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Inledning 

Modern Western culture is in large part the work of exiles, émigrés, refugees.  

– Edward W Said i Reflections on exile
1
 

Litteratur som berättar om erfarenheter av migration och rasism har varit en del av 

västvärldens litteraturhistoria sedan länge och så även i Sverige. Samer, romer, finnar och 

andra författare med icke-svenska bakgrunder har under hela 1900-talet bidragit till den 

svenska litteraturhistorien. Det är berättelser om att leva i exil, att rycka upp sina rötter och att 

exkluderas från samhällets trygga famn.
2
  

     I takt med en allt mer globaliserad värld där människors rörelsemönster utvidgas i flykt 

från förtryck och sökande efter bättre livsvillkor, har antalet svenska författare med bakgrund 

i andra länder växt sig större. Det har även den antirasistiska rörelsen, som har bildat ett 

motstånd mot en värld där äldre tiders rasistiska föreställningar gör sig ständigt påminda. 

Detta har medfört ett nytt slags litteratur som behandlar frågor om den svenska rasismen, där 

människor som själva erfarit den har tagit tillbaka kontrollen av att formulera diskursen om 

sig själva. Det har även betytt att dessa författare fått en allt mer erkänd position. Några av de 

författare som har fått en betydande roll i det litterära Sverige är Johannes Anyuru, Jonas 

Hassen Khemiri och föremålet för denna uppsats, Athena Farrokhzad.
3
 

     Gemensamt för dessa författare är att de har tematiserat den svenska rasismen i sina 

artiklar och verk, men varje författare har också behandlat detta ämne på olika sätt med olika 

infallsvinklar och olika ställningstaganden. Likaså har de även problematiserat erfarenheten 

av att vara en avvikande kropp som skriver. Eller med den postkoloniala diskursens termer, 

att skriva från en position av att vara den Andre.
4
 De framhåller hur (den vita) kritiken på 

kultursidorna formulerar sina omdömen baserade på deras Annanhet, att det görs biografiska 

läsningar istället för att betrakta verken som estetiska verk eller att de tillskrivs prefixet 

invandrar-(författare) för att verken skrivs från ett icke-vitt perspektiv.
5
  

     Intressant att beakta i skenet av detta är således hur en litteratur skriven av den Andre 

skrivs in i en litterär tradition och på ett litterärt fält, som symboliserar och upprätthåller den 

                                                           
1
 Edward W Said, Reflections on exile and other essays, Cambridge (Massachusets) 2000, s. 173. 

2
 Lars Wendelius, Den dubbla identiteten. Immigrant- och minoritetslitteratur på svenska 1970-2000, Uppsala 

2002, s. 9-18. 
3
 Se exempelvis: Johannes Anyuru, En storm kom från paradiset, Stockholm 2012; Jonas Hassen Khemiri, 

Montecore: en unik tiger, Stockholm 2006. 
4
 Lina Kalmteg, ”Seriöst, jag skiter i Augustpriset”, Svenska Dagbladet, 2014-11-24. 

http://www.svd.se/kultur/seriost-jag-skiter-i-augustpriset_8755590.svd (Hämtad 2015-05-15). 
5
 Astrid Trotzig, ”Makten över prefixen”, Orientalism på svenska, red. Moa Matthis, Stockholm 2005, s. 104-

127. 

http://www.svd.se/kultur/seriost-jag-skiter-i-augustpriset_8755590.svd
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makt som också förtrycker den Andre. I en värld där ens annanhet ständigt påtalas och där 

man kategoriseras enligt den – hur kan man i ens litterära praktik utgå från sina erfarenheter 

av att andrefieras utan att tillfredsställa maktens syn på en? Hur kan ett motstånd mot en 

sådan kultur bedrivas?  

Syfte och frågeställningar 

Titeln på denna uppsats är en parafras på aktivisten och poeten Audre Lordes kända och ofta 

citerade ord: ”Härskarens verktyg kommer aldrig att montera ned härskarens hus”.
6
 Hennes 

artikel handlar främst om hur svarta och lesbiska feminister blir marginaliserade av vita, 

heterosexuella feminister genom att de sistnämnda använder sig av de privilegier som de 

besitter av att vara vita och heterosexuella. De utnyttjar just den makt som de kritiserar män 

för att utöva mot kvinnor, istället för att på allvar bry sig om den förenande solidariteten som 

deras gemensamma förtryck innebär. I denna uppsats har jag dock medvetet (miss)förstått 

Lordes ord som en fråga om vilka verktyg som går att använda sig av för att bedriva motstånd 

mot ett förtryck utan att reproducera förtryckets förtecken. På vems villkor sker motståndet? 

Vilka verktyg finns att tillgå? Kan en använda förtryckarens verktyg för att montera ned dess 

makt eller legitimerar och förstärker det bara makten?  

     I den här uppsatsen vill jag undersöka kopplingen mellan språk, makt och motstånd såsom 

det förstås i den postkoloniala diskursen, genom att fokusera på hur de beskrivs och 

konstrueras i Athena Farrokhzads diktsamling Vitsvit (2013). Diktsamlingen handlar om en 

familj som lever i exil och den tematiserar bland annat hur språkets och litteraturens funktion 

är dubbel genom att det både är ett maktmedel för att legitimera ett förtryck och en 

motståndsstrategi för att bryta ned förtrycket. Denna analys av verket blir därför inte en 

allomfattande analys som förklarar hela verkets komplexitet och teman, utan det är nedslag i 

dessa valda teman som undersöks. 

     Uppsatsen ämnar utifrån den postkoloniala teoribildningen undersöka hur bilden av vithet 

och den Andre gestaltas i diktsamlingen och hur relationen mellan dem beskrivs. Jag vill 

också observera hur Farrokhzad gestaltar språkets, skrivandets och litteraturens förhållande 

till makt och vithet, samt hur de kan fungera både upprätthållande och oppositionellt mot en 

dominerande diskurs. Där undersöks därför även hur motstånd formuleras och särskilt hur 

                                                           
6
 Audre Lorde, ”Härskarens verktyg kommer aldrig montera ned härskarens hus”, Postkolonial feminism 1, red. 

Paulina de los Reyes, sv. övers. Marcel Mangold, Hägersten 2011, s. 245-250. 
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diktsamlingen förmedlar skrivandet som en subversiv kraft. Till sist diskuterar jag även vad 

denna gestaltning av språket, makten och motståndet frammanar hos diktsamlingen.  

Metod och disposition 

Fokus i denna uppsats ligger på att göra en textanalys av Vitsvit genom att se till de frågor 

kring språk, makt och motstånd som behandlas i diktsamlingen. Först blickar jag mot de 

teorier inom den postkoloniala diskursen som berör mitt ämne enligt följande disposition: 

inledningsvis presenteras en introduktion till det postkoloniala perspektivet för att ge läsaren 

en överblick över forskningsfältet och dess bakgrund. Därefter följer avsnittet Den Andre som 

handlar om hur begreppet ”den Andre” används i den postkoloniala diskursen. Sedan 

behandlas under Språkets makt och maktens språk hur språket och litteraturen kan förstås som 

förbundna med makt sett ur ett postkolonialt perspektiv. I den sista delen redogör jag utifrån 

några postkoloniala teoretiker för vilka motståndsstrategier som kan användas mot ett 

förtryck. Till sist analyserar jag diktsamlingen med hjälp av och i dialog med de postkoloniala 

teorierna och undersöker hur språk, makt och motstånd konstrueras och beskrivs. Därefter 

avslutar jag med att sammanfatta och diskutera mina slutsatser.  

Tidigare forskning 

Diktsamlingen Vitsvit är Athena Farrokhzads debutbok som kom ut 2013 och dess ringa ålder 

gör att det inte finns mycket forskning om varken den eller dess författare. Dock har det 

skrivits en masteruppsats i litteraturvetenskap vid Lunds universitet av Felicia Mulinari med 

titeln Våra mödrars mål - En uppsats om gestaltningen av rasifierade mödrar som subjekt i 

diktsviterna Brytningen och Vitsvit.
7
 Uppsatsen behandlar Farrokhzads diktsamling Vitsvit 

samt Anamarija Todorovs diktsamling Brytningen, men har annorlunda frågeställningar än 

min. Istället för att fokusera på hur språk, makt och motstånd gestaltas och konstrueras av 

Farrokhzad, handlar den om hur det rasifierade mödraskapet som subjekt gestaltas i de två 

diktsamlingarna. Dock har uppsatserna flera beröringspunkter om samverkan mellan makt och 

språk (i Mulinaris uppsats studeras dock kopplingen till moderskapet och hur det används 

som motmakt) samt hur skrivandet kan fungera som en motståndsstategi, där båda tar avstamp 

i den postkoloniala teorin. Detta gör att uppsatsen varit givande för min egen läsning av såväl 

                                                           
7
 Felicia Mulinari, Våra mödrars mål: En uppsats om gestaltningen av rasifierade mödrar som subjekt i 

diktsviterna Brytningen och Vitsvit, masteruppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds 

universitet 2014.  
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Vitsvit som de postkoloniala teoretikernas verk.  

     Inom den svenska litteraturvetenskapen har det postkoloniala perspektivet inte haft lika 

stort genomslag som i exempelvis de engelskspråkiga länderna, trots att det postkoloniala 

fältet  har många rötter i litteraturforskningen.
8
 En svensk litteraturvetare som dock har skrivit 

utifrån denna tradition är Stefan Jonsson som i sina essä- och reportageböcker behandlat den 

koloniala världsbildens fortlevnad i det västerländska samhället ur både ett svenskt och 

amerikanskt perspektiv. I hans bok Världen i vitögat samlas tre av hans böcker till en egen 

utgåva: De andra, Andra platser och Världens centrum.
9
 Denna har varit viktig för min 

uppsats då den har gett ett tydligt svenskt perspektiv som har saknats i andra verk som jag 

använt mig av.
10

  

Teoretiskt perspektiv: Postkolonialism 

Introduktion till postkolonialism 

Prefixet ”post” i postkolonialism ska inte uppfattas i dess bokstavliga mening som ett tillstånd 

”efter” kolonialismen, d.v.s. en tid som var ”där och då” och nu är förbi. Detta är något de 

postkoloniala teoretikerna vänder sig emot, eftersom de dels menar att många av de samhällen 

som präglades av kolonialism fortfarande påverkas av konsekvenserna genom bl.a. 

nykolonialism och dels att det imperialistiska och rasistiska tankegods som dominerade under 

kolonialismen har traderats till vår tid. Det finns således ingen gräns att sätta ut på en tidslinje 

för när kolonialismen började och avslutades, utan de ojämlika förhållandena i världen som 

präglar samtiden är en fortsättning av ett kolonialt tillstånd.
11

  

     Samtidigt är det postkoloniala forskningsfältet heterogent då det innefattar många olika 

ämnen från litteraturvetenskap till samhällsvetenskap. Inflytelserika teoretiker som Edward 

W. Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Frantz Fanon och Homi K. Bhabha har dessutom sina 

utgångspunkter i olika forskningstraditioner, såsom psykoanalys, strukturalism eller feminism 

som bidrar till ett fält som inte alltid är överens med sig själv. Deras gemensamma ambition 

är dock att dekonstruera den cementerade föreställning som västvärlden har om andra 

                                                           
8
 Maria Jönsson och Anders Öhman, ”Förord”, Tidskrift för litteraturvetenskap: Postkoloniala perspektiv på 

litteratur och översättning, Vol 40, Nr 2, 2010, s. 4. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/498/472 

(Hämtad 2015-05-15). 
9
 Stefan Jonsson, Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur, Stockholm 2005. 

10
 Andra exempel på svensk forskning om litteratur och postkolonialism: Michael Azar, Frihet, jämlikhet, 

brodermord: revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon, Eslöv 2001; Stefan Helgesson, 

Efter västerlandet: texter om kulturell förändring, Stockholm 2004.  
11

 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism, sv. övers. Oskar Söderlind, Hägersten 2005, s. 22. 

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/498/472
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världsdelar och sig själv, som innefattar det ständiga ifrågasättandet av idéer om universalism, 

kunskap, objektivitet och kultur. 

     Med den globaliseringsprocess som har skett de senaste decennierna tillsammans med den 

europeiska nationalstatens upplösande, har dessa teorier om maktförhållanden blivit allt mer 

viktiga för förståelsen av världen, eftersom de förklarar samtidens motsägelser om kulturer 

och nationer. Ett exempel är paradoxen att européer reser mer än någonsin förr medan fysiska 

murar byggs vid Medelhavets gräns mot resten av världen där tusentals människor drunknar 

varje år i havet i hopp om bättre livsvillkor. Det om något visar att makt är dynamiska 

förhållanden som hittar nya vägar för att behålla kontroll över sina tidigare underordnade. 

Dessa maktförhållanden är något som förklaras, ifrågasätts och utmanas av 

postkolonialismens företrädare. 

     I min egen användning av dessa teoretiker har jag försökt att vara tydlig med och 

respektfull mot deras respektive texters kontexter, eftersom deras analyser oftast är grundade i 

en specifik kolonial situation. Därför har det varit en ständig avvägning mellan vad som är 

bundet till den specifika kontexten och vad som kan sägas beskriva en större bild av 

(post)kolonialismens ansikte och därför är intressant för ett applicerande på Vitsvit som 

beskriver en kontext som är svensk och behandlar exilerfarenheten. 

Den Andre 

När den palestinsk-amerikanska teoretikern Edward W Said gav ut sin bok Orientalism år 

1978 var det en uppgörelse med den rasistiska världsbild som genomsyrat västvärlden ända in 

i den ”objektiva” vetenskapens rum.
12

 I sin bok diskuterar han Europas historiska förhållande 

till ”Orienten”, bland annat Europas akademiska institutioner som ägnade sig åt 

”orientalistik”, d.v.s. forskning om ”Orienten” (det imaginära geografiska området och dess 

kultur som benämns Mellanöstern samt andra delar av Syd- och Östasien). Forskningen 

använde sig av sina vetenskapliga metoder som ett ideologiskt verktyg för att cementera 

bilden av västerlandets överlägsenhet. De västerländska vetenskapsmetoderna ansågs 

objektiva och allmängiltiga, och resultaten som framlades om Orienten togs som en auktoritär 

sanning.
13

 Said menar att idén om öst och väst är en konstruktion skapad av den europeiska 

diskursen: Väst blir till genom att benämna sin motsats Orienten eftersom Orienten är allt 

Väst inte är. Orienten är irrationell, grym och primitiv, eftersom Väst står för rationalitet, 

                                                           
12

 Edward W Said, Orientalism (1978), sv. övers. Hans O. Sjöström, Stockholm 1993. 
13

 Said 1995, s. 4 f. 
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demokrati och modernitet.
14

 Ur denna dialektiska andrafieringsprocess som skapat ett ”vi” 

och ett ”dem” framhävs därmed Västerlandets överlägsenhet och rättfärdigade dominans över 

Orienten. 

     Makten jag avser att avhandla i den här uppsatsen är den dominerande västerländska 

kulturen och vithetsnormen, särskilt så som den tar sig uttryck i Sverige. Said skriver: ”[...] 

den viktigaste komponenten i den europeiska kulturen är just det som gjort denna kultur 

hegemonisk både inom och utanför Europa, nämligen idén om en europeisk identitet som är 

överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer.”
15

 Den hegemoniska 

västerländska kulturen har medfört en bild av västvärlden som högst upp i hierarkin och andra 

kulturer som efterföljande. Detta har också medfört en cementering av den västerländska 

kulturens värden som allmängiltig sanning. Andra kulturer är lokala och partikulära, medan 

den västerländska är universell.
16

  

     På samma sätt kan man i en svensk kontext se hur bilden av ”invandraren” konstrueras 

genom samma andrafiering, där svenskheten skapas genom att benämna sin motsats 

invandraren, trots att ordet rymmer en enorm heterogenitet. Precis som med Orienten blir 

även i detta fall invandraren föremål för studier och problemformuleringar som kan lösas 

genom experternas forskning, medan de svenska experterna, vitheten och svenskheten får 

behålla sin föreställda neutrala och allmängiltiga position utan att själva bli föremål för 

studier.
17

 ”Invandraren” har blivit den Andre – den har rasifierats. Med rasifiering avses en 

term som innebär en social process där människor tillskrivs egenskaper på grund av deras 

föreställda ras som uppfattas genom fenotypiska drag, religion eller namn.
18

 Det är idén om 

den ”vita” erfarenheten som universell och den rasifierades erfarenhet som ”annan”, som gör 

att grovt generaliserande kategoriseringar som ”invandrarförfattare” får sitt fäste.
19

  

     När jag i denna uppsats använder mig av begrepp som ”Väst”, ”vit” eller ”den Andre”, är 

det därför inte en statisk, essentialistisk förståelse av hudfärg, identitet eller kultur som jag 

ansluter mig till, utan man bör förstå min och postkoloniala tänkares användning av 

begreppen som ett synliggörande av den diskursiva konstruktionen av dessa begrepp. Vithet 

ska inte läsas som hudfärg, utan kännetecknar en politisk position i samhället som tillskrivs en 

                                                           
14

 Said 1995, s. 42. 
15

 Said 1995, s. 9. 
16

 Jonsson 2005, s. 358-359. 
17

 Moa Matthis, ”Inledning”, Orientalism på svenska, Stockholm 2005, s. 12 f. 
18

 Ingvar Svanberg, ”Rasifiering”, Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasifiering (Hämtad 2015-05-15). 
19

 Trotzig 2005, s. 110. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasifiering
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skenbar neutralitet och alltså inte rasifieras.
20

 Identitet och kultur är föränderliga processer 

som ständigt skapas och som bär på motsägelser.
21

 Inget av dessa begrepp är därför 

essentialiseringar. 

     Said trycker dock samtidigt på att man inte ska tro att man med konstruktionen av Orienten 

och Väst enbart talar om ”en struktur av lögner eller myter som helt enkelt skulle gå upp i rök 

om sanningen om dem kom fram”, eftersom diskursen både skapar och skapas av dessa 

förhållanden.
22

 Föreställningen föder och föds av sin realitet, som exempelvis de socio-

ekonomiska och politiska handlingar som kolonialismen bygger på, där kolonialmakternas 

exploatering av naturtillgångar och ekonomisk plundring av andra kulturer säkerställer 

Europas ekonomi medan det kan totalt utarma de koloniserade kulturerna.  

Språkets makt och maktens språk 

Enligt den postkoloniala diskursanalysen som bland annat företräds av Said är makt inte något 

som utövas enkelriktat nedåt av ett elitskikt mot den förtryckta, utan makten är något som 

genomsyrar samhällets alla nivåer och är en del av vardagens praktik.
23

 Den västerländska 

litteraturen och de europeiska språken har därför inte varit en isolerad företeelse som står 

utanför kolonialismen, utan har också bidragit till västvärldens kulturella makt genom en 

normering av dess uppfattning om smak och värde genom dess institutioner.
24

 Den 

västerländska kanons verk har varit ytterst bidragande i att konstruera bilden av den Andre, 

vilket Said i Orientalism tydligt visar var en avgörande del i skapandet av kolonialmakten. 

     Den postkoloniala teoretikern och psykoanalytikern Frantz Fanon understryker vikten av 

att få skriva sin egen historia och tala för sig själv. I ett av sina mest kända verk Svart hud, 

vita masker framhåller han att den vite har ”vävt mig av tusen trådar, anekdoter, historier”.
25 

Även språk har haft en avgörande roll i det koloniala projektet där de koloniserade länderna 

tvingades uppta de europeiska språken och överge sina egna. Enligt den postkoloniala 

diskursanalysen har alltså språket och litteraturen fungerat som ett redskap för dominans, 

vilket leder till frågan om hur den Andre positionerar sig i förhållande till språket och 

litteraturen med tanke på deras tradition som ett kuvande redskap.  

     Fanon diskuterar den Andres relation till litteraturen och språket genom att fokusera på 

                                                           
20

 Tobias Hübinette m. fl., ”Om ras och vithet i ett samtida Sverige”, 

http://www.tobiashubinette.se/ras_vithet_sverige.pdf (Hämtad: 2015-05-15). 
21

 Jonsson 2005, s. 411. 
22

 Said 1995, s. 8. 
23

 Said 1995, s. 8 f. 
24

 Loomba 2005, s. 89. 
25

 Frantz Fanon, Svart hud, vita masker (1952), sv. övers. Stefan Jordebrandt, Göteborg 1997, s. 109. 

http://www.tobiashubinette.se/ras_vithet_sverige.pdf
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sina iakttagelser av den svarta koloniserade människan i Västindien. Redan i början av boken 

tydliggör han att språket har en fundamental betydelse för människan och särskilt den 

koloniserade, när han skriver att ”en människa som äger språket äger också den värld som 

uttrycks och förutsätts via språket”.
 26

 Samt: ”Att tala ett språk är att ta till sig en värld, en 

kultur.”
27

 Den postkoloniala diskursteorin förstår språket som inte bara ett kommunikativt 

uttrycksmedel för människan, utan den ser även språket i strukturalismens anda genom att det 

har en vidare betydelse för hennes sätt att uppfatta och strukturera världen och dess 

meningsproduktion.
28

 Det kan fungera som ett kulturellt verktyg som dels kan öppna upp nya 

dörrar men också stärka etablerade gränser. Detta eftersom det bara är vissa som får tillgång 

till språket och därmed den makt som den medför. Denna tvetydighet är något Fanon 

diskuterar gällande den situation som svarta martinikaner stod inför när de återvände efter att 

ha utbildats i den europeiska kulturen och det koloniala franska språket.  

     Enligt Fanon har den svarta människan i och med kolonialismen internaliserat den 

rasistiska stereotypen av sig själv och ämnar därför att bevisa sin duglighet och jämlikhet med 

den vita människan genom att formulera sig på den vites språk.
29

 Befrielsen från herren står 

alltså i att besegra den med dess egeninstiftade verktyg. Detta bekräftar dock samtidigt de 

kodifierade universella anspråk som den vita kulturen gör, där föreställningen om det 

västerländska språkets konventioner som det riktiga, allmängiltiga sättet att bedriva 

intellektuell verksamhet förblir intakt.
30

 Fanon var dock även skeptisk till den antikoloniala 

rörelsen som motsatte sig kolonialmaktens dominans genom att anropa sina egna språk och 

sina egna kulturers suveränitet. Han menade att man då reproducerade den essentialistiska 

bilden av ”svarthet” och inte omkullkastar bilden av den Andre som något väsenskilt från den 

vita. Han såg istället detta som en övergångsprocess från kolonialismen som kan stärka den 

svarta människans självkänsla, inte som det slutliga målet.
31

  

     Litteraturen och språket är därför en balansgång för den Andre där villkoren för dess 

närmande till dem redan tycks vara förutbestämda av härskaren. Om den Andre använder sig 

av den europeiska kunskapsproduktionens språk och värden för att rasera dess hus inifrån, 

befästs den europeiska maktpositionen genom att man bekräftar dess kodifierade värden. Om 

den Andre däremot står utanför huset med sina egna kulturella verktyg, befästs  den 
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31
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europeiska maktpositionen eftersom det var den som hänvisade till att den Andre behöver ett 

annat språk och en annan kultur. Vilka vapen man än plockar upp tycks de ha planterats där. 

     Författaren och teoretikern Chinua Achebe menar dock att man inte behöver vara så cynisk 

i sin syn på detta. Enligt Ania Loomba åberopar han istället ”den kreativa hybriditeten hos 

afrikanska författare som formade det engelska språket efter sina egna erfarenheter snarare än 

tvärtom”.
32

 Han menar att han inte kan göra något åt i efterhand att kolonialspråket har blivit 

tilldelat honom, utan att det kan betyda en hybridiserad språkanvändning som tar hänsyn till 

den nya miljön.  

     Något som är viktigt att påpeka här är att man inte får hemfalla till den koloniala idén om 

språk och litteratur som något förbehållet den europeiska kulturen i ens försök att se hur 

kolonialismen har tvingat på koloniserade folk sina språk, idéer och sin filosofi. På 

traditionellt kolonialt vis har man hävdat att språklighet är synonymt med vita kroppar, 

språklöshet med bruna kroppar, och det koloniala projektet som ett sätt att ge den 

koloniserade civilisation och språk. Det denna uppsats vill komma åt är att visa att språk och 

litteratur inte är något som ägs av Europa eller härskaren, utan att de är universella verktyg 

som kodifieras och utnyttjas för att etablera en maktrelation mellan den Andre och härskaren. 

Samtidigt är det i den västerländska filosofins tradition som postkolonialism har formats, 

eftersom dess teoretiker oftast tillhör tredje världens diaspora. Det är därför denna uppsats vill 

ta reda på vad den Andre gör med härskarens tilldelade verktyg (d.v.s. västerländska språk, 

idéer och värden) i en europeisk (svensk) kontext. Hur tar man sig loss från det 

”beroendekomplex” som Fanon talar om?
33

 

     Teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak svarar på detta med att skriva att en bara kan 

omskapa det koloniala, västerländska rummet genom att själv utgå från sin egen plats i samma 

rum: ”Claiming catachreses from a space that one cannot not want to inhabit and yet must 

criticize is, then, the deconstuctive predicament of the postcolonial.”
34

 Motståndet måste med 

andra ord till stor del vara formulerat på härskarens språk och med dess filosofiska termer, om 

det ska kunna ha inverkan på dess system. Men Spivak menar också att den samtidigt måste 

omskapa de etablerade värdena för att skapa ett riktigt motstånd, inte bekräfta dem.  
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Motstånd 

Många postkoloniala teoretiker har diskuterat hur den Andre kan göra motstånd mot den 

härskande kulturen om dess makt är hegemonisk. Många frågar sig om det ens är en 

möjlighet. Spivak skriver i sin berömda essä ”Kan den subalterna tala?” om det subalterna 

subjektets möjlighet att tala och representera sig själv och kommer fram till ett nekande svar 

på sin egen fråga.
35

 Med subaltern avses den förtryckta parten i ett maktförhållande och i det 

här fallet den koloniserade, men Spivak framhåller vikten av att man inte ska homogenisera 

den koloniserade gruppen allt för mycket. Hon menar att den genomskärs av andra sociala 

strukturer som klass och kön, vilket gör att hon i sin artikel utgår från den koloniserade fattiga 

kvinnans situation. Därför använder hon sig av exemplet med änkebränning (sati) i Indien när 

hon talar om den subalterna.  

     I sin artikel skriver hon att det manliga elitskiktet inom den koloniserade gruppen till viss 

del kunde göra sig hört på grund av sin relativa makt, men att kolonialismen och patriarkatets 

sammanvävning gjorde det omöjligt för den koloniserade, fattiga kvinnan att ”tala”.
36

 Man 

missförstår den hegemoniska diskursens totala makt om man tror att den subalterna positionen 

går att tala ifrån, istället bevisas det att den subalternas röst måste legitimeras från centrum 

om den ska göra sig hörd.
37

 Detta gör att Spivak framhåller ansvaret hos den kvinnliga 

intellektuella att representera den subalterna genom att arbeta med Jacques Derridas 

dekonstruktionsteori (framför Gilles Deleuze och Michel Foucault som hon menade inte insåg 

sina egna anspråk på att ”rädda bruna kvinnor från bruna män” med Spivaks egna ord).
38

 

     Det finns dock andra teoretiker som menar att motstånd från den koloniserades position 

visst är möjligt och en sådan är Homi K. Bhabha som till och med menar att det är 

oundvikligt. I artikeln ”Of mimicry and man” diskuterar han hur den rasistiska koloniala 

diskursen är ambivalent och paradoxal i sitt eget väsen.
39

 Bhabha menar att den koloniala 

auktoritetens fortsatta dominans förutsätter att den kan reproducera sig själv, men att den 

misslyckas med att inse att den koloniala diskursens konstruktioner inte kan upprepa sig 

perfekt. Detta eftersom varje upprepning innebär en skillnad.
40

 Kolonialismens till synes 

stabila kategorisering av människor är därför allt annat än stabil. Det finns inte någon essens i 
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ras, nation, kultur eller identitet, utan de är som tidigare nämnts diskursiva konstruktioner. 

Bhabha menar därför att kolonialismen som sådan föder hybrida subjekt av sina undersåtar 

som möjliggör en förändring och förskjutning i maktrelationen mellan härskaren och den 

underkastade.
41

 Där öppnas upp ett handlingsutrymme för agens som kan utnyttjas av den 

Andre för att göra motstånd.  

     Den motståndshandling som Bhabha kallar för mimicry sker genom litteraturen och 

innebär att den Andre använder och härmar härskarens stil och språk. När den Andre kopierar 

härskarens språk och värden till den grad att den skulle kunna ta härskarens plats – ”a subject 

of a difference that is almost the same, but not quite” – uppstår en osäkerhet hos härskaren om 

dess auktoritet och självidentitet.
 42 

Dess självklara position som härskare blir ifrågasatt när 

det visar sig att det inte finns en essens som rättfärdigar dess dominans.
43

 Mimicry innebär 

enligt Bhabha att den Andre tar härskarklassens kultur i bruk och anpassar den, men utan att 

det innebär en total assimilering. Istället menar han att mimicryn är en kopierad diskurs som 

på grund av subjektets ”skillnad” ständigt är lite överdriven och anspelar på att vara en 

komisk, hånande spegelbild, utan att nödvändigvis vara medveten.
44

 Mimicryn visar 

ambivalensen i den koloniala diskursen och dess kategoriseringar blir således avslöjade som 

falska.   

     På samma spår om hybriditet är Gloria E. Anzaldúa. I sin artikel ”Mot ett nytt 

medvetande”
45

 skriver hon om möjligheten för motståndsformuleringar i vad hon kallar ”ett 

Gränslandets medvetande”
46

. Anzaldúa menar att mestizans
47

 möjlighet till att överbrygga 

nationer, kulturer och identiteter skapar ett medvetande som möjliggör motstånd att vara 

formulerad på något annat vis än det traditionella singulära. Att ställa sig i motsats till den 

(vita, manliga) förtryckande kulturen är inte tillräckligt, enligt Anzaldúa, eftersom ”all 

reaktion begränsas och är beroende av det den reagerar på”.
48

 För en riktig försoning måste 

detta slags motstånd till slut lämnas.  

     Mestizans blandade kulturtillhörighet innebär ett medfött ifrågasättande av begränsande 

referensramar och gör hennes medvetande ambivalent till vilken gemenskap hon ska lyssna 

på, och det är just ambivalensen som är central för motståndsformuleringen. Detta eftersom 
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mestizan bryter ner det dualistiska tänkandet och låter det kollidera till ”ett tredje element” 

som innebär ett nytt mestizamedvetande, där hon betonar (till skillnad från Bhabha) att det är 

ett smärtsamt sådant.
49

 Detta medvetande och denna position i gränslandet är vad Anzaldúa 

menar utgör det riktiga motståndet mot det rasistiska paradigmet.  

     Även den svenska författaren Mara Lee talar om skrivandet som en motståndets praktik i 

sin avhandling När andra skriver (2014). Lee menar att den kroppsliga erfarenheten av att 

andrefieras inte går att lämna utanför skrivandet, vilket gör att det är något som kommer vara 

närvarande i den Andres verk vare sig den vill eller inte. Den påtvingade kroppsligheten går 

inte att komma ifrån.
50

 Utifrån detta diskuterar Lee den Andres ambivalens i den position och 

det språk som tilldelats av den härskande kulturen, eftersom det innebär en ständig spänning 

mellan att vara lojal mot sin kroppsliga erfarenhet av att andrefieras, men ändå inte riskera att 

hemfalla till en exploatering av sitt sår som en fetisch eller att reproducera förtryckets 

förtecken.
51

 Den Andre vill visa att den kan tala, säga emot, men inte på maktens beställning 

eller med dess förutbestämda medel.  

     Svaret hon ger är att författaren måste frångå ”den språkliga logik som enbart är en 

blåkopia av redan befintliga maktstrukturer”.
52

 Med stöd hos Bhabha menar hon att skrivandet 

som subversivt verktyg blir till när man synliggör en annan verklighet som frambringas 

genom att skrivandet förskjuter betydelser genom upprepning med en skillnad och detta 

medför en destabilisering av värden så som man känner till dem.
53

 Det subversiva skrivandet 

ifrågasätter den västerländska kulturen i dess kärna genom att fråga varför man anser att 

språket, skrivandet och litteraturen ens tillhörde den från början. Varför skulle det vara 

härskarens redskap att dela ut? 

Analys av Vitsvit 

Presentation av Farrokhzads diktsamling Vitsvit 

Diktsamlingen Vitsvit är Athena Farrokhzads debutbok som handlar om en familj som lever i 

exil i Sverige, och den kan sägas utgöras av en enda lång dikt.
54

 Diktens form består av vit 

text på svart bakgrund som ser ut som remsor på annars vita sidor. Den är uppbyggd av 
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diktjagets röst som är dottern i familjen genom att hon återberättar sina familjemedlemmars 

meningar som består av modern, fadern, brodern, mormodern och farbrodern. De berättar om 

minnen från kriget och hemlandet (utan att nämna plats eller tid) och om anpassningen till den 

nya tillvaron i Sverige. Familjemedlemmarnas olika personligheter och förhållningssätt blir 

tydliga till såväl exilen som deras relation till dottern, genom att de talar vädjande, nedlåtande 

och uppfordrande till och emot henne. Eftersom diktens karaktärer talar genom dotterns röst 

gestaltas och behandlas även representation och makt med avseende på vem som äger språket, 

vem som får representera samt representeras och vem som kan berätta den stora berättelsen 

om migrationen och exilen.  

Den Andre och språket 

Språket spelar en central roll i Vitsvit och står ständigt i förbundenhet med den makt som det 

medför. I diktsamlingen är det den svenska kontexten som utgör miljön med svenskheten och 

det svenska språket som står i tydlig förbindelse med vithetens privilegium, där Farrokhzad 

visar den komplexa och ofta motsägande inställningen hos diktbokens karaktärer gentemot det 

språk som symboliserar ”civilisationen”, Europa och vitheten. Farrokhzad skriver redan på 

första sidan om moderns agerande i och med anländandet till Sverige efter att hon lämnat sitt 

hemland:  

På dagarna skiljde hon mellan långa och korta vokaler 

som om ljuden som kom ur hennes mun 

kunde tvätta olivoljan ur huden 

Min mor lät blekmedlet rinna genom syntaxen 

På andra sidan skiljetecknet blev hennes stavelser vitare 

än en norrländsk vinter (s. 7) 

Att lära sig skillnaderna mellan långa och korta vokaler ska mest troligen betyda att modern 

försöker lära sig det svenska språket och dess fonologi. Tydligt blir här att diktjaget menar att 

modern försöker närma sig vitheten genom det svenska språket i tron om att det skalar bort de 

egenskaper som gör att hon rasifieras. Olivoljan bör alltså förstås som något som associeras 

till Mellanöstern och den norrländska vintern som något förknippat med svenskhet och dess 

vithet i dubbel bemärkelse. Här ekar Fanons ord om hur den svarta människan begär och 

använder det vita språket för att visa sin duglighet och motbevisa sin tillskrivna annanhet.
55

 

Fanons tankar om det vita språket har ett specifikt kolonialt sammanhang som står för en tid 

och en plats där vithet och svarthet var tydligt definierade i samhället, men i Farrokhzads 
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diktsamling avser det vita språket en åsyftning på ett nutida sammanhang där svenskheten och 

vitheten ska läsas som normen i samhället och där det ”vita språket” avser att inte bara kunna 

tala svenska, utan även uttala det ”korrekt” med dess långa och korta vokaler. Som hos Fanon 

står det vita språket inte heller bara för konkret språk, det är samtidigt den västerländska, 

svenska, dominerande diskursen och kulturen.  

     När diktjaget säger att olivoljan inte går att tvätta ur huden läser jag det som att 

rasifieringen inte går att undkomma och därför går inte heller vitheten att bara enkelt lära sig. 

Diktjaget kommenterar spydigt att moderns försök att lära sig språket inte kommer göra 

modern vit eftersom kroppens signalement står ivägen. Istället menar hon att det är en falsk 

och artificiell vithet som åstadkoms eftersom modern framtvingar den med blekmedel. Det är 

inte den ”naturliga” vitheten som någon föds med, tycks dottern antyda. Vit är därför inte 

något man tillåts bli utan vidare, det är något man blir tilldelad från början, något man ”är”. 

Detta kan förstås som en essentialisering från dotterns sida, särskilt efter hennes nästan 

äcklade ord om moderns agerande, vilket dessutom är den enda gången i diktsamlingen hon 

själv talar:  

Tänk att jag sög på de brösten 

Tänk att hon stoppade sitt barbari i min mun (s. 7)  

Men snarare tycks det visa på dotterns nederlag i den ofrånkomliga rasifieringen och det 

utanförskap som medföljer. Då hon har insett att vit inte är något man kan bli när 

kroppsligheten är emot en, är det en  naturlig följd att vilja ta avstånd från vitheten, från det 

som ständigt underminerar henne. Det är därför också en internaliserad rasism som 

synliggörs. 

     Moderns begär efter det vita språket kan också förstås med Fanons formulering om att 

behärska språket också är att behärska den värld som språket förutsätter.
56

 Alltså att kunna 

formulera sig på svenska är ett sätt för modern att bli accepterad som vit, som svensk, och 

framförallt är det ett sätt att integreras in i det svenska samhället för att bygga upp ett nytt liv 

efter kriget och exilen med ”prydnadstomtar”, ”plastgranar” och ”janssons frestelse”.
57

 Här 

framkommer den makt det innebär att behärska det svenska språket, eftersom att anlända till 

ett land där man inte kan språket också innebär en förlust av förmågan att behärska strukturen 

över världen och sitt liv.  

     Det tydliggörs att språket inte bara är ett kommunikationsmedel som alla kan bruka som de 

vill på lika villkor, utan såsom jag i tidigare kapitel förklarat utifrån den postkoloniala 
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diskursteorin, dikterar den Andres möjlighet till användning av språk också dess position i 

samhället och dess möjlighet till samhällets resurser. Äger man språket, äger man också en 

del av medbestämmandet av samhället. Man kan därför förstå moderns vilja att lära sig 

språket som ett sätt att kunna behärska och omvända en värld som andrefierar henne, en 

möjlighet att få definiera sig själv, men på grund av sin annanhet förvisas hon redan från den 

möjligheten, vilket dottern bittert framhåller. Medan modern ser språket som en möjlighet till 

ett subjektskap, kommenterar dottern detta beteende från modern som något som är smärtsamt 

som vore det ett svek. Modern ser en öppen dörr, dottern en etablerad gräns. 

     I resten av diktsamlingen syns en tydlig spänning i relationen mellan modern och dottern 

där just språket behandlas, där deras relation till varandra och språket ofta är motsägande. Ett 

nyckelord blir ”mjölk” som används frekvent genom diktsamlingen i samband med 

gestaltningen av deras relation. Vad står bilden av mjölk för? Tidigt förstår man en koppling 

mellan mjölken, moderskapet och språket: 

Min mor räckte glaset till sin mor och sa: Nu är vi kvitt 

Här har du mjölken tillbaka (s. 24) 

Mjölken associerar jag här till en symbol för det genetiska arvet som dottern har fått genom 

bröstmjölken, särskilt efter diktjagets ord om att hon ”sög på de brösten” och att modern 

”stoppade sitt barbari i min mun” finns färskt i minnet från första sidan. Mjölken kan därför 

ses som en symbol för det språk som barnet ärver genom modern, det vill säga modersmålet. 

Det är genom modern som dottern får sitt språk, dessutom det vita språket om man ser 

mjölken och dess vita färg som en medveten symbol av författaren. Men hur får hon det vita 

språket från en mor som inte behärskar det själv? Måste inte hon ha ägt det för att kunna ge 

det vidare? Möjligtvis kan det vita språket istället för att ses som något materiellt som ges 

vidare, ses som just mjölken, den näring som uppkommer vid moderskapet, alltså inget 

modern i den bemärkelsen äger.  

     I en sådan förståelse av moderskapet kan man se att modern därför livnär och utrustar sin 

dotter med det vita språket inför det utanförskap som annars väntar henne. Detta blir särskilt 

påtagligt i mormoderns ord: ”[...] Din mor gav dig namnet efter en krigerska för att utrusta dig 

för vintern”.
58

 Detta är något som uppenbarligen ska alludera till författarens namn Athena 

och alltså staden Athen, ”civilisationens vagga”, vilket också tidigare har kommenterats av 

modern:  
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Min mor sa: Det verkar som att det aldrig har föresvävat dig 

Att det är ur ditt namn civilisationen stammar (s. 9)  

I det föregående citatet står ännu en gång vintern som en symbol för vitheten och 

svenskheten, vilket modern rustade sin dotter med för att uthärda. Hon har med andra ord gett 

dottern det vita språket för att skydda henne från den exkluderande vithetsnormen och den 

svenska rasismen, men också för att ge henne det vapen (då krigerska även refererar till 

krigargudinnan Athena) som behövs för att bekämpa det rasistiska Sverige. 

     Samtidigt är det barbari som diktjaget menar att modern lade i dotterns mun ett uttryck för 

hennes språklösa position som begär vitheten. Kanske kan då mjölken sägas vara en symbol 

för diktjagets dubbla eller till och med paradoxala position i samhället. En position av att 

besitta det vita språket och samtidigt vara språklös, att kalla vitheten för barbari men också 

begära vitheten, att vara en del av vitheten som förtrycker fast även vara den som förtrycks. 

Kanske en position av att vara den Andre, men samtidigt kunna tala det vita språk som 

andrefierar en? 

     Intressant är då att höra moderns anklagande och nästintill illasinnade röst mot dottern 

genom diktsamlingen. Är det en ilska mot vad dottern står för, vithet och språk? Eller är det 

kanske snarare en besvikelse av att dottern spottar ut mjölken hon närt henne med, den vithet 

hon rustat henne med? Relationen mellan dottern och modern som skrivs fram tycks rymma 

flera sidor av saken. Vid ett tillfälle skriver Farrokhzad:  

Min mor sa: Begrav mig inte här 

Begrav mig där civilisationens fernissa flagnat 

Spotta ut mitt språk, ge mig mjölken tillbaka (s. 48) 

På samma gång som modern tycks kritisera den civilisation och vithet som dottern står för, 

begär hon den. Alltså ser man ännu en gång det internaliserade föraktet som både dotter och 

moder delar. Uppmaningen till dottern att ge tillbaka språket och mjölken har en uppgiven ton 

som tyder på hennes språklösa position och en kropp som skaver i dess miljö. Det är också en 

moder som bittert ångrar sina uppoffringar för dottern. Modern kan därför sägas representera 

den Andres omöjliga position som den postkoloniala teorin diskuterar med Fanon i spetsen, 

där varken förkastandet av det vita språket eller hävdandet av sina egna språk och vapen gör 

skillnad.  

     Det ”vita” språket tematiseras även av Farrokhzad genom valet av typografi för 

diktsamlingen, vilket blir ett kompletterande tillägg till diktsamlingen. Dikterna är uppbyggda 

med vit text på svarta linjer på vita sidor. Vad spelar typografin för roll här? Tydligt är att den 

väcker en mängd associationer som bildar en mångfacetterad väv. Man kan tolka det rent 
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konkret som att den symboliserar det vita språket på icke-vita kroppar i vita sammanhang, 

vilket är en problematik som diktsamlingen återkommer till, men det slutar inte där. För 

samtidigt gestaltas också relationen mellan och uppkomsten av svart och vitt som i ett slags 

dialektik mellan dem. Den vita texten kommer fram i förhållande till den svarta bakgrunden, 

samtidigt som den svarta bakgrunden framträder  på grund av den vita texten. Det är samma 

mekanismer som i en sådan andrefieringsprocess som Said beskriver, där något blir till genom 

att benämna dess motsats. På detta sätt uppenbarar sig också vithetens skenbara neutralitet 

genom att främmandegöra texten med negation. För vad är vitheten utan det svarta?  

     Ändå skulle man också kunna hävda att det finns en gemensam integration mellan dem, 

vilket gör att det framträder en hybridiserande form. På samma gång lyckas alltså typografin 

säga något om segregation, integration, assimilering och hybriditet. Det skapar en 

mångfacetterad komplexitet som sammanvävs med diktsamlingen som inte ger enkla svar om 

språkets betydelse, identitetens sammansättning eller familjens möjlighet att berätta den stora 

berättelsen om exilen.   

Språkets frihet och förräderi 

En annan sida av språket som Farrokhzad behandlar är möjligheten och begränsningen i att 

berätta sin egen historia. Som den postkoloniala diskursen har berättat och diskuterat har 

litteraturen bidragit och upprätthållit en diskurs där bilden av den Andre har konstruerats. Att 

kunna skriva om sig själv är också att bestämma diskursen om sig själv. Det är att erhålla ett 

subjektskap – något som varit förbehållet vitheten och fråntaget den Andre. Detta är något 

som diktjaget ständigt återkommer och förhåller sig till i diktsamlingen och genom 

karaktärerna vävs en komplexitet och problematik fram gällande rätten till berättelsen.  

     Genom hela Vitsvit diskuterar familjen ständigt som en metakommenterande kör (d.v.s. 

som att de är medvetna om vad som skrivs) hur diktjaget bör skriva deras stora berättelse om 

exilen och migrationen, om vad som ska lyftas fram och på vilket sätt:  

Min far sa: Vems far är det du skildrar 

Min mor sa: Vems mor är det du skildrar 

Min bror sa: Vilken bror är det som åsyftas 

Min mormor sa: Om du inte hackar klart grönsakerna snart blir det ingen middag (s. 21) 

När karaktärerna i diktsamlingen frågar vem som skildras i dikten, ifrågasätts deras 

gemensamma agenda att berätta familjehistorien. Från vems perspektiv ska den berättas? 
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Diktjaget är den som sitter med pennan i handen och med den kommer makten över språket. 

På grund av metanivån i dikten där karaktärernas tal träder fram genom diktjagets penna, 

synliggörs på vilka villkor familjemedlemmarnas talan existerar. Det är hon som styr över 

deras röster. De finns bara där som konstruktioner av diktjaget, till synes citerade, men kan 

lika gärna vara felciterade eller totalt påhittade. Det är ur hennes perspektiv historien berättas. 

Även diktsamlingens utformning bidrar och förstärker den uppfattningen, där dikterna inte 

följer på varandra i ett fast schema, utan är till synes slumpmässigt placerade på sidorna, som 

lösryckta citat inklistrade på vita sidor. Detta gör att man tvingas ifrågasätta diktjagets 

citeringar, eftersom det blir tydligt att familjemedlemmarnas citat är sammanfogade av henne. 

Hon styr i vilka sammanhang de ska framträda. 

     Farrokhzad tematiserar här språkets makt på det mest intima sätt när hon låter samhällets 

maktstrukturer glida in i relationerna inom familjen. För trots att familjen får berätta sin egen 

historia utan att formuleras genom den vites ”anekdoter”
59

, står ändå karaktärernas identitet 

att formuleras utanför dem själva och den här gången är det inte den vite som benämner dem, 

det är en familjemedlem bland dem. Med andra ord konstrueras karaktärerna ännu en gång i 

språket och deras subjektskap förvägras dem. Om detta språkets förräderi skriver Farrokhzad: 

Min far sa: Vem blir mållös i en dikt om språket 

Min mormor sa: Vem blir blottad i en dikt om begäret 

Min mor sa: Vem blir förrådd i en dikt om förräderiet (s. 57) 
 

Det bevisas med författarens ord att språkets förrädiska natur inte går att undkomma, även för 

den som skriver med goda intentioner. Diktjaget som skriver om språkets förräderi förråder 

samtidigt sina familjemedlemmar. Detta säger också något väsentligt om litteraturen – om 

tron på att den skrivande har makten över språket fastän språket också har makt över den 

skrivande. Författaren kan inte styra hur en berättelse blir mottagen, om den spelar i händerna 

på härskaren eller om den faktiskt skapar ett motstånd som kan rasera dess hus. Men i samma 

citat framhålls också författarens ansvar över sitt verk genom familjemedlemmarnas 

anklagande och ifrågasättande ton. 

     Samtidigt bildas en fascinerande paradox i att diktjaget konstruerar och styr över sina 

familjemedlemmar och deras röster, när man funderar på hur hon själv skrivs fram. Visst är 

det hon som har pennan i handen och det är ur hennes perspektiv, men det är bara en enda 

gång i början av diktsamlingen som hennes jag träder fram. I resterande delar finns hon som 

en konstruktion av sina familjemedlemmar genom deras tal till henne, som också tycks vara 
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svar på något onämnt som hon har sagt innan. Diktjagets person skrivs alltså fram genom 

deras röster som i en dialektik som även detta liknar en andrefieringsprocess. Även 

familjemedlemmarna kan därmed sägas vara skrivande och medskapare i en diskurs. Hon 

skapar dem, men de skapar också henne. Samtidigt kan man se en kritik mot diktjagets försök 

att anonymisera och neutralisera sig själv:  

Min mor sa: det är om dig din strupe tiger 

Min far sa: det är om dig din tystnad talar (s. 56) 

Det finns en dynamik som skrivs fram mellan relationerna i familjen och konstruerandet av 

deras berättelse, där språkets makt slits emellan de olika parterna. Med detta medel framhåller 

Farrokhzad att språket skadar och förråder dem alla, oss alla. Att envar är offer och förövare i 

språkets praktik. 

     På samma gång som språkets natur konstateras som oundvikligt förrädiskt diskuteras det 

ansvar som kommer med skrivandet. Att berätta familjens historia är ett särskilt tungt ansvar 

eftersom diktjaget representerar sina familjemedlemmar – en representation som ska tala för 

dem som inte själva kan tala. Kanske den subalterna om man ska tala med Spivak, där hennes 

förståelse av positionen som ett könat, klassbundet och rasifierat subjekt finns att se i 

modern.
60

 Dikten talar förvisso inte om moderns klasstillhörighet, men hennes position som 

en kvinna som rasifieras framgår tydligt som den vars röst inte räcker fram. Om fadern skrivs 

följande: 

Min far sa: Gör mig till sten för din slunga 

gör min mun till läppar för din klagan 

mina knän till din förnedrings brustna pelare (s. 68) 

Här ser man ett uppoffrande från faderns sida, där han menar att dottern får använda hans 

kropp och historia för att få fram sin – vad jag läser både ”sten” och ”klagan” som – 

samhällskritik. Det är en uppmaning att använda honom för motståndet. Modern däremot 

förebrår sin dotter för att exploatera hennes historia med orden: ”Bara den rad som utlöser 

mina tårar/ anser du värdig att nedteckna”
61

 samt senare på sidan:  

Min mor sa: Du ska tala om det du inte förstår 

och inte har kraft för 

och det är inte du  

och inte din botten (s. 56)  

Visst blir både fadern och modern representerade av dottern, men deras olika 

ställningstaganden där faderns nästintill martyrliknande bestämdhet står mot moderns 
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uppgivenhet och smärtsamma insikt i brist på val, tyder inte bara på en skillnad i inställningar 

utan också på att modern har mer att förlora, något mer att tvingas uppoffra. Ännu en gång 

gör språkets skadande effekt sig påmint och hur det samverkar med rasismens och 

patriarkatets strukturer i samhället. ”Tala det språk som är värt priset för att förråda mig” 

säger modern och avslöjar vithetens pris – deras relation.
62

 Modern själv reflekterar över 

hennes och faderns olika villkor för att bidra till familjeberättelsen: 

Min mor sa: I en livstid avundades jag din fars trauman 

tills jag insåg att mina egna var långt mer anmärkningsvärda (s. 14) 

Den heroiska och modiga roll som män traditionellt får ta i krig reflekteras i faderns roll, men 

den är inte tillåten kvinnor, utan modern liksom många andra kvinnor ”tvingades till andra 

ambitioner” (s. 12). Att modern avundades faderns trauman i en livstid säger mycket om vilka 

och vilkas gärningar som värdesätts under krig, men också efteråt i exilen om vems historia 

som anses mer värd att berätta. Det säger också något större om moderns subalterna position i 

dikten: om dess sammanvävning av rasistiska och patriarkala värden som gör hennes tal till 

det mest ifrågasatta samt minst intressanta och hörbara. 

     Att skriva en rättvist representerande berättelse om familjen utan att hemfalla till varken ett 

exploaterande av familjens sår eller ett reproducerande av en förtryckande diskurs är en 

utmaning, vilket är en sådan situation som Mara Lees avhandling syftar på.
63

 Farrokhzad 

skriver: 

Min far sa: Skriv att det här språket dödar dig, skriv på det här språket 

Min bror sa: Du är trovärdig om de känner igen dig 

[...] 

Min far sa: Om du någonsin ger dem tillfredsställelsen 

att få sina bilder bekräftade 

tar jag min hand ifrån dig (s. 61) 

Faderns uppmaning till dottern att skriva på ett språk som samtidigt utplånar en sammanfattar 

den postkoloniala teorins ständiga position och konflikt – att kritisera det rum man utgår ifrån, 

som Spivak säger.
64

 Det är en paradoxal position som man ämnar att skriva ur sig ifrån. 

Medan fadern säger att diktjagets text aldrig får gå med på maktens diskurs – ”aldrig få sina 

bilder bekräftade” – är broderns ord mer pessimistiska och syftar på att det enda sättet som 

ens text får genomslag i en kultur som man anser förtrycker en är om man bekräftar maktens 
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syn på en. Samtidigt är härskarens verktyg, det vill säga det vita språket, till synes det enda 

som finns att tillgå:  

Min bror sa: Det enda språk du kan fördöma förgripelsen på är förgriparens språk 

och förgriparens språk är ett språk som uppfanns för att rättfärdiga förgripelsen (s. 62) 

[...] 

Min bror sa: Som en medbrottsling bland dem 

som en hantlangare bland dem 

med fingrar skrämmande röda 

av blodet från deras civilisation (s. 63) 

Brodern ifrågasätter diktjagets försök att skriva om rasismens förtryck och bryta ned 

västerlandets språk utifrån dess egna förutsättningar, alltså i ett sammanhang och i en diskurs 

som har bestämts av ”förgriparen”. Detta eftersom verktyget som används för att rasera 

härskarens hus är härskarens. Såsom Fanon förklarar att ett användande av det vita språket 

kan möjliggöra ett subjektskap och visa att den vita diskursen har fel, kan det samtidigt 

förstärka dess makt då det bekräftar dess värden.
65

 I diktjagets fall finns inget annat språk att 

tillgå, inget inhemskt språk att ta tillbaka som i Fanons fall, utan det vita, svenska språket är 

det enda som finns till diktjagets förfogande.  

     Brodern avslöjar i det andra citatet en rädsla för att assimileras i vitheten och dess språk 

och att därmed låta förtrycket fortgå. Han beskriver en situation där den Andre har intagit 

härskarens plats, istället för att upplösa dess hegemoni och förtryck. Farrokhzad framhåller 

därmed språkets dubbla funktion: en möjlighet att slå sig fri från förtrycket, men också en risk 

att reproducera det. 

Motståndets formulering 

I Farrokhzads diktsamling finns således hos diktjaget samt författaren en tydlig ambition att 

bryta ned den svenska rasismen, det vita språket i dess vida bemärkelse och västerlandets 

hegemoni. Men hur gestaltas motståndet och hur kan man utläsa en sådan ambition i 

diktsamlingens helhet? Som tidigare diskuterats finns begrepp som subalternitet som 

formulerats av Spivak att läsa in i diktsamlingen och man ser även hennes yrkande att låta den 

kvinnliga intellektuella representera den subalternas röst för att utgöra ett motstånd. Även om 

diktjaget aldrig explicit utnämns som en intellektuell eller visar sig ha en särskild plats på 

parnassen som kan återge den förtrycktas talan, är det en tydlig hierarkisk skillnad som skrivs 

fram mellan hennes makt som författare och diktens karaktärer, där särskilt modern gestaltas 
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som den som får betala det högsta priset för att få sin historia berättad.  

     Därmed gör sig påmind Spivaks teori om den förtryckta kvinnans omöjlighet att bli hörd. 

Moderns meningar i dikten är ett sätt att låta den subalternas röst göras hörd och samtidigt är 

de en representation av den subalterna genom dottern, där dikten visar ett ifrågasättande av 

möjligheten till någon av dem. Den subalterna rösten förvrängs genom det filter som dotterns 

representation innebär och denna representation visar sig ta ifrån den förtryckta kvinnan 

subjektskap och aktörskap – det blir ännu ett sätt att kontrollera hennes tal. Minns moderns 

ord: ”Vems mor är det du skildrar?” (s. 21) Farrokhzad framhåller därmed Spivaks tanke om 

att den subalternas röst måste legitimeras från centrum för att bli hörd, men kritiserar 

samtidigt hennes teori om att den subalterna kan representeras utan att det görs grova 

övertramp på hennes subjektskap. På detta sätt avslöjar Farrokhzad representationen som en 

osäker möjlighet att verka som ett motstånd. 

     Samtidigt gestaltas diktjagets position i dikten som en mellanposition. Hon står på en plats 

mellan vitheten och den förtrycktas position, genom att hon kan behärska och använda det 

vita språket till sitt eget förfogande men trots det lever i ett samhälle där hon och hennes 

familj andrefieras, där de inte anses ha rätt till varken platsen eller språket. Diktjagets identitet 

är därför sliten mellan olika positioner, där hennes tillhörighet är ambivalent: 

Min mormor sa: När du är från en plats är den ofrånkomlig 

Du kan säga jag förändrades där 

Jag lämnade ihopsamlandet av stenar 

Eller jag var aldrig ämnad för frostiga soluppgångar 

Men du kan inte säga jag är från ingenstans 

Jag tillhör ingen plats (s. 49) 

Här tycks mormoderns fraser vara ett svar på något som diktjaget sagt om tillhörighet, särskilt 

på grund av de två sista radernas negerande formuleringar. Diktjagets antydda ord ger uttryck 

åt en exilerfarenhet där den smärtsamma insikten om att inte tillhöra någon plats blir påtaglig. 

Hon var aldrig menad för ”frostiga soluppgångar”, vilket jag läser som symbol för Sveriges 

kalla morgonar och frostens vithet, där också ”frost” följt av ”sol” bildar en kontrast.  

Mormoderns ord om att man alltid har ett ursprung ska verka tröstande för diktjaget, men hon 

själv tycks känna att hon inte har något att återvända till, inget ursprung att återuppväcka. 

Istället för en dubbel botten ser diktjaget en bottenlöshet. Med andra ord kan hon sägas vara 

den hybrid som Bhabha talar om, där hennes dubbla tillhörighet avslöjar att det inte finns en 

given essens inom människor, inga stabila kategorier som människor föds in i. Hennes 

dubbelhet och mellanposition visar därmed hur raser, kulturer och identiteter är 

konstruktioner. 
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     Man kan även se det mestizamedvetande som Anzaldúa behandlar, även om det inte är en 

blandning av ”ras” som Anzaldúa själv avser i sin text, utan snarare kultur. Diktjagets 

förvirring kring sin blandade kulturtillhörighet är inte bara en god upptäckt som bär på 

potential att upplösa rasistiska föreställningar om essenser, något som Bhabhas teori om 

hybriditet kan ge uppfattning om, utan det finns en reell smärta i ambivalensen. När 

mormodern tröstar diktjaget med ett framhållande av att hon också har rötter och en plats som 

tillhör henne i världen visar det deras olika förutsättningar och (medvetna eller omedvetna) 

strategier att formulera ett motstånd. Mormoderns strategi blir att hävda ursprungets 

ofrånkomlighet. Detta förändrar egentligen inte en rasistisk diskurs eftersom ett upphöjande 

av det Andra inte hotar dualitetens figur, även om det stärker den Andres självkänsla och 

känsla av tillhörighet. Det är inte det slutgiltiga målet.  

     Diktjagets splittrade inre innebär däremot ett nedbrytande av dualitetens figur, där 

erfarenheten av att både andrefieras och att skriva på det språk som andrefierar en, skapar en 

nödvändighet av ett tredje medvetande, som är ständigt smärtsamt, ambivalent, och 

ifrågasättande mot alla parter. Formulerandet av detta medvetande tematiseras i 

diktsamlingens alla delar och det förklarar de motsägelser och paradoxer som hela tiden är 

närvarande: att diktjaget andrefierar sina familjemedlemmar samtidigt som hon själv 

andrefieras av dem, att språket beskrivs som försonande och på samma gång förrädiskt, att 

hennes position möjliggör hennes tal men även begränsar det. Trots den smärta som det 

medför lyfts hennes position och medvetande fram som det som kan förändra samhället på 

riktigt. Hon kan vara det språkrör som kan förändra diskursen: 

Min mor sa: Kanske en dag  

på andra sidan denna olyckliga lögn 

möts vi och formulerar en fras 

vi trodde bara var andra förunnad (s. 67) 

Modern har tidigare benämnt dotterns dikt som en lögn och menar alltså att på andra sidan 

dikten, i en framtid när språket som dottern använder sig av inte längre är förrädiskt, kan de 

kanske försonas över språket. De kan formulera något som inte är exkluderande och skadande 

mot dem. Är det en utopisk vision hon ger uttryck för? Eller är det kanske ett tredje språk som 

dottern frammanar med sin dikt? Ett tredje språk som transcenderar diskurser.  

     Detta hybridiserade språk innebär därför inte att diktjaget bekräftar centrum och dess 

värden. Det innebär inte att man legitimerar härskarens makt för att man använder härskarens 

verktyg, utan det är något annat: det är en praktiserande kritik av varför man anser att det är 

just hans verktyg. När Farrokhzad därför så ofta använder sig av någon form av citering och 
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intertextualitet i sin diktsamling finns det en tydlig mimicry på flera nivåer att ta hänsyn till, 

ett syfte att uppmärksamma.  

     Hela diktsamlingen är uppbyggd av citeringar och återberättanden av familjens utsagor, 

vilket jag redan har diskuterat som ett sätt att ifrågasätta vem som har makten över språket, 

hur maktrelationerna inom familjen gestaltas  och representationens möjligheter och brister. 

Enligt Bhabha innebär varje upprepning en skillnad och han beskriver mimicryn som ett 

verktyg då den Andre använder sig av och härmar härskarens stil, språk och värden på ett 

nästan hånande sätt.
66

 Men vad gör det med dikten när mimicryn inte bara är riktad mot 

härskaren, utan också på samma gång horisontellt mot familjen, mot sina egna?  

     En mimicry i nedåtriktning hade varit ett parodiskt exploaterande av den Andre, men i 

denna horisontella riktning kan man inte avfärda det som ett exploaterande. Diktjaget 

approprierar sina familjemedlemmars formuleringar, lägger dem i den ordning som passar 

hennes dikt, men istället för en exploatering av deras historia frammanas ambivalensen och 

paradoxen som en kraft i diktsamlingen hos läsaren. Detta eftersom deras formuleringar ofta 

kontrasterar mot både dem själva och varandra, vilket bildar just den subversivitet som 

ambivalensen kan lyckas med enligt Bhabha. Det finns inga säkra svar, inga givna språk. 

Broderns ord blir här en nyckel till diktsamlingen:  

Det enda språk du kan fördöma förgripelsen på är förgriparens språk 

och förgriparens språk är ett språk som uppfanns för att rättfärdiga förgripelsen (s. 62)  

En första tanke är att broderns ord är slående lika Audre Lordes ”Härskarens verktyg kommer 

aldrig montera ned härskarens hus” (2011), vilket ytterligare tyder på den invecklade 

intertextualitet som Farrokhzad använder sig av. Även andra formuleringar bär likheter med 

andra dikter och teoretiker. Exempelvis Edith Södergrans ”Dagen svalnar” (1916) står att 

finna parafraserad i ”Min min mor sa: Visst vore det underligt att känna/ en enda natt som 

denna/ mitt språk i din mun”.
67

 Genom att Farrokhzad använder sig av citat och parafraser av 

kända formuleringar stödjer hon sin egen dikt på erkända teoretiker, författare och till och 

med en litterär kanon.  

     Med broderns formulering får vi konstaterat att förgriparens språk, härskarens vertyg, är 

ofrånkomliga för en formulering av motståndet, vilket också leder till en ofrånkomlig 

legitimering av härskaren. Broderns ord är en varning för vad en mimicry av härskaren kan 

innebära: att assimileras i det vita språket och dess diskurs. Att ens motstånd kan inkorporeras 

i den dominerande diskursen och bli ofarlig. Men vad som är intressant med detta är att när 
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dessa redan erkända ord av Lorde och Södergran upprepas, är det med en skillnad som är 

större än parafraserandet. Det är i ett sammanhang där vitheten kritiseras, där det 

västerländska språket och dess litterära tradition ifrågasätts, vilket gör att den ursprungliga 

betydelsen förskjuts. Diktjaget använder sin kunskap om språket för att göra motstånd mot 

det. Hon skriver att språket dödar henne på det språk som som dödar, om man ska använda 

faderns ord. Genom att parafraserandet dessutom sker i ett återberättande, det vill säga är citat 

av citat, uppmärksammas en mimicry av mimicry. 

     Detta gör att även broderns formulering ger uttryck för just en sådan paradox som han 

framhåller som omöjlig. När diktjaget citerar sin broder är det inte bara en upprepning, utan 

härmandet gör att den också säger något om diktsamlingens helhet och syfte när det sker i 

detta andra sammanhang. Diktjaget placerar orden i en diktsamling om den smärtsamma 

ambivalensen, identitetens sprickor och om språkets dubbla natur med ett tilltal och ett språk 

som är ständigt hybridiserat. Upprepningen förskjuter därför dess ursprungliga betydelse och 

skapar en ambivalens av broderns paradox. Plötsligt visar den istället att något kan vara 

omöjligt och samtidigt möjligt.  

     Broderns ord om språkets omöjlighet att bedriva ett motstånd är därför just vad som 

bevisar möjligheten att bedriva ett motstånd. Diktsamlingens metanivå där diktjaget och 

karaktärerna är medvetna om skrivandet av berättelsen, tjänar således diktens syfte om att 

skriva fram ett motstånd. Berättelsen är skrivandet är motståndet. Och det är inte med 

härskarens verktyg det sker, det är med familjens. Det är deras ord, deras formuleringar, vilket 

gör att Farrokhzad framhäver att härskarens verktyg inte är de enda tillgängliga och även att 

härskarens verktyg inte bara är dennes.  

     På detta sätt vill jag hävda att det Farrokhzads text gör är att utpeka skrivandet som just 

den performativitet
68

 som bär subversivitet. När diktjaget (och Farrokhzad) skriver på sitt 

hybridiserade språk är det allt annat än den ”blåkopia av redan befintliga maktstrukturer”, 

som Mara Lee uttrycker det.
69

 Diktjaget formulerar en dikt om annanhet, rasfiering och sår, 

utan att använda de medel som blivit placerade där av den härskande kulturen. Hon undviker 

detta genom litterära medel som aldrig ger läsaren ett entydigt svar på någon fråga: 

paradoxen, ambivalensen och hybriditeten. Detta destabiliserar inte bara den västerländska 

diskursens premisser och värden, där den redan instabila rasismen och vitheten blir omskakad, 

utan det gör även att ett omskapande av dem äger rum.  

     Farrokhzad skriver med andra ord fram en annan verklighet med sin diktsamling: en 
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verklighet där västvärldens, vithetens och svenskhetens kodifierade anspråk på kultur är 

upplösta. Därmed sker inte bara en avkolonisering av diktjaget och familjen, utan dikten 

returnerar blicken mot västvärlden, vitheten och svenskheten. Vitheten är sålunda lika mycket 

en konstruktion som annanheten. Diktsamlingen svarar inte på den dominerande kulturens 

frågor som kräver ett antingen-eller svar såsom: antingen skriver du som om du vore vit eller 

så skriver du ”invandrarlitteratur”, välj mellan språklighet och språklöshet, använd härskarens 

verktyg eller inga alls. Det diktsamlingen frågar och svarar på genom den ständiga 

ambivalensen och paradoxen som retoriska stilmedel är istället varför härskarens verktyg 

anses vara just härskarens, varför språklighet konstrueras som förknippat med vithet, varför 

vitheten har monopol på litteraturen.  

     Farrokhzads svar är därför en destabilisering av en vithetsnorm – en dekonstruktion av 

västvärldens makt över värdena och universalismen. Diktsamlingen visar att det inte finns 

någon essens i vitheten som rättfärdigar patenten på språket, litteraturen och skrivandet. De är 

i sanning universella. Farrokhzad skriver aldrig vilket krig, vilket hemland, vilket ursprung 

som åsyftas hos karaktärerna, utan den öppna beskrivningen av exilerfarenheten och 

andrefieringen är vad som ytterligare förstärker omskapandet av universalismen som sådan. 

Det är som detta det subversiva skrivandets motstånd ger sig till känna i Vitsvit.  
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Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Athena Farrokhzad gestaltar språkets, 

litteraturens och skrivandets samverkan med makt och motstånd i diktsamlingen Vitsvit 

(2013). Uppsatsen har redogjort för centrala teorier om andrefiering, språkets möjligheter och 

begränsningar samt potentialen till motståndsstrategier inom postkolonial forskning, där jag 

för min analys framför allt har använt mig av begrepp som den Andre, subalternitet, hybriditet 

och mimicry. Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter har jag diskuterat hur diktsamlingen 

förhåller sig till och gestaltar skrivandet som en möjlighet till politiskt subversiv verksamhet 

för någon som andrefieras. 

     Uppsatsen har diskuterat diktsamlingens gestaltning av bilden av vithet som något tätt 

förknippat med makt och språk. Vithet gestaltas som västvärlden, svenskhet och det 

medföljande privilegiet av subjektskap där man får möjligheten att bestämma diskursen över 

sig själv. Det ”vita” språket skildras därför i diktsamlingen i ett väldigt brett avseende. Det 

syftar på flera olika saker: det svenska språket, en litterär tradition och också en västerländsk 

maktfylld diskurs. Att besitta vithet eller kunna tala det vita språket från en position av att 

andrefieras framställs därför som något som kan innebära både en frihet och ett fängelse. Det 

är både ett verktyg för härskaren att andrefiera och en chans att slå sig fri från andrefieringen. 

     Farrokhzad visar att språket finns på olika villkor för diktsamlingens karaktärer genom att 

använda ett stilmedel där diktjaget citerar sina familjemedlemmar. Genom att diktjaget 

konstruerar sina familjemedlemmars talan och de samtidigt konstruerar hennes jag, ifrågasätts 

språkets möjlighet till subjektskap och en rättvis representation. Hon tematiserar därmed hur 

litteraturen och språket är oundvikligt förrädiska, men samtidigt framhålls författarens ansvar 

inför sina litterära konstruktioner.  

     Samtidigt är det just litteraturen och skrivandet som framhålls som det som kan bryta den 

dominerande diskursen. Farrokhzad framhåller aldrig explicit några färdiga svar om hur den 

Andre kan använda sig av språket utan att hemfalla till ett exploaterande av sitt sår eller 

bekräfta maktens centrum, utan det är genom sin konstanta användning av retoriska figurer 

som paradoxen, ambivalensen och hybriditeten som hon lyckas beskriva hur en litteratur kan 

skrivas av den Andre utan att bekräfta maktens värden.  

     Diktjaget visar att hon aldrig till fullo kan besitta vitheten och inte heller hävda sitt eget 

ursprung eller sin egen kultur, men denna mellanposition är vad som möjliggör en ny diskurs. 

Dels genom att det medför en möjlighet till hybridisering av språket, men också den 

ambivalens som möjliggörs genom härmandet, det vill säga det retoriska medlet mimicry. 
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Genom härmning som sker på flera nivåer, mot härskarens diskurs, mot tidigare poeters citat 

och mot familjemedlemmarnas talan, sker en förskjutning av deras ursprungliga betydelser. 

Farrokhzad visar att skrivandet kan bära på en subversiv kraft att transcendera diskursernas 

hegemoni och destabilisera etablerade värden, genom att åskådliggöra möjligheten av en 

annan verklighet. Med det subversiva skrivandet synliggörs andra verktyg än härskarens 

diskurs, samtidigt som det avslöjar härskarens verktyg som universella redskap tillhörande 

alla. Språket, litteraturen och skrivandet är därmed inte något förbehållet härskaren bara för 

att de kodifierats genom dess värden, vilket tydligt frammanas av Farrokhzads diktsamling.  
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