans 
sons snålhet. Han vill visa med gott exempel hur en riktig man beter sig i världen, och en riktig 
man bjuder inte sin pappa på äckligt kaffe och möglig ostmacka och förväntar sig ett tack. 
Särskilt inte om han är äldsta sonen. Äldsta sonen ska se det som ett privilegium att ta hand om 
sin far. (P 92-93) 

 
Farfadern dricker sitt kaffe och äter sin smörgås. Ingen säger något. Pappan försöker starta en 
konversation. Farfadern svarar enstavigt. Pappan försöker igen. Farfadern slutar svara. Det är 
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som att kasta ned ord i ett slukhål. Det är som att ställa frågor till en parkeringsautomat. Dom 
sitter tysta. (P 96)  

 

Det man som läsare märker, förutom att fadern har en fantasifull beskrivning där man förstår 

att han tycker sig ha en seriös konversation med sonen när det faktiskt inte händer, är att faderns 

syn på maskulinitet kopplas till sonens ansvar för fadern. Vidare i romanen oroar sig sonen för 

att han inte är en bra pappa och detta anknyter också till sonens syn på maskulinitet medan 

fadern tycker att ”en riktig man” är den som inte bara tar hand om föräldrarna utan också någon 

som har gott om pengar och erbjuder mer än en ostmacka för lunch. I jämförelse med Montecore 

är relationen far-son i Pappaklausulen en kamp mellan vem som har hegemonin i detta 

förhållande. Sonen i Pappaklausulen har vuxit upp i faderns skugga, men han gör sitt bästa för 

att inte härma fadern, och fadern tycker att sonen är utan värde på grund av att han saknar 

pengar och status i samhället. 

Sonen har alltid tagit ansvar för pappan och försökte ta hand om honom och lyssna varje 

gång han klagade på något. Under sonens ungdom blev fadern mer och mer beroende på sonens 

stöd, särskilt när han var utomlands. Och sonen hjälpte honom alltid, utan att fråga eller förvänta 

sig något i gengäld. På sätt och vis blev han en sökande son, en ung man som längtade så mycket 

efter att ha en farförebild och validering från den som hade lämnat honom att han gjorde allting 

pappan sade. Thulé diskuterar i sin uppsats hur pappan är som en läromästare när det gäller 

sönernas identitetsskapande, en pappa bekräftar sonens manlighet och ger en fadersförebild.42 

Fadern i Pappaklausulen hjälpte inte sonen på något sätt; dessutom har han ingen respekt 

för sin son och han motiverar det genom att säga att sonens flickvän försörjer honom: ”Du är 

inte vuxen, säger pappan. Du kommer aldrig att bli vuxen. Den som byter blöjor och lever på 

sin frus pengar är ett barn.” (P 187) Den här repliken kommer som svar när sonen förklarar för 

fadern att i deras förhållande skulle inte en ta hand om den andra utan att de skulle bete sig som 

vuxna: ”Först var jag barn och du vuxen. Sen blev jag vuxen och du barn. Vore det inte 

fantastiskt om vi någon gång innan det är för sent kunde vara vuxna med varandra?” (P 187) 

Fadern förstår inte det som sonen vill förklara och svarar på ett aggressivt sätt som tyder på att 

fadern har en traditionell syn på hur en familj skulle se ut. Intressant är att fadern är en hycklare 

som inte märker att han själv inte kunde försörja sin familj och valde att lämna dem istället. 

                                                             
42 Susanna Thulé, Att förvänta sig en pappa. En intersektionell studie av fyra samtida författares farskildringar, 
2011, s. 26 
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Huvudkonflikten mellan far och son består av att sonen inte längre vill ta hand om 

faderns saker, han vill avbryta klausulen: ”Sjutton år. Det här har pågått i sjutton år. Det är 

längre tid än han tog hand om oss.” (P 167) Under deras möte försöker sonen övertyga fadern 

att det här inte kan pågå längre på grund av hans ansvar för sin egen familj och sina barn, men 

fadern förstår inte detta. Fadern tycker att sonens huvudplikt är gentemot fadern och sedan till 

de andra, särskilt på grund av att det var sonen som sålde faderns lägenhet (och använde 

pengarna) när fadern flyttade utomlands: 

Det här funkar inte längre, säger pappan. Vad är det som inte funkar? Säger farfadern. Det här. 
Alltihop. Att du bor hos mig. Att jag hjälper dig med allt. Jag bor ju inte hos dig? Säger 
farfadern. Jag bor ju på ditt kontor. Exakt. Det är det som inte funkar, säger pappan. Jag är ju 
bara här två gånger om året? Två gånger om året, två veckor varje gång, det blir en månad per 
år som jag inte kan jobba, säger pappan. Du är väl pappaledig? Säger farfadern. Nu ja, säger 
pappan. Men inte om ett halvår. Farfadern stirrar på sin son. Innan du åker vill jag ha tillbaka 
nycklarna, säger pappan. Men var ska jag bo? Säger farfadern. Hos er? Det blir för trångt, säger 
pappan. Och jag tror ingen av oss skulle överleva det. Ska jag ta in på hotell? Vill du att din 
egen far ska bo på hotell? Är det det du vill? Att jag ska betala hotell för att få chansen att träffa 
mina barnbarn? Kastar du mig ut på gatan som en gammal hund? (P 97) 

 

Precis som sonen har betonat beter sig fadern som ett barn som inte får exakt det han vill när 

han vill utan att märka att sonen redan har gjort allt möjligt för honom under en lång tid. Sonen 

blev van vid att vara vuxen efter att fadern försvann och tog över rollen som pappa i deras familj 

för att bli en förebild för sin syster: ”Varför blev syrran så välfungerande? Kanske för att hon 

var så liten när pappan stack. Kanske för att hon var skapt för att klara det här livet. Kanske för 

att sonen som var en storebror blev pappan som pappan aldrig var.” (195) Sonen var tvungen 

att bli som en pappa åt sin syster och när fadern behövde någon att hjälpa honom med allt, då 

var sonen den som tog ansvar för honom och ordnade allt precis som en pappa. Han var tvungen 

att spela en viss papparoll när han tog hand om systern och gjorde för henne allt som han trodde 

en pappa skulle göra. Han försökte vara en modern pappa, som Helena Wahlström beskriver i 

sin forskning, och skapade en attityd som var helt annorlunda från deras pappas beteende. Sonen 

tog ansvar för allt och han skyddar systern alltid, även som vuxna. Varken mamman eller 

systern hade dessa förväntningar från honom, men sonen valde i alla fall att fylla pappans roll 

i deras familj. När han själv blev pappa började han också undra om han skulle försvinna precis 

som sin far på grund av att han inte hade haft en fadersförebild i livet. Det är därför han alltid 

behöver valideras av alla som ser honom ta hand om barnen – för att försäkras och uppmuntras, 

för att kunna fortsätta spela papparollen.  
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När sonen har sina egna barn och är pappaledig tvivlar han på att han kan vara en god 

pappa åt sina barn utan att ha haft någon förebild. Sonen är faktiskt den enda karaktären i 

Pappaklausulen som verkligen funderar kring det goda faderskapet som Tomas Berglund 

beskriver och hur han kan vara en god modern pappa. I sitt försök att inte bli som sin pappa blir 

sonen i Pappaklausulen även löjlig ibland genom att lära sina barn saker som inte är relevanta 

för dem: ”Han tar fram tidningen och visar en bild på Filippinernas president. Han förklarar vad 

upplopp betyder. Han säger att humanitära insatser är det som behövs när människor har jätteont 

om mat. Fyraåringen nickar och ser ut att förstå.” (P 37) Han överdriver försöken att vara en 

god pappa på grund av han inte vet hur en pappa ska vara eller bete sig. Han söker validering 

från andra och undrar om han verkligen gör sitt bästa som pappa: 

Allt han vill är att dottern ska titta på honom och tycka att han är rolig. Och att hennes kompisar 
ska tycka att han är en bra pappa. Och kompisarnas föräldrar. Och förskolepersonalen. Och 
städaren. Han krånglar av sig skoskydden och på väg ut mot vagnen, med en halvsovande 
ettåring i famnen, tänker han på hur sjukt det är att han inte ens kan lämna på förskolan utan att 
känna kravet på prestation och det blir ännu ett bevis på att han är sönder, på att han inte fungerar 
som alla andra, på att något måste ha hänt i hans historia som kan förklara varför han har så 
svårt att göra saker som vanliga människor gör helt utan ansträngning. (P 39) 

 

Sonen är alltid osäker på hur man ska vara som pappa och skyller detta på sin egen far som inte 

var där som förebild. Det är därför sonen har en annan inställning än den han tyckte att fadern 

skulle ha haft – detta kan knytas till Helena Wahlströms undersökning om att nya fäder vill vara 

där för sina barn och vill skapa ett annat sorts faderskap än det de växte upp med. Sonen kan 

inte ens förklara för sig själv varför han gör det han gör, men alla dessa omtänksamma små 

saker han gör för sina barn tolkar han som sitt behov av att vara en bättre far än sin pappa: ”Han 

är i alla fall en tusen gånger bättre pappa än han som borde varit här klockan tio och som 

fortfarande inte dykt upp. Ja. Han är bra. Han kan det här. Trots att ingen har lärt honom.” (P 

79) Detta citat kan tolkas som att en pappa har två plikter: att uppfostra sina barn och att lära 

sina söner att vara en far. En närvarande far kan vara en god eller dålig pappa, men en 

frånvarande far kan inte vara någon sorts förebild för sina barn och det är det som fadern i 

Pappaklausulen gjorde fel – han gav inte sonen någon fadersförebild alls.  

Sonens behov av extern validering märks av alla, inklusive systern och frun, som 

anklagar honom för det: ”Men jag fattar faktiskt inte varför du är så jävla beroende av applåder. 

Vi är ansvariga för den här familjen tillsammans. Vi hjälps åt. Men du kan inte tömma 

diskmaskinen utan att berätta det för mig.” (P 62) Systern, å andra sidan, försöker ta upp 
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diskussionen om vilken typ av far sonen är och stöttar honom genom att säga ”Du är inte som 

pappa.” (P 204) 

De fragment som berättas från flickvännens synpunkt och där hon beskriver sin sambo 

bidrar till att skapa en klarare bild av sonen, av hans rädslor och behov. Hon känner honom bäst 

och accepterar honom för den han är, förstår och stöttar honom när han plötsligt säger att han 

vill bli komiker. Flickvännen är inte bara en mamma som kanske inte alltid är synlig, utan också 

en partner för sonen som försöker hitta sin identitet medan han kämpar med rollen som pappa: 

Hon tittar på honom och ser en trettonåring som kommer in på fritidsgården med nya lurar och 
lite för bra betyg och kämpar desperat för att maskera sin rädsla för dom äldre killarna vid 
biljardbordet. Hon ser en nittonåring som inte har pratat med sin pappa på flera år och börjar 
plugga ekonomi i hopp om att pappan inte ska bli besviken på honom när eller kanske om dom 
återfår kontakten. Hon ser en tjugonioåring som sitter framåtböjd över datorn med mobilen mot 
örat och för över pengar mellan olika konton enligt pappans instruktioner, utan att någonsin 
fråga varför pappan aldrig har hört av sig på hans födelsedag. Hon ser en trettiotreåring som står 
på BB dagen efter att deras dotter har fötts, han scrollar igenom alla nummer till pappan som 
finns sparade i telefonen, utan att veta vilket nummer han ska messa, vilket som är det senaste, 
vilket det är störst chans att få svar på. (P 114) 

 

Pappaklausulen är ett verk där författaren leker mycket med perspektiven och tankarna – en 

oroad son, en barnslig pappa, en seriös flickvän eller en modern mamma är bland de 

karaktärerna som hjälper konstruera berättelsen. En oväntad berättare blir den ettåriga pojken 

som sonen har och som ger läsaren en genomtänkt insikt i det som ett barn, en son behöver. 

Ettåringen är alltid med sin far även när sonen åker med pappan till en ögonoperation, barnet 

analyserar situationer och kommer med mogna förslag åt sin pappas bekymmer, men tyvärr kan 

han inte uttrycka dem språkligt:  

Jag lutade mig fram för att påminna honom om att oavsett vad som har hänt mellan honom och 
hans pappa så är vår relation unik och det är ju en av dom riktiga utmaningarna här i livet, att 
inte låta sig predestineras av ens familjemässiga förutsättningar. Men allt som hördes var: Muuu. 
(P 254) 

 

Ett viktigt avsnitt i romanen för sonens utveckling är när han står på scen utan att kunna 

framföra sitt stand-up nummer. Han börjar tänka på allt som var fel mellan honom och hans far 

och försöker skoja om det och fundera på att han skulle kunna använda det som skämt. Men 

han kan inte säga något och inser också att fadern inte kom trots att han hade lovat att vara där 

och stödja sonen: 
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En son som är staty som är en räv fångad i helljus som är en komiker som inte är en komiker 
borde gå av scenen. […] Han borde berätta om sin pappa, säga att dom har en komplicerad 
relation, men att dom älskar varandra trots allt, eller sonen älskar pappan, men det har aldrig 
känts som om pappan älskar sonen, för sonen är sönder, det är något allvarligt fel på honom, 
något ruttet längst inuti som gjorde det möjligt för pappan att försvinna. Han borde säga att han 
är oförmögen att känna riktiga känslor, att han bara har fejkat allt, han älskar inte sina barn, inte 
sin flickvän, inte sina vänner, inte sitt liv. Men istället bara står han där. Med mikrofonen i 
handen. (P 281) 

 

Sonen skyller föräldrarnas skilsmässa på sig själv och fortsätter sedan med att säga att han inte 

älskar livet som han har skapat åt sig. Även som vuxen man som själv är pappa påverkas sonen 

av både faderns frånvaro och närvaro, han är beroende av faderns åsikt och tycker att han inte 

valde sitt liv utan att han har varit fångad hela tiden. På en känslomässig nivå är sonen beroende 

av sin fars kärlek och detta leder till att fadern har en sorts hegemoni i deras förhållande – sonen 

är den som verkat ha mer makt än fadern, han tar hand om allt åt sin far, men detta tyder också 

på att faderns hegemoni över sonen är det som styr många av sonens beslut. Sonen letar efter 

allas validering men särskilt efter sin fars, allt han gör för sina barn är för att visa sin far att han 

är en bättre pappa och det är därför sonen känner att hans attityd är falsk, för han gör inget för 

sina barn utan att tänka på vad de andra och hans far tycker om honom.  

Avsnittet med sonen på en scen, mållös, leder till att han tvivlar på att han vill vara med 

sin familj och efter att ha förlorat plånboken när han storhandlade en kväll kör han åt andra 

hållet, lämnar sin familj och upprepar på det sättet sin fars öde: 

Allting går, bara om man inte ger upp. Han tar en klunk kaffe, öppnar godispåsen och vrider om 
bilnyckeln. Dom kan dra åt helvete. Vilka då? Allihop. Hans flickvän. Hans barn. Hans vänner. 
Hans karriär. Den smältande frysta fisken i bakluckan. Knulla dom allihop. Det är han ensam 
mot världen. Han kör ut på motorvägen. Hans hem ligger norrut. Han kör söderut. (P 305) 

 

Flickvännens tankar hjälper läsaren återigen förstå karaktären sonen, som kan försvinna och 

lämna familjen utan att ha planerat det. Under de dagarna när sonen åker bort sitter flickvännen 

hemma med farfadern och tar hand om barnen. Hon övertyger sig själv att han kommer tillbaka, 

att han inte är som sin pappa, men samtidigt tänker hon tillbaka till saker som inte stämmer, 

som till exempel sonens distans till barnen: 

Ju mer tid dom spenderade med varandra, desto uppenbarare blev det för henne att han inte 
verkade ta in att deras barn var verkliga, levande varelser. Han filmade dom, fotade dom, gav 
dom komplimanger och försökte lära dom alfabetet och klockan och att säga tack, innan dom 
kunde säga hund och katt. Men samtidigt hade han hela tiden den där distansen, han var här, 
men samtidigt någon annanstans. (P 319) 
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Detta kan tolkas som att sonen alltid har agerat robotlikt på sätt och vis när han var med barnen 

– han ville lära dem praktiska saker och visa att han tar hand om barnens välfärd och kunskaper, 

men utan att vara särskilt nära dem. Barnen märker ingenting, men flickvännen har alltid varit 

oroad över att sonen kanske ”försvinner från sin familj på bästa sätt” (P 317). Under tiden som 

sonen är försvunnen blir farfadern flickvännens stöd och lugnar henne: ”Min son skulle aldrig 

göra några dumheter, säger han. […] Han är en bra man. En duktig man. En ärlig man.” (P 327) 

Flickvännen är mycket stressad och kan inte ta hand om barnen så farfadern är den som lagar 

mat åt dem eller tar dem till sängs. Viktigt med detta är att man märker att farfadern ångrar 

beslutet att lämna familjen och att umgås med barnbarnen känns som en ny början för honom:  

Till slut somnar fyraåringen. Hon ligger med huvudet på farfaderns bröstkorg. Hon andas med 
små andetag. Farfadern tittar ned på henne. Hon är så lik sonen. Så lik dottern. Han är sig själv 
för trettio år sen. Han ligger helt stilla. Om han inte rör sig finns det kanske en chans att göra 
om allt från början. Han sluter ögonen. För första gången på flera år sover han en hel natt utan 
tv. (P 325) 

 

Samtidigt är farfadern vittne till vilken sorts far hans son har varit – barnen kan inte sluta fråga 

om sin pappa. Farfadern kan inte fatta att sonen var en så omtänksam och kärleksfull pappa att 

barnen saknar honom nu. Han försöker förklara för sig själv varför de vill ha sin pappa men 

slutligen blir farfadern irriterad av barnens attityd: ”En farfar som är en pappa försöker förstå 

varför hans barnbarn inte kan sluta prata om sin pappa. I början var det gulligt. Nu börjar det 

bli irriterande. Var femte minut frågar dottern var pappan befinner sig. Vad pappan håller på 

med. Om inte pappan ska komma hem snart.” (P 338) Sonen hade letat efter faderns validering 

som aldrig kom på grund av faderns beteende (han har svårt för att stödja eller uppmuntra 

sonen) men farfadern har möjligheten att se hur mycket barnen älskar sonen. Farfadern är nu 

nära de barn som blev lämnade av sin pappa, trots att det är tillfälligt, och inser hur mycket ont 

det gör att ha en frånvarande far, precis som han var för sina barn. Han lämnade sina barn för 

trettio år sedan men sitter och tröstar barnbarnen under sonens tillfälliga frånvaro. 

Sonen kommer tillbaka hem och ingen får veta vad som har hänt. Ingen frågar var han 

varit, utan alla förstår att han ändrade sig och kom tillbaka till familjen. Vid romanens slut finns 

det ett viktigt avsnitt som igen berättas genom två röster – son och far. I bilen på vägen mot 

flygplatsen diskuterar sonen med fadern och förklarar för honom att han ville försvinna men 

inte kunde göra det för att han verkligen älskar sina barn och vill vara med sin familj. Intressant 
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är att de två karaktärerna precis som vanligt genom hela romanen berättar detta avsnitt på olika 

sätt – när sonen vill förklara något låtsas fadern att inte fatta och ignorerar honom: 

Vad hände igår? Säger farfadern. Vad menar du? Säger pappan. Du åkte för att handla och sedan 
bara försvann du? Säger farfadern. Jag hade lite grejer att fixa, säger pappan. Farfadern nickar. 
Han förstår. Han har också varit pappa. Ibland är det saker som måste fixas och då måste man 
fixa dom. Exakt vad det handlar om har varken pappor eller flickvänner med att göra. Behöver 
du pengar? Säger pappan och klappar sig på bröstfickan. Nej, säger pappan. Behöver du 
muskler? Farfadern flexar sina biceps. Pappan ler. Tack men nej tack. Allt har löst sig nu. Dom 
åker vidare i tystnad. Jag kände för att dra, säger pappan. Det var inte mer än så. 
Farfadern blir lugnad. Han tycker om att pappan inte vill berätta allt för honom. Det betyder att 
han är vuxen nog att förstå att vissa saker måste man hålla för sig själv. (P 360-361) 

 
Pappa, säger sonen. Lyssna noga nu. Jag försökte sticka igår. Men jag kunde inte. Jag längtade 
tillbaka. Jag behövde mina barn. Jag förstår, säger pappan. Kör nu. Du har förstört mycket, säger 
sonen. Men jag är i alla fall inte så sönder att jag kunde lämna min familj. Tack för det. Pappan 
sitter tyst. Vi har haft vissa konflikter genom åren, säger sonen. Du har haft konflikter, säger 
pappan. Och vi har båda sagt och gjort saker som jag tror att vi ångrar, säger sonen. Jag ångrar 
ingenting, säger pappan. Men jag vill att du ska veta en sak, säger sonen. Jag… förlåter dig. Kör 
nu, säger pappan. Vi förlåter dig, säger sonen. Vilka vi? Säger pappan. Jag och mina systrar, 
säger sonen. Pappan är tyst. Han tittar bort. Hans axlar rycker till. Han gör konstiga ljud. Sonen 
tittar rakt fram tills det har gått över. Kör nu, säger pappan och sätter på sig solglasögonen. 
Glöm inte döda vinkeln. (P 361-362)   

 

Faderns och sonens perspektiv skiljer sig åt mycket och visar två olika personligheter, attityder 

och, mest centralt, två olika typer av faderskap. Fadern är den typen av pappa som drar ett skämt 

för att inte konfrontera svåra situationer; han erbjuder sonen pengar eller muskler för att fixa 

sonens problem med en otrolig ovilja av att förstå sitt eget barn och hans behov. Fadern, med 

en traditionell hegemonisk maskulinitet, tycker också att det är viktigt för sonen att hålla sina 

känslor för sig själv och inte berätta för honom, men detta kontrasterar med nästa stycke som 

visar att sonen faktiskt berättar allt för sin far och öppnar gamla sår. Sonen erkänner att han 

ville lämna sin familj men att han längtade tillbaka och kom tillbaka till dem när han insåg att 

han älskade dem. Efter år av att skylla allt på sin far kan sonen erkänna att han inte är så sönder 

att han kan lämna sin familj och samtidigt anklagar han fadern för att vara en trasig man som 

inte kan ta hand om barn eller en familj. Fadern å andra sidan förnekar att ha haft konflikter 

med sonen och säger ingenting när sonen förlåter honom för att ha lämnat alla sina barn, 

inklusive dottern från första äktenskapet. Faderns enda reaktion var att göra ”konstiga ljud” och 

sedan ignorera sonen. 

När sonen förlåter fadern och inser att han är en annan människa oberoende av sin fars 

misstag som pappa blir sonen den mogna, den som har hegemoni i deras förhållande och som 
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inte längre behöver faderns validering. Genom händelseförloppet kände sig sonen fångad och 

trodde att han var en fånge i sitt liv, i den familj som han skapade. När han försökte lämna 

barnen och flickvännen förstod han att hans förväntningar var det som fångade honom i ett 

robotliknande och olyckligt liv. Sonen blir mer mogen och har en bättre förståelse av 

förhållandet med fadern; genom att förlåta fadern förlåter han också sig själv och omfamnar på 

riktigt sina familjeplikter, något som fadern aldrig kunde göra. Romanen slutar med en sista 

beskrivning av sonen – som nämnts är Pappaklausulen ett verk som leker med karaktärernas 

benämningar i ett försök att definiera dem och markera deras förändring. Därför tillhör sista 

repliken i romanen sonen som pratar med systern i telefon, och han beskrivs som ”sonen som 

inte är sin far” (P 365) Detta, som jag har argumenterat i kapitlet ”Fadern som förebild”, tyder 

på att sonen är en karaktär som utvecklas både som pappa och man under romanens förlopp och 

blir ett stöd för familjen istället för någon som alltid tvivlar på sig själv. 

Man kan dra slutsatsen att i Montecore fokuserar handlingen mer på hur en liten pojke 

växer upp och avgudar sin far för att sedan bli besviken av faderns beteende och åsikter. Abbas 

hade byggt ett isolerat utrymme där Jonas kunde utvecklas och skapa sin egen blandade 

identitet, men sedan väljer Abbas att förstöra det här utrymmet och tvinga Jonas att vara någon 

som passar i det svenska samhället. I Pappaklausulen, däremot, vet sonen att fadern är en 

oberäknelig man men han kräver ändå faderns validering och vill gärna visa alla att han kan 

vara en god pappa trots att han inte hade någon fadersförebild. När sonen accepterar att fadern 

är en svikare som inte kommer att förändras och förlåter honom för att ha lämnat familjen kan 

deras förhållande börja på nytt och sonen kan vara den typen av pappa han alltid drömde om att 

ha.   
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7. Det etniska utanförskapet 

 

Faderns etnicitet spelar en viktig roll för relationen med sonen. Utanförskapet som båda känner 

förenar men distanserar dem också från varandra. Det första som jag vill påpeka i detta avsnitt 

är att scener som återspeglar rasism och rasifiering är mest förekommande i Montecore, varför 

den här delen av uppsatsen kommer att fokusera mest på Abbas, Jonas och ibland Pernillas 

utanförskap. Flera typer av utanförskap skildras i romanerna, och även om Pernillas utanförskap 

inte är etniskt, blir hon ansedd som ”den Andra” också på grund av hennes familj. Den andra 

saken som är viktig att betona är att Montecore och Pappaklausulen skiljer sig åt när det gäller 

språket – den första använder som framgått en starkt förfranskad svenska som placerar själva 

romanen i en annan kontext än berättelsen i Pappaklausulen. Montecores utanförskap, kan man 

säga, består delvis av språket som Khemiri använder, särskilt i Kadirs/Abbas passager i boken. 

 Diskussionen om rasism i Montecore inleds med ett avsnitt där Pernilla förklarar för 

Abbas att hennes föräldrar inte vill att de ska vara tillsammans. Det är precis efter att han hade 

flyttat till Sverige för att bo med Pernilla. Abbas inser inte att Pernillas föräldrar inte tycker om 

honom och tror att anledningen till att han inte blev inbjuden till julmiddagen var att svenskarna 

var mer reserverade och det tar tid att lära känna dem. Pernilla dock berättar att föräldrarna är 

emot hennes förhållande med en muslim: 

”Min mor är rädd till döds över vår initierade relation. Ända sedan jag berättade om dig har hon 
varnat mig cykliskt för muslimers aggressiva temperament. Hon har presenterat mig nombrösa 
artiklar om muslimsk terror, hon envisas med att namnge dig ’lycksökaren’. ” 

”Hm…” 

”Och nu vägrade hon invitera dig till vårt julfirande.” 

”Men… Du sa ju att julens celebrering var familjiskt intern…” 

”Jag ljög. Min storebrors jävla tenniskompis och hans flickvän från USA var inviterad. Hela 
kvarteret samlades på juldagen. Grannar, kusiner, kusinbarns jävla hundar. Men inte du som 
delar både min kärlek och logi. Ibland hatar jag dom verkligen. HATAR.” (M 85-86) 

 

Abbas blir då en representant för en minoritet som är starkt stereotypiserad och den som 

konfronterar alla dessa fördomar som det svenska samhället har om muslimer. Pernillas 

föräldrar är emot deras förhållande utan att ha träffat Abbas, och Pernillas vänner diskuterar 

jämt Mellanösterns politik med honom – Abbas får på det sättet en politisk identitet som han 
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inte vill ha och som han försöker hålla sig ifrån. Abbas kritiserar också Pernillas vänners 

politiska åsikter på grund av att de diskuterar alla dessa ämnen från ett avstånd, ett avlägset 

filosofiskt perspektiv istället för erfarenhet: 

 

Visst har Pernillas politiska engagemang funnit en viss spegling i mig. Men ibland stirrar jag 
hennes rockbärande vänner där dom står rödvinsfyllda och svajande och rabblar sina mantran 
om den amerikanska imperialismens vidrighet och kapitalismens hotfullhet samtidigt som dom 
krullar sina skägg och envisas med att ständigt fråga mig om mitt perspektiv på Mellanöstern 
och min vy av Sadat och… Mina ögon fylls med förakt. Ackompanjerat av tankar som: Vad vet 
dessa luxuöst uppvuxna, slentrianmässigt politicerande om livet? Varför tror dom sig ha 
sanningens patent? Varför betraktar dom mig besviket när jag exprimerar min ovilja att namnge 
Sadat som svikare, bara för att han söker kompromissens väg. Och varför envisas dom med att 
ständigt, ständigt påtala mig himmelskheten i baklavas och djupheten i den förbannade jävla 
Profeten?  (M 93-94) 

 

Citatet ovanför kan tolkas som en interaktion mellan majoritetens privilegium och minoritetens 

olika erfarenheter som skapar nya politiska perspektiv. Abbas hade vuxit upp i ett 

nordafrikanskt land där både europeiska och muslimska traditioner och värderingar blandades. 

Han har en helt annan erfarenhet och ståndpunkt angående denna politiska diskussion och 

Pernillas vänner, svenskar som har vuxit upp i ett demokratiskt land där de är majoriteten, har 

svårt för att förstå Abbas. När Pernillas vänner frågar om Abbas åsikter förväntar de sig att han 

håller med dem och är ovilliga att faktiskt förstå eller analysera Abbas synpunkt.  

 En annan karaktär i boken som inte försöker känna eller förstå Abbas är Pernillas 

mamma. Hon är emot Pernillas förhållande med en muslim och varje gång hon träffar Abbas 

gör hon situationen svårare: 

Min vacker-mors namn är Ruth. Hennes smink är i djup mängd, hon repeterar mig ofta att hon 
kommer från en adlisk historia i Danmark med starka kristna värderingar och att hon minsann 
inte motsäger sig invandrare i Sverige bara så länge som dom sköter sig och lär sig svenska och 
inte cementerar sina traditioner. Sen ler hennes cigarettrynkiga munglipor och informerar att 
kvällens middag tyvärr innehåller griskött och det kanske blir problem för ”våra långväga 
gäster”? (M 96-97) 

 

Citatet ovanför sammanfattar på ett sätt förväntningarna som det svenska samhället hade på 

Abbas – han skulle bli kristen, lära sig svenska, sköta sig och anpassa sig till de svenska 

traditionerna. Religion, språk och kultur blir de centrala ”problemen” när det gäller att acceptera 

Abbas som en del av familjen. Han är fortfarande en gäst på grund av dessa skillnader som, för 
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Ruth, är oföränderliga och oönskade. Ruth är själv en invandrare i Sverige, men hon har 

europeiskt påbrå, det vill säga samma värderingar som svenskarna och det är därför hon 

integreras bättre och accepteras snabbare i samhället.  

Skillnaderna som Ruth påpekar har direkt koppling till El-Tayebs forskning, som togs 

upp i avsnittet om teori. Problemet är inte att Ruth är representanten för den intoleranta delen 

av det svenska samhället utan att Abbas inte lämnar sin kulturella och religiösa identitet bakom 

sig. Ruth tycker inte att hon kräver för mycket av honom utan att han som invandrare som vill 

bo i Sverige måste på olika sätt visa att han förtjänar att vara där, att han är värd Pernillas kärlek 

och Ruths välsignelse.  

När Jonas föds försöker Abbas dela sin bakgrund med sonen och det är därför Jonas 

växer upp trespråkig – han pratar svenska, franska och arabiska hemma. Jonas växer upp 

medveten om att han har två olika kulturella identiteter och han accepterar detta utan att i början 

märka samhällets fördomar. Samtidigt vet han också att han inte är ”helsvensk” och tycker 

ibland att han inte förstår morföräldrarna på grund av detta: ”Och du kan inte dela dom andras 

ledsamhet och du tänker att kanske det är någon släktgrej och kanske man måste vara helsvenk 

för att fatta.” (M 157) 

Med tiden märker Abbas att Jonas blir mer och mer intresserad av den arabiska kulturen 

tills han avskyr det svenska samhället och dess fördomar. Då försöker Abbas skapa en balans 

mellan Jonas identiteter och vill på riktigt bli en del av samhället och att hans affär ska bli 

lönsam: ”Hur vi började vråla grova arabiska insultationer efter dom kunder som äntrade 

studion, mötte din fars ropande välkomsthälsning och sedan av någon bisarr anledning 

returnerade ut mot gården med ångrande exteriör?” (M 188) Detta är anledningen till att Abbas 

börjar prata endast svenska och slutar lära Jonas om den arabiska kulturen. Jonas tar allt detta 

som en attack och är besviken över Abbas beteende utan att förstå pappans anledningar. Det 

som Abbas har alltid velat var att skydda Jonas ifrån fördomar och utanförskap: 

[…] klimatet i Sverige börjar i sanning modifieras. Man känner det på gatornas atmosfär. 
Blickarna. Kommentarerna. Invandrarnas frekvens stiger i takt med svenskarnas 
misstänksamhet. I årets elektionsrörelse exprimerade dom konservativas patron Ulf Adelsohn: 
”En svensk är en svensk och en neger en neger.” Han har också sagt att svenskarnas ögon såklart 
svider när invandrarbarn åker limousine från ”överklassiska Östermalmslägenheter” till luxuösa 
hemspråksundervisningar, medan svenska barn måste fotvandra. Också Sveriges socialister 
börjar flyga sina drakar i samma främlingsantipatiska vind. Ibland osäkras min själ. Vad gör jag 
här? Hur ska mina tre söner växa lyckligt i detta land? Hur ska deras bruna hud och svarta hår 
finna succé i en kontext där nynazister börjat manifestera öppet på gator och flyktingshus 
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attackeras med brandbomber? Min säkerhet är långt ifrån sekuriserad men jag vet en sak – mina 
söner får INTE attraheras till utanförskap! Detta ska bli mitt livs sanna prioritet! (M 164)    

 

Abbas mål är att hindra sonen från att ha någon koppling till det utanförskap som han själv 

anknytas till, men han inser inte att sonen använde den khemiriska identiteten som en skydd. 

För att göra detta börjar Abbas omfamna alla svenska sociala koder och traditioner så att Jonas 

ser honom som en förebild och försöker närma sig sin svenska identitet. Abbas 

integreringsprocess tar tid och han har svårt med att lära sig språket: ”Och svenska är det enda 

språket som fungerar i Sverige. Inget annat land som jag har visiterat har knutit ett större värde 

till språkets perfektion.” (M 193) Abbas gör allt som är möjligt att förändra tills han blir mer 

svensk och på det sättet accepteras i samhället. Idén att Jonas också kan känna ett utanförskap 

i Sverige, som är landet där han föddes och växte upp, motiverade Abbas att fortsätta och 

försvenska sig.  

En viktig diskussion mellan Kadir och Abbas avslöjar att båda karaktärerna anser att 

utanförskapet är något negativt, något som marginaliserar en, och försöker hålla Jonas ifrån den 

arabiska bakgrunden: ”Hoppas du lyckas i din ambition att inte smitta din son med 

utanförskap.” (M 215) Kadir och Abbas betraktar utanförskapet som en sjukdom, ett virus som 

kan smitta nästa generation och som gör att det svenska samhället möjligtvis marginaliserar 

Jonas. Abbas vägrar förstå hur viktig Jonas blandade identitet var för honom och anser honom 

som ”[e]n son med bisarra vanor som riskerar att smittas av utanförskapets virus”. (M 224) 

Abbas uppmuntrar Jonas att bli vän med svenskar istället för barn med invandrarföräldrar, men 

Jonas bryr sig inte om sådana saker och fortsätter upptäcka mer och mer om sin arabiska 

identitet, omgiven av ”blattesvenskar”, som de själva kallar sig.  

Vid slutet av romanen och ju äldre Jonas blir får läsaren också veta mer om sonens 

erfarenhet som invandrarbarn i Sverige. Ingen som såg honom visste att hans mamma var 

svensk och rasistiska svenskar behandlar Jonas och hans vänner dåligt: 

Ni klättrar uppför slänten, säkrar linor och pangar istappar och har kommit ungefär halvvägs 
när en hattgubbe stannar sin bil och ropar: Vad håller ni på med, jävla svartskallar! Ni ska alltid 
förstöra! Och du bara vänder dig bort och låtsas som ingenting och skäms för så har pappor lärt 
dig göra. Och Imran gör likadant. Men i ögonvrån ser du hur Melinda böjer sig ned och väger 
en isklump i högerhanden och sen sular hon den rakt mot gubben och hon är inte långt ifrån att 
träffa och gubben skyddar sig med händerna och vrålar om polis och halkar tillbaka mot bilen 
och ni låter istapparna regna över honom medan han panikgasar sig därifrån. Ni står skrattande 
kvar där på bergskanten och har vunnit er första strid och nästa gång någon pensionär säger nåt 
är ni redo med ett förråd av särskilt kastvänliga istappar. (M 242-243) 
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En viktig detalj i citatet ovanför är att Jonas berättar att pappan har lärt honom att låtsas som 

ingenting när någon säger något rasistiskt mot dem. Melinda är den som lär Jonas att man ska 

kämpa mot sådana attityder och fördomar och Jonas börjar betrakta sin existens som en ständig 

kamp för sina rättigheter. Jonas själv uppfattar det svenska samhället som den andra som vill 

skada honom, och istället för att känna sig som en del av den svenska kulturen, skapar han sin 

egen blatteidentitet tillsammans med sina vänner.  

I Montecore finns det två viktiga scener som på sätt och vis bestämmer Jonas och Abbas 

olika attityder mot rasismen. Båda handlar om när Jonas och Abbas blir trakasserade och 

attackerade av vita supremacister och hur de reagerar på dessa händelser – Jonas blir mer mogen 

medan Abbas tappar bort hoppet och lämnar familjen. Avsnittet när Jonas blir attackerad är en 

höjdpunkt i relationen med Abbas på grund av att sonen förväntar sig en pappa som skyddar 

honom och som kämpar mot den andra, men Abbas verkar tvivla på det som Jonas säger.  

Och du stannar och vänder dig om och bakom helljusens bländningar ser du siluetten av två 
grisflin och den ena är rakad och den andra har utväxt tunnhår och det sitter fler flin i baksätet 
och deras musik är vit vikingmakt och vit revolution utan pardon och du står ensam där i billjuset 
på en evigt lång strand och solen sänker sig ute vid horisonten och dom stirrar på dig och ligger 
i tomgång och varvar motorn och ni väntar ut varandra och du sväljer och dom flinar och du gör 
dig redo och dom vrålgasar och du kastar dig åt sidan och dom försvinner skrattande bort mot 
Centrumkiosken. Och det är en röd Volvo med ett registreringsnummer som du alltid kommer 
att minnas och dom hunnit tjugo meter bort när någon på passagerarsidan sträcker ut ett 
brännbollsträ och du ser siluetten av brännbollsträet när du som världens otuffaste harspringer 
upp mot stugan och tårarna blir du av med i skogen men sedan kommer dom tillbaka när du 
berättar för pappor. Du väntar dig vrede och kalabalik och nattlig expedition för att hitta 
rasisterna. Mammor svär långa ramsor om idiotiska bönder medan pappor får veck i pannan. 
Sen säger han: Hur vet du att dom var rasister? Dom kanske ville bara skoja?  

Och du tänker att det här är sista gången som du försöker få pappor att förstå. (M 249-250) 

 

Citatet ovan beskriver en rasistisk scen och orden som används förklarar kontrasten mellan 

killarnas uppfattning av svenskheten och den svenskhet som Jonas kämpade för att skapa och 

försvara. Musiken var om ”vit vikingmakt och vit revolution” och det betyder att budskapet var 

såklart att normen är att vara vit och ingen annan svenskhet är accepterad. De två killarna 

”vrålgasar” i ett försök att hota Jonas och de kör mot honom. Han beskriver verkligen tydligt 

bilen och allt som hände efteråt och betonade att han ”alltid kommer att minnas” 

registreringsnumret – denna scen var traumatisk för Jonas och minnet av det som hände den 

dagen är en referens för honom när det gäller sin position i det svenska samhället. De nya 
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generationerna omdefinierar svenskheten men det tar tid och de går igenom mycket innan 

samhället förändrar synen på normen.  

I citatet ovan märker man att Jonas förväntade sig ”en nattlig expedition för att hitta 

rasisterna”, en pappa som skyddar honom från sådana människor, som väljer att kämpa mot 

rasismen och som fullständigt förstår Jonas situation, med tanke på att mamman var svensk och 

inte kände till hur det är att bli ansedd som invandrare i sitt eget land. Abbas reagerar tvärtom 

– han avfärdar Jonas bekymmer och föreslår att kanske sonen överdriver, att situationen inte 

alls var så allvarlig. Jonas blir besviken igen och också medveten om att hans kamp inte kan 

delas med pappan, som föredrar att blunda för verkligheten. Jonas tycker att Abbas attityd tyder 

på att fadern är en besvikelse som gärna gömmer sig från problem och undviker konflikt även 

när det gäller deras grundläggande rättigheter. Som svar till Jonas berättelse om denna händelse 

kommer Kadirs/Abbas synpunkt, som i en fotnot till detta citat skriver: 

Här exkluderar dina fraser sanningens realitet. För vet du vad din far gjorde när du hade somnat? 
Han satt ensam isolerad vid er sprakande brasa medan din mor försökte diskutera honom. Sen 
leviterade han sig plötsligt, lämnade stugan och gav sig ut på solitär expedition i din stormors 
Toyota. I två timmar spanade han gator och nattöppna kiosker i ambitionen att få se en röd 
Volvo med rasistiska invånare som han skulle bomba med sparkar och boxera till historisk tid. 
Varför berättade han inte detta för dig? Kanske för att hans största rädsla var att utanförskapets 
infektion skulle smitta dig. (M 250)  

 

Utifrån denna rädsla kommer också Abbas insisterande att Jonas bara ska ha svenska vänner så 

att han bättre integreras i det svenska samhället. Abbas var rädd att om Jonas endast var 

omgiven av invandrarbarn skulle han aldrig omfamna sin svenska identitet och därför aldrig bli 

accepterad av svenskar. Men Jonas hittar sin egen identitet i den lilla gruppen som han skapar 

med vännerna som delar samma erfarenheter – födda och uppvuxna i Sverige, men 

marginaliserade på grund av sin hud eller sitt ursprung; en annan etnisk enklav, precis som den 

khemiriska fasen betydde för honom. Abbas håller inte med Jonas musiksmak och säger till 

honom: ”Varför lyssnar du bara på negermusik? Va? Varför lyssnar du bara på massa yo yo 

nigga bitch? Vill du vara neger?” (M 257). På grund av dessa småsaker som Abbas ofta 

kritiserar Jonas för börjar sonen känna som om han inte duger och att pappan har blivit en 

förrädare som vägrar erkänna deras position i Sverige.  

Kadirs/Abbas svar på detta kommer igen i en fotnot där han påstår att Abbas inte var 

rasist medan han också skiljer mellan olika typer av invandrare, precis som Ruth gjorde med 

honom i början av hans förhållande med Pernilla: 
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Varför sa din far dessa arga ord om negermusik? Jag tror det kan förklaras med hans 
expanderade irritation på andra invandrare. Han frustrerades av invandrares inkapacitet att 
lämna sina traditioner och fruktade att lata invandrare skulle limitera hans söners 
framtidschanser. Han sveds av det växande antalet beslöjade kvinnor. Han oroades för Sveriges 
modifikation. Och allra mest irriterades han av det växande antalet negrer. Eritreaner och 
somalier växte ständigt sitt antal, dom ekade sina oblyga skratt på metron, dom latmaskade sig 
på förortskaféer, dom repeterade sina klagosånger på Sveriges rasism. MEN: Notera noga att 
din far aldrig var rasist (trots dina anklagelser). […] Att en viss ras kanske liknar apor ger INTE 
konsekvensen att dom borde behandlas som apor. (M 258) 

 

Fotnoterna i Montecore blir Abbas sätt att försvara sig själv och tolka om handlingarna som 

Jonas berättar. Abbas försök att anses som en svensk hotades, trodde han, av de nya olika 

invandrarna – om andra invandrare gjorde något fel eller något som störde de svenska sociala 

koderna då var både han och hans söner i fara för att kategoriseras som dåliga invandrare. Abbas 

tyckte inte om att vara kategoriserad på grund av sitt ursprungsland eller sin religion, men han 

gjorde detsamma med andra invandrare i ett försök att visa sin tillhörighet med de svenska 

värderingarna. Abbas rasistiska attityd tolkades av Jonas som en annan anledning till att vara 

besviken på sin far och deras relation blev kallare och kallare.  

Abbas rasifierar invandrarna baserat på deras hudfärg, precis som Ruth hade gjort med 

honom när han flyttade till Sverige. Han tillskriver pejorativa egenskaper till människor han 

aldrig träffats i ett försök av att bli en del av majoriteten. Som Anna Bredström diskuterar i 

Maktens (o)lika förklädnader skapar Abbas sin svenskhet genom att förvandla andra 

invandrare, med mörkare hud än han, till ”de Andra” som vill skada samhället och, implicit, 

hans position i det svenska samhället.  

Jonas och hans vänner tänkte starta en organisation, BFL (Blatte For Life) för att kämpa 

mot den dagliga rasismen som de konfronterar och medan mamman stödjer honom och är glad 

sitter pappan tyst i uppenbar oenighet. Sedan kritiserar han Jonas igen:  

Varför hänger du bara med invandrare? Negrer, indier och jävla sydamerikanare… Varför inga 
helsvenska vänner? Är du rasist? Akta dig för att hänga med fel folk. Svenskar är bättre. 
Invandrare bara utnyttjar och utnyttjar och sen, när du behöver dom allra mest sticker dom dig 
i ryggen. (M 284)  

 

Abbas syn på Jonas vänner tyder på hans egen erfarenhet av människor; han projicerar på Jonas 

liv och val och vill inte förstå att sonen är tillräckligt mogen för att förstå situationen och deras 

position i samhället. Samtidigt som Jonas kämpar mot sin fars fördomar ignorerar Abbas Jonas 
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mogenhet och föredrar att skilja mellan invandrare för att visa att han och hans söner är 

skötsamma invandrare som förtjänar ett bra liv i Sverige. Efter Abbas studio blir attackerad av 

rasister undrar han vad han gjorde fel och varför inte alla svenskar anser honom som svensk, 

efter att han har bott i över 10 år i Stockholm och bildat familj här: 

Vad gör jag här? Hur kan detta land notera mig som invandrad efter så många års skattepliktig 
logi? Och varför tar min idiotiska son denna insultation och upphöjer den till ideal? 
Sömnlösheten forcerade honom till tankar av karaktären: Varför attackerar dom förresten min 
studio när det finns så många andra invandrare som inte sköter sig? Kanske är det andra 
invandrare som attackerar mig med jalusi eller lokalsukt som motiv! (M 289) 

 

Abbas tror om sig själv att han redan har bevisat vilken skötsam medborgare han är i Sverige 

även om han flyttade hit från ett annat land. Han lämnade bakom sig landet, språket, 

traditionerna, religionen, kulturen och omfamnade starkt den svenska kulturen med avsikt att 

skilja sig från andra invandrare: ”Jag är INTE invandrare! Varför namnger alla mig invandrare? 

Hur länge ska jag vandra? Jag är svensk. Jag har passerat halva mitt liv här…” (M 296) När 

studion blir attackerad inser Abbas att alla hans ansträngningar varit värdelösa och att möjligtvis 

betraktas hans söner på samma sätt som han: invandrare som aldrig blir en del av samhället. 

Jonas å andra sidan är mycket stolt över sin status som blatte och definierar sig genom en 

blandad identitet som han inte försöker gömma.  

Efter att flera invandrare har hotats och rentav attackerats av den så kallade 

Lasermannen får både Abbas och Jonas panik men reagerar på olika sätt – Jonas fortsätter med 

sitt liv och lär sig att ta hand om sig själv medan Abbas vägrar att kommunicera med de andra: 

[…] du minns hur du börjar se rött laserljus vart du än vänder dig, det blinkar till rött i ögonvrån 
och det som börjat som en skämtsam lek är plötsligt på fullaste allvar och ni känner er så hotade 
att Imran börjar gå med butterfly i innerfickan och Melinda och du fixar varsin kolsyrepistol 
och aldrig går ni hemifrån utan att vara strapped […]  (M 290)  

EXAKT samma emotion upplevde din far! Men varför talade ni aldrig om er gemensamma 
rädsla? Varför möttes ni aldrig i diskussion? Din far började ha sin studiodörr ständigt låst, han 
satt gömd inne bland sin rekvisita, han avbokade uppdrag, han fann sig paralyserad som i en 
dröm. Han slutade fungera men kunde inte förklara varför. (M 290) 

 

Resultatet blir att Jonas kämpar på medan Abbas förändrar sig tills han lämnar familjen och 

försvinner utan att säga något till någon. Abbas är i chock, han blir oförmögen att kommunicera 

eller uttrycka det som händer med honom. Familjen kan inte hjälpa honom och allt blir konstigt 

i deras hushåll: 
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Sen den dagen blir pappor statyer framför tv:n. Pappor kollar Glamour och TV Shop. Pappor 
börjar säga gamla fotografcitat i nya versioner. Söner blir inropade till vardagsrummet för att 
byta kanal och för att bli påminda om att Cartier-Bresson minsann hade helt rätt: Man får inga 
poäng för andra platsen, no points for the second pla… Sen förlorar sig pappor i reklamen för 
rengöringsmedlet Didi seven och citatet dinglar stympat i luften. (M 301) 

 

Efter att Abbas försvinner tar Jonas hand om småbröderna och hjälper mamman med allt. 

Pernilla får en depression och orkar inte med någonting, så det blir Jonas som får göra mycket 

för hushållet och även bli en pappafigur för tvillingarna: ”På hemvägen förklarar du för 

småbröderna: För oss svenskar som inte ser ut som vanliga fula blondsvenskar gäller 

specialregler, för oss gäller No points for second place, inga poäng för plats nummer två, vi 

måste alltid vara nummer ett, förstår ni?” (M 307) Jonas börjar ha denna attityd mot allt och 

försöker fylla pappans plats så bra som möjligt – han vill vara en förebild och en rådgivare till 

tvillingarna och han skiljer sig från sin pappa genom att acceptera båda hans identiteter och 

förklara för bröderna att de är svenskar även om de inte ser ut som den svenska stereotypen.    

Diskussionen om rasism är annorlunda i Pappaklausulen. Först och främst är det inte så 

mycket som i Montecore att diskutera på grund av att boken berör andra aspekter av far-son 

relationen och inte just den etniska eller religiösa aspekten. Dock tas detta ämne upp löpande 

och kortfattat genom romanen när sonen exempelvis inte kan hitta pappan och tror att något 

dåligt hände, eller när pappan har en rasistisk attityd mot andra invandrare, precis som Abbas i 

Montecore. 

Den första scenen som tyder på en rasistisk diskurs i det svenska samhället är i början 

av Pappaklausulen, när sonen kommer ihåg att varje gång pappan var försenad när han åkte till 

Sverige tänkte sonen på att pappan greps: 

Han tittade på sin sovande syster. Hur kunde hon vara så lugn? Fattade hon inte att något hade 
hänt? Deras pappa hade blivit gripen. Militären tog honom när han var på väg att borda planet, 
dom bad att få se hans pass, dom anklagade honom för att vara en hemlig agent, en smugglare, 
en medlem av oppositionen. Just nu satt han i en kal cell och försökte övertyga militären om att 
han inte alls var släkt med den där killen som tände eld på sig själv i ett fängelse i protest mot 
regimens metoder. Vi är en stor släkt, sa han. Vårt efternamn är vanligt. Jag är ingen politiker, 
jag är säljare, och sen log han sitt vinnande leende. Om någon kan snacka sig ur en cell så är det 
han. (P 14-15) 

 

Ett avsnitt som antyder faderns attityd mot andra invandrare är när han promenerar genom stan 

och kollar på priser för att sedan ge läsaren en inblick i hur han tänker: ”Farfadern litar inte på 
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indier. Indier lägger vad som helst i sin mat. Det kanske står kyckling på menyn, men vem vet 

om det är hund i maten. Han går inte till kolgrillen heller. Den ägs av kurder och att lita på 

kurder är som att lita på albaner. Fast värre.” (P 101) 

Här försöker fadern inte hitta en ursäkt för sitt tänkande i jämförelse med Abbas som 

varje gång påstår att han inte är rasist. Fadern i Pappaklausulen är tydligt rasistisk och han bryr 

sig inte om det eller om de andras åsikt om honom.  

Andra ställen i boken när diskursen om invandring förekommer är när berättelsen 

skildras ur flickvännens perspektiv. Hon jobbar som jurist och en svensk pappa kommer med 

sin dotter för att representeras av flickvännen: 

Varför frågar du inte om dom är invandrare? säger pappan. Det är inte relevant, säger juristen. 
För mig är det relevant. Eller hur älskling? Flickan svarar inte. Dom är invandrare, säger pappan. 
Visst är dom det? Flickan säger inget. Pappan suckar. Det här jävla landet, alltså. När ska vi 
vakna upp och inse att vi har förstört vårt eget land? Förbundsjuristen sväljer och håller tillbaka. 
(P 74) 

 

Flickvännen som jobbade som jurist hade invandrarföräldrar och var också gift med en man 

vars pappa var invandrare i Sverige. Hennes reaktion tyder på att hon inte försökte ta det 

personligt men att hon ändå är medveten om samhällets olika åsikter om invandrare eller de 

som inte ser ut som stereotypiska svenskar. Senare i romanen funderar hon på hur mycket hon 

kompromissade för att bli den som hon är idag och ha denna status i samhället. Stycket om hur 

mycket hon förändrades för att bli mer svensk är tilltalande till typen av människan som 

flickvännen är: en kämpe som anpassar sig till varje situation: 

Dottern som ännu inte var mamma valde juridik. Hon flyttade till en studentlägenhet i 
Stockholm. Hon ägnade fyra och ett halvt år åt att klä ut sig. Hon reducerade sitt smink med tre 
fjärdedelar. Hon slängde alla kläder med synliga loggor. Hon tämjde sin tunga tills dialekten 
och svordomarna försvann. […] Alla hennes partners var olika, men samtidigt samma. Deras 
föräldrar såg likadana ut. Dom hade samma namn. Likadana lantställen. Dom var lika besatta 
av att grilla. Dom lyssnade på P1 på somrarna. Dom refererade till en massa filmer, boktrilogier, 
skådespelargubbar, houseklubbar, idrottare och singer-songwriters som hon aldrig hade hört 
talas om. Oftast bara log hon och nickade med, för varje gång som hon råkade avslöja att hon 
inte var helt säker på vem Anders Järryd eller Sven Delblanc eller Majgull Axelsson eller 
Twostep Circle eller SAG-gruppen var, tittade alla på henne och la sina huvuden på sned. Dom 
fick något ömkande i blicken. Dom förklarade att det inte alls var särskilt konstigt att inte känna 
till dom här sakerna, men dom sa det med ett tonfall som antydde att hon precis hade råkat 
avslöja att hon trodde att Surinam var en maträtt och TBC var en tv-kanal. 

När hennes föräldrar besökte Stockholm gick hon en vända med dom i studentkorridoren. Hon 
presenterade dom för alla som var vakna. Hon var inte helt säker på varför. Kanske ville hon 
visa både vännerna och föräldrarna hur långt hon hade kommit. (P 108-109) 
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Flickvännen är representant för en del av samhället som alltid kämpar tyst och jobbar hårt för 

det de tjänar. Hon är svensk, född och uppvuxen i Sverige, men hon vet att inte alla svenskar 

accepterar henne eller dem som ser ut som hon som svenskar. Hon pluggade för att bli jurist, 

lämnade sin identitet för att omfamna svenkheten som den definieras av samhället, men ibland 

tycks det inte tillräckligt. Flickvännens erfarenhet är en annan typ av utanförskap som skildras 

i Pappaklausulen, ett utanförskap som hon har kämpat emot hela sitt liv. 

Både Jonas i Montecore och flickvännen i Pappaklausulen är karaktärer som skapar 

sina egna identiteter, sina egna slags svenskhet. Diskussionen om etnicitet och utanförskap i en 

mindre gemenskap eller i ett land är en viktig debatt särskilt när det gäller ett mångfaldigt 

samhälle som det finns i Sverige. Alla medborgare omdefinierar samhällets standarder och 

förväntningar och varje generation är skyldig att förbättra och utmana gamla åsikter. Invandrare 

betyder samhällets förnyelse och förändring och det är det som är skrämmande för många, men 

istället för att fokusera på skillnader är det bäst att upptäcka likheterna. Medborgare som 

karaktärerna Jonas eller flickvännen är de som lever mittemellan, som har olika kulturella 

identiteter och som försöker skapa en blandning av dem för att kunna hitta sig själv. Khemiri 

beskriver just denna process i Montecore då han använder tonåringen Jonas röst för att förklara 

just denna blandning av identiteter: 

Vi har tunisiska pappor och svenskdanska mammor och vi är varken helt suedis eller helt arabis 
utan något annat, något tredje, och insikten om att inte ha ett enkelt kollektiv växer oss till att 
skapa ett eget fack, ett nytt kollektiv som saknar gränser, som saknar historia, en kreoliserad 
krets där allt är blandat och mixat och hybridiserat. […] Vi är framtiden! (M 293) 

 

Slutligen blir det uppenbart att fädernas utanförskap var en avgörande faktor i förhållandet med 
sönerna. I Montecore är Abbas övertygad av att sönerna inte skulle marginaliseras, att de är 
svenska medborgare och de skulle utnyttja alla möjligheter som de har i Sverige. När Jonas 
försöker närma sig fadern genom att prata khemiriska eller ha vänner med olika bakgrunder blir 
Abbas rasande och rasistisk mot dessa vänner. Abbas kunde aldrig förstå att Jonas inte var bara 
arab eller bara svensk, utan en blandning av dessa två. Dessutom hans utanförskap i det svenska 
samhället var också en av anledningarna varför han lämnade landet och familjen – han kände 
att han inte tillhörde även efter alla sina ansträngningar av att försvenska sig. I Pappaklausulen 
diskuteras inte utanförskapet så mycket, men varje gång pappan reser till Sverige och inte ringer 
sonen i tid oroar sig sonen och tror att pappan blev gripen. Omedvetet skyller kanske sonen 
pappas frånvaro på de svenska sociala koderna – utanförskapet spelade en roll i förhållandet 
med sonen, men det är inte centralt för berättelsen som i Montecore.  
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8. Mamman som den osynliga närvarande föräldern 
 

För att kontextualisera förhållandet mellan far och son som analyseras i denna uppsats vill jag 

också ge en inblick i hur romanernas mammor beter sig och vad de säger. Forskare som 

Berglund eller Wahlström diskuterar hur moderskapet är faderskapets motsats och att analysera 

dem i samband skapar en bättre kontext för att förstå dem. I jämförelse med papporna eller 

sönerna är mammorna mindre aktiva i händelseförloppet. De har en sekundär roll men samtidigt 

är de det viktigaste för söner – när fäderna sviker och lämnar familjen är det mammorna som 

tar hand om barnen och det är då sönerna märker den tysta och osynliga närvarande som har 

alltid hjälpt dem. 

I Montecore är mamman en karaktär som inte syns så mycket för att berättelsen 

fokuserar mest på relationen mellan far och son. Att Jonas inte brukar diskutera mammans 

perspektiv så mycket eller presentera hennes åsikter tyder på att hon ibland tas för given. Jonas 

vet att trots allt som händer med fadern eller vännerna kommer mamman att finnas där. Med 

tiden blir mammans närvaro mer och mer synlig, särskilt när hon kastar ut Abbas. 

I Pappaklausulen å andra sidan är mamman en karaktär som inte längre vill ha något att 

göra med sin ex-make och låter sonen ta hand om allt. Hon är en kvinna som har påbörjat ett 

nytt liv, hon fokuserar på sin karriär och ger sina vuxna barn en frihet som ex-maken inte förstår. 

I samma verk finns också två andra mödrar som kontrasterar med pappans och sonens faderskap 

– systern och flickvännen. Jag vill ta upp mammans och flickvännens moderskap som 

kontrasterar med faderns respektive sonens faderskap och sedan kort diskutera systern, som har 

ett komplicerat förhållande till sin son. 

I Montecore får man veta allt om Pernilla genom Jonas och Abbas perspektiv – hon 

definieras alltid i förhållande till någon av dem: flickan som Abbas blir kär i, Abbas hustru, 

Jonas mor, tvillingarnas mor. Pernillas intressen vet man inte så mycket om förutom att hon 

alltid diskuterar politik med sina vänner och att hon grät när Olof Palme mördades. (M 180) 

Ett avsnitt som berättar mer om Pernilla som mamma är när hon kör lille Jonas till 

morföräldrarna. Hon försöker diskutera politik och överdriver för att bevisa sina synpunkter om 

världen: 
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Sen fortsätter mammor berätta om världens maktordning. Allt i livet är politik och ingenting är 
en slump och det är därför vi aldrig ska tanka hos Shell för dom stödjer Sydafrikas apartheid. 
Att välja parti är politik och att välja bensin är politik och att välja vänner är politik och… 
Godith? frågar du. Ja, till och med att välja godis är politik. Här, ge mig påsen så ska jag visa… 
Motvilligt räcker du över godispåsen. Om allt det här godiset är västvärldens pengar så är den 
här hallonbåten den fattiga världens pengar. Förstår du? Orättvisorna finns överallt, allt är 
maktstrukturer och ingenting av det som vi ser i det här korrupta samhället är verkligt. Allt är 
imperialismens förbannade försök att hålla oss lugna. Tv är opium för folket och din far är lite 
av en drömmare men man får aldrig låta sig luras. (M 130) 

 

Pernilla är också den som blir förolämpad av att vissa svenskar inte tycker om hennes 

förhållande med Abbas. Från början var Pernillas föräldrar emot äktenskapet och hade svårt för 

att bjuda Abbas på familjerelaterade evenemang. Dessutom var också främlingar obehagliga 

mot Pernilla, exempelvis när alla tre var ute på stan tillsammans och en tant ”viskade 

negerälskare till mammor den där dagen på Skansen när pappor fotade första svenska 

nationaldagen.” (M 138)  

Det som är viktigt att poängtera här är att mamman själv har blivit en del av det 

utanförskap som far och son upplever. Om Abbas är en invandrare och det är svårt för Jonas att 

accepteras i det svenska samhället har Pernilla också sin egen kamp mot systemet. Kontrasten 

är ännu större när man märker att familjen var på Skansen för att fira svenska nationaldagen, 

att Abbas verkligen ville bli en del av det svenska samhället – tanten som viskade 

”negerälskare” ville troligtvis inte bara förolämpa Pernilla utan också visa att Pernilla, genom 

sitt äktenskap, var mindre svensk än de andra.  

Även om de är båda svenska kvinnor, åldern är viktig – tanten på Skansen har troligtvis 

en mer traditionell synpunkt till samhället och religionen. Pernillas svenskhet är ifrågasatt på 

grund av att hon har bildat familj med en invandrare, någon med en annan hudfärg och religion. 

På svenskhetens skala ansågs Pernilla vara mindre svensk och tanten blev överordnad henne.  

Som redan sagt är Pernilla inte en karaktär som berättaren fokuserar på i romanen. Men 

det finns stunder när hon blir synlig, särskilt mot slutet av romanen när det berättas hur Abbas 

börjar svika Jonas och Pernilla blir ett stöd: 

Pappor kommer, pappor går och bara mammor består.  

För det är först då, när pappor börjar blekna bort som du återupptäcker mammor. Det är som 
om mammor plötsligt materialiserar sig ur anonymitet. Mammor som har tagit det riktiga 
ansvaret, mammors osynliga kamp som möjliggörs allt. Det är mammor som håller fortet, det 
är mammor som aldrig ger upp och som aldrig sviker. Men nu börjar mammor tröttna och ibland 
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hör du hur hon gråter i sovrum och ibland kollar hon igenom pappors jackfickor och en gång 
frågar hon om du tror att pappor har en älskarinna. Men det är också mammor som fortfarande 
har allt under kontroll och som bara visar sig svaga när pappor är i studion eller ute på någon av 
sina allt längre ”promenader”. (M 291) 

 

Pernilla har aldrig varit anonym – tvärtom har hon alltid varit nära Jonas och tvillingarna. Det 

enda som har ändrats är att Jonas börjar se Pernillas ansträngningar medan Abbas ”bleknar”. 

Pernilla blir då en mogen självständig kvinna som har försökt kämpa för hela familjen men som 

inte längre orkar hålla ihop allt. Allt som Jonas hade lagt märke till var Abbas utveckling och 

förändring medan mamman var någonstans i bakgrunden. Men stegvis blev hon en stark kvinna 

som Jonas vet har kämpat för hela familjen och som är svag bara när Abbas beteende påverkar 

henne. Hon bestämmer sig för att skilja sig från Abbas när han försvinner utan att säga något. 

Pernilla försöker då ännu förstå honom och ge honom en chans till, men hon orkar inte längre. 

Det är då Jonas kommer ännu närmare Pernilla och stödjer henne genom situationen med 

Abbas: 

[…] som vuxen har man inte tid att tappa fokus, vuxna söner måste hjälpa mammor in till akuten 
när stressmagen får mammor att kollapsa framlänges på köksgolvet och vuxna söner är alltid 
där som stöd när mammor visar svaghet, viskar stärkande ord och lovar att pappor snart kommer 
tillbaka och han har inte alls glömt sin familj. För det har han väl inte? Men varför ringer han 
inte? Varför skriver han inte? Mammors frågor är barnsligt svåra att svara på och på tinningen 
har mammor ett skrapsår från fallet på köksgolvet och mammor blundar när du baddar såret och 
lite ludd fastnar längst ut och någonstans inom dig växer en fruktansvärd ilska över pappors 
förmåga att komma och gå, lite hursomhelst. Precis när pappor behövs som allra mest. (M 307-
308) 

 

Pernilla blir depressiv och har det svårt att ta hand om allt, så Jonas börjar hjälpa henne. Men 

samtidigt är Jonas, efter att Abbas försvann, upptagen med att hänga med vännerna och kämpa 

mot rasisterna i Stockholm. Pernilla är den som övertalar Abbas att återkomma till Sverige för 

att både ordna med skilsmässan och prata med Jonas: 

Det som slutligen fick din far att råga sitt mod och returnera var ett brev från din mor. Hon skrev 
att hon hade kvävt sitt raseri, att hon förstod din fars frånflytt, men att skilsmässan nu var 
obligatorisk. Hon skrev också att hon oroade sig för dig. Du spenderade alltmer nattlig tid 
drivande på stan. En natt hade du hemstransporterats av två poliser som anklagat dig för 
metrovandalism. Dina telefonsamtal med dina vänner agerades på allt kraftigare bruten svenska 
och inför den kommande 30 november oroades din mor av att du skulle participera i de 
traditionsenliga konflikterna mellan rasister och antirasister. (M 321)  
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Abbas återkomst leder till att familjen upptäcker att han varit otrogen och att han anmält sonens 

vänner till polisen när de sprejat graffiti på stan. Pernilla är återigen den som måste kämpa för 

familjen, nu på ett bestämt sätt för att kunna skydda barnen – hon kastar ut Abbas och uppfostrar 

ensam deras tre söner. 

I Pappaklausulen finns tre olika karaktärer som också är mammor: mamman som är en 

farmor, systern och flickvännen. Farmor har vuxna barn som har egna familjer, systern har en 

tonåring som bor med sin pappa och vägrar prata med henne och flickvännen har två små barn. 

Viktigt att påpeka är att alla tre definieras av sin relation till sonen – en kvinna är mamman, den 

andra är syrran och den tredje är flickvännen. Alla tre kvinnorna har framgångsrika karriärer 

och ger råd till sonen vid olika tillfällen under händelseförloppet.  

Sonen och systern diskuterar mammor och pappor i allmänhet när de sitter och väntar 

på farfadern på middag. Han kommer inte och de funderar kring de olika beteenden som män 

har ibland till skillnad från kvinnor: ”Tänk om våra mammor, säger hon, bara som ett 

experiment, hade betett sig som våra pappor. Vi hade gått under, säger han.” (P 199) 

Båda erkänner att det var mamman som gjorde allt möjligt för dem men samtidigt 

försöker sonen och systern ha ett mindre dysfunktionellt förhållande med pappan. Som 

diskuterat i tidigare avsnitt i denna uppsats blir sonen i Pappaklausulen en pappafigur för 

systern, men också den som oroar sig mest när mamman kommer hem sent. Han är så rädd för 

att förlora henne nu när de är ensamma att hans paranoia ibland tar över och han får panik. När 

mamman kom hem och märker hur dåligt sonen mår börjar hon förklara för honom att allt 

kommer att bli bra och att han inte behöver oroa sig varje gång: 

Men lilla älskling, sa hon, när han började gråta. Titta på mig. Titta på dom här klackarna. Det 
finns inte en våldtäktsman i världen som skulle våga ge sig på mig. Jag lovar. Sonen berättade 
om låten och att han hade försökt hålla andan och att han varit säker på att hon aldrig mer skulle 
komma hem. Hon tittade på honom med en min som var både oroad och smickrad. Du behöver 
inte oroa dig, sa hon. Det är inte upp till dig att hålla ihop världen. (P 224) 

 

Mammans relation med den vuxne sonen verkar vara lite annorlunda. Hennes attityd mot 

honom och problemen som han pratar om är ganska avslappnad, som om hon inte bryr sig och 

bara vill låta bli allt som har att göra med ex-maken. Dessutom noterar hon många gemensamma 

saker mellan far och son, som exempelvis att båda älskade att vara pappalediga eller att sonen 
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aldrig lyssnar på henne när hon pratar om sitt jobb eller liv: ”Men sonen som är en pappa är lika 

ointresserad av hennes värld som hennes exmake.” (P 233) 

När sonen fortsätter fråga om hur fadern var när han var liten eller varför mamman gifte 

sig med honom berättar mamman lite mer om fadern, att han var en man med drömmar, charmig 

och smart, som inte längre kunde vara familjefar: 

Jag vet bara att han var en fantastisk man som förvandlades. Och jag antar att han inte kan bo 
hos dig? säger sonen. Hon svarar honom med en blick. Jag har hjälpt honom tillräckligt, säger 
hon. Jag med, säger sonen. Men jag valde inte honom. Det gjorde du. Han valde inte dig heller, 
säger hon. (P 235) 

Mamman verkar vara hård mot sonen, frispråkig och ovillig att ha igen en position som består 

av att ta hand om ex-maken. I ett avsnitt i boken kommer hon ihåg hur svårt det var att ta hand 

om två barn och hur mycket hon valde att pausa bara för att vara säker på att hon gav sitt allt 

till barnen:  

[…] hon hade ägnat dom senaste åren åt att vara pappa, mamma, egenföretagare, syokonsulent, 
medlare, gränssättare, barnbidragssparare, skällare, uppmuntrare, tårtorkare, 
frisyrgelekammare, rakningsinstruktör, fotbollscoach, fotbollspublik och en gång (verkligen 
bara en gång) när domaren som skulle döma dotterns fotbollsmatch fick akut migrän: 
fotbollsdomare (hennes sista fråga innan hon tog emot visselpipan och sprang ut på planen: 
Offside? Vad är offside nu igen?). Det var bara en sak som hon inte hade klarat av, det var när 
sonen skulle på vårbal och hade köpt sin första slips, han behövde hjälp med knuten, hon ringde 
sin bror, han försökte ge instruktioner på telefon, hon testade en gång, två gånger, slipsen blev 
allt skrynkligare, sonen alltmer desperat, han behövde gå snart, han skulle komma för sent, 
slipsen blev för kort, för lång, knuten blev för smal, den liknade en råbandsknop, till slut föreslog 
mamman att han skulle fråga grannen. Målaren som bodde en trappa upp tog emot slipsen och 
knöt en perfekt knut, sen sträckte han upp armarna och trädde slipsen över den redan långa 
sonens hals som en medalj. Grannen drog åt den och sa: Du ser ut som en prins. […] Exmannen 
försvann, men hon fanns kvar. […] Hon svarade att hon inte hade tid för kärlek när vänner 
försökte fixa ihop henne med en skäggig, frånskild stadsplanerare. I alla fall inte just nu, sa hon, 
när vännerna inte gav sig. Just nu måste jag vara här för mina barn, sa hon och satte sitt liv på 
paus tills dottern tog studenten. (P 237-238) 

 

Mammans attityd kontrasterar starkt mot pappans, som lämnade familjen utan ånger. Hon tog 

hela ansvaret och kämpade för att ge sina barn det bästa som var möjligt. I Pappaklausulen är 

mamman inte så osynlig som i Montecore. Hon har mycket att säga och det gör hon, till sonen 

eller vem som helst som har förväntningar på henne. Mamman vet att hon offrade allt hon hade 

för barnen medan pappan inte gav någonting alls och nu vägrar hon hjälpa till med hela 

pappaklausulen-situationen. Mamman liknar Pernilla i det att båda tog hand om allt själva och 

ensamma, men det verkar som om mamman i Pappaklausulen bestämde sig för att inte längre 

gråta eller försöka fixa en man som inte kunde vara med sin egen familj. 
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En annan typ av mor är systern vars son inte längre pratar med henne och som nu är 

gravid med den nya pojkvännen. Under hela händelseförloppet tvivlar hon på att kunna få ett 

barn till: ”Det är inte en människa som lever i henne.” (P 99) och det kan tolkas som en rädsla 

att förlora det nya barnet som hon gjorde sin son. Systern berättar alltid för sonen när hon får 

något dåligt meddelande från sitt barn, men berättar inte för någon att hon är gravid och funderar 

på att göra abort: 

Och imorgon ska hon möta upp han som är hennes pojkvän, men som inte är redo att bli pappa, 
på abortmottagningen för att tillsammans avsluta livet som växer i hennes mage. Men det är 
inget liv. För ett liv blir det först efter vecka tjugotvå, när man inte får göra abort längre, när 
fostret kan överleva utanför magen. Fram till dess är fostret inte ett foster. Det är en del av henne 
och det som händer imorgon är ingen stor grej. Det är ett ingrepp för att ta bort något som hon 
inte vill ha kvar. Det är som att klämma en pormask eller ta bort en inflammerad blindtarm. I 
hissen på väg upp till lägenheten skickar hon ett meddelande till sin son. En låt som handlar om 
att världen är full av kärlek. Hon hör fortfarande av sig, minst varannan dag. Antingen via mail 
eller på mess. Han svarar aldrig. (P 341) 

 

Sista samtalet i romanen är mellan son och syster och det är då hon kort berättar allt för honom: 

”Systerns upprivna röst säger att hennes son har hört av sig och att det är slut med pojkvännen 

som aldrig var en pojkvän och i morse gjorde hon en abort utan att ångra sig. (P 364-365)”. Vid 

slutet av romanen kontaktar systerns son henne igen och kanske är detta också en avgörande 

faktor när hon slutligen bestämmer sig att inte ha ett barn till. Under händelseförloppet, precis 

som det händer med sonen, är de andra karaktärerna definierade av rollerna som de spelar i 

varandras liv. Systern är ”En dotter som är en syster som är en mamma. (P 98)” som blir ”En 

syster som inte är en mamma (P 196)”, och när hon tar beslutet att göra abort benämns 

pojkvännen som ”En pojkvän som aldrig kommer att bli pappa (P 349)”. Detta sätt att namnge 

karaktärerna efter vilka roller de spelar markerar tydligt deras utveckling och de förändringar 

som de genomgår. 

Den sista mamman som presenteras i Pappaklausulen är flickvännen. Som redan 

diskuterat i avsnittet om utanförskap har hon jobbat mycket och länge för att försvenska sig och 

bli en del av det svenska samhället. Som jurist har hon en högre status i samhället även om hon 

har invandrarbakgrund, men det faktum att hon växte upp i förorten tas inte så ofta upp i 

romanen. Karaktärerna beskrivs inte i romanen, så vi läsare har ingen aning vilken hudfärg eller 

hårfärg eller vilka ansiktsdrag de har. Det som definierar dem är rollerna, och hon är en flickvän 

som är en mamma.  
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Flickvännen är inte heller osynlig på samma sätt som Pernilla verkar vara i Montecore, 

men hon har en sekundär roll och kontrasterar också mot sonens faderskap. Han klagar alltid 

på hur mycket han gör medan hon betonar att de båda jobbar för att hålla familjen ihop, och att 

vara pappaledig behöver inga applåder. Sonen erkänner ibland att flickvännen är den som tar 

hand om honom och har koll på att han är en bra pappa: 

Pappan ångrar att han tvivlade på sin flickvän. Han tänker att det är en sån tur att hon finns. 
Utan henne skulle han förvandlas till sin pappa, han skulle äta tre dagar gammal räksallad bara 
för att den säljs på reapris. Han skulle gå runt i tio år gamla kläder. Han skulle ha en antik mobil, 
med en batteritid på tjugo minuter. (P 156) 

Citatet ovan kan tolkas som om sonen på sätt och viss skyller pappans frånvaro på sin mamma. 

Han uppskattar flickvännen just för att hon hindrar honom från att förvandlas till sin pappa. När 

sonen försvinner kan flickvännen knappt ta hand om barnen eller sig själv. Hon oroar sig 

ständigt och gör allt möjligt för att få tag i honom. Farfadern kommer för att ge stöd och det är 

han som tar hand om barnbarnen mest. Han försöker också trösta flickvännen och, vare sig han 

tror på det eller inte, säger han att sonen kommer tillbaka: 

Flickvännen sitter med håret över ansiktet och skriver textmeddelanden i köket. Hennes ögon 
är röda när hon tittar upp. Farfadern sätter sig bredvid henne i den turkosa kökssoffan. Han säger 
till dottern som sätter på tevatten att han gärna vill ha te, helst med något sött till. Han klappar 
flickvännens axel och säger att han vet med hundra procents säkerhet att det inte har hänt något 
allvarligt. Han kommer snart tillbaka, säger farfadern. Hur vet du det? säger hon. För att jag 
känner min son, säger farfadern. Han behövde bara en paus. Det är sånt som händer när man är 
familjefar. Fråga mig, jag har uppfostrat tre barn, jag vet hur jobbigt det är. Flickvännen tittar 
på honom. Tre? Säger hon genom tårade ögon. Två barn här, säger farfadern. Och en dotter i 
Frankrike. Hon tittar på honom. Han är inte som du, säger hon. (P 301-302)  

 

Flickvännen tycker inte om att fadern hittar gemensamma saker med sonen, som exempelvis 

att han förstår att sonen behöver en paus. Pausen som han själv tog från att vara pappa var 

pågående och detta störde och oroade flickvännen även mer. När sonen kommer tillbaka hem 

frågar flickvännen ingenting om det som har hänt. Hon förstår honom bättre än någon annan 

och är glad att han valde att återkomma och inte rymma som hans far. 

Mammorna som presenterades i detta avsnitt är alla kvinnor som var tvungna att ta 

kontroll över det värsta situationen som de levde – de blev mognare och de offrade allt åt sina 

barn. Även om mammorna har sekundära roller i båda verken är de centrala i barnens liv, 

särskilt i sönernas. Det är mammorna som tar ansvar för sönerna när de känner sig övergivna 

och det är mammorna som alltid stödde sönerna.  
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9. Slutdiskussion 
 

Det övergripande ämnet för denna intersektionella studie har varit hur faderskapet gestaltas i 

Jonas Hassen Khemiris romaner Montecore. En unik tiger och Pappaklausulen. Dessa två 

berättelser byggs runt relationen mellan far och son, och i båda har fadern en annan kulturell 

bakgrund. Att analysera en sådan far-son relation, där det finns många element som samspelar, 

som exempelvis faderns bakgrund, språk, sociala koder eller makt, kräver ett omfattande 

analysredskap och därför valde jag intersektionalitet som en central teoretisk utgångspunkt.  

 Maktaxlarna som jag valde för att stödja min analys är genus, eller maskulinitet, och 

etnicitet, men i teoriavsnittet kontextualiserar jag också faderskapet från ett både historiskt 

(Berglund) och ett samtida perspektiv om det nya faderskapet (Wahlström). Själva analysen 

genomfördes genom närläsning, med fokus på samspelet mellan maskulinitet och utanförskap 

i faderskapen som skildras i romanerna.  

I Montecore är sonen en liten pojke som ser sin pappa som hjälte. Jonas och Abbas är 

oskiljaktiga men detta förändras med tiden när Abbas verkligen vill integreras i det svenska 

samhället och bli ansedd som svensk medan Jonas mer och mer vill närma sig sin arabiska 

bakgrund. Om man analyserar far-son relationen utifrån Connells forskning, börjar Jonas med 

att vara underordnad sin far på maskuliniteternas skala, men med tiden blir hans maskulinitet 

hegemonisk i relationen till Abbas. Detta skifte i deras förhållande beror på att den lille Jonas 

behövde en förebild när det gällde manligheten men med tiden blev han medveten om att Abbas 

inte var den sorts man som han ville bli. Viktigt är också åldersskillnaden mellan dem: Abbas 

och Jonas har olika värderingar och även om de försökte förstå varandra var det svårt att 

upprätthålla far-son relationen.  

I Pappaklausulen är både sonen och fadern vuxna och romanen fokuserar på kampen 

mellan de två för hegemonin. Sonen har alltid hjälpt fadern med allt som han behövde i Sverige, 

från boende till byråkrati, och fadern ignorerar varje gång sonens försök att kommunicera eller 

bestämma något. I denna roman har både fadern och sonen makt om vartannat och slutligen tar 

sonen samma beslut som Jonas i Montecore: att inte bli som sin pappa. Sonen väljer att skapa 

ett nytt slags faderskap och han fortsätter ta hand om sin pappa, men villkorligt – detta beslut 

ger sonen mer makt i förhållandet med pappan. 
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Både Montecore och Pappaklausulen skildrar ett dysfunktionellt förhållande mellan far 

och son, med komplicerade faderskap. Det som är intressant för mig är att Montecore mest 

skildrar förhållandet mellan en far och en son som växer upp och ändrar sin uppfattning om 

världen, inklusive hur han ser på sin egen far. Lille Jonas avgudar sin far, tonåringen Jonas gör 

allt möjligt för att revoltera mot sin far och författaren Jonas, som kommunicerar med Kadir, är 

en vuxen man som accepterar faderns misstag men som inte vill ha kontakt med honom. 

Å andra sidan tar sonen i Pappaklausulen ansvar för sin far och rollerna byts – sonen 

blir sin faders far. Han tar hand om faderns situation i Sverige, han bokar flygbiljetter, köper 

mat och städar efter fadern. När fadern lämnade familjen gav han upp också sin roll som far 

och sonen tvingas fylla denna roll. Sonen har också egna barn och han tvivlar på sin duglighet 

att vara en god far åt dem, en pappa som tar hand om dem både ekonomiskt och emotionellt. 

 I de första två avsnitten av analysen diskuterade jag två aspekter av faderskapet, ”Fadern 

som förebild” och ”Fadern som svikare” som kompletterar varandra som två sidor av samma 

mynt och visar en fördjupad bild av relationen mellan far och son i de två verken. Sönerna i 

båda romanerna växer upp med tanken att pappan är en hjälte som aldrig sviker. Den stora 

chocken är när pappan lämnar familjen av olika anledningar för att senare försöka bli en del av 

de vuxna barnens liv.  

 En avgörande del av far-son relationen i de två romanerna är faderns etnicitet och i nästa 

avsnitt, ”Det etniska utanförskapet”, tar jag upp diskussionen om rasism i Sverige och hur den 

skildras i de två verken. I Montecore förekommer den rasistiska diskursen mer än i 

Pappaklausulen, och detta avsnitt fokuserar på hur utanförskapet ändrade far-son relationen: 

sonen hade förväntat sig att få mer stöd från fadern när han blev attackerad på stranden av en 

grupp vita makt-anhängare i en bil, men fadern själv hade det svårt att hantera situationen och 

slutligen lämnade han familjen. Som Peter Leonards diskuterar i sin avhandling är svenskheten 

svårt att definiera, men andra generationens invandrare försöker ständigt att hitta sina identiteter 

i ett land där att vara vit är normen.  

 I det sista avsnittet i uppsatsen, ”Mamman som den osynliga närvarande föräldern”, 

undersökte jag alla mödrar som finns i de två verken och analyserade hur de kontrasterar med 

fäderna och sönerna i romanerna. Båda verken fokuserar mest på förhållandet mellan far och 

son, medan mödrarna tar en andraplats både i berättelsen och i sönernas liv. När fäderna lämnar 

sina familjer blir det dock mödrarna som stöttar sönerna och som får ta hand om allt. Forskare 
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som Ralph LaRossas anser att moderskap och faderskap alltid måste betraktas i relation till 

varandra, som motsatser. Det finns inget faderskap utan moderskap och sista avsnittet i denna 

uppsats bidrar till att skapa en fullständig bild av fadersskildringarna i Montecore och 

Pappaklausulen. 

 Som intersektionell studie rörde denna uppsats flera ämnen och forskningsområden, 

från genusvetenskap till faderskapsstudier och postkoloniala teorier. Uppsatsens syfte var att 

undersöka far-son relationen i de två romanerna och svara på frågorna angående barnens 

identiteter, konsekvenserna av fädernas frånvaro och likheterna mellan far och son.  

Jonas växer upp sliten mellan sina två identiteter – han försöker närma sig Abbas genom 

att lära sig allt han kan om pappans språk och de arabiska traditionerna. Som tonåring går Jonas 

genom en upprorsfas som leder till att han omfamnar sin identitet som blatte, en blandning av 

sina föräldrars bakgrunder. I Pappaklausulen tas det inte upp hur faderns etnicitet påverkar 

sonen, utan det som diskuteras mest är att pappans frånvaro leder till att sonen känner sig 

förvirrad och ända sedan han är tonåring blir tvungen att ta ansvar för sin lilla syster sedan han 

var en tonåring. Pappans frånvaro påverkar sonens roll som pappa för sina egna barn och han 

tycker att denna oförmåga av att uppfylla sina plikter beror på att han inte hade en 

fadersförebild. I båda romanerna finns det tecken på att sönerna liknar sina fäder. I Montecore 

är Jonas impulsiv som pappan och Abbas försöker att inte smitta sonen med det utanförskap 

som han drabbas av. I Pappaklausulen är det mamman som påpekar att det finns många likheter 

mellan far och son: båda ville vara författare och båda var underbara med sina små barn.  

 Skillnaden mellan generationer avspeglas också i de valda verken. I min analys av olika 

aspekter av faderskapet framkommer det en förändring angående olika syn på faderskapet – 

fadern som är äldre inser inte hur mycket han skadade familjen med sitt beteende medan sonen 

som har egna barn gör allt för att vara den bästa tänkbara pappan. Både Montecore och 

Pappaklausulen visar skillnaden mellan generationer, och genom denna uppsats hoppas jag ha 

bidragit till forskningen om Khemiris författarskap, om faderskap och om förändringarna i 

mentalitet mellan olika generationer av fäder. De olika spår som jag följer i denna uppsats, 

exempelvis faderskapet, maktpositioner i en far-son relation eller utanförskapet, belyser 

samspelet mellan faderskap, maskulinitet och etnicitet, och kan tjäna som utgångspunkter för 

vidare forskning om detta ämne eller om Khemiris författarskap. 
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