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att se hur stor andel av debutantutgivningen som 
har översatts.

I genomgången av översättningarna skiljs över-
sättningar till engelska från översättningar till 
andra språk. Detta argumenteras för genom att 
engelskan är ett centralt språk som fungerar som 
konsekrationsöversättningsspråk i förhållande till 
svenskan (det vill säga att svenskan vinner prestige 
i att bli översatt till ett mer centralt språk). Mate-
rialet i denna del omfattar som ovan nämnts de-
butanter 2001–2012 och därför är det beklagligt 
att inte indelningen som Nicky van Es och Johan 
Heilbron har tagit fram för tiden efter Berlinmu-
rens fall har använts, eftersom denna rimligen stäm-
mer bättre överens med den undersökta tidsperio-
den i fråga (not 145). I den nyare indelningen har 
dominansförhållandena skiftat något i jämförelse 
med den som används i Debutant!: Engelskan de-
finieras som hypercentral, centrala språk är franska 
och tyska och de semiperifera språken är ryska, 
spanska, italienska och svenska. Svenskans position 
har uppenbarligen inte förändrats nämnvärt, men 
som med mycket annat inom den litterära världen 
har de stora blivit större. Att Fürst inte har valt att 
definiera engelskan som hypercentral får anses an-
märkningsvärt, särskilt som det ytterligare skulle 
ha stärkt författarens argument för att särskilja eng-
elskan från de övriga översättningsspråken. Kon-
sekrationsöversättningens parord ackumulations-
översättning (som alltså sker mellan två ”jämbör-
diga” semiperifera eller perifera språk) används inte 
alls trots att denna typ av översättning också redo-
görs för, vilket kan tyckas något förvånande.

Engelskans centralitet är som sagt genomgå-
ende i avsnittet om översättningar. Enligt min 
mening drivs tesen att översättningar alltid går via 
centrum en aning för hårt (157). Självklart är över-
sättningarna till engelska ytterst prestigefulla, men 
de två centrala språken franska och tyska kan också 
spela en viktig roll i att fler översättningar blir till. 
Eftersom det, precis som Fürst konstaterar, över-
sätts förhållandevis lite till engelska (156), är det 
inte heller ovanligt att översättningar av ett verk 
till ett annat språk utkommer före den engelska ut-
gåvan. Jag hade gärna sett mer problematiseringar 
kring de påståenden som görs om just ackumula-
tionsöversättningen, inte minst när Fürst menar 
att dessa inte ses som ”lika värdefulla” (158). Sär-
skilt i marknadsföringen av böcker är det vanligt 
att blurbar som ”översatt till X antal språk” syns på 
bokens fram- eller baksida, och dessa försäljnings-
argument används även särskilt av litterära agentu-

rer. Som Casanova poängterat skapar all översätt-
ning någon form av prestige och kapital (Casanova 
2004 [1999], 23). Något som också hade kunnat 
nämnas är att de större förlagen även har inhouse-
agenturer i form av vad som brukar kallas foreign 
rights-avdelningar.

Översättningsstöd är ofta en viktig resurs för att 
”litterära” översättningar ska komma att utgivas. 
Det hade därför varit mycket intressant om Fürst 
även hade undersökt vilka av översättningarna som 
har tilldelats stöd, även om det så endast skulle ha 
varit genom ett mindre stickprov.

Som ovan nämnts presenteras en omfattande 
statistik i Debutant!, särskilt i de tre analyskapitlen. 
Mestadels är framställningen klar och tydlig, men i 
vissa fall ger statistikuppräkningarna ett något rö-
rigt intryck – mycket eftersom variablerna i många 
fall är snarlika – vilket försvårar läsningen. I majo-
riteten av diagrammen är tyvärr variablerna alfa-
betiskt sorterade, vilket ger ett svåröverskådligt in-
tryck. Detta kan tyckas vara en petitess, men i stu-
dier som är så pass statistikdrivna som denna är det 
viktigt att presentera resultaten på ett så tillgängligt 
sätt som möjligt. Språkligt hade studien tjänat på 
att korrekturläsas en ytterligare gång, eftersom det 
tyvärr finns en del korrekturfel. Både i noter och 
i brödtexten används ibland felvända angloame-
rikanska citattecken, och det är inte alltid konse-
kvent om bindestreck eller det längre tankstrecket 
används mellan exempelvis årtal eller sidnummer. 
Sådana saker hade enkelt kunnat åtgärdas.

Debutant! är som påtalats mycket rik både vad 
gäller infallsvinklar och resultat. Studien väcker 
många nya frågor och det är betryggande att Fürst 
fortsätter på avhandlingens inslagna bana så att fler 
perspektiv kan läggas till i undersökningen av den 
skönlitterära debuten. Trots de invändningar som 
har lyfts ligger styrkan i de tydliga karriärvägar som 
utmejslats och som kommer att kunna leda till vi-
dare studier.

Jana Rüegg

Tobias Hübinette, Att skriva om svenskheten. Stu-
dier i de svenska rasrelationerna speglade genom den 
icke-vita svenska litteraturen. Malmö 2019.

I takt med att en allt större andel fiktionslittera-
tur på den svenska bokmarknaden är författad av 
människor med någon form av personlig erfaren-
het av utomeuropeisk migration till Sverige ökar 
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behovet av en litteraturvetenskaplig praktik som 
kan ta sig an denna litteratur på professionella sätt. 
Att detta behov överhuvudtaget uppkommer kan 
härledas till det faktum att de svenskspråkiga lit-
terära rummen så länge har präglats av det som se-
dan ungefär tio år tillbaka allt oftare benämns som 
vithet på svenska. Vithet som begrepp betecknar i 
regel en historiskt uppkommen maktordning som 
utrustar de människor som genom uppvisandet av 
ett normativt rasifierat beteende, ursprung och ut-
seende på olika sätt kan passera som vita i det dag-
liga livet med mer resurser än de som inte passerar 
som vita. Att genom social interaktion passera som 
vit är en process som jag väljer att benämna omar-
kerad rasifiering eller vitifiering. Detta för att sär-
skilja processen från den markerade rasifieringen 
eller icke-vitifieringen, men framförallt för att un-
derstryka att ras är en fråga om sociala samspel och 
inte om medfödda egenskaper. I relation till svensk-
språkig fiktionslitteratur kan vitheten också för-
stås som en kunskapsregim som på samma gång 
begränsar och möjliggör de sätt varpå olika texter 
läses. En begränsande tolkningsram som ofta aktu-
aliseras i läsandet av litteratur författad av männi-
skor med anknytningar bortom Europa är exem-
pelvis att den skulle vara mer biografiskt motive-
rad än litteratur skriven av människor som i högre 
grad passerar som vita. I takt med att olika läsning-
ars rasifierande innebörder på så vis läggs i dagen 
ökar behovet av det som brukar kallas ras- och vit-
hetskritiska perspektiv som på samma gång förmår 
synliggöra, problematisera och överskrida ras och 
vithet som världsliga fenomen i den professionella 
läsningen av litteratur.

Det ras- och vithetskritiska forskningsperspekti-
vet går tillbaka på ett afrikan-amerikanskt (en över-
sättning av ”African American”, den beteckning 
som förespråkas av gruppen själv) tänkande åtmin-
stone sedan sociologen W.E.B. Du Bois publice-
rade ”The Souls of White Folk” (1920) och fick 
sitt genombrott i och med Toni Morrisons essä-
samling Playing in the Dark. Whiteness and the Li-
terary Imagination (1993). Inledningsvis kom det 
ras- och vithetskritiska forskningsfältet att domi-
neras av vitifierade forskare men har efterhand bli-
vit alltmer diversifierat sett till forskarnas bakgrund 
och hemvist. I Sverige introducerades vithetskriti-
ken för ungefär tio år sedan av forskare som soci-
ologen Catrin Lundström, kulturgeografen Kata-
rina Mattsson och konstvetaren Jeff Werner. Inom 
svenskspråkig litteraturvetenskap har perspektivet 
brukats framförallt av mig själv – som av skäl som 

redovisas i min nyligen utkomna doktorsavhand-
ling väljer att inordna vithetskritiken i en överord-
nad ansats som kretsar kring fenomenet avkolo-
nisering – men också av andra relativt nydispute-
rade forskare som Evelina Stenbeck. Den forskare 
som förmodligen framförallt förknippas med den 
svenskspråkiga ras- och vithetsforskningen är emel-
lertid koreanologen Tobias Hübinette, som efter 
att ha redigerat ett par forskningsantologier nu ut-
kommit med sin första monografi på ämnet ras och 
vithet i en svenskspråkig kontext.

Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska 
rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska 
litteraturen (2019) har som syfte att undersöka ”hur 
ras skrivs fram, förstås, görs, levs, känns och erfars 
i relation till Sverige, svenskhet och svenskar” ge-
nom ”ett antal tematiska studier och motivstudier” 
av den svenskspråkiga litteratur som ”härrör från 
icke-vita författare” (13). Trots att Hübinette så-
lunda lyfter fram klassiskt litteraturvetenskapliga 
metoder och material framhåller han att studien 
inte bör förstås som ”litteraturvetenskaplig”, utan 
som ”en kritisk ras- och vithetsforskningsstudie 
som har fokus på och undersöker specifika frågor, 
teman och ämnen i texterna” (37). Den ras- och vit-
hetskritiska ingång som Hübinette på så vis premie-
rar utgörs i hans utformning av ett fokus på å ena 
sidan demografiska fakta kring den svenska befolk-
ningen och å andra sidan en raskritisk vetenskaplig 
begreppsapparat (14), två brännpunkter som den 
som har följt Hübinettes vetenskapliga gärning un-
der de senare åren känner igen. Den demografiska 
aspekten handlar med författarens egna ord

om att Sverige var ett av västvärldens vitaste och 
allra mest homogena länder sett till den rasliga 
befolkningssammansättningen ända framemot 
1900-talets slut. Därefter har landet på bara någon 
generation kommit att bli västvärldens allra mest 
mångrasliga land efter USA och tillsammans med 
en handfull andra västländer vilka dock alla till 
skillnad från Sverige har härbärgerat till storleken 
betydande icke-vita minoriteter under en lång tid 
bakåt i historien. (14)

Den begreppsliga aspekten hänger i Hübinettes 
forskning samman med den befolkningsmässiga 
genom hans problematisering av vad han benäm-
ner ”tabuiseringen av glosan ras”, vilken i Sverige 
antas ha tagit för västvärlden unika proportioner i 
takt med att landets befolkning förändrades (14). 
Problemet ligger – antar jag som läsare – i att erfa-
renheter av fenomenet ras inte kan artikuleras på 
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adekvata sätt då svenskan saknar accepterade ord 
för denna verklighet. Genom att införa en flora av 
begrepp hämtade från i huvudsak den usaitiska (ett 
mer precist adjektiv knutet till USA än det ved-
ertagna ”amerikansk”, som är knutet till flera län-
der på två kontinenter) forskningen hoppas Hü-
binette att ”normalisera och utveckla den svenska 
ras- och vithetsforskningen” (56). I sitt arbete med 
att realisera detta syfte närmar han sig ”den icke-
vita svenska litteraturen”, vilken i Hübinettes me-
ning består av runt 510 publikationer som sedan 
1969 ”har författats av icke-vita utifrån definitio-
nen att ha någon form av bakgrund i Afrika, Asien, 
Mellanöstern, Latinamerika, Karibien eller sydös-
tra Europa” (27).

Redan i bokens inledande utgångspunkter vän-
der sig sålunda Hübinette bort från litteraturveten-
skapen som disciplin genom att konstatera att un-
dersökningen inte tillhör detta vetenskapliga fält 
utan istället det ras- och vithetskritiska. Eftersom 
Hübinette endast konstaterar att han gör det val 
han gör utan att samtidigt motivera dess rimlighet 
lämnas jag som läsare med en rad frågor: Varför är 
det lämpligt att vända sig bort från den vetenskap-
liga tradition som har arbetat fram metoder för läs-
ningen av fiktionslitterära texter? Varför förefaller 
en litteraturvetenskaplig ingång inte vara förenlig 
med en ras- och vithetskritisk sådan? Och vad inne-
bär i sådana fall lanseringen av ras- och vithetskriti-
ken som en självständig vetenskaplig disciplin som 
bland annat ägnar sig åt att läsa fiktionslitteratur? 
Den frustration som väcks i mig som läsare då jag 
inte får svar på mina frågor försvinner inte under 
läsningens gång, eftersom tendensen att konstatera 
snarare än att argumentera fram bokens slutsatser 
återkommer. Svaret på den sista frågan återfinns 
dock möjligen i Att skriva om svenskheten som hel-
het, och i det följande skall jag försöka ringa in hur 
dess projekt framstår i min läsning,

Som framkommer av bokens utgångspunkter 
kretsar Hübinettes undersökning kring fenome-
net ras, en slags samhällelig brännpunkt där språk-
liga strukturer möter demografiska. Märkligt nog 
kan jag inte finna att Hübinette diskuterar sin egen 
definition av rasbegreppet någonstans i boken. Att 
resonemangens begreppsliga kärna på så vis förblir 
oklar framstår som onödigt och i viss mån också 
ödesdigert för bokens projekt såväl som det ras- 
och vithetskritiska fältet i en svenskspråkig kontext 
givet bokens ambitioner. Även om det likt Hübi-
nette går att förhålla sig kritisk till den berörings-
skräck med ”glosan ras” som till vis mån existerar 

i samhället, varav forskarvärlden är en del, går det 
samtidigt inte att bortse från att ”ras” iscensätter 
en ordning som fördelar liv och död mellan männi-
skor och andra levande varelser i den koloniala mo-
dernitet som vi fortfarande lever och verkar i. Att 
undvika att föra en diskussion kring användandet 
av begreppet framstår i ett sådant ljus som en oan-
svarig forskarpraktik som, tillsammans med den ge-
nomgående vanan att konstatera framför att argu-
mentera, alltför ofta lämnar mig som läsare i oviss-
het om projektets egentliga innebörder.

Mest övertygad av boken blir jag när Hübinette 
fokuserar de rent språkvetenskapliga aspekterna av 
sitt material. Med utgångspunkt i ett urval av texter 
som publicerades mellan åren 1969 och 1992 under-
söker Hübinette vilka ord författarna och deras ka-
raktärer brukar för att benämna sig själva (75). Till 
detta urval fogar han även senare tillkomna texter 
vilka har det gemensamt att de skildrar det aktu-
ella tidsspannet. Metoden att ta fasta på vissa glosor 
med rasifierande innebörd visar enligt Hübinette i 
förlängningen på ”hur de svenska rasformationerna 
har uppstått och utvecklats och inte minst föränd-
rats över tid” (77). Även om Hübinette tar upp och 
diskuterar utdrag ur ett 20-tal texter, menar han att 
det ”enda som med ganska så stor säkerhet går att 
konstatera i efterhand är att i praktiken samtliga be-
teckningar som användes på 1960- och 70-talen för 
att benämna personer […] som inte kunde passera 
som vita var exonymer eller utifrånbeteckningar då 
det verkar som att det ännu inte hade uppstått nå-
gon endonym eller självbeteckning för att beskriva 
sig själv som icke vit under dessa decennier” (82). 
Dock, tillägger han, ”går det åtminstone att säga att 
dåtidens mer officiella kategoribeteckningar som 
’utlänning’, ’främling’, ’invandrare’, ’immigrant’ 
eller ’emigrant’ inte verkar ha uppfattats som ned-
sättande av författarna eller deras karaktärer” (82). 
Detta förändras då 1980-talet inträder, då det enligt 
Hübinette står klart att samma termer ”har börjat 
rasialiseras och erhålla en alltmer pejorativ klang i 
stil med rasordet ’svartskalle’ ” (83). Tilläggas bör 
att ett annat mönster framträder då svarta svensk-
ars berättelser står i fokus, då det svenska n-ordet 
skiljer ut deras kroppar ur mängden på ett rasistiskt 
vis även under studiens första decennier (85–88).

Under 1980-talet utvecklas vad Hübinette med 
hjälp av Frances Winddance Twine benämner en 
raslitteracitet, eller med andra ord ”förmågan att 
kunna se och att kunna läsa av ras” vilken mer kon-
kret består i författarnas försök att ”bena ut hur re-
lationerna mellan ras, vithet och svenskhet egentli-
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gen ser ut” (99). Orsaken till dessa ansträngningar 
att ”avkoda och dekonstruera den svenska rasgram-
matiken” ligger i att författarna och deras karaktä-
rer upptäcker att de i Sverige inte ”räknas som vita 
trots att de i många fall har uppfattat sig som vita 
i sina hemländer eller i varje fall inte som icke-vita 
rakt av” (99). 1980-talet är också det årtionde då 
det för första gången växer upp en generation i Sve-
rige med bakgrund i utomeuropeiska länder, och 
många av de texter som Hübinette använder sig av 
för att undersöka perioden är i själva verket skrivna 
några decennier senare då 1980-talisterna vuxit upp 
(102). Det är framförallt med stöd i dessa texter 
som publicerades under 2000-talet som Hübinette 
menar att ”en icke-vit subjektivitet och ett icke-
vitt svenskt kollektivt medvetande sakta men säkert 
började formeras” under det tidiga 1990-talet (102).

Denna grundläggande beskrivning av hur feno-
menen ras och vithet tar form under andra halvan 
av 1900-talet med utgångspunkt i texter författade 
av icke-vitifierade svenskar kan och bör ligga till 
grund för vidare undersökningar inom det litte-
raturvetenskapliga fältet. Hübinettes vändande 
av blicken mot decennierna innan 2000-talet är 
särskilt viktigt för forskningens förmåga att upp-
märksamma det språkliga och materiella arbete 
som möjliggjorde den icke-vitifierade svensksprå-
kiga litteraturens genombrott under det nya mil-
lenniet. Utvecklingen under 1900-talets sista de-
cennier förnyar det sätt varpå fenomenet ras ver-
kar och erfars i det svenska språkområdet i en så-
dan omfattning att det kan vara fog att tala om en 
historisk övergång från en typ av rashierarki till 
en annan. Författare som Marcus Samuelsson och 
Elaine Eksvärd minns exempelvis enligt Hübinette

hur en mer stratifierad rashierarki växte fram på 
1990-talet och möjligen med inspiration från det 
hudfärgsbaserade amerikanska rastänkandet, vilket 
resulterade i att finska, central-, öst- och även syd-
europeiska barn och ungdomar alltmer började be-
traktas och behandlas som svenskar under detta år-
tionde. (103)

Denna förmodade framväxt av en rashierarki ba-
serad på hudfärg som främsta markör kan jag som 
läsare så kontrastera mot vad Hübinette några si-
dor tidigare menar har varit den föregående ord-
ningen i Sverige, vilken, grundad i det ”inhemska 
svenska rastänkandet” baserade sig ”på andra as-
pekter än enbart hudfärg i ett land och i en nord-
europeisk region där nästan alla hade ljus eller till 
och med mycket ljus hudfärg såsom på längd och 

kroppskonstitution, på ansiktsdrag och ögonform 
och inte minst på huvud- och skallform” (101). Att 
de långa linjernas historia görs synlig i Hübinet-
tes undersökning är en välkommen passning i rikt-
ning mot en fördjupad kritisk blick på hur rasfeno-
men träder fram i vår samtid, och tillsammans med 
hans bibliografiska kartläggning av en stor mängd 
titlar öppnar den dörrar för fortsatta studier inom 
området.

När Hübinette går vidare och undersöker hur 
den icke-vitifierade svenska subjektiviteten tar 
form i litteraturen återkommer emellertid min 
frustration över den bristfälliga argumentation 
som dyker på avgörande platser i texten. Av runt 
100 svenskspråkiga antologier innehållande tex-
ter av icke-vita skribenter väljer Hübinette ut de 
som iscensätter en ”icke-vit svensk gemenskap” 
snarare än att rikta sig till ”majoritetssvenska lä-
sare”, och som på så vis bär på en potential att ”ut-
veckla en kollektiv röst” och i förlängningen en 
”icke-vit svensk subjektivitet” (109). Det handlar 
om åtta titlar sedan 1992 då Dr. Albans och Tom 
Hjeltes Svartskallarnas sammansvärjning kom ut. 
Det ”mest fullödiga och medvetna exemplet […] 
vad gäller att uttrycka en icke-vit svensk subjekti-
vitet och erfarenhet och att konstruera en kollek-
tiv röst och gemenskap som icke-vit svensk” finner 
Hübinette i Camila Astorga Díaz, Valerie Kyeyune 
Backströms, Mireya Echeverría Quezadas och Ju-
dith Kiros Rummet (2015). Denna antologi följdes 
av ytterligare titlar av andra kollektiv vilka har de 
gemensamt att de genomsyras ”av ett språk och en 
retorik som är sprängfylld med starka känslor vilka 
fungerar som ett slags sammanlänkande kitt för att 
skriva fram och formulera en icke-vit svensk sub-
jektivitet” (134). Detta drag i 2000-talets litteratur 
förstår Hübinette i termer av raskänslor, en över-
sättning av engelskans racial emotions. Dessa har av 
Janice Young Kim ursprungligen identifierats som 
fear, anger, hatred, disgust och grief, vilket i Hü-
binettes språkdräkt märkligt nog har blivit ”sorg, 
ursinne, ilska, avsky och hat” (134). När den vik-
tiga slutsatsen att ”en icke-vit svensk subjektivitet” 
skapas och upprätthålls på en grund av ”raskäns-
lor” slutligen formuleras förankrar Hübinette detta 
påstående i åtta citat från lika många verk, vilka 
står uppradade efter varandra utan några egentliga 
kommentarer från forskarens sida – en framställ-
ning som återigen får mig som läsare att efterlysa en 
argumenterande framför en konstaterande skriv-
praktik. Jag bestrider inte det riktiga i slutsatsen, 
men dess egentliga innebörd, relevans och räckvidd 
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förblir utanför mitt synfält som läsare.
Hübinettes kartläggning av icke-vita författares 

återetablering av ”ras” i den svenska diskursen tar 
i bokens följande kapitel formen av olika motiv- 
och temastudier. En särskilt intressant och komplex 
ingång är kartläggningen av hur utomeuropeiskt 
adopterade svenskar skildras i det fyrtiotal titlar 
i vilka gruppen figurerar. Vanligt förekommande 
är enligt Hübinette att den adopterade gestaltas 
som ”icke-vit rasförrädare” (168) eller helt enkelt 
som ”projektionsyta” för olika iscensättningar av 
ras (176). När Hübinette visar upp sina exempel 
från litteraturen blir jag emellertid inte övertygad, 
då den komplexitet som ryms i ett verk som Jonas 
Hassen Khemiris Ett öga rött (2003) inte låter sig 
kokas ned till det svartvita tänkande som framlyf-
tandet av ”rasförrädaren” inbjuder till. Den adop-
terade kroppen som projektionsyta förmår dock 
fånga upp mer dynamiska och komplexa ström-
ningar i verken. När Hübinette går vidare och me-
nar att författarna ”skriver fram den adopterade 
som en figuration som för dem inte riktigt är lo-
gisk och läsbar och som en position som för dem 
inte är helt stabil och möjlig och nog heller inte all-
tid särskilt sund och positiv att befinna sig inom” 
(184), har han emellertid förlorat mig då det gäller 
förankringen i de litterära verk han studerar. Och 
även om jag instämmer i att den adopterades po-
sition inte framstår som ”en särskilt begärlig posi-
tion i den icke-vita svenska litteraturen” (186) har 
jag svårt att i Hübinettes bok finna bevis för att de 
”icke-vita icke-adopterade verkar […] betrakta de 
adopterade som några slags monstruösa, tragiska 
och patetiska husdjur eller clowner [snarare] än 
som lyckade icke-vita svenska tillhörande medel- 
eller överklassen” (187). Hübinette vrider slutligen 
sin tolkning ytterligare ett varv då han menar att 
de ”utvalda verken och citaten” pekar på ett förakt 
som kan tolkas som ett icke-vitt klasshat” vilket

inte minst [verkar] handla om det faktum att de 
adopterade är transrasialiserade och transrasiala 
subjekt, det vill säga de är visserligen icke-vita till 
det yttre med både beter sig som och identifierar sig 
som vita svenskar, och därmed finns det möjligen 
paralleller till hur transkönade och transpersoner 
ibland hånas och föraktas av cispersoner. (187)

Trots att jag som läsare har svårt att följa med i Hü-
binettes resonemang på detta och andra ställen 
eftersom jag inte ser att de bottnar i någon egent-
lig empirisk argumentation, finner jag problem-
formuleringarna genomgående relevanta. Förutom 

den redan nämnda kopplingen mellan olika tiders 
rasformationer som tentativt upprättas i boken för-
mår Hübinette föra in motiv, teman och genrer 
som tidigare har studerats i framförallt en usaitisk 
kontext och visa på dess potentiella relevans även i 
en svenskspråkig sådan. I en övertygande delstudie 
vänder Hübinette blicken mot det svenska rasarvet 
i syfte att undersöka ”hur dagens icke-vita svenska 
författare som inte tillhör någon av de fem histo-
riska minoriteterna minns och förhåller sig” till äm-
nen som ”svensk kolonialism, svensk rasbiologi och 
svensk extremhöger” (192–193). Hübinette presen-
terar en rad exempel från olika texter som visar på 
hur i synnerhet de två sista tematikerna finns när-
varande, och tar slutligen bell hooks begrepp ”vit 
terror” till hjälp för att ytterligare precisera hur 
detta fenomen ”kan sägas utgöra ett bärande tema 
i den icke-vita svenska litteraturen” (220). Hypo-
tesen beläggs därefter genom att Hübinette citerar 
och refererar ett större antal texter av olika gen-
rer vilka framförallt är tillkomna under de senaste 
tio åren, och vilka sammantaget visar hur ”de icke-
vita författarna skriver från positionen att när som 
helst riskera att bli utsatta för hatbrott och höger-
extremt våld liksom för diskriminering, segreger-
ing och vardagsrasism” (220).

Efter dessa tema- och motivorienterade studier 
tar Hübinette i bokens sjunde kapitel utgångs-
punkt i den usaitiska litterära genre som består i 
afrikan-amerikanska författares gestaltningar av 
vita människors liv, vilken i den litteraturveten-
skapliga forskningen går under beteckningar som 
white life novels (Stephanie Li) och literature of 
white enstrangement (Veronica T. Watson). Inled-
ningsvis visar han fram exempel på det han benäm-
ner ”vita personer, karaktärer eller kanske figuratio-
ner vilka återkommer gång på gång i flera av verken 
och vilka kan sägas utgöra i det närmaste arkety-
per liksom inte minst stereotyper av vita svenskar” 
(235). Det främsta exemplet är ”den vita läraren”, 
en gestalt som enligt Hübinette i regel exkluderar 
de icke-vita karaktärerna ur den svenska gemen-
skapen i texterna; ett antagande som också under-
byggs av de många citat som Hübinette har tagit 
fram. På samma sätt går Hübinette sedan vidare 
med ”den vita socialarbetaren”, ”den vita polisen” 
och ”den vita journalisten”, karaktärer som före-
kommer i citat som saxats ur vitt skilda texter så-
som debattinlägg, reportageböcker och romaner, 
och som förmår kasta ljus över den svenska rasiala 
inramningen. Slutligen landar han i framhållan-
det av hur ”den vita blicken” opererar i texterna ge-
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nom det numera välbekanta uppradandet av ytter-
ligare en räcka citat vilka är tänkta att ligga grund 
för påståendet att ”den vita blicken till synes [ver-
kar] vara om möjligt än mer rasifierande i Sverige 
än i USA och möjligen också än i andra västländer 
även om det naturligtvis inte går att jämföra vare 
sig vad den vita blicken gör och hur eller när den 
uppträder och vare sig över tid eller på olika plat-
ser” (262). Som läsare blir jag inte övertygad, och 
av kommentaren om den komparativa ingångens 
omöjlighet att döma är inte heller Hübinette det.

Som läsaren av den här recensionen börjar ana 
utmärks Att skriva om svenskheten av en ojämn-
het mellan dess olika delstudier när det gäller det 
grundläggande vetenskapliga hantverket och den 
tillförlitlighet som jag som läsare tillskriver bokens 
olika slutsatser. Den osäkerhet som präglar bokens 
bruk av termen ras återkommer också i dess sista 
analyskapitel då det av Hübinette myntade be-
greppet ”transras” – en slags raskritisk pendang till 
transsexualitet – ställs i centrum för resonemangen. 
Detta kapitel utgår från frågan huruvida det går 
att överskrida ras, vilken Hübinette menar före-
kommer i det undersökta materialet (277). Hübi-
nette visar fram texter där det motiv han benämner 
transrasialitet skildras på magiska och ironiska vis 
(280–281), för att därefter poängtera att det samti-
digt är ”ett faktum att det än så länge inte är möjligt 
att helt och hållet byta ras på kirurgisk väg” (282). 
Som läsare hajar jag till över den okommenterade 
förankringen av ras i människors köttslighet och 
önskar återigen att Hübinette diskuterat sin egen 
förståelse av rasbegreppet i bokens inledning. Det 
vanligaste försöket att överskrida ras som Hübi-
nette finner i texterna består emellertid i ”mer eller 
mindre medvetna försök att åtminstone försöka 
tona ned sin icke-vita kropp och distrahera den vita 
blicken genom att byta religion och konvertera eller 
åtminstone underkommunicera sin icke-lutheran-
ska trosuppfattning” samt andra språkliga, sociala 
och kulturella ingrepp som syftar till att ”smälta in” 
(286). Denna strategi är enligt Hübinette särskilt 
utmärkande för ”de svenska iranierna” (290). På-
stående exemplifieras med utdrag ur bland annat 
Athena Farrokhzads Vitsvit (2013), ett intertextu-
ellt uppbyggt diktverk som sålunda förvandlas till 
ett biografiskt dokument med i det närmaste soci-
ologisk bäring i Hübinettes läsning.

Vid sidan av den uteblivna diskussionen kring 
begreppet ras och vanan att ibland konstatera fram-
för att motivera bokens slutsatser är min största in-
vändning mot Hübinettes projekt den genomgå-

ende tendensen att förankra fiktionslitteraturens 
innehåll i författarnas liv. Efter det tidigare nämnda 
konstaterandet att bokens studie inte är att för-
stå som en litteraturvetenskaplig sådan utan som 
en kritisk ras- och vithetsforskningsstudie tilläg-
ger Hübinette:

Jag är medveten om att jag antagligen brukar ett 
visst våld på författarna och deras texter när jag 
ibland måhända läser in en alltför nära relation 
mellan författaren och dess karaktärer och fik-
tionsvärldar inklusive mellan författaren och dess 
berättarjag samt när jag inte alltid gör en större åt-
skillnad mellan genrer såsom mellan romaner och 
självbiografier. (37)

Relationen mellan en text och dess författare är för-
stås en komplex företeelse, som litteraturvetenska-
pen – inte sällan med stor möda – har begriplig-
gjort på olika sätt. Hübinette gör det jämförelse-
vis enkelt för sig då han sätter likhetstecken mellan 
författare som den ovan nämnda Athena Farrok-
hzad, Jonas Hassen Khemiri (106) och Mara Lee 
(201) och deras romaners och diktsamlingars berät-
tar- och diktjag. Dessa i grunden litteraturveten-
skapliga begrepp ersätts dessutom allt som oftast 
med den okommenterade termen ”författarjag” i 
Hübinettes skrift och resultatet blir att de litterära 
texter som där går under beteckningen ”icke-vita” 
framstår som avbildningar av en historisk verklig-
het snarare än som språkligt framställda konstverk. 
Det huvudsakliga problemet är att Hübinette där-
med hamnar i samma ringhörna som den vithets-
normativa litteraturkritiken, vilken under lång tid 
har tenderat att läsa in en korrelation mellan den 
icke-vitifierade författarens biografi och den fik-
tionsvärld hen gestaltar i sina verk på ett sätt som 
förminskar deras konstnärliga räckvidd. Det är en 
positionering som rimligen begränsar den vithets-
kritiska potentialen i Hübinettes egen text.

Den ras- och vithetskritiska studie som genom-
förs i Att skriva om svenskheten utgår till syvende 
och sist från Hübinettes intresse för demografi och 
inte för litteratur (57), och motiveras – gissar jag – 
av det faktum att fiktionslitteraturen har visat sig 
vara en privilegierad plats för formulerandet av en 
i andra textuella genrer undertryckt kunskap om 
hur rasifiering och vitifiering verkar i det svenska 
språkområdet i vår tid. Detta framlyftande av fik-
tionslitteraturen som en plats för formulerandet av 
en på samma gång exklusiv och vital kunskap – till-
sammans med insisterandet på att denna iscensätts 
utifrån en icke-privilegierad situering inom den ras-
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relationalitet som är studiens egentliga fokus – gör 
att Hübinettes bok på ett på samma gång uppfris-
kande och uppfordrande sätt bankar på porten till 
en alltför vithetsnormativ disciplin som litteratur-
vetenskapen. Det är därför synd att dess projekt 
samtidigt väcker så många frågor kring såväl ut-
gångspunkter och genomförande som slutsatser. 
Att kombinera en demografisk ingång med en lit-
teraturvetenskaplig analys har visat sig möjlig i skri-
vandet av bland annat den svenska arbetarlitteratu-
rens historia, och med ett på samma gång tydligare 
och mer komplext begreppsliggörande av fenome-
net ras inom samtidslitteraturen – vilket framför-
allt inte lägger hela tyngden av dess börda på icke-
vitifierade skribenter – kan formulerandet av en 
vithetskritisk litteraturhistoria fortgå.

Therese Svensson

Jag gör med dig vad jag vill. Perspektiv på våld och 
våldsskildringar, red. Torsten Pettersson. Maka-
dam. Göteborg & Stockholm 2019.

Fröet till antologin Jag gör med dig vad jag vill. Per-
spektiv på våld och våldsskildringar såddes i en semi-
narserie med namnet ”Tema Våld” vid Uppsala uni-
versitet. Resultatet ska jag diskutera här.

Antologin är uppdelad i tre delar och nio kapi-
tel med en inledande diskussion av Torsten Pet-
tersson: ”Vad är våld? Hur får våld skildras?” Här 
diskuterar Pettersson bland annat argument för 
och emot fiktiva våldsskildringar. De klassiska för 
och emot-argumenten redovisas: läsaren/åskåda-
ren kan bli avtrubbad, det är omoraliskt som un-
derhållning sett eller å andra sidan, fiktivt våld 
är endast mimetiskt, det existerar i verkligheten 
och måste därför existera i fiktionen. Att ta del av 
brottslingars psyken och mentalitet kan vidare öka 
förståelsen för varför våldsdåd sker, man får ta del 
av de negativa konsekvenserna samt i bästa fall kan 
fiktiva våldsskildringar och de redovisade negativa 
konsekvenserna skapa opinion eller politisk hand-
ling. Författaren frågar sig hur det är möjligt att för-
döma våld i verkligheten men avnjuta våld i fiktio-
nen, och kallar detta för våldsparadoxen. Jag hade 
gärna sett en diskussion om denna term. Att det 
ena är lagligt och ”overkligt”, och det andra olagligt 
och verkligt kan eventuellt spela in här, och skulle 
kunna ses som ett tecken på att det verkligen går 
att skilja på verkligt och fiktivt våld och att det så-
lunda inte är en paradox.

I det första kapitlet, ”Våldet i att betrakta våld. 
Moraliska imperativ i film och teater”, använder 
sig Ann-Sofie Lönngren av Judith Butler och Su-
san Sontag för att resonera kring den makt som be-
traktaren har. Efter ett inledande redogörande av 
fotografiets betydelse – och framförallt krigsfoto-
grafiets – kommer Lönngren in på ett antal intres-
santa analyser. Den första rör en version av Joseph 
Conrads klassiker Mörkrets Hjärta (1902), nämli-
gen filmen Enjoy poverty (2008) av den holländ-
ske konstnären Renzo Martens. Martens överta-
lar två kongoleser att fotografera förbrytelser och 
sälja dem till västerländsk media. De bemöter kri-
tiken de får med att det är nödvändigt att ge do-
kumentation till västerlandet, eftersom det kan be-
tyda bistånd. Slutsatsen är likväl att det är den vita 
västerlänningens rättighet att profitera på utsatt-
het och våld i Kongo. Lönngren tar vidare upp den 
franska filmen Black Venus (2010) som handlar om 
den kvinna som fördes från Sydafrika till England 
för att visas upp under namnet Hottentot Venus. 
Också här är temat makten som finns i betraktan-
det, och där den moderna publiken på en metanivå 
också deltar i det ursprungliga övergreppet. Slutli-
gen diskuteras dramatikern Sarah Kanes mycket 
provocerande pjäs Blasted (1995) som handlar om 
kriget i Bosnien och chockade åskådarna oerhört. 
Här implementeras Susan Sontags intressanta frå-
geställning om varför vi accepterar krigsfotogra-
fiet för att det är ”autentiskt”, och inte accepterar 
en konstnärlig produkt som visar samma motiv. 
Lönngren menar också att om åskådarna blir allt-
för chockade så har Kane misslyckats med att skapa 
vilja till handling för att skapa en bättre värld. Det 
här går antagligen att dröja kvar vid; frågan dyker 
upp i mitt huvud var gränsen går, och om det all-
tid är – eller borde vara? – målet med att gestalta 
våld och övervåld.

I Ann Öhrbergs kapitel, ” ’Långa bortkastade 
dagar’. Skildringar av psykisk ohälsa, tid och in-
spärrning”, avhandlas ett antal texter, till exempel 
Beate Grimsruds En dåre fri (2010), Anders K Jo-
hanssons reportagebok Beckombergalandet (1999), 
och Sara Stridsbergs Beckomberga: Ode till min fa-
milj (2014). Örhbergs idéer är tänkvärda: hon talar 
om våldet som begås när en människa blir inlåst, 
och här är tidsbegreppet centralt. En människa som 
blir inlåst blir placerad utanför den normativa ti-
den och hennes egen tidsrytm. I ovan nämnda tex-
ter tittar Öhrberg på den psykiatriska slutenvården 
från olika perspektiv, från de intagna, de anhöriga 
och de anställda, och frågar sig bland annat vad det 


