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Inledning  
Språk är makt må vara en sliten fras, men den är inte desto mindre sann. Att ha tillgång till 

ordet är att ha tillgång till att definiera verkligheten. Det innebär att språket ofta är 

förtryckande, exkluderande, går maktens ärenden. Men i språket, i litteraturen, kan också 

motstånd mobiliseras. 

Postkolonialism är det teoretiska fält som beskriver och analyserar (främst) den 

europeiska imperialistiska expansionen som tog sin början under 1400-talet, och de politiska, 

ekonomiska och psykologiska konsekvenserna den har haft och fortfarande har. Teorierna 

erbjuder verktyg för att förstå hur maktrelationen mellan kolonisatören och den koloniserade 

opererar, såväl i de historiska kontexterna under kolonialtiden som i det samtida samhället. I 

den koloniala tankevärlden förstås öst och väst som en dikotomi. För att tala i hegelianska 

termer: Europa skapar sig själv i mötet med den Andre – den koloniserade. Detta dikotomiska 

synsätt är vad som ligger till grund för föreställningen om Europa som civiliserat, kulturellt, 

intellektuellt, i jämförelse med det barbariska, obildade, med naturen förknippade österlandet. 

I och med koloniseringen sker hos den koloniserade människan en internalisering av den här 

hierarkiska värderingen. Frantz Fanon, en av de mest inflytelserika postkoloniala teoretikerna, 

skriver: 
 
Alla koloniserade folk – alla människor i vars själar man har skapat ett mindervärdeskomplex 
genom att föröda och begrava deras lokala kultur – står ansikte mot ansikte med den 
kulturbringande nationens språk, det vill säga inför metropolens kultur. Den koloniserade höjer 
sig över sin djungelnivå i samma utsträckning som han tar till sig moderlandets värderingar.1 
 

Estland, och de baltiska staterna och Östeuropa generellt, har ett intressant förhållande till 

föreställningen om öst och väst. Deras status som postkoloniala nationer är inte okomplicerad. 

Som Violeta Kelertas skriver i introduktionen till antologin Baltic Postcolonialism (2006) 

inkluderas Ryssland och/eller Sovjetunionen sällan i begreppet kolonialstater, och därmed 

räknas heller inte de baltiska staterna som postkoloniala. Detta trots att den ryska 

imperialistambitionen var lika stor som hos de som traditionellt klassificeras som 

kolonialmakter, och att övertagandena under den sovjetiska expansionen skedde brutalt och 

med lika lite folkstöd som i andra koloniserade nationer.2  

Historiskt sett har Estland den största merparten av de senaste tusen åren varit under 

andra nationers styre – från 1200-talets tyska övertagande, via den svenska besittningen 1558-

                                                
1 Frantz Fanon, Svart hud, vita masker, Göteborg: Daidalos 1997, s 34.  
2 Violeta Kelertas, Baltic Postcolonialism. On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral 
Imagination in the Baltics, Amsterdam, New York: Rodopi 2006, s 1ff.  
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1721, till den ryska stormaktstiden 1721-1918. Därefter upplevde Estland en kort period av 

nationellt självstyre, där landet bland annat erkändes som självständig demokratisk republik 

av Sovjetunionen för all framtid. Detta blev dock inte särskilt långvarigt, och 1940 uppgick 

Estland formellt i Sovjetunionen efter Röda arméns intåg och ett sovjetiskt arrangerat skenval, 

varpå riksdagen avskaffades. 1991 utropade sig Estland än en gång som en självständig 

republik, i samband med Sovjetunionens fall.3  

Landet innehar således en mittemellanposition i förhållande till öst och väst – det har 

varit ockuperat av båda, men också upplevts vara både väst och öst. Vad innebär detta 

mellanvarande för den samtida baltiska litteraturen, och hur förhåller sig den till det koloniala 

arvet?  

Den finsk-estniska författaren Sofi Oksanen (född 1977) anses vara en av de 

starkaste litterära rösterna i dagens Finland, och hon har fått stor internationell 

uppmärksamhet för sina verk. I sina romaner återkommer hon ofta till frågor som har med 

Estlands relation till både Finland och Ryssland att göra, och till frågor om kvinnor och kropp 

– ätstörningsproblematik, sexuellt våld, trafficking. Det här, samt det faktum att Oksanen 

själv skriver och publicerar sig på finska i Finland men har estniskt påbrå, placerar hennes 

texter i det kulturella och nationella gränsland som är intressant att undersöka ur ett 

postkolonialt-feministiskt perspektiv.4 

Debutromanen Stalins kossor (Stalinin lehmät, 2003) är den första i en svit om tre 

där Oksanen undersöker och berättar Estlands 1900-talshistoria. För den andra delen, 

Utrensning (Puhdistus, 2008), vann hon såväl Finlandiapriset och Runebergspriset som 

Nordiska rådets litteraturpris. Serien avslutades med När duvorna försvann (Kun Kyyhkyset 

katosivat, 2011). I Stalins kossor skriver Oksanen fram tre generationer kvinnoöden, parallellt 

med Estlands och Finlands historia innan och efter Sovjets fall. I centrum står finsk-estniska 

Anna och hennes relation till sina dubbla nationaliteter och till sin kropp. Romanen fick ett 

gott mottagande när den 2007 översattes till svenska, och recenserades då i de större 

dagstidningarna. De allra flesta av recensenterna lade stor vikt vid ätstörningstematiken, och 

flera läste bulimin som en symbolisk parallell till den sovjetiska kontroll- och svältpolitiken. 

                                                
3 Hain Rebas, ”Estland”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/estland (2015-
05-10). 
4 Elisabeth Nordgren, ”Sofi Oksanen”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sofi-oksanen (2015-05-09). 
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Vanligt var även att recensionerna behandlade de biografiska likheter som finns mellan 

Oksanen och romanens huvudperson Anna.5 

Syfte och frågeställning  
I den här studien gör jag en läsning av Stalins kossor utifrån ett postkolonialt och feministiskt 

perspektiv. Jag menar att Oksanens romaner är ett tydligt och viktigt bidrag till förståelsen av 

Estlands postkoloniala arv och position. Den uppmärksamhet hon har fått, i kombination med 

det faktum att hon så explicit diskuterar dessa ämnen, gör henne onekligen till en 

betydelsefull röst i frågan, och därigenom relevant att studera. Eftersom Stalins kossor så pass 

artikulerat rör sig kring frågeställningar om kön och nation, anser jag det vara intressant att 

göra en postkolonial och feministisk läsning av den. Dessutom har romanen ännu inte 

undersökts vetenskapligt i någon högre utsträckning. Jag har som avsikt att i uppsatsen 

blottlägga hur Oksanen skildrar det koloniala och patriarkala förtryckets verkningar i den 

specifika finsk-estniska kontexten. 

Mitt syfte är således att i uppsatsen undersöka hur Oksanen gestaltar det koloniala 

förtrycket, och hur detta förhåller sig till tanken om väst och öst som två dikotomier. Därtill 

vill jag utforska gestaltningen av hur detta förtryck samverkar med patriarkala strukturer. Min 

utgångspunkt för hela studien är att Oksanens roman skildrar ett integrerat kolonialt-

patriarkalt förtryck. Jag ämnar således inte undersöka huruvida detta existerar i romanen, utan 

snarare hur det görs och vad det får för verkningar.  

Mina frågeställningar är som följer: 

• Hur gestaltas det koloniala och det patriarkala förtrycket?  

• På vilket sätt samverkar de?  

• Hur konstrueras Anna som kvinna, och hur hänger det ihop med ovan nämnda 

förtrycksstrukturer?  

• Är ätstörningen ett uttryck för kolonialt och patriarkalt våld, och i så fall hur? 

Material 
Stalins kossor handlar om Anna, som är uppvuxen i Finland med en estnisk mamma och en 

finsk pappa. Romanen inleds med en beskrivning av Annas bulimi, en ätstörning hon får 

redan som liten, och som utvecklas mer och mer med fler typer av kontrollerande inslag.  

                                                
5 Se t ex Heidi von Born, ”Trängd mellan två nationer”, Svenska Dagbladet, 2007-03-27; Cecilia Köjling, 
”Lysande om ätstörningar”, Borås Tidning, 2007-04-18; Christina Kellberg, ”Svart skildrare i Stalins skugga”, 
Dagens Nyheter, 2007-04-22.  



 6 

Anna har två hemligheter: bulimin och att hennes mamma är estnisk. Barndomen 

präglas av resorna till Estland, som ingen får veta om. När Anna i tjugoårsåldern träffar 

Hukka och inleder en kärleksrelation med honom, blir det svårare för henne att dölja sina 

hemligheter.  

Förutom Annas liv skildras även hennes mamma Katariinas och hennes mormor 

Sofias. I delarna om Katariina får läsaren följa hennes arbete som byggnadsingenjör i Tallinn 

under 1960- och 1970-talet, hur hon träffar sin blivande make och hur flytten ut ur Sovjet går 

till. Den sovjetiska statsapparaten framstår här som oerhört byråkratisk och fientlig. Väl i 

Finland blir Katariinas äktenskap snabbt kärlekslöst, och hennes tillvaro där är mycket ensam.  

Passagerna som behandlar Sofia tar sin början nästan halvvägs in i romanen. Där 

berättas om livet i kolchosen under 1940- och 1950-talet, och hur Sofias man, svåger och 

vänner tillhörde motståndsrörelsen. Sovjetstyret skildras som brutalt och våldsamt. 

Vad gäller formen är romanen skriven i en uppbruten form, icke-kronologiskt 

berättad i många, korta kapitel, där dessa olika tids- och berättarplan blandas: 

• Anna, nutid. Berättad i förstaperson, ur Annas jag-perspektiv, innehåller även 

tillbakablickar på Annas barndom.  

• Anna, barndom, 1980- och 1990-tal. Berättad i tredjeperson, intern fokalisering Anna.  

• Katariina, 1960- och 1970-tal. Berättad i tredjeperson.  

• Sofia, 1940- och 1950-tal. Berättad i tredjeperson.  
 

För den här uppsatsen har jag använt mig av den fjärde pocketutgåvan, Bazar Förlag, 2010. I 

mina hänvisningar framöver kommer jag att i löptexten ange sidnummer i parentes.  

Tidigare forskning 
Oksanens författarskap har inte utforskats vetenskapligt i någon större omfattning, vilket med 

största sannolikhet beror på att bara är ett drygt decennium sedan hon debuterade. I den mån 

det har skrivits något har det ofta varit om Utrensning, den prisbelönta roman som verkligen 

befäste Oksanens position som en betydelsefull författare.   

Särskilt värd att lyfta fram här är en undersökning som på många sätt liknar min, 

nämligen Anna Salomonssons artikel ”Flugan och förtrycket. Det koloniala och patriarkala 

våldets individuella och universella aspekter i Sofi Oksanens Utrensning”, som publicerades i 

Edda. Nordisk tidskrift för litteraturforskning år 2014. I den gör Salomonsson, precis som jag, 

en postkolonial-feministisk läsning. Hon undersöker hur Oksanen gestaltar vad det koloniala 

och patriarkala förtrycket får för psykologiska konsekvenser hos romanens karaktärer. 
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Salomonsson redovisar i artikeln hur Utrensning kan läsas som en skildring av en universell 

upplevelse av vad det innebär att leva under förtryck, och hur denna universalism 

åskådliggörs av två individuella kvinnliga erfarenheter i en estnisk kontext. Särskilt 

uppehåller sig Salomonsson kring flugmetaforen. Hon menar att den är genomgående i 

romanen och argumenterar för att den symboliserar den ena huvudpersonens, Aliides, 

självbild. Flugmetaforen förhåller sig både till tankar om smuts kontra renhet vad gäller 

sexuellt våld, och till Aliides estniska arv.6  

Jag menar att likheterna mellan mitt och Salomonssons arbete ytterligare motiverar 

min studie, då jag härmed bidrar till att fördjupa förståelsen för den här specifika aspekten av 

Oksanens författande. Min undersökning skriver således in sig i ett akademiskt samtal om 

Oksanen som en postkolonial och feministisk författare.  

Teoretiska och metodiska utgångspunkter  
Vad gäller uppsatsens teoretiska perspektiv, tar jag min utgångspunkt i först och främst Frantz 

Fanons arbete, med stöd av Violeta Kelertas för den specifika baltiska postkolonialismen. Då 

jag inte bara gör en postkolonial läsning, utan integrerar det med en feministisk, har jag vänt 

mig till Claudia Lindéns översiktsartikel ”Feministisk teorireception inom litteratur-

vetenskapen”, och via den till Simone de Beauvoir och Judith Butler för en förståelse av 

begreppet kön. Eftersom jag inte använder mig av deras teorier annat än för förhållningssätt 

till hur patriarkatet fungerar och hur kön konstrueras, har jag valt att utgå från det Lindén 

presenterar. För intersektionalitetsbegreppet och dess tillämpning, har jag tagit avstamp i hur 

det definieras och beskrivs i Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris Intersektionalitet. 

Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2010). 

Postkolonialism 
För en grundläggande översikt över det heterogena teorifält som postkolonialismen är, har jag 

vänt mig till Ania Loombas Kolonialism/postkolonialism (Colonialism/postcolonialism, 1998) 

som får anses vara något av ett standardverk. Det finns problem, skriver Loomba, med 

begreppets prefix ”post” – vars betydelse ”efter” eller ”överskridande” implicerar ett 

dödförklarande av kolonialismen. Den formella avkoloniseringen innebär inte att det inte 

finns koloniala relationer; till exempel är uppdelningen i ”första” respektive ”tredje världen” 

en sådan. Begreppet postkolonialism som benämnandet av en era, det som följer på 

kolonialtiden, är även det missvisande, eftersom avkolonialiseringen skedde under 1700-, 

1800-, samt 1900-talet – det kan därmed inte sägas finnas en definierbar singulär tidpunkt då 
                                                
6 Anna Salomonsson, ”Flugan och förtrycket. Det patriarkala och koloniala våldets individuella och universella 
aspekter i Sofi Oksanens Utrensning”, Edda. Nordisk tidskrift för litteraturforskning, 2014:1, s 52-66.  
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den skedde, och inte heller ett entydigt efter. Dessutom såg den radikalt annorlunda ut på 

olika platser, vilket beror både på att det koloniala förtrycket tagit olika uttryck och varit av 

olika grader, och på att avkoloniseringspolitiken sett mycket olika ut beroende på om det varit 

vita bosättare eller inhemsk befolkning som lösgjort sig från kolonialmakten.7  

”Postkolonialism” blir således snarare det som analyserar och ifrågasätter den 

koloniala dominansen och kolonialväldets efterverkningar. Loomba jämför det med den 

feministiska teorins förhållande till ”patriarkat”: en generalisering av ett ojämlikt 

maktförhållande, vars uttryck och samhällsordnande kan variera stort beroende på specifik 

kontext.8 

Frantz Fanon skriver i Svart hud, vita masker (Peau noire, masques blancs, 1952) 

om det koloniala förtrycket och dess psykologiska konsekvenser. Även om hans 

undersökning främst behandlar den känslomässiga erfarenheten av att leva som koloniserad, 

betonar han att underordningen inte bara sker kulturellt utan framförallt har ekonomisk och 

politisk grund. I texten beskriver han främst relationen mellan Frankrike och Antillerna – 

”[e]ftersom jag är född på Antillerna är mina iakttagelser och slutsatser endast giltiga för 

svarta från Antillerna” – men menar även att det finns universella aspekter av förtrycket: 

”[a]lla former av exploatering är identiska, ty de tillämpas alla på samma ’objekt’: 

människan.”9  

För Fanon är språkets betydelse absolut grundläggande, det är genom språket som 

tillblivelsen sker. När han resonerar kring språkets verkningar gör han ett universellt anspråk 

och inkluderar alla koloniserade folk i sin teori. Språket, menar Fanon, fungerar som den 

synligaste markören för att kolonialmaktens kultur anses vara essentiellt överordnad kolonins, 

eftersom den koloniserades språk värderas som underlägset, både av kolonisatören och av den 

koloniserade. Att tala kolonisatörens språk blir ett sätt att närma sig kolonialmaktens 

privilegium – ju bättre antillern talar franska, desto vitare är hon. Genom att lära sig detta 

språk, tillgodogör hon sig inte bara språket självt, utan också ett sätt att existera på: ”[a]tt tala 

                                                
7 Ania Loomba, Kolonialism/postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, Stockholm: Tankekraft 
förlag 2008, s 22.  
8 Ibid., s 31. 
9 Fanon 1997, s 31; s 91. Eftersom Fanon skriver om en samhällelig kontext där den koloniserade är svart och 
kolonisatören är vit, kommer även jag när jag här redogör för mina teoretiska utgångspunkter att använda dessa 
begrepp för att förklara hur dominansrelationerna fungerar. I den baltiska kontexten, ser rasifieringen annorlunda 
ut, och därmed kommer då det Fanon beskriver som ”svarta” erfarenheter, med viss modifikation, appliceras på 
den baltiska/östeuropeiska kontexten. Fanon använder även begreppen ”neger” och ”indian” när han talar om 
föreställningen om, eller positionen som, den koloniserade. Jag gör inte det, även om begreppet ”den 
amerikanska urinvånaren” lämnar en del att önska vad gäller språklig smidighet.   
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är att behärska en viss syntax, att förstå ett specifikt språks formologi, men det är framförallt 

att tillägna sig en kultur, att uthärda tyngden av en civilisation.”10  

En av de främsta psykologiska mekanismerna som kolonialismen ger upphov till är 

således det internaliserade mindervärdet, att den förtryckta människan övertar kolonisatörens 

syn på henne som underlägset objekt, inte jämlikt subjekt. Detta, skriver Fanon, börjar redan i 

barndomen, då de kulturella representationer som svarta barn tar del av är skrivna av vita, för 

vita. I dessa erbjuds läsaren bara att identifiera sig med den vite, medan den svarte (och/eller 

den amerikanska urinvånaren) alltid är ”Vargen, Djävulen, Ondskans Genius, den Onde, 

Vilden”.11 Här konstrueras en hierarki, där den ”riktiga” svarta människan hela tiden är den 

andre. För att känna människovärde identifierar sig den koloniserade med att vara vit. Fanon 

beskriver det så här: ”[j]ag har känt och känner fortfarande antiller som tar illa vid sig när 

man tror att de är senegaleser. Antillern är nämligen mer ’utvecklad’ än den svarte från 

Afrika, han står närmre den vite.”12  

Begäret efter att räknas som vit, innebär att den svarta människan kommer söka 

kärlek från vita, och värdera kärlek från vita mycket högre än kärlek från en annan 

koloniserad:  
 

Jag vill inte erkännas som svart, utan som vit. Men – och detta är en form av erkännande som 
Hegel inte behandlat – vem kan göra det om inte den vita kvinnan? Genom att älska mig 
bevisar hon att jag är värdig vit kärlek. Jag blir älskad som en vit man. Jag är en vit man.13 
 

Kärleken, manifesterat i sexakten, blir beviset på att den svarta människan har gjort ”den vita 

kulturen och värdigheten till [s]in”. Här blir det tydligt att det koloniala maktförhållandet 

opererar på samhällets alla plan, såväl ekonomiskt och politiskt som i det allra mest 

personliga, kärlekslivet.  

En mycket viktig aspekt att ta i beaktning när det kommer till postkoloniala teorier är 

att de i hög utsträckning är kontextbundna, och därför inte helt oproblematiska att applicera 

på andra maktrelationer än den de beskriver. Loomba säger:  
 

Vi kan således konkludera att ordet “postkolonial” är användbart för att indikera en allmän 
process som globalt sett har vissa gemensamma kännetecken. Men lösgjort från specifika 
sammanhang kan ”det postkoloniala” inte studeras på något meningsfullt sätt – begreppets 
funktion blir då istället att fördunkla precis de dominansförhållanden det avser att blotta.14 
 

                                                
10 Fanon 1997, s 33. 
11 Ibid., s 136.  
12 Ibid., s 40. 
13 Ibid., s 71. 
14 Loomba 2008, s 31. 
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Först och främst vill jag understryka att detta är något jag är medveten om, och som varit 

centralt i min läsning och tillämpning av Fanon. Jag har ändå valt att använda mig av honom 

trots att han inte behandlar den estniska kontexten, då jag menar att de tankar och begrepp jag 

applicerar beskriver just dessa ”gemensamma kännetecken”, och att de därigenom lämpar sig 

väl för min studie. Det är dock inte tillräckligt. För att kunna göra en adekvat analys behövs 

även teorier om den specifika baltiska situationen.  

De baltiska staterna och postkolonialism 
Frågan om de baltiska staternas position som koloniserade stater i förhållande till 

postkoloniala teorier har inte alltid setts som självklar, men de senaste femton åren har det 

utvecklats en teoribildning kring den baltiska postkolonialismen. Som Violeta Kelertas 

skriver i sin introduktion till Baltic Postcolonialism: ”[it is] not whether postcolonialism fits 

the Baltic case, but how it applies in the wider context of post-Soviet nations”.15  

Hon menar att oviljan att definiera Baltikum som postkolonialt bland annat beror på 

att maktrelationen mellan de baltiska nationerna och Sovjetunionen, i jämförelse med andra 

postkoloniala länder, förhåller sig rakt motsatt till idén om centrum och periferi. Istället för att 

kolonialmakten befinner sig i vad som anses vara centrum, alltså Europa, och den 

koloniserade i den geografiska (och därmed kulturella) periferin, är det i det här fallet tvärt 

om. Det är den koloniserade som identifierar sig själv som europé, och som ser  

kolonisatören som barbarisk, ociviliserad – östlig.16 

När de baltiska staterna ska frigöra sig från sitt koloniala förhållande till 

Ryssland/Sovjetunionen, vänder de sig alltså mot Europa och mot de värden som traditionellt 

ses som tillhörande den förtryckande kolonialmakten. Därmed uppstår en intressant spänning, 

eftersom distanserandet från föreställningen om ”det ryska” ofrånkomligen skriver in sig i ett 

större postkolonialt samtal där öst anses vara underlägset väst. Estland, och övriga Östeuropa, 

betraktas dessutom inte som helt tillhörande västvärlden, vilket gör att de, när de förhåller sig 

till västländer, ses som östliga. I denna studie kommer jag att ta hänsyn till dessa dubbla 

perspektiv, och granska hur Stalins kossor navigerar som postkolonial text utifrån Estlands 

förhållande till både Ryssland/Sovjetunionen, och väst.  

Feministisk litteraturteori 
I min undersökning använder jag mig inte bara av postkolonial teori, utan även feministisk, 

eftersom jag anser att texten inbjuder till en sådan läsning. Uppsatsen utgår alltså ifrån 

ståndpunkten att samhället är ett patriarkat, det vill säga att vi lever i en könsmaktsordning där 
                                                
15 Kelertas 2006, s 2. 
16 Ibid., s 252.  
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män är strukturellt överordnade kvinnor, och att detta maktförhållande tar sig uttryck på alla 

nivåer i samhället.  

Feministisk (litteratur)teori är ett minst lika mångfacetterat fält som postkolonialism, 

och att ge en fullständig och heltäckande bild är, som Claudia Lindén påpekar i inledningen 

av artikeln ”Feministisk teorireception inom litteraturvetenskapen”, praktiskt taget omöjligt.17 

Därefter redogör hon för de stora dragen inom feministisk litteraturteoribildning, framförallt 

de som gjort störst avtryck på den svenska feministiska litteraturforskningen, och jag kommer 

här att återge de teorier som på olika sätt är fruktbara för min uppsats. 

Lindén inleder med att gå igenom en av de frågor som varit centrala under lång tid 

inom feministisk teori, nämligen vad det innebär att vara kvinna, vad som gör någon till 

kvinna och huruvida detta har biologisk eller kulturell grund. Hon citerar här den fras som 

Simone de Beauvoir alltid förknippas med, att man inte föds till kvinna, man blir det. Det kan 

sägas vara grundläggande för den moderna feministiska vetenskapens förhållningssätt till kön, 

nämligen som något socialt och kulturellt konstruerat. Det här skiljer sig från uppfattningen 

att kön är biologiskt, och att det som konnoteras som kvinnligt är essentiellt, av naturen givet. 

de Beauvoir menar även att kvinnan ses som den Andre, medan mannen är normen, 

människan. Eftersom kvinnan skiljer sig från mannen på grund av sin könstillhörighet, är hon 

mer kön än vad mannen är – hon är en könad kropp, medan han bara är en kropp.18  

En stor del av den feministiska litteraturforskningen har gått ut på att kritisera kanon, 

återupptäcka kvinnliga författarskap, hitta ett eventuellt kvinnligt sätt att skriva, undersöka 

kvinnobilden i verk av män och så vidare. I min uppsats kommer jag istället att ägna mig åt 

feministisk texttolkning, en teoretisk gren vars betydelse 1985 artikulerades av Toril Moi i 

Sexual/Textual Politics, där hon kritiserar den angloamerikanska, rådande skolan för att vara 

essentialistisk och istället argumenterar för en konstruktivistisk teori och den franska skolan. 

Genom att utgå från kön som socialt och kulturellt konstruerat i litteraturanalysen, 

sammankopplar Moi teori och politik, och radikaliserar den feministiska teorin. Lindén 

skriver: 

 
[Den hade en] förankring i en kontinentalfilosofisk tanketradition med många begrepp hämtade 
från psykoanalys och filosofi, som den i stor utsträckning ägnade sig åt att utveckla och 
problematisera. Den letade inte efter en genuin kvinnlighet utan försökte förstå hur begreppet 
”kvinna” och kvinnligheten som position fungerar i en patriarkal tanketradition. Kvinnan 
förstås då som ett symboliskt begrepp som representerar det radikalt andra.19 

                                                
17 Claudia Lindén, ”Feministisk teorireception inom litteraturvetenskapen”, Lychnos. Årsbok för idé och 
lärdomshistoria, 2008, s 201. 
18 Ibid., s 202. 
19 Lindén 2008, s 209. 
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1990 publicerades Judith Butlers Gendertrouble, vars betydelse för synen på kön får sägas 

vara nästintill lika revolutionerande som Simone de Beauvoirs. Butler, som är queerteoretiker, 

förstår kön som något performativt. Genom handlingar, diskurser och praktiker könas 

kroppen – det finns inte något kön ”före”, inget biologiskt kön. Hon lanserar även begreppet 

den heterosexuella matrisen, som förklarar hur det binära könssystemet upprätthålls genom att 

socialt godkänna kroppars beteenden och begär enligt denna matris. För att en kropp ska vara 

begriplig, måste den gå att sortera in i detta system: en kropp som definieras som kvinna ska 

också agera enligt vad som är kvinnligt kodat, samt begära en manskropp som i sin tur 

uppfyller sin del av matrisen. Att inte uppfylla dessa krav, menar Butler är 

motståndshandlingar.20 

 Eftersom Butler menar att kön inte är något annat än språk och performativa 

handlingar, lämpar hennes förståelse av kön sig väl för uppsatsen, eftersom jag därmed kan 

studera hur Anna konstrueras som kvinna via dessa praktiker och diskurser. Detta i 

kombination med de Beauvoirs teori om hur kvinnan först och främst är könsvarelse, är min 

utgångspunkt när jag analyserar de patriarkala krafterna.  

Intersektionalitet 
För uppsatsen har jag ett intersektionellt perspektiv som utgångspunkt. Det innebär att jag inte 

kommer göra två separata läsningar, en postkolonial och en feministisk, utan att jag integrerar 

dessa två löpande. I Stalins kossor går det inte att tala om två separerade förtryck, utan de 

samverkar och förstärker varandra. 
 

Hur kan maktrelationer i den postkoloniala världen göras begripliga? På vilket sätt är 
traditionella feministiska förklaringar till maktens konstituering kopplade till vithetens 
hegemoni? Hur artikuleras materiell ojämlikhet med diskursiva föreställningar om ”den 
andra”? På vilket sätt styr kön, klass och etnicitet vår förståelse av makt?21   
 

Dessa frågor ställer sig Paulina de los Reyes och Diana Mulinari i inledningskapitlet av 

Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämställdhetens landskap (2010). Inter-

sektionalitet, skriver de, har sin grund i att ”maktanalyser inte kan reduceras till en fråga om 

kön, klass, eller ’ras’”.22 Det är ordet ”eller” som är viktigt att notera här. Begreppet 

                                                
20 Ibid., s 217ff. 
21 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämställdhetens 
landskap, Malmö: Liber 2010, s 7. 
22Ibid., s 14. 
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intersektionalitet svarar mot problemet att se förtryck som additativa, autonoma och separata 

maktstrukturer, när det istället handlar om en ”simultan effekt” av maktutövande.23  

Metod och disposition 
Jag gör i uppsatsen en närläsande karaktärsstudie av Anna i Stalins kossor, för att finna 

exempel på hur Oksanen gestaltar det patriarkala-koloniala förtrycket. Jag kommer inte att 

göra någon biografisk analys, men konstaterar att detta har spelat in i uppsatsens ämnesval; 

Oksanens finsk-estniska identitet motiverar, som jag skriver i inledningen, undersökningens 

relevans som postkolonial studie.  

Analysen är indelad i fyra olika delar, som alla täcker in ett område eller ett motiv 

där det koloniala och patriarkala förtrycket illustreras. Dessa är i sin tur uppdelade i mer 

precisa underavdelningar. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion. 

Analys  

Språk 

Den hemliga estniskan 
 

Mamma har inte ens av misstag sagt ett enda estniskt ord till mig. Inte ett endaste ord slinker ur 
henne till mig, trots att hon annars kan prata finska och estniska huller om buller. Om hon pratar 
estniska med andra eller om det finns personer omkring oss som talar estniska, avbryter hon 
deras tal och frågar mig alltid om jag har förstått, hon frågar mig år ut och år in, trots att estniska 
är mitt andra modersmål och jag har lärt mig det mot hennes vilja, av mig själv, jag tog till mig 
ett döende språk och vägrade ge upp det, trots att mamma, när vi kom till Finland, gav mig ett 
nyp eller luggade mig för varje estniskt ord, när ingen såg det. (s 36) 
 

Anna växer upp utan att få lära sig estniska, eftersom hennes mamma är mycket mån om att 

hon inte ska avslöja sig som något annat än ”ärkefinsk”. Genom att vägra sin dotter tillgång 

till estniskan, hoppas Katariina hitta ett sätt att radera den estniska bakgrunden, och därmed 

rädda Anna undan de rasistiska föreställningarna som finns gentemot balter. Inte ens under 

vistelserna i Estland talar Katariina sitt modersmål med Anna, något som förvånar de estniska 

släktningarna.  
 

Hon förklarar det hela med språkblandning och att språken är så lika.  Att det blir så hemskt 
sedan, i Finland, ifall jag skulle råka säga något på estniska i sandlådan. Att hon inte vill märka 
sitt barn som ryss, som i Finland alltid förblir just ”rysse”, också serverad med julskinka och 
Åbosenap. (s 37) 

 

                                                
23 de los Reyes & Mulinari 2010, s 24.  
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 Som Fanon skriver, blir språket ett sätt att tillägna sig hegemonins kultur: ”[e]n människa 

som äger språket äger också den värld som uttrycks och förutsätts via språket.”24 Ett sätt att 

säkra Annas position i den finska kulturen, som i förlängningen representerar hela 

västvärlden, är att se till att hon inte ens av misstag kan säga något på det språk som skulle 

avslöja henne som en del av öst. Om hon saknar estniska språkkunskaper, finns heller ingen 

risk för läckage.  

Men Anna rättar sig inte efter mammans önskemål, utan lär sig sitt andra modersmål 

ändå. På samma sätt som språket blir en nyckel till kulturen, utesluts en från en värld och 

kultur genom att inte kunna tala dess språk. Att Anna lärt sig estniska är ett sätt för henne att 

på egen hand upptäcka sitt estniska arv. Det faktum att inte ens de estniska släktingarna vet att 

hon förstår estniska, gör att Annas estniska identitet, eller kanske snarare hennes samhörighet 

med den estniska kulturen, blir hemlighållen både i Finland – där hon passerar som finska 

Anna – och i Estland – där hon inte anses vara alltigenom est utan ses som utlandsest, 

halvfinne. Hennes autodidakta språkinlärning kan läsas som en fristad, ett sätt för henne att på 

egen hand få definiera sin identitet som finsk-estnisk. 

Det estniska språkets, och därmed kulturens, essentiella underlägsenhet får Anna lära 

sig redan hemma i familjen. Precis som Fanon skriver, så värderas den koloniserades språk 

som underlägset av både koloniserad och kolonisatör. Annas ärkefinska pappa använder det 

estniska språket för att vara elak mot hennes mamma, genom att härma det, vrida upp full 

volym på de estniska tevenyheterna. Att håna språket blir att håna henne, och, i och med den 

kontextuella uppfattningen om den estniska kvinnan som hora, även göra både mamman och 

Anna till icke-godkända kvinnor. Här utövar pappan ett patriarkalt förtryck som blir en 

metaforisk representation för hur resten av samhället agerar, en karaktärsfunktion som 

återkommer. Annas känslor inför estniskan är dubbel: å ena sidan skäms hon, men är å andra 

sidan ”samtidigt så stolt över mina baltiska rötter. Mjukt och ömt, smärtsamt och bittert, som 

om de var mitt ofullgånget födda barn” ( s 82).  

Med styckena ovan illustrerar Oksanen även Estlands mittemellanposition till öst och 

väst, och hur det strävar efter att tillhöra väst. Eftersom Estland blivit koloniserat av Ryssland, 

borde de ta efter den kulturen, om förhållandet skulle vara som mellan andra postkoloniala 

stater. Som jag beskrivit i inledningen, är dock inte fallet så i den baltiska kontexten. 

Ekonomiskt och politiskt var det ryskt styre, men kulturellt ser balterna sig som överlägsna 

den ryska kulturen, och tycker sig inte bara tillhöra väst, utan finner det ”unflattering” att bli 

                                                
24 Fanon 1997, s 34. 
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”lumped together with the rest of the colonized humanity”. 25  Att frigöra sig från 

kolonialmakten, blir att närma sig den hegemoniska vitheten. Men det är en falsk frigörelse. 

På många sätt liknar även maktrelationen mellan Finland och Estland en postkolonial 

situation. För Anna innebär det att hon, för att göra sig fri från det dubbla koloniala förtryck 

hon utsätts för, försöker finna den mellanposition som är estnisk. Att i retrospektiv finna 

kolonins genuina kultur är ett hopplöst företag enligt Fanon, och därmed befinner sig Anna i 

ett nationellt vakuum, utan chans att kunna återvända till ett hemland. När Estland varit 

självständigt i över tio år, längtar ändå något i henne tillbaka ”dit där kvinnorna säljer sig för 

ett par strumpbyxor” (s 409). Hemkomsten är omöjlig, för hemma existerar inte, har kanske 

aldrig existerat. Hon är en finne i Estland, en est i Finland.26 

Tystnaden 
När Anna går i tvåan börjar Irene i hennes klass. Irene har, precis som hon själv, en estnisk 

mamma och en finsk pappa. Hennes funktion i romanen blir att vara ett slags spegelbild för 

Anna, en alternativ spegling som inte känner skam över sitt estniska ursprung. Redan första 

gången de träffas berättar hon om sin härkomst för Anna, men förtroendet är enkelriktat, för 

”Anna säger aldrig något som kan antyda hennes estniska härkomst. Och de pratar aldrig om 

det” (s 103). Trots att Irene inte tiger om att hon är halvestnisk, förstår hon att det kan vara en 

hemlighet, och hjälper Anna att bevara hennes. Till och med mot sin bästa vän, en vän som 

dessutom är i samma situation själv, måste Anna vara tyst.  

Om det gentemot hennes mamma finns något av en rebellisk upproriskhet i att lära 

sig estniska, är det ändå en hemlighet för resten av världen att Anna kan det. När hon och 

Hukka ser på teve och ett inslag om Estland visas, blir det uppenbart att just språket är så tätt 

förknippat med den estniska identiteten, hur fantastiskt det är för henne att ”[m]an nämnde 

Haapsalu i teve!” (s 177). Anna leker med tanken på att berätta för Hukka, men blotta risken 

att han skulle kunna visa sig ointresserad, ”[öppna] tidningen just när jag berättade om 

souvenirbutiken och de spruckna hälarna” (s 181), gör det till en omöjlighet. Att hon inte 

inviger honom i hemligheten om sitt ursprung, gör att hon upprättar en sista gräns för sitt 

innersta, sitt jag, som hon inte kommer dela med honom, vilket är vad som till sist innebär 

förhållandets slut.  

Efter att relationen med Hukka tagit slut, tilltar Annas bulimi och hon reser till 

Estland för att vila hos sin moster. På båten tillbaka från Tallinn till Helsingfors träffar hon en 

rysk man som till utseendet påminner om Lenin. Det är han som blir den första som får motta 
                                                
25 Kelertas 2006, s 4. 
26 Fanon 1997, s 46. 
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Annas bikt: ”Jag härstammar från två folk. Jag är till hälften est, till hälften finsk.” (s 406) 

Orden är desamma som Irene använde under deras barndom, det enda språk Anna känner till 

för att erkänna sin härkomst. Att Anna, för att låna Fanons ord, ”tillskriver språket en 

fundamental betydelse” för den koloniala identiteten blir tydligt när hon förvånas över hur 

dessa ord inte orsakar kaos.27 Precis som att kön konstrueras diskursivt, i och med talakter, 

konstrueras Annas estniskhet här i att hon säger det.  

Sexualitet  
Stalins kossor är uppdelad i tre delar, där den första innefattar ungefär de första fyrahundra 

sidorna, den andra mellan sida 403 och 419 och den tredje mellan 421 och 437. Denna 

uppdelning korrelerar med de tre parrelationer som Anna har, och på så sätt låter Oksanen 

dessa förhållanden vara den primära gränsdragningen mellan olika perioder, vilket 

understryker den roll sexualiteten som tema spelar. 
 

Självklart är varje kvinna i viss mån en hora. Men somliga är mer hora än andra. Somliga har 
mer av det i blodet; andra har lärt sig eller vuxit in i det, somliga är det av naturen. Varför är 
alla estniska kvinnor horor? Beror det på deras gener? Så grubblar man helt offentligt i 
Helsingin Sanomat och ”Kirstis frågespalt”. (s 58) 
 

För Anna är det omöjligt att separera estniskheten från sexualitet och kvinnlighet, eftersom 

hon tidigt får lära sig att alla estniska kvinnor är horor. Detta blir ytterligare en anledning till 

att maskera hennes estniska härkomst, eftersom den respektabla kvinnan ska kontrollera och 

vakta sin sexualitet och sin kropp. Redan som barn lär hon sig inte bara vad ordet hora 

betyder, utan också hur de prostituerade kvinnorna känns igen, så att hon ska veta vad hon 

måste undvika att se ut som. 

Föreställningen om den andre som mer förknippad med sexualitet än den hegemoniska 

mannen är en tankestruktur som finns i såväl feministisk som postkolonial teori. Både de 

Beauvoir och Fanon berör detta fenomen, som i Svart hud, vita masker beskrivs med att 

bilden av den svarta mannen är att han ”har en oerhörd sexuell potens” och är ”[h]elt igenom 

könsvarelse”.28 Konstruktionen av den estniska kvinnan som sexuellt tillgängligt objekt visar 

tydligt hur patriarkala och koloniala maktstrukturer samverkar – hennes sexualitet är 

okontrollerbar både som kvinna och som östeuropeisk – och Anna är därigenom dubbelt 

avstängd från att äga sin egen sexualitet. Detta gestaltar Oksanen på flera olika sätt, som jag 

nu kommer gå igenom.  

                                                
27 Fanon 1997, s 33. 
28 Ibid., s 145. 
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Vetskapen om att kvinnans kropp inte är till för henne själv, utan ständigt tillgänglig, 

blir ett faktum redan i lågstadiet. En grupp äldre pojkar i skolan med Oskari i spetsen 

lurpassar ständigt på Anna på skolgården för att ta på hennes kropp, och när hon går på stan 

med sina föräldrar rycker hon till för varje pojke hon ser, som varje gång kan vara någon av 

hennes förövare. Tanken på att hennes mamma eller pappa skulle se vad Oskari och hans 

vänner gör med henne fyller Anna med skam. Erkännandet av att hon utsätts för sexuella 

trakasserier skulle vara detsamma som att erkänna att hon är en kvinna, inte längre ett barn. 

Att vara kvinna är för Anna att vara estniska, att avslöja och/eller erkänna sin estniska 

härkomst – den finska kvinnan är inte en hora alls i samma utsträckning som den estniska, och 

anledningen till att det är just Anna som utsätts måste vara för att hon är est, att det ”ligger i 

[hennes] gener” (s 43).  
 

Visst begrep jag att om man fick reda på min halvblodighet så skulle man vilja ha mig bara 
för att jag var rysshora, och om man inte ville ha mig var det för att jag var rysshora, en liten 
rysk slemfitta. Det var vad mamma sa. […] De skulle sticka in sin hand mellan mina lår, 
eftersom jag, när allt kom omkring, ändå bara var en esthora och en esthoras unge när jag sa 
NEJ eller när jag nekade till en bärs på Brunnstorpet i Berghäll, vem trodde jag att jag var, 
trodde jag mig vara bättre än andra, hur kunde jag drista mig till att säga nej till en rättfram, 
ärlig finsk man vars land hela tiden befann sig i täten av utvecklingen. (s 59)  
 

Att Anna ses som en estnisk kvinna, och att detta ger att hon förväntas vara prostituerad, är 

inte bara ett hot som kan uppfyllas om hon agerar på ett visst vis, utan en högst reell faktor att 

förhålla sig till. När hon som elvaåring befinner sig i Tallinns hamn med sin mamma, närmar 

sig en finsk man och frågar hur mycket hon kostar: ”jag var ung, hade en snygg kropp och såg 

hyfsat kvinnlig ut. Inte kunde väl jag vara en finsk plattfotad kvinna.” (s 131) Som vuxen har 

Anna lärt sig att parera de här händelserna, genom att aldrig stanna upp på gatan ”ens för att 

knyta ett skosnöre” (s 131), alltid ta genvägar, aldrig stanna om hon blir tilltalad. På ett högst 

fysiskt plan hindras hennes rörelse- och handlingsfrihet i det offentliga rummet av det 

patriarkala och koloniala förtrycket.  

Största delen av romanen har Anna en relation med Hukka, som inleds med att hon 

följer med honom hem efter en utekväll. Senare får hon veta att han har ett test för att se hur 

sexuellt lättillgänglig en kvinna är, nämligen att så fort han stängt dörren be henne att klä av 

sig, och att hon var ”lättast av de lätta. Det var egentligen skrattretande. Slampa för små 

slantar, lätta som träpengar” (s 278). Redan från början finns således prostitutionen, eller 

språket om prostitutionen, där i bakgrunden av relationen, och påminner Anna om vem hon 

är. 
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Tidigt i förhållandet vill Hukka få veta vad Anna har för sexuella preferenser, men 

hon är helt oförmögen att svara honom. Han blir mer och mer irriterad, och Anna får panik för 

att hon inte har något svar att ge, trots att hon förstår att hon ”borde” kunna göra det, att 

frågan är ”naturlig”. Hennes syn på sin egen sexualitet är utifrån, också för sig själv kan hon 

bara vara det sexuella objektet, och det är henne omöjligt att känna lust och begära som ett 

subjekt: ”[d]en här kroppen? Vad hade den med mig att göra eller jag med den?” (s 280) 

Skammen drabbar henne från två håll; dels över att inte vara ”naturlig” i sin sexualitet, och 

dels för att hon inte uppfyller sin roll som horan: ”[s]lampan för de små slantarna borde ha 

vetat hur man agerar i dylika situationer. Självklart! Jag borde ha vetat!” (s 280) Att inte 

fullfölja sin del i det sexuella kontraktet är förknippat med fara, och när Hukka nekar Annas 

fråga om han vill slå henne kan hon inte tro honom, ”[n]og hade jag kunnat ge lov till det till 

och med. När jag nu en gång inte kunde svara på de där viktiga frågorna” (s 281). I 

patriarkatet är sexualiteten och våldet aldrig långt ifrån varandra, också när det inte inträffar; 

eftersom hon, för att använda de Beauvoirs teori, blir den Andre på grund av könstillhörighet, 

är det som könsvarelse, det vill säga via sexualiteten, som hon kontrolleras. Det outtalade 

hotet om våldet, rädslan för det, kringskär kvinnans utrymme och lär henne att vara lydig. Att 

som kvinna uppträda enligt den heterosexuella matrisen, är att vara sexuellt foglig, för det är 

genom sin lydnad hon blir begärlig.  

Anna och Hukka experimenterar med sexuella lekar för att ta reda på vad hon har för 

lustpreferenser, men subjektsstatusen är det fortfarande han som innehar eftersom Anna mest 

gör det ”för att vara Hukka till lags” (s 358). Inför deras artonmånadersdag har han bara en 

önskning:  
 

Hukkas önskan på vår kärleksdag var att jag skulle leka prostituerad. Han ville ge mig pengar 
på riktigt, han ville att jag skulle ta det på allvar, sticka ner pengarna i behån och fråga honom 
hur han ville ha det. Jag skulle säga mitt pris, och så skulle jag göra vad min kund befallde. Jag 
skulle tala med brytning, alltså försöka prata som om jag var utlänning, det skulle han tycka var 
mycket upphetsande. […] Du förstår inte Hukka, för att det ska vara så äkta som möjligt borde 
du ge mig strumpbyxor eller filterpåsar eller deodorant. Då skulle det kännas äkta. (s 358) 

 

Så blir tillslut även kärleksakten med Hukka ofrånkomligen prostitution. Det som för honom 

är en sexlek bland andra, är för Anna ett hot om avslöjande. På samma sätt som Anna är 

övertygad om att trakasserierna i lågstadiet måste ha berott på att rollen som det sexualiserade 

objektet är essentiell hos henne, blir prostitutionsleken ett sätt att ytterligare försäkra henne 

om att hennes estniska härkomst inte går att dölja. Hukka kan fantisera om att stoppa ner 

pengar i hennes underkläder, hon vet att sådana som hon, rysshoror, inte främst betalas i 

kontanter utan med kapitalistvaror och löften från väst.  
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Hukkas önskemål visar även på en annan aspekt av det patriarkala maktförhållandet. 

När det kommer till kritan är det inte Annas lust som är det viktiga, utan hans dominans över 

henne. Önskan om prostitutionssamlaget går att läsa som en illustration över hur kvinnans rätt 

till sin kropp och sexualitet är villkorad i patriarkatet, och att det när som helst kan tas ifrån 

henne.  

När Annas och Hukkas relation befinner sig i den sista fasen, har hon sexuella 

engångsförbindelser med ett flertal män. Anledningen till att förhållandet är på upphällningen 

är att hon inte kan lita på sig själv längre när det kommer till att hemlighålla sin estniska 

bakgrund. Hennes väg ut ur den här farliga situationen, en relation som kan driva henne mot 

avslöjande, är att bete sig så som det förväntas av den estniska kvinnan, det vill säga att göra 

sig sexuellt tillgänglig. Därigenom förekommer hon det hotande scenariot, och flyr själv in i 

rollen som horan, istället för att permanent tilldelas den av Hukka. Om också ras går att se 

som en performativ kategori, i linje med Butlers teori om kön, är Annas förhållande till den 

estniska kvinnligheten dubbelt diskursivt och performativt konstruerat. Man kan se det som 

att hon har internaliserat en matris för den estniska kvinnan, som alltid är den estniska horan. 

För att Anna ska göra sig begriplig som kvinna inför sig själv, måste hon agera och begära 

som den estniska horan. 

Även romanens titel är värd att nämna i samband med sexualitetens roll. Stalins 

kossor är vad de ester som deporterades till Sibirien kallade de sibiriska getterna, så magra att 

de knappt gav någon mat. I romankontexten för begreppet även tankarna till de prostituerade 

estniska och ryska kvinnorna. Just ordet ”kossor”, som ofta används i nedsättande ordalag om 

kvinnor, stärker bilden av den estniska och/eller ryska kvinnan som en handelsvara, ett objekt. 

Hon är inte någon i sig själv, utan ett byte som vandrar mellan män, mellan Stalin och den 

presumtiva, västerländska, köparen. 

Den förbjudna femininiteten  

Att passera som finsk 
Kravet att inte utmärka sig som estnisk är det viktigaste under Annas hela uppväxt, och 

hennes mamma ”fick mig att svära på att jag skulle tiga om min halvblodighet” (s 58). Det här 

innebär även att Anna måste klä sig i ”Finlands hovdräkt: turkosa gympadojor och en neongul 

topp med applikation […] sten- eller dessförinnan snötvättade jeans eller jeansjacka. Nå, vilka 

långbyxor som helst [som] såg tillräckligt mellanländska ut” (s 48f). I Finland är inte 

kvinnorna feminina, till skillnad från de estniska kvinnorna som klär sig i traditionellt 

kvinnligt kodade kläder: klänningar, kjolar, och så vidare. 
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När hon och mamma är i Estland, får Anna möjlighet att experimentera med 

feminina uttryckssätt. Smink, parfymer, strumpeband och hårkammar – allt sådant som i 

Finland är för dyrt, och som kan hota att avslöja den estniska härkomsten, kostar här bara 

några få rubel. Hennes utklädningslek fulländas med att hon lånar ”mammas gamla 

dansklänning som jag hittat, och hennes högklackade skor” (s 47). För att tala med Butler kan 

man säga att barnet Anna här provar att göra kvinnlighet, vilket även innebär att hon provar 

den estniska identiteten. Utklädandet blir ett sätt att utforska positionen som Den Estniska 

Kvinnan, samtidigt som det finns en trygghet och oskuldsfullhet i leken som gör att Anna inte 

på riktigt riskerar någonting.  

Det här förändras sommaren när hon fyller tolv, och hennes bröst har börjat växa. Nu 

är hon inte längre ett barn som på skoj klär ut sig, utan ”ser precis ut som en slampa” (s 46). 

För att de ska kunna röra sig i Estland måste hon och hennes mamma ”spela finsk[a]”, och nu 

när Annas utklädningslek för en betraktare inte längre uppenbart är just på lek, utan kan tas 

för allvar, förbjuds den. Att det här förbudet beror på hur Annas kropp förändras, låter 

Oksanen oss veta genom att benämna sommaren som ”samma år som mamma siktar på mina 

bröst med träskorna” (s 46), något vi vet hände när Annas bröst är ”små och ömma och 

knoppiga och vulgära” (s 44). Kroppens pubertet innebär att Anna inte längre har utrymme 

för lekar, utan ska ha bestämt sig för vilken vuxen kvinnlighet hon ska utföra, vilket enligt 

hennes mamma ska vara den avsexualiserade finska kvinnan.  

Pappas horor 
Under hela deras uppväxt, köper Annas pappa och hans vänner sex av ryska prostituerade. 

Den västerländska kapitalismens hegemoniska ställning manifesteras här i att den 

österländska prostituerade kvinnan köps av den vita mannen med hjälp av varor, inte 

kontanter, för det är möjligheten att distribuera västerländska produkter som skiljer den 

västerländska och den ryska mannens förhållande till den sovjetiska horan. Begäret efter 

västerländska varor kan ses som ett begär efter att tillhöra den västerländska kulturen, men 

också som en kritik mot det sovjetiska produktionssamhället.  

De västvaror Annas pappa och hans vänner har med sig till de ryska prostituerade 

kvinnorna är starkt sammankopplade med femininitet, antingen det är tamponger och 

strumpbyxor eller dammsugarpåsar. Den ryska kvinnan är än mer förknippad med sexuell 

tillgänglighet, och därigenom en överdriven femininitet – såsom Butler visar hänger 

genusagerandet ihop med den förväntade sexualiteten. Anledningen till att den estniska 

kvinnan anses vara hora, är för att hon i Finland ses som rysk: ”Estland var ju inte Estland, 

inte ens en del av Sovjetunionen, utan blott och bart Ryssland. Alla ester kallades ryssar, och 
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så förstod man så småningom att var och en, inte bara den ryska utan också den estniska 

kvinnan, var hora.” (s 59) Detta liknar Fanons iakttagelse att den antilliska befolkningen 

betraktar sig som mindre svart än svarta från Afrika, och att till exempel senegalesen anses ha 

”mer” av de föreställda svarta egenskaperna.29 Ju längre bort från väst, desto mer annorlunda; 

i det här fallet, ju längre österut, ju mer Ryssland, desto mer ansedd vara ett sexuellt 

tillgängligt objekt.  

Anna får i tonåren följa med sin pappa till klädaffären och prova kläder. 

Shoppingturerna börjar när hennes kropp är ”lagom stor för ändamålet” (s 209), vilket betyder 

att hon är lika stor som de ryska prostituerade kvinnor hennes pappa besöker när han är i 

Moskva. Hon fungerar som en levande kläddocka, som väljer ut vad som är modernt och i 

vilken storlek som behövs, och hon går före, låtsas inte se att pappa köper två exemplar av 

varje och gömmer hälften i garaget för att sedan ta med när han åker. De här klädinköpen 

accentuerar hur abrupt Annas barndom tar slut, hur hon redan som elvaåring får lämna 

barnavdelningen för att köpa ”supertajta, leopardmönstrade trikåer” (s 210). När hon är äldre, 

hittar hon en svart behå i pappans smutstvätt, och norpar åt sig den också. Därmed uppstår en 

parallell mellan Anna och hennes pappas kvinnor – de är lika stora, kläs i lika kläder köpta av 

samma man – och pappan, urpatriarken, den förste representanten för manssamhället, lär 

henne vad män gör med kvinnor som henne. Dessutom skapar han undermedvetet en mall för 

hur en kvinna ska se ut för att vara sexuellt begärlig, där en av komponenterna Anna kommer 

ta fasta på är att vara i samma storlek som en elvaåring.  

När Anna sedan som vuxen klär sig ”estniskt” – minikjolar, mycket smink – finns 

det flera intressanta aspekter av hennes handlande. Dels är det en dubbel motståndshandling, 

ett sätt att göra upp både med kravet på att vara ”finsk” och med kravet att vara en respektabel 

kvinna. Istället för att gå med på det från vuxenvärlden sanktionerade sätt att göra kvinnlighet 

på, iklär sig Anna den överdrivna femininiteten. Detta kan även läsas som en ambivalens i 

förhållningssättet till sin estniska identitet, ett sätt att närma sig vissa delar av det hon 

förknippar med Estland, men inte fullt erkänna sin härkomst.  

Dels efterhärmar hon de kvinnor hennes pappa begär, vilket kan läsas som att istället 

för att göra uppror mot förväntningarna, helt infria dem. Om hennes pappas funktion är att 

förkroppsliga patriarkatet, fortsätter Anna att vara sexuellt begärlig och tillgänglig. Jag menar 

att dessa till synes motstridiga läsningarna inte behöver utesluta varandra, utan att de snarare 

visar på de komplexa maktrelationer som Oksanen gestaltar.  

                                                
29 Fanon 1997, s 40. 
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Ätandet 

Bulimin som älskare  
Det motiv som tar störst plats i Stalins kossor är Annas ätstörning. Eftersom romanen består 

av flera olika tidsplan som blandas, berättas hennes sjukdomsförlopp icke-kronologiskt. Det 

första kapitlet inleds med att Anna ur jag-perspektiv ser tillbaka på ”första gången”, och som 

läsare förutsätter man att det är första samlaget som åsyftas:  
 

Min första gång var annorlunda. Jag hade trott att det skulle vara kladdigt, smutsigt och 
slemmigt. Jag hade trott att jag skulle blöda inifrån och att det skulle göra dubbelt så ont i 
magen. […] Det var gudomligt. […] Och jag visste att det skulle bli en andra gång. En tredje. 
En hundrade. Så blir det naturligtvis inte för alla. För somliga blir första gången den sista, men 
inte för dem som är bra på det och mår bra av det. 
Jag var bra på det direkt. (s 7) 

 

Redan här, på första sidan, sammankopplar Oksanen ätstörningen med sexualitet, och 

därigenom med kvinnlighet. Anna kallar återkommande sjukdomen för ”min Herre”, vilket 

för tankarna såväl till ett herre-slavförhållande som till en dominant sexpartner eller en gud. 

Bulimin blir i språket ett subjekt, och därtill alltså ett manligt subjekt. Att kämpa emot den 

blir således att kämpa emot det patriarkala förtrycket, vilket förstärks i och med att 

beskrivningen av kräkningarna sker i termer som konnoterar sexuell frestelse och våld: 

”[h]ela tiden lockande, viskande, knuffande in mig i omöjliga situationer. Kittlande mig under 

magen med sin långa tunga. Kom, gullet, kom…” (s 139). Den religiösa undertonen märks 

även i hur hon talar om de materiella tillbehör hon använder för att kunna underkasta sig sin 

herre, som det rosa måttbandet som när hon drar det mellan fingrarna ”har en lugnande 

inverkan, som ett radband ungefär” (s 13). 

I den patriarkala heterosexualiteten har män sexuell och/eller relationsmässig 

äganderätt över kvinnor, vilket återigen beror på att det är via sexualiteten som kvinnan, den 

könade kroppen, kontrolleras. Precis som andra män, har sjukdomen sådan äganderätt över 

Anna. När hon inleder sin relation med Hukka bevisas hans position som potentiell 

relationspartner snarare än enstaka sexuell partner med att han får Anna att äta frukost, ”så 

fick han mig att äta bröd innan det ens var dags att äta något överhuvudtaget” (s 161). Hukka 

besegrar således Annas älskare bulimin, och kan själv ta dennes plats. När deras förhållande 

sedan utsätts för prövningar, är det för att hennes sjukdom eskalerar – ätstörningen återkräver 

rätten till hela henne, och omöjliggör ett förhållande: ”[f]ör jag hade inget hjärta. Jag hade 

mat. Jag hade inte kärlek. Jag hade mat. […] Min kropp hade inga lustar. Det hade min Herre. 

Men min Herre behövde ingen annan tillfredsställelse än mat.” (s 288)  
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Att svälta sig till kvinna 
Ätandet och svälten har från första början med kvinnoblivandet att göra. Tio år gammal får 

Anna en lapp med sig hem från skolsystern, eftersom hon med sina 160 centimeter och 53 

kilo är ”den tyngsta flickan i klassen på lågstadiet. […] En vuxen kvinnas kropp, barnasinne 

och klassens största bröst” (s 41). Det är nu Anna lär sig att kvinnovarandet är att främst 

finnas till som sexuellt objekt för männen, att framförallt vara en könad kropp för att tala med 

de Beauvoir, för det är vid den här tidpunkten Oskari och hans gäng börjar trakassera henne. 

Här blir det tydligt hur det patriarkala och det koloniala förtrycket samverkar, eftersom den 

tioåriga Anna redan har internaliserat föreställningen om den östeuropeiska kvinnan som 

sexuellt tillgänglig och förtvivlat försöker försvara sig:  
 

Det är inte mitt fel! Faktiskt inte! Jag kan ju inte rå för att jag har hela lågstadiets första bröst! 
Och även om det ligger i mina gener så betyder det inte vad ni alla tror, det gör det inte! Ni 
tror fel! Håll er på avstånd! Man får inte! Jag kastar den här stenen om ni inte går längre bort! 
Jag kastar säkert! Sluta!  
Nej! Ni får inte… ni får inte! (s 43) 
 

Men som hon kommer få lära sig har inte den estniska kvinnan rätt att säga nej till en 

”rättfram, ärlig finsk man” (s 59). Att vara en kvinnokropp innebär för Anna att leva under 

hotet om sexuellt våld och att ständigt behöva förhålla sig till rollen som den estniska horan. 

Eftersom hennes mamma lärt henne att känna igen de prostituerade kvinnorna, och noga 

understryker hur viktigt det är att hon inte ser estnisk ut, vet Anna att det är på hennes eget 

ansvar att inte se ut som en ”rysshora”. När de sexuella trakasserierna inleds samtidigt som 

hennes kropp växer, blir Annas utväg att istället minska kroppen. Genom att reducera den 

fysiska platsen hon tar, och reducera de fysiska tecknen på kvinnlighet, hoppas hon kunna 

undkomma. Självsvälten är således en försvarsstrategi mot förtrycket hon utsätts för. 

Ätstörningen är från början inte en syssla som utförs i ensamhet, utan något som i 

högsta grad knyter samman Annas närmsta vänskapsrelation. Hon och Irene har mat och 

ätande som sin största hemlighet, och tillsammans läser de recept, äter godis, går i 

matvarubutiker. Irene fungerar som en spegelversion av Anna inte bara i frågan om 

förhållningssätt till sin estniska härkomst, utan också när det kommer till ätandet. Hon har 

uttalade yttre krav på sig från sin mamma att gå ner i vikt, till skillnad från Anna som vaktar 

hemligheten med viktnedgången, men börjar inte sätta upp regler för ätandet förrän Anna 

inviger henne. Anna å sin sida ”tycker bara att det är obegripligt hur en kvinna 

överhuvudtaget kan sakna kalorimedvetande (s 104). När hennes ätstörning blir allt värre, 

rinner vänskapen ut i sanden. Att bli godkänd som kvinna får inte hindras av 
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vänskapsrelationer till andra kvinnor, för Annas Herre måste sättas i första rummet. Här 

tvingas Anna överge kvinnlig gemenskap till förmån för patriarkalt lidande.  

När Anna blir äldre är svälten också då ett sätt att förhålla sig till sin kvinnlighet, 

men nu är den verktyget för att få en åtråvärd kvinnokropp. På universitetet, när hennes regler 

för matintag blivit rigorösa, befinner hon sig än en gång i ett socialt rum där kvinnor strävar 

efter att vara smala, den här gången hennes kurskamrater. Nu berättar hon dock inte om sin 

sjukdom, delar inte bantningstips, utan vaktar sin hemlighet. 
 

Om jag tackade nej skulle man fråga om jag bantade, trots att jag var känd för att kunna äta den 
största bjässen under bordet och ändå förbli smal och söt och sån att jag utan problem kunde 
köpa kläder på reor som bara hade de minsta storlekarna kvar (…) Vilken skadeglädje och 
vilka menande blickar skulle jag inte få ta emot om jag inte gjorde så. Hahahaha, du är inte ett 
specialfall, också du får se upp med kilona. Hahahaa, du som alltid har inbillat oss att du inte 
behöver förnedra dig med vår kiloskräck, efter vad rättar du munnen nu? Du är precis som vi 
andra. (s 140) 

 

Här har inte Anna någon Irene, en annan finsk-estniska att känna systerskap med, för hon vet 

att sådana relationer inte får plats att samsas med hennes Herre. Istället intensifieras här 

tystnaden. Eftersom ätstörningen och hennes estniska härkomst är så tätt sammanvävda i 

hemligmakeriet blir tigandet om bulimin samtidigt ett sätt att förtiga det estniska arvet.  

Mat är för Anna det tydligaste verktyget för att manifestera kärlek, så när hon bråkar 

med Hukka ”hämnas jag genom att äta just hans mat och sedan spy upp den” (s 31). Att laga 

mat till någon annan är den kärlekshandling hon känner igen både från vänskapen med Irene 

och från relationen till sin mamma. När hon straffar Hukka genom att äta hans mat för att 

sedan kräkas upp den, blir straffet således dubbelt: dels tar hon tillbaka den kärleksbetygelse 

hon visat honom, dels skadar hon det Hukka älskar, nämligen sig själv. Trots att själva 

bulimiakten är ett fysiskt separerande av den egna kroppen och maten, kan Anna på ett 

metafysiskt plan inte skilja på de två: ”[a]ntingen vill han ha oss båda två eller så får han inte 

någondera.” (s 31)  

Maten och Estland 
Det finns en stark koppling mellan Estland och ätandet för Anna. Att vara i Estland är att äta, 

för ”[v]arje sommar när vi tillbringade en längre tid hos mormor, åt mamma upp sig flera 

kilo” (s 28). I Estland räcker de finska pengarna långt, och Anna och mamma kan tillåta sig 

en överdådig konsumtion som de annars inte är vana vid.  
 

På grund av pengar kunde mamma i Finland inte ge mig så mycket choklad och 
Runebergsbakelser som min omättliga sockerträngtande mage skulle ha mäktat med, men där 
hon kunde ville hon ge mig allt. […] Hela chokladaskar… till mig… plåtar av det ena och det 
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andra… till mig… kilovis med godis, kexpaket och maränger till mig, bara till mig. Hur skulle 
jag ha kunnat lära mig måtta? (s 28f) 
 

Annas frosserisessioner blir revor i den hermetiskt slutna finska identiteten, revor där det 

estniska tränger fram. Trots att det hon äter under sessionerna som vuxen är all möjlig sorts 

mat, har det sin grund i det estniska semesteröverflödet. Under några timmar frossar hon i 

Estland, för att därefter noggrant avlägsna det ur kroppen och kunna återgå till finska Anna. 

Att kunna vara smal är den enda gången hon och hennes mamma godkänns av finska farmor 

och farfar, som noga övervakar Annas tjockare faster och kusins sockerintag (s 262f). Att inte 

vara tjock länkas således till Annas estniska släktskap, men det gör också ätandet, genom att 

favoriträtter förs vidare från en generation till en annan: ”[o]ch min mamma gjorde sina bästa 

[maträtter] till mig, som betydde mest för henne. Liksom hennes mamma till henne.” (s 31)  

När Anna har en av sina ätarperioder, låter Oksanen sidorna fyllas av noggranna 

beskrivningar av hur inköpen går till. Även här är parallellerna till Estland tydliga: det 

vaksamma, skyndsamma rörelsemönstret genom butiken, rädslan för att stöta på någon bekant 

som kan avslöja henne – ”[någon] som tidigare varit med på inköp av säkerhetsmat och som 

vet att mat som den där inte ska hamna i min kundvagn” (s 23). Anna agerar i matvaruaffären 

på samma sätt som hennes släktingar i motståndsrörelsen agerade i sitt land – smygande, 

alltid beredd på upptäckt och avslöjande. 

Om Annas språk för sjukdomen har att göra med underkastelse med sexuella 

och/eller religiösa undertoner, rör sig språket för själva ätandet i sfärer som har med hot och 

säkerhet att göra. Hon har delat upp sitt ätande i två olika typer: dels ”säkerhetsperioderna” 

med ”säkerhetsmat”, dels ”sessionerna”, där maten är ”farlig” (s 30). Maten är ett hot utifrån 

och Anna måste beskydda och kontrollera sin kropps intag för att inte exponeras för fara. Det 

här har många paralleller med hur hon beter sig när de hälsar på hos mormor Sofia:  
 

På kvällarna var jag alltid först med att kontrollera att balken bakom dörren låg på plats – 
morfar hade gjort den av järn, och man placerade den på innerdörren. […] Jag kontrollerade 
också hakarna och fönstren i dörren som ledde från köket till ladugården. Jag vågade inte be 
mamma att vi skulle dra för gardinerna, för jag ville inte att hon skulle tänka att jag trodde det 
var någon därute som vaktade på oss, någon som undersökte och bevakade, och som var 
beredd på att komma in… […] runtom oss det svarta mörkret och ett land fullt av tjuvar, för 
vilka det var nog så intressant att det fanns en mor till en utlandsest på plats. (s 92f) 
 

Det är alltså hotet om exponering som utlandsest som är föremål för Annas kontroll, vare sig 

det handlar om att låsa dörrar eller göra upp regler för vad som får ätas. När relationen med 

Hukka blir sämre, är det för att hemligheten om hennes estniska ursprung är för påfrestande. 

Samtidigt blir hennes ätstörning värre – hon är nära att avslöja sig för någon, och måste därför 
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ta kontroll genom att än hårdare tukta sin kropp. Hos sin Herre behöver Anna inte hemlighålla 

något, inte vara rädd att någon ska få veta att hon är estnisk. När hon svälter är det ”bara Anna 

själv som kan definiera Anna!” (s 213). 

Även i de kapitel som berättar om Sofia spelar maten en stor roll. Livet i kolchosen 

präglas av hunger, och de som sänds iväg till Sibirien svälter ihjäl. Det är det sovjetiska styret 

som reglerar hur mycket mat alla får, och ”ryktet går att det finns kolchoser där brödransonen 

är 1000 gram! Var och en hoppas på att få komma till en sådan” (s 330). Här är det på sin 

plats att återkomma till titeln; Stalins kossor har flera nivåer av metaforisk betydelse. Jag har 

tidigare redogjort för hur den konnoterar de ryska och/eller estniska prostituerade kvinnorna i 

Estland, och hur Annas position i Finland som ”rysshora” gör henne till en av dessa. Utöver 

detta finns även parallellen mellan de magra getterna, det anorektiska kvinnoidealet, och de 

svältande sovjetiska medborgarna, något som understryks när Anna i förbrifarten beskriver 

två anorektiska tvillingar hon läst om i tidningen som ”[s]ega getter bägge två” (s 167).  

Genom att den sovjetiska staten reglerar hur mycket råvaror och mat esterna får 

behålla, kontrollerar de även Estland och det estniska – en nation existerar inte utan sina 

medborgare. Att svälta den estniska befolkningen är att kväva estniskheten, och därmed blir 

ätstörningstematiken en metafor för hur den sovjetiska koloniseringen behandlade Estland: så 

gör Anna mot sin kropp och sin härkomst vad hennes farmors kolonisatörer gjorde mot 

hennes land.  

När Anna börjat berätta om sitt estniska ursprung, vågar hon formulera en tanke om 

att bli fri från sin sjukdom, undra om ”min Herre [kommer] att lämna mig ifred nu?” (s 418). 

Så blir dock inte fallet. I romanens sista del har hon en relation med en man hon kallar 

Lilltrollet, som hon berättat allt för, såväl att hon är halvestnisk som att hon har ätstörningar.  

Dessutom har hon precis brutit båda benen som följd av självsvälten. Att ätstörningen inte 

upphör i och med att hon bryter sin tystnad, skildrar hur oerhört svårt det är att slå sig fri från 

förtrycket. Även om hon har försonats med, ja, till och med känner stolthet över sin härkomst, 

har de patriarkala och koloniala förtrycken satt så pass djupa spår att de inte går att göra sig av 

med.  
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Sammanfattande slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Sofi Oksanen gestaltar det patriarkala-

koloniala förtryckets konsekvenser för karaktären Anna i sin debutroman Stalins kossor. Min 

avsikt har således inte varit att ställa frågan huruvida detta intersektionella förtryck existerar i 

romanen; att det gör det har varit premissen för undersökningen. I min studie har jag tagit 

avstamp i Frantz Fanons teorier om de psykologiska effekterna koloniseringen har på det 

koloniserade subjektet, Violeta Kelertas specificering av hur postkoloniala relationer fungerar 

i den baltiska kontexten, och Simone de Beauvoirs och Judith Butlers förståelser av kön och 

patriarkat.  

Undersökningen visar att Oksanens gestaltning av det patriarkala och koloniala 

förtrycket opererar på flera sätt, vilka jag har sorterat in i fyra sfärer: (1) språket, (2) 

sexualiteten, (3) den förbjudna femininiteten och (4) maten och ätandet. Precis som att 

förtrycket är intersektionellt, det vill säga att det patriarkala och det koloniala förstärker och 

konstruerar varandra, är också de olika sfärerna integrerade i varandra.  

Att vara en estnisk kvinna, är att vara en hora. Detta vet Anna redan som liten, och 

hon vet att hon därför måste dölja sin härkomst. I min analys visar jag hur Oksanen gestaltar 

att den estniska kvinnan konstrueras som den dubbelt Andre, ett sexuellt tillgängligt objekt i 

enlighet med både patriarkala och koloniala tankemönster. Denna underordning internaliserar 

Anna, såsom Fanon beskriver att den koloniserade alltid gör. Jag menar att hennes självbild 

som hora påverkar hennes sexualitet, hennes sätt att göra femininitet, och hennes 

förhållningssätt till mat. Alla dessa aspekter av hennes liv relaterar till det patriarkala-

koloniala förtryck hon utsätts för. Det är till exempel omöjligt för Anna att se sig själv som ett 

sexuellt subjekt, ty hotet om att avslöjas som estniska, det vill säga som hora, finns alltid där. 

Till och med i den kärleksrelation Anna har i större delen av romanen, blir sexualakten till 

slut prostitution.  

 Att inte vara begärlig på fel sätt är något Annas mamma noga lär henne, vilket 

medför att Anna förbjuds klä sig i feminint kodade kläder efter det att hennes pubertet inletts. 

Tidigare har hon fått experimentera med smycken, smink och klänningar, vilket jag läser som 

ett sätt att få prova att göra estnisk kvinnlighet utan att riskera något på riktigt.  

Om Annas mamma förbjuder femininiteten, erbjuder snarare hennes pappa den. 

Anna, som elva år gammal är lika fysiskt stor som de ryska prostituerade hennes pappa 

besöker, blir en sorts levande provdocka som får kläder från vuxenavdelningen, av vilka 

pappan köper dubletter och ger till de prostituerade kvinnorna. Här ser jag tydliga paralleller 
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mellan Anna och de kvinnor hennes pappa begär. Hans funktion blir i romanen urpatriarkens, 

han som visar vad som händer med kvinnor som Anna och hur sådana ska begäras.  

En av mina frågeställningar handlade specifikt om huruvida ätstörningen kunde läsas 

som ett uttryck för detta intersektionella förtryck, och jag har funnit att så är fallet. Eftersom 

de patriarkala och koloniala maktstrukturernas samverkan konstruerar hennes kvinnlighet som 

horan, behöver Anna hitta ett sätt att själv få definiera sig, vilket blir att genom svält 

kontrollera sin kropp. Att sexualitet, och även språk, är intimt sammankopplade med 

ätstörningen märks också i hur Oksanen låter Anna tala om sin bulimi, nämligen i termer som 

konnoterar sexuell underkastelse. Jag anser att detta medför att kampen mot sjukdomen i 

språket blir en kamp mot en manlig motståndare, eller mot det patriarkala förtrycket.  

Därtill har jag i uppsatsen visat hur bulimin även har mer renodlat koloniala aspekter. 

För Anna är Estland intimt förknippat med ätande, och det gör att bulimins frosserier kan 

läsas som ett sätt för Anna att för en stund vara i ett överflöd av Estland, innan hon avlägsnar 

det ur kroppen och åter blir finsk. Genom självsvälten kontrollerar Anna inte bara huruvida 

hennes kropp är horans eller inte, utan skyddar den också från hotet om exponering som 

halvestnisk. Något som ytterligare styrker den här tolkningen, är att Anna använder samma 

språk för sitt matintag som när hon beskriver hur hon låser huset hos sin estniska mormor, för 

att ingen ska få veta att hon, utlandsesten, är där. 

Språket är således betydelsefullt för hur Anna förhåller sig till sin kropp, men det är 

även en egen sfär där det patriarkala och koloniala förtrycket syns. På grund av den 

hierarkiska maktobalans mellan Estland och väst, är estniskan sammanknuten med skam. 

Annas pappa, än en gång en samhällelig representant, använder estniskan som ett sätt att 

förnedra och nedvärdera henne och hennes mamma. Skammen över språket finns också från 

mammans sida, som vägrar tilltala Anna på estniska. Hon lär sig dock språket själv, och jag 

läser detta som en strategi för att själv kunna återerövra sitt estniska arv.  

Ytterligare en aspekt av språk och dess betydelse, finns i den tystnad som Anna 

upprätthåller gällande sin estniska härkomst. Inte ens till Irene, barndomsvännen som med sin 

liknande bakgrund fungerar som en spegling av Anna, kan hon säga att hennes mamma är 

från Estland. Det är också denna tystnad som gör att hennes drygt ett år långa förhållande med 

Hukka tar slut, och som leder till att hennes ätstörning blir värre än tidigare. Genom bulimin 

kan Anna kontrollera också språket, ty sjukdomen kräver inget annat än kräkningar ur hennes 

mun. 

Oksanens roman slutar med att Anna verbalt börjar identifiera sig som finsk-estnisk, 

vilket självfallet är ett sätt att bekämpa den internaliserade underordning som hon förhållit sig 
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till hela livet. Samtidigt förvärras ändå hennes ätstörning. Här menar jag att Oksanen visar 

förtryckets allvar. Även om Anna kan hitta vägar att överleva i samhället, räcker det inte med 

att erkänna sitt arv. Förtrycket finns fortfarande där. Det förtryckta subjektet kan aldrig helt 

bli fri. 
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