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1. Inledning

Hon synade sig själv som hastigast. Intorkat blod på händer och ben. Klänningen trasig.
Knapparna borta. Ena armen helt avsliten, den andra till hälften. Hon kunde bli skjuten
för att hennes randiga klänning var förstörd. Hon ville inte bli skjuten. Hon ville bli ett
helt lik. Utan att tänka sig slet hon av sig klänningen och böjde sig över en flicka på golvet,
knäppte upp hennes klänning och drog den på sig, kastade sin egen trasiga klänning över
den döda, haltade sedan fram mot skocken av kvinnor vid vagnsöppningen, knäppte alla
knappar och rättade till sjaletten, slöt ögonen när hon sista av alla hoppade ut ur vagnen.
[…] hon kastade samtidigt en hastig blick på sin ärm. En gul trekant. Judinna.1

Händelsen som skildras ovan gör att hela Malikas liv förändras. Genom att ta av sig klänningen med 

den bruna trekanten, och sätta på sig den med en gul, så byter hela hennes liv riktning. Hon är inte 

den romska Malika längre. Hon har blivit den judiska Miriam. Hon är fortfarande en fånge i ett 

koncentrationsläger.  Hon  är  fortfarande  förtryckt,  misshandlad,  värdelös,  föräldralös,  svag,  fel, 

fördömd. Men nu ändras hennes förutsättningar att överleva och hennes nya judiska identitet gör det 

möjligt att komma som flykting till Sverige och påbörja livet som hemmafru i ett medelklasshem i 

Nässjö. Hela hennes liv börjar nu att handla om att anpassa sig till tidens rådande kvinnoideal och 

den respektabla femininiteten och därmed också till det svenska samhället.2 Hon reducerar sitt eget 

liv till att endast handla om omsorg av hemmet, sin kropp och sitt yttre. Hur ska hon bete sig för att 

verka riktigt svensk? Hur ska hon agera och se ut för att passa in i bilden av den ärbara hustrun och 

den perfekta hemmafrun: ”Hon ville inte bli utkörd och föraktad. Hon ville bli svensk. Hon ville bo i 

ett hus med rinnande vatten och elektrisk spis och därför var hon tvungen att behärska sina impulser. 

Aldrig ge efter! Aldrig någonsin.” (s.362) Behärskning och självdisciplin, måttfullhet och uppoffring. 

Och så den där ständiga rädslan att bli avslöjad. Att inte höra till.

Jag har valt  det  inledande citatet  för att det  berättar  om hur det  yttre gör det  möjligt  att 

anpassa sig till en miljö. Hur en viss kropp gör det möjligt att passera igenom olika situationer, rum 

och kontexter. Målet för huvudkaraktären Miriam i Majgulls Axelssons roman Jag heter inte Miriam 

(2014)3 är att överleva och metoden för att klara detta är att anpassa sig till alla de situationer hon 

hamnar i, genom att ständigt försöka leva upp till samhällets rådande kvinnoideal.  Vilka är dessa 

ideal och hur gör Miriam för att godkännas, för att leva upp till normen? 

Majgull  Axelsson  debuterade  1994  med  Långt  borta  från  Nifelhem  och  fick  sitt  stora 

1 Axelsson, Majgull, Jag heter inte Miriam, Stockholm 2014, s.104.
2 En förklaring av detta begrepp redogörs för nedan samt i teoriavsnittet.  
3 Hädanefter kommer jag att referera till citat ur romanen i den löpande brödtexten.
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genombrott med romanen Aprilhäxan (1997) som belönades med Augustpriset samma år.4 Hon har 

alltid intresserat sig för dem som saknar en röst i samhället och ofta är det kvinnor som står i centrum 

för hennes berättande. När hennes roman Jag heter inte Miriam gavs ut 2014 hamnade den mitt i en 

samhällelig politisk kontext där debatten om bemötandet av romer blossat upp i och med avslöjandet 

av skånepolisens register över  romer i  Sverige och förslaget om tiggarförbud.5 Genom en fiktiv 

berättelse med inslag av fakta kring händelser som påverkade romerna, till exempel tattarkravallerna 

i Jönköping 1948,6 vill Axelsson synliggöra det förtryck som det romska folket får utstå.

Romanen  Jag heter inte Miriam  är intressant att undersöka då huvudkaraktären i romanen 

ägnar  hela  sitt  liv  åt  att  passera  som  respektabelt  feminin  och  anpassa  sig  till  det  svenska 

samhällsidealet. Jag vill synliggöra hur olika faktorer möjliggör denna anpassning och undersöka på 

vilka villkor detta skildras. Intressant blir också att undersöka hur Miriam upplever sitt utanförskap 

och sin ständiga rädsla för ”att bli avslöjad”. Just detta att uppleva främlingskap är aktuellt i dagens 

debatt om rasifierades ställning i det svenska samhället.7 Många rasifierade upplever att de ständigt 

bör uppträda respektabelt för att det i samhället finns en övergripande syn på deras existens som 

avvikande. Som att de inte innefattas i synen på vad som inkluderas i den svenska samhällskroppen.8

Till sist vill jag knyta min analys till dagens samhällspolitiska debatt kring utanförskap och 

respektabilitet. Min undersökning blir intressant vid sidan av de sociologiska studierna i ämnet då jag  

visar hur en skönlitterär text kan bidra till en djupare förståelse kring hur en individ upplever sin 

situation i en sådan process.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur huvudkaraktären Miriam i Majgull Axelssons roman 

Jag heter inte Miriam skapar sig själv i strävan att uppnå en respektabel femininitet. Hur skildras 

detta  i  romanen?  Omsorgen  om  hemmet,  sin  man,  sitt  barn,  sin  kropp,  sina  kläder  och 

4 Axelsson, Majgull, Långt borta från Nifelhem, Stockholm 1994 ; Axelsson, Majgull, Aprilhäxan, Stockholm 1997
5 Krutmeijer, Malin, ”Romernas röst”, Aftonbladet 2014-04-03 hämtad från: 

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article18656363.ab 
6 Tattarkravallerna var en mobb mot de romer som var bosatta i slumkvarteren på Öster i Jönköping och ägde rum 

1948. Rasistiska rykten om romer spreds bland befolkningen i Jönköping vilket ledde till förföljelser som eskalerade i 
våld då flera jönköpingsbor stormade Östra torget och misshandlade och jagade ut dem ur staden.

7 Jag har valt att förklara begreppet rasifierad utifrån förståelsen av ordet som en pågående process där något görs 
snarare än är (se Hübinette, Tobias mfl, s.191). Miles och Brown 2013:100 beskriver rasifiering som en process där 
sociala betydelser knyts samman till kroppsliga tecken som kategoriserar människor. Man kan också beskriva ett  
rasifiering som ett samlingsbegrepp för människor som bedöms utifrån sitt etniska ursprung i en västerländsk kontext 
(http://vardagsrasismen.nu/2014/04/15/rasifierad-vad-betyder-det/ )

8 Se till exempel Jonas Hassen Khemiris artikel ”Bästa Beatrice Ask” ur Dagens Nyheter 2013-03-13 hämtad från:
http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask/
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eftertänksamheten i sitt  beteende genomsyrar hela hennes liv och vid sidan om detta upplevs ett 

ständigt främlingskap. Jag vill också undersöka hur detta främlingskap uppfattas och hur Miriam 

strävar efter att anpassa sig till de omgivningar hon rör sig i.  Begrepp som ständigt förekommer i 

romanen och som Miriam strävar efter  att leva upp till  är ”en flicka av god familj”, ”en svensk 

flickskoleflicka” och ”en god mor och hustru.” (se till exempel s.76) Jag har valt att samla ihop dessa 

identiteter och använda mig av begreppet respektabel femininitet för att visa på den identitet som är 

målet för Miriam att ”passera som”. I detta begrepp ingår de normer som avser kategorierna kön, ras 

och klass. De frågeställningar jag utgår från är:

• Hur skildras den respektabla femininiteten i romanen och hur skapar Miriam sig själv efter 

dess villkor?

• Hur  kan  skapandet  av  den  respektabla  femininiteten  kopplas  till  Miriams  känsla  av 

utanförskap och främlingskap i det svenska samhället?

1.3 Metod och teori

Jag  kommer  att  genom  närläsning  utföra  en  tematisk  studie  och  utgå  från  ett  intersektionellt 

perspektiv.  Fokus  ligger  på  att  urskilja  hur  respektabel  femininitet  skildras  i  romanen  och  hur 

huvudkaraktären skapar sig själv efter dess villkor. Det tvärvetenskapliga begreppet intersektionalitet 

utvecklades  av  postkoloniala  teoretiker  inom  forskningsfältet  black  feminism  och  forskaren 

Kimberlé Crenshaw myntade begreppet i artikeln ”Mapping the margins: intersectionality, Identity 

Politics, and Violence Against Women of Color” ur Kvinder, køn & forskning (2006)9 som en kritik 

mot den vita feminismens hegemoni.  Hon ville, tillsammans med andra forskare, belysa de ojämlika 

maktförhållanden  som  fanns  inom  den  feministiska  rörelsen  då  den  ofta  utgick  från  en  vit  

medeklassfeminism. Detta var en rörelse som var svår att identifiera sig med för rasifierade kvinnor 

som även fick utstå förtryck gällande ras/etnicitet. Olika maktrelationer: såsom klass, kön, etnicitet,  

sexualitet och funktionalitet samverkar hela tiden och skapar en individs förutsättningar i samhället.10 

Den intersektionella metoden för närläsning blir användbar för mig då huvudkaraktärens etnicitet 

tillsammans med kön och klass skapar förutsättningarna för dennes vilja att uppnå en respektabel 

femininitet.

9 Crenshaw, Kimberle Williams (2006/1994),”Mapping the margins: intersectionality, Identity Politics, and Violence 
Against Women of Color”, Kvinder, køn & forskning, 2006, No 2-3.

10 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet. Kritiska reflek-tioner over (o)jämlikhetens landskap          
     Malmö 2005.
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1.3.1 Beverley Skeggs och respektabel femininitet

Den drömlika femininiteten är en produkt av kapitalism och kolonialism;
renskrubbad, klorinerad.11

Beverley  Skeggs,  brittisk  professor  i  sociologi,  vill  i  sin  undersökning  Att  bli  respektabel.  

Konstruktioner av klass och kön (1997) undersöka hur ett antal arbetarklasskvinnor förhåller sig till 

respektabilitet  och  till  sin  klassidentitet.  Skeggs  menar  att  respektabilitet  är  ett  av  de  mest 

utmärkande tecknen på klasstillhörighet och att den präglar bland annat vårt sätt att tala, vem vi talar 

med och hur vi klassificerar andra. De personer som anses vara norm och redan anses inneha värde 

och legitimitet behöver inte tänka på respektabiliteten utan det är snarare de som inte anses vara 

respektabla  som gör  det.  Skeggs menar  att  de  som ses  som avvikande,  ”de  andra”  (i  detta  fall 

arbetarklassen, vit som svart) ständigt försöker leva upp till  att vara respektabla då de hela tiden 

beskrivs  som  normens  motsatser:  farliga,  förorenade,  hotande,  revolutionära,  patalogiska  och 

respektlösa. Hon anser också att respektabiliteten är en av de viktigaste mekanismerna för skapandet 

av grupper som definieras som ”de andra”, som onormala eller avvikande.12

De kvinnor Skeggs intervjuar i sin studie försöker alltså hela tiden att uppvisa olika tecken på 

respektabilitet bland annat uttryckt i omvårdnaden av sitt yttre, dvs kläder, hygien och kropp men 

också i olika kvinnligt kodade beteenden såsom god omsorg av hemmet, av sin man och sina barn 

och om sig själva. 

Skeggs respektabilitetsteori bygger på sociologen Pierre Bourdieus klassteori om hur olika 

former av kulturellt kapital möjliggör en människas handlingsutrymme i sociala rum. Hans metaforer 

om kapital och rum visade hur de vita arbetarklasskvinnor hon undersökte begränsades då de föddes 

in i ojämlika strukturer som satte gränser för deras levnadsomständigheter.13 ”Genom att ha fötts in i 

köns-klass- och rasrelationer kommer vi  att  besätta tillhörande positioner som ”kvinna”,  ”svart”, 

”arbetarklass”.14 Skeggs tar till exempel upp femininitet som ett exempel på ett kulturellt kapital. De 

olika  normer  som  finns  hos  det  kulturella  kapitalet  femininitet  ger  en  begränsad  tillgång  till 

potentiella  maktformer.15 Skeggs  menar  också  att  från  slutet  av  1800-talet  har  kärnan  i  alla 

formuleringar  om  arbetarklassen  grundat  sig  i  den  moderna  familjen,  alltså  medeklassfamiljen. 

11 Dahl, Ulrika, ”Finn fem(me) fel” ur Ätstört. En antologi om ätstörningar, fett, mat och makt, Stockholm 2011, s.116.
12 Skeggs, Beverley. Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön, 1997 Göteborg s.9.
13 Ibid, s.254.
14 Ibid, s.21.
15 Ibid,  s.24.
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Skeggs menar att det var den borgerliga femininiteten som ”blev föremål för vetande”16 och som 

legitimerades av männen. ”[…] femininitet [var] en kategori som uppkom ur en kamp för att tvinga 

på kvinnor ett borgerligt femininitetsideal, en maskulin fantasi som kvinnor förväntades sträva efter 

att uppnå.”17 Hon nämner också några plikter som anses vara eftersträvansvärda för att uppnå en 

respektabel femininitet och som också ses som önskvärda karaktärsdrag. Dessa kan vara till exempel 

att alltid sätta sig själv i sista hand, alltid finnas till hands när man behövs, alltid vara mild och aldrig 

självisk.18

Ulrika Dahl, antropolog och genusvetare, nämner också begreppet respektabel femininitet i 

sin text ”Finn fem(me) fel” i antologin Ätstört (2011).19 Hon beskriver den respektabla femininiteten 

som ”[…] den norm som förmedlas till oss, det som vi lär oss att efterhärma‚ dra ner kjolen, benen i 

kors, stäng munnen när du tuggar, slå ner blicken, begär inte, hungra bara efter att bli begärd.”20 Hon 

menar vidare att den respektabla femininiteten förblir vit, ren, kontrollerad och passiv och att den 

vilar på den koloniala historien, en heterosexualiserad historia om kvinnans plats i den reproduktiva 

rasistiska ordningen.21

Grunden för uppdelningen av könskategorier  är  också viktig för förståelsen av begreppet 

respektabel  femininitet.  Genusforskaren Yvonne Hirdman diskuterar  isärhållandets  logik och hur 

olika  könskodade  egenskaper  tillskrivs  mannen  och  kvinnan  i  sin  artikel  ”Genussystemet  - 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1988).22 Det är alltså dels dikotomin, motsatsen till 

mannen och att könens egenskaper inte bör blandas samt mannen som norm som utgör villkoren för 

kvinnans  rörelsefrihet.23 Eftersom mannen  är  norm i  samhället  tillskrivs  han  aktiva  egenskaper 

medan kvinnan tillskrivs passiva. Kvinnornas beteende tolkas i förhållande till rollen som hustru och 

mor  och kom historiska  att  handla  om deras  ansvarsfullhet,  sexuella  behärskning och om deras 

omsorg om hemmet och sina kroppar.24

16 Skeggs 1997, s.35.
17 Ibid, s.38.
18 Ibid, s.111.
19 Ahlsdotter, Maria, Nielsen, Mika & Hård, Hanna Hannes (red.), Ätstört: en antologi om ätstörningar, fett, mat och 
     makt,  Stockholm, 2011.
20 Lundberg, Emma, ”Att vara smal och respektabel”, Ottar, 11-09-15 hämtad från: 

     http://www.ottar.se/artiklar/att-vara-smal-och-respektabel
21 Dahl 2011, s.116.
22 Hirdman, "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning" ur Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3 

1988.
23 Ibid, s.51.
24 Skeggs 1997, s.15.
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1.3.2 Främlingskap, vithet och ”att passera som”

Sara Ahmed undersöker erfarenheten och upplevelsen av att inte vara vit, att göras till en främling, i 

sin bok Vithetens Hegemoni (2011) och då särskilt i artikeln ”Att bli främlingen, att bli den infödde”. 

Hon utgår i sina texter ifrån att olika rum är ”fyllda” av minnen av att ha varit bebodda och att även 

om ett rum till synes verkar vara tomt är det fyllt av tecken på besittningstagande. Vissa kroppar 

”kommer i vägen” för hur andra besitter rummet och påminner om historier som har försvunnit ur 

medvetandet.  25 Rum är orienterade kring vissa kroppar och dessa kroppar är de som känner sig 

hemma i rummet och de som avviker kan uppfattas som främmande eller som ett hot. 26 Hon menar 

att kolonialismen har skapat en ”vit” värld och den världen är ”redo” för vissa slags kroppar och som 

ges  större  handlingsutrymme och  som gör  att  vissa  saker  hamnar  inom räckhåll  för  dem.27 De 

kroppar som avviker blir främlingar och rasifieras genom att kroppar känner av ett historiskt arv som 

”landar på kroppens yta.”28 Ahmed diskuterar likhet och skillnad när hon beskriver främlingskapet 

och det historiska arvet som betydelsefullt för hur vi gör likhet och annorlundaskap. I inledningen till  

antologin Om ras och vithet i det samtida Sverige (2012)29 skriver Tobias Hübinette mfl att

oavsett vad vi tror på och hur vi vill uppfattas, så har vår fysiska kropp
betydelse för hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade, något som
påverkar våra möjligheter att välja vem eller vilka vi lever med, hur och
var vi bor, vad vi arbetar med, vilka skolor vi eller våra barn går i och
i förlängningen våra chanser till att få ett gott liv.30

Ahmed beskriver också begreppet ”att passera som” som en upplevelse av att vara en främling i en 

vit kontext. Hon menar att för vissa kroppar möjliggörs ett ”passerande” som vit genom att subjektet 

”härmar” en annan identitet.   Subjektet kan avsiktligt  åstadkomma ett passerande eller det kan ske 

genom att andra godtar subjektet på felaktiga premisser. ”Passerandet” kan lyckas, vilket innebär att 

den bild av sig själv som subjektet vill uppnå införlivas och blir omärkbar eller misslyckas, genom 

att subjektet inte förmår leva upp till den antagna identiteten.31 Detta medför ofta en ständig rädsla 

för att  bli  avslöjad som främling. Ahmed menar också att det finns en stor skillnad att som vitt  

subjekt ”passera som” vitt och att som svart subjekt ”passera som” vitt då det vita subjektet redan har 

25 Ahmed, Sara, Vithetens Hegemoni, Tankekraft förlag, Hägersten 2011, s.11.
26 Ibid, s.10.
27 Ibid, s.131.
28 Ibid, s.131.
29 Hübinette, Tobias, Hörnfeldt, Helena, Farahani, Fataneh & León Rosales, René (red.),  Om ras och vithet i det samtida  

Sverige, Tumba, 2012
30 Hübinette, Tobias mfl 2012, s.14.
31 Ahmed 2011, s.51.
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etablerats  som  vitt  genom  de  identifikationsstrukturer  som  föregår  mötet.  Det svarta  subjektet 

upplever en större risk att ”bli avslöjad” då det har en annan relation till det vita rummet. 32 Den 

svenska vitheten blir aktuell i min undersökning då svenskheten är starkt sammankopplad med vithet 

då vita har lättare ”att passera som” svenskar medan icke-vita kroppar har svårare att göra detta. Med 

detta sagt finns det flera olika former av vithet. Vithet kan vara en närvarande norm beroende på 

regioner,  länder  och sammanhang.33 Dessa gränser  för  den  svenska  vitheten  är  föränderliga  och 

förhandlingsbara och vissa rasifierade grupper, tex finländare, öst- och sydeuropéer, har kommit att 

bli alltmer inkluderade i svenskheten genom sina vita kroppar. ”Att få ingå och tillhöra svenskheten 

blir därmed det allra viktigaste av alla vita privilegier i ett svenskt nutidssammanhang […]”. 34

1.4 Tidigare forskning

Det finns ingen tidigare forskning om romanen Jag heter inte Miriam eftersom den gavs ut 2014 och 

alltså  fortfarande är  relativt  nyutkommen.  Det  finns  dock två  kandidatuppsatser  som undersöker 

Majgull Axelssons roman  Slumpvandring (2000)35 där en av dessa tar upp skapandet av klass och 

kön  hos  romanens  kvinnliga  karaktärer.  Uppsatsförfattaren  Malin  Reimerthi  använder  sig  av 

respektabilitetsbegreppet och Beverley Skeggs i sin uppsats vilket gör den användbar för mig att utgå 

ifrån.36 Hon belyser även Pierre Bourdieus teori kring klassbegreppet. Detta blir även intressant för 

min undersökning då Bourdieu utöver ekonomiska tillgångar även beaktar kulturellt, symboliskt och 

socialt kapital. Den andra uppsatsen om Slumpvandring är inte relevant för min analys då den tar upp 

romanen i en intertextuell kontext.

En  annan  litteraturvetenskaplig  kandidatuppsats  som  tar  upp  respektabilitet  är  Linnea 

Richards37 som  undersöker  respektabilitetssträvan  i  romanerna  Kungens  rosor (1939)38 av  Moa 

Martinsson och Sara Beischers Jag ska egentligen inte jobba här (2012).39 Uppsatsen är relevant för 

mitt  arbete  eftersom  den  undersöker  huvudkaraktärernas  respektabilitetssträvan  utifrån  ett 

klassperspektiv.

32 Ibid, s.53.
33 Hübinette, Tobias mfl 2012, s.28.
34 Ibid, s.29.
35 Axelsson, Majgull, Slumpvandring, Stockholm 2000.
36 Reimerthi, Malin, Att bli någon annan – skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring, C-uppsats 

publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet 2011.
37 Richard, Linnea, Kvinnor i arbetarlitteraturen – respektabilitetssträvan i två arbetarromaner, C-uppsats publicerad 

vid  Språk och litteraturcentrum, Lunds Universitet 2014.
38 Martinsson, Moa, Kungens rosor, Höganäs 1973.
39 Beischer, Sara, Jag ska egentligen inte jobba här, Stockholm 2012.
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Också Johanna Hildebrand Runes40 uppsats om sexualitet, respektabilitet och makt i romanen 

Drömfakulteten (2006)  har  varit  till  nytta  för  mig  i  min  undersökning.  Hon  använder  sig 

genomgripande av Beverley Skeggs teori om respektabilitet och en intersektionell närläsande metod 

med fokus på romanens huvudkaraktär.

Annie Karlsson41 undersöker i sin analys av drama-komediserien Orange is the new black hur 

vithetskonstruktioner görs i serien och använder sig av Sara Ahmeds teorier. Hon undersöker hur ett 

vitt  subjekt  ”blir  till”  och  skriver  om  fenomenet  ”att  passera  som”  främlingen  vilket  även  är 

intressant för min analys. Som grund för hennes analys ligger också det intersektionella perspektivet 

och hon använder sig även av Beverley Skeggs, dock utan fokus på begreppet respektabilitet.

I övrigt finns det relativt lite forskning som tar upp främlingskap, ras och vithet inom det 

litteraturvetenskapliga  fältet.  Maria  Monciu42 undersöker  främlingskapet  i  en  komparativ  studie 

gällande romanerna  Kungsgatan (1935) av Ivar Lo-Johansson och  Utlänningar (1970) av Theodor 

Kallifatides.  Författaren har dock en mer socialpsykologisk anknytning och använder sig inte av 

några av de teoretiker jag ämnar använda mig av.

Till skillnad från den forskning jag presenterat ovan kommer jag i min uppsats att koppla 

samman  respektabilitetssträvan  med  upplevelserna  av  främlingskap  och  på  så  sett  se  hur  dessa 

samverkar i skapandet av en subjektsposition. Jag heter inte Miriam blir intressant att analysera då 

jag vill visa hur kategorierna kön, etnicitet och klass samverkar. Jag kommer inte att använda mig av 

min tidigare forskning i min analys då jag inte fann den relevant. Den tidigare forskningen har alltså 

använts för att förstå vilken kontext min egen analys befinner sig i, för inspiration och förståelse för 

begrepp, teori och metod. 

1.5 Handlingsreferat och disposition

Jag redogör nedan kortfattat för romanens handling och därefter följer en disposition.

1.5.1 Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson

Romanen Jag heter inte Miriam (2014) av Majgull Axelsson handlar om Miriam och hennes liv som 

40 Hildebrand Rune, Johanna, Skitiga tankar, skitig klänning, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala Universitet 2013.

41 Karlsson, Annie, Den nödvändiga vitheten? En intersektionell studie av Orange is the new black, C-uppsats 
publicerad vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet 2013.

42 Monciu, Maria, Främlingar i stockholmsskildringen. En komparativ studie av främlingskapsmotivet och förhållandet  
mellan dikotomierna stad/land och nytt land/hemland i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan och Theodor Kallifatides  
Utlänningar, C-uppsats publicerad vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet 
2012.
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är kantat av sorg, skam, utanförskap, lögner och en vilja att vara någon annan. Romanen är skriven i  

en uppbruten form där den åldrade Miriam genom tillbakablickar redogör för betydande händelser i 

sitt  liv. Vi får läsa om hennes romska uppväxt i ett zigenarläger i Polen och om hennes älskade  

lillebror Didi  som blev  offer för  doktor  Mengeles  mediciniska experiment  på barn i  Auschwitz. 

Trängseln i godståget som tog Malika från Auschwitz till Ravensbrück skildras och hur Malika där 

tog av sig sin trasiga klänning och satte på sig en död judisk flickas och därav blev Miriam Goldberg.  

I Auschwitz kämpar Miriam för att överleva kylan, hungern och SS-soldaternas misshandel i lägret 

och tills slut tar de vita bussarna från Röda korset henne till Sverige. Hon får komma till Hanna i  

Nässjö som anställer henne som hembiträde och så småningom gifter sig Miriam med tandläkare 

Olof Adolfsson och tar hand om hans son Thomas. Hon blir hemmafru och livet i Sverige handlar om 

att anpassa sig, vara så svensk som möjligt, hålla hemmet rent och snyggt, vårda sitt yttre och aldrig, 

aldrig nämna sitt ursprung. Alla dessa händelser varvas med varandra medan ramen för berättelsen 

utgörs av Miriam och firandet av hennes 85-årsdag med sina släktingar i den stora villan i Nässjö. 

Jag kommer att fokusera på skildringen av tiden efter kriget då dessa innehåller de strävande efter  

feminin respektabilitet som jag vill undersöka.

1.5.2 Disposition

Min analys av Jag heter inte Miriam är uppdelad i två tematiska avsnitt som i sin tur är uppdelade i  

underrubriker. Den första delen handlar om de omsorgspraktiker som huvudkaraktären tar sig an för 

att uppnå en respektabel femininitet som är starkt knuten till  dåtidens hemmafruideal. Den andra 

delen undersöker omsorgen av den egna kroppen och utseendet som uttryck för respektabilitet. Jag 

diskuterar parallellt kopplingen till det främlingskap Miriam känner i de rum hon rör sig i. Jag gör i  

ett avsnitt en koppling till dagens samhällspolitiska kontext rörande rasifierade svenskar och dess 

situation i Sverige idag. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion.
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2. Analys

2.1 Omsorgspraktiker

[…] men plötsligt är hon som förlamad och hon hinner tänka att allt har varit
förgäves, alla hennes ansträngningar, hennes studier, hennes flickskoleexamen,
hennes sätt att omsorgsfullt sköta hemmet, städa, städa och pedantiskt plocka
undan varje spår av mänsklig aktivitet, alla hennes försök att hålla Olof på
evigt gott humör, att laga god mat, att finslipa sitt bordskick, att hålla sig smal
och snygg och sober, och vara en god mor åt Thomas, alla hennes leenden och
vänlig ord, allt, allt, allt har varit förgäves. För nu kommer hon att dö. (s.174)

2.1.1 Att skapa sig en omvårdnadsidentitet

Idealet av att vara en god mor och hustru som ett uttryck för en respektabel femininitet är tydligt i 

romanen. Genom de femininitetsdiskurser om hur en respektabel femininitet skulle se ut i 50-talets 

samhällskontext  begränsas  Miriams  handlingsutrymme  till  att  endast  gälla  omsorgspraktiker: 

”Respektabiliteten råkade i konflikt med kvinnors användning av det offentliga rummet, varför den 

endast kunde förekomma i hemmet, inte i gatornas offentlighet”.43 Som Skeggs visar så rör sig alltså 

Miriam endast i hemmets privata sfär, i likhet med andra kvinnor under denna tid, och de sysslor som 

finns  där  blir  det  hon identifierar  sig  med.  Detta  utövande  av  omvårdnad är  grundläggande för 

skapandet  av  ett  jagbegrepp  och  möjliggör  en  känsla  av  makt  och  auktoritet.44 Genusforskaren 

Yvonne Hirdman skriver om ett ”husmoderskontrakt” som innebar att  kvinnor mellan 1930-1960 

sågs som en kollektiv massa som tillhörde hushållet. Kontraktet byggde på majoritetens uppfattning 

om  att  kvinnorna  skulle  röra  sig  i  hemmets  sfär  och  ansvara  för  ”det  lilla  hushållet”,  alltså 

omsorgspraktiker i hemmet och männen för ”det stora hushållet”, alltså arbete ute i den offentliga 

sfären.45 Det är i denna samhälleliga kontext som Miriam verkar vilket också innebär att den utgör 

ramen för den respektabla femininiteten och har stor betydelse för hur hon skapar sig själv.

När Miriam kommer till flyktingförläggningen i Aneby efter kriget har hon väldigt svårt att 

finna en identitet och att hitta en mening med sin existens. Hon tar sig snabbt an en roll som vårdare 

av karantänens utrymmen och genom att sköta dessa finner hon en mening och känner en trygghet. 

Hon följer efter rödakorssystrarna vart de går och hjälper till med allt som behöver göras. När dagen 

kommer då de får gå ut själva i det fria går Miriam upp tidigt och blir handfallen inför en dag utan 

43 Skeggs 1997, s.78.
44 Ibid, s.111.
45 Hirdman, Yvonne, Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Göteborg, 1992.
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förpliktelser och restriktioner:

Miriam stod orörlig vid dörren till terassen och såg sig om. Vad skulle hon
göra? Hon hade redan diskat och sopat golvet ute i köket. Kanske kunde hon
sopa golvet härinne också? Jo, det kunde hon. Liksom golvet ute i entrén.
Och på toaletten... Jo. Det skulle hon göra. […] Tack och lov. Hon skulle
kunna ägna en hel timme åt att omsorgsfullt sopa hela sovsalen i konserthuset.
En hel timme då hon skulle slippa att gå ut. (s.372f)

Så länge Miriam sopar, gnider, diskar och dammar vet hon sin plats och har en identitet. Här ser vi 

tydligt  hur  de  omvårdande  praktikerna  möjliggör  en  subjektsposition  som havererar  utanför  de 

ramarna. Miriams jag ”konstrueras genom konkreta omvårdnadspraktiker och genom investeringar i 

sådana praktiker.”46 Miriam börjar att  identifiera  sig själv genom de sysslor  hon åtar  sig och de 

ansvarsområden som tillskrivs henne.

Detta beteende fortsätter när hon får flytta in hos rödakorssytern Hanna och tilldelas rollen 

som hembiträde och därefter får ansvaret för sin blivande make Olof och hans son Tomas. Olofs fru 

Marianne  dör  i  havandeskapsförgiftning  och  Miriam  blir  barnflicka  åt  den  lilla  pojken  och 

hembiträde åt Olof. Hennes kall blir att ta hand om barnet, hushållet och därmed också den sörjande 

mannen.  Här  skulle  man  kunna  säga  att  Miriams  liv  plötsligt  får  ett  syfte  och  en  port  till 

respektabilitet öppnas. Den lilla moderlösa pojken Thomas blir en symbol för hennes nya liv och ger 

det en mening: ”Och här satt hon, vem hon nu var, Miriam eller den halvt bortglömda Malika, i ett  

varmt rum, i en stor villa och höll ett barn i sin famn. Ett barn som hon redan älskade.” (s.151)

Skeggs menar att viljan att uppnå respektabilitet, strävan efter att uppnå ett familjeideal och 

det ständiga praktiserandet av vård och omsorg är företeelser som begränsar kvinnors liv men att de 

också kan upplevas positivt.47 Miriam är ett exempel på just detta. Hon reflekterar inte över sina 

rättigheter inom äktenskapet eller bilden av sig själv som en oklanderlig hustru och en god mor och i 

flera passager visar hon lycka över  sin omvårdnadsidentitet.  Hon är tacksam för att  möjligheten 

givits henne och för att Olof möjliggjort ett tryggt liv.48 Omsorgspraktikerna utgör en trygghet och 

under hennes första tid i Sverige skildras detta mycket positivt i romanen. Skeggs menar att ”[…] om 

det finns glädje att hämta i det som är förtryckande är det mycket lättare att inte lägga märke till de 

förtryckande inslag”.49 Hon menar vidare att genom att sträva efter den respektabla femininitetens 

egenskaper gavs kvinnorna (här Miriam) en särskild moralisk betydelse och ansvar som gav dem 

46 Skeggs 1997, s.92.
47 Ibid, s.69.
48 Denna tacksamhet bör givetvis problematiseras och jag vill påpeka att Miriams bakgrund och traumatiska upplevelser 

som föreligger hennes liv i Sverige självklart påverkar hennes förutsättningar till reflektion över sin subjektsposition.
49 Skeggs 1997, s.77.
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status,  egenvärde  och  glädje.50 Omsorgspraktikerna  behöver  alltså  inte  enbart  grundas  på 

tillfredsställandet av andras behov utan också på tillfredsställandet av det egna begäret. 51

Emma  Strollo,  forskare  vid  Tema  Genus  vid  Linköpings  universitet,  undersöker  i  sin 

avhandling  Det städade folkhemmet,  tyskfödda hembiträden i  efterkrigstidens Sverige (2013) hur 

tyska kvinnor upplever sin tid som hembiträden i Sverige efter andra världskriget. Hon beskriver hur 

kvinnorna ser på sin omvårdnadsposition som ett respektabelt  yrke och på grund av sin utsatthet 

betraktar sina arbetsgivare som sin enda trygghet.52 De ser positivt på yrket som hembiträde vilket 

har att göra med att de är beroende av sina arbetsgivare. Detta kan liknas med den position som 

Miriam antar.  Hon  har  inte  heller  något  skyddsnät  i  Sverige  och  därför  blir  yrket  och  hennes 

arbetsgivare, först Hanna och sedan Olof, hennes enda trygghet (värt att nämna är att Olof senare blir 

hennes  make).  En  koppling  kan  också  göras  till  det  faktum att  Miriam aldrig  ifrågasätter  sina 

rättigheter inom yrket och så småningom äktenskapet. Strollo menar att sexuella trakasserier inom 

yrket som hembiträde är vanligt men detta kan vi inte utläsa om Miriam råkar ut för.  Det existerar, 

menar hon, en normaliserad diskurs kring sexuella trakasserier i kvinnornas berättelser och detta kan 

kopplas till den normaliseringsprocess som också sker gällande Miriams förminskande av sig själv 

och av hennes egna behov samt att hon inte ställer några krav på sin relation. Skeggs skriver att 

känslan av att inneha rättigheter inte ingår i arbetarklasskvinnors kulturella kapital: ”Deras strukturer 

för  det  tänkbara  gjorde  det  inte  möjligt  för  dem  att  tänka  sig  att  de  hade  rätt  till  en  mängd 

företeelser.”53 Till denna försummelse av det egna jaget finns en stark koppling till skam. Miriam 

uttrycker på flera ställen i  romanen sin skamkänsla över  den position hon tilldelats och till  den 

skapas en känsla av tacksamhetsskuld. Dahl menar att skam är ”[…] det nödvändiga glidmedlet som 

den våldsamma process det innebär att förkroppsliga en respektabel femininitet kräver”.54

2.1.2 Ett respektabelt beteende

Vad som från början skildrades som Miriams försök att  finna trygghet och en ny identitet  leder 

småningom till en total reducering av det egna jaget och hennes egna behov. Hon gifter sig med Olof 

och hela hennes liv går ut på att vara en god mor och en rättmätig hustru. Hon hamnar i en förtryckt 

position och hela hennes existens kretsar kring maken och präglas av försiktighet och måttfullhet:

Hon fick inte vara arg, irriterad eller plågad, hon var tvungen – bokstavligen

50 Skeggs 1997, s.77.
51 Ibid, s.102.
52  Strollo, Emma, Det städade folkhemmet: tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige, Göteborg 2013.
53  Skeggs 1997, s.229.
54  Dahl 2011, s.117.
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tvingad! - att aldrig någonsin visa sina våndor för någon enda människa.
Hon fick inte irritera. Hon fick inte störa. Hon måste ta oändligt väl hand
om barnet som anförtrotts henne. Hon måste alltid le vänligt, tala med mjuk
röst och vara så snäll och följsam och intetsägande att ingen skulle komma
på tanken att köra ut henne på vägarna. (s.153)

Hon rör sig mycket försiktigt, pratar med låg röst, lagar lätt mat och ser till att inte störa då han sitter 

och arbetar på sitt rum. ”[Miriam] stannade framför den stängda dörren och satte ifrån sig brickan på 

det lilla bordet bredvid. Knackade lätt. Lyssnade. Knackade igen. 'Lunch', sade hon sedan med en 

dämpad stämma. 'Jag kommer med lunch...'” (s.158) Återhållsamheten och viljan att inte störa och 

vara i vägen visar sig också i alla andra rum hon rör sig i. Den går att koppla samman med kravet på  

intuition som ses som den yttersta omvårdnadsdispositionen för en respektabel femininitet.55 Vi kan 

också se Miriams försiktighet och måttfulla beteende som ett tecken på en känsla att inte ”höra till” 

de rum hon rör sig i. Ahmed menar att rum är färgade av de kroppar de varit bebodda av, i detta fall  

av  vita  kroppar.56 Dessa  vita  kroppar  bildar  ett  vanemässigt  rörelsemönster  i  dessa  rum  som 

främlingar inte har samma självklara tillgång till. Kanske kan det vara detta som gör att Miriam är 

extra eftertänksam i sina kroppsrörelser när hon rör sig kring Olof. Hon vill inte bli avslöjad och 

”utkörd  på  vägarna”.  ”Den som bråkar  riskerar  att  bli  avslöjad  och  jag  ville  verkligen  inte  bli 

avslöjad. Därför log jag, därför teg jag, därför ljög jag.” (s.146)

Det nämns ofta i romanen att Miriam är en ”flykting av god familj”. Detta är inte en identitet 

som hon själv skapar utan den görs av de människor med makt som finns omkring henne. Miriams 

jag och omvårdnadsidentitet legitimeras av bland annat Hanna.

Och det här är Miriam”, sa Hanna och lade huvudet på sned. Den lilla flyktingen
jag berättat om […] En söt och rar flicka. Duktig både på att laga mat och baka.
Och snart har hon läst in halva flickskolan. Som privatist, alltså. (s.55)

Över-  och  medelklasskvinnor  kunde  visa  på  sina  egen  respektabilitet  och  sitt  moraliska  ansvar 

genom  att  försöka  uppfostra  arbetarklasskvinnor  som  ansågs  vara  i  fara  på  grund  av  sin 

samhällsposition som förknippades med omoraliska egenskaper.57 Hannas uppfostran av Miriam kan 

ses som ett tecken på detta men det faktum att hon agerar ”räddare” av Miriam som flykting spelar 

också in. Hanna vill dock poängtera att Miriam inte endast är hennes hembiträde:

Jag har sagt till dig att du inte ska se dig själv som ett hembiträde. Du
är inget hembiträde. Du är en flicka från en god familj, som haft det

55 Skeggs 1997, s.111.
56 Ahmed 2011, s.135.
57 Skeggs 1997, s.78.
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svårt. Nu ska du vara hos mig i några år och lära dig allt som din mamma
inte fick möjlighet att lära dig. Uppförande. Artighet. Vanlig allmänbildning.
(s.39)

Detta att Miriam från början kommer från en ”god familj” är viktigt för Hanna. Detta skiljer sig 

något från Skeggs teori om att över- och medeklasskvinnor såg ett egenvärde i att hjälpa kvinnor från 

arbetarklassen.58 I Skeggs kontext skulle termen dock tolkas som en medeklass, men då motivet för 

Hannas uppfostran av Miriam också är av det ”räddande” slaget blir situationen mer komplex. Båda 

dessa faktorer  spelar in.  Ahmed pratar om fenomenet  att  göra en klassresa och använder  sig av 

begreppet ”klättra”. Hon skriver, i anslutning till Skeggs, att en kropp endast kan klättra genom att 

närma sig den vita borgerliga kroppens habitus och att detta klättrande kräver att personen besitter en 

sådan kropp eller åtminstone närmar sig den.59 Man skulle kunna se på Hannas vilja att lägga vikt vid 

Miriams  ursprung  från  ”en  god  familj”  att  möjliggöra  Miriams  ”passerande”  som  respektabelt 

feminin och därav också förenkla hennes anpassning till det svenska samhället. 

2.1.3 Den icke-respektabla femininiteten

Skeggs  beskriver  hur  avvikande  klasser  ofta  patalogiseras  och  förknippas  med  smittsamma 

sjukdomar, promiskuitet och barbari och tar upp Engels som exempel och hans påstående om att 

arbetarklassen  är:  ”en  fysiskt  degenererad  ras,  berövad  varje  spår  av  mänsklighet,  förnedrad, 

moraliskt och intellektuellt förkrympt till bestialitet”.60 Ofta använde man sig av djuriska metaforer 

och ett tydligt exempel på både den förfallna arbetarklasskvinnan och de ”djuriska främlingen” finns 

i romanen.

Dum fråga. Vem som helst kan se att det inte är bra med Krystyna.
Hon har inte kammat sig, inte knäppt kappan och hon har en bred
maska på sin strumpa. Alldeles över det långa ärret. Men Krystyna
verkar inte höra, hon haltar bara in i Miriams kök och drar efter andan.
(s.171)

Miriam står i sitt kök och sorterar sitt porslin när en främmande kvinna dyker upp. Hon beskrivs som 

”en kvinna med burrigt hår. En kvinna med vilda ögon”. (s.170) Som en motsats-gest drar Miriam 

genom sitt välordnade hår och kontrollerar sin frisyr. Detta gör hon för att visa på kontrasten mot det  

djuriska och sin legitimitet som feminint respektabel. Kvinnan står utanför altandörren och bankar 

hårt på glaset. Hon beskrivs som en galen människa, sinnessjuk, och rubbad och är också en flykting 

från  Ravensbrück.  Medan  Miriam  lyckats  tränga  bort  sitt  förflutna  och  passera  som  feminint 

58 Skeggs 1997, s.78.
59 Ahmed 2011, s.140.
60 Skeggs 1997, s.16.
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respektabelt  och därmed anpassat sig till  samhället,  med hjälp av Hanna och Olof, har Krystyna 

”blivit galen”. Hon pratar om att SS-soldaterna kommit till Nässjö för att hämta dem och när Miriam 

vägrar förstå blir hon aggressiv. Hon beskrivs som ett rovdjur som visar tänderna: ”Hon drar upp 

överläppen och blottar sina grå framtänder […]” (s.173) ”Plötsligt ser hon ut som ett djur. Ett vilt och  

väsande rovdjur med långa klor och vassa tänder. Livsfarlig.” (ibid) Krystyna klarar inte av minnena 

av sitt förflutna, blir psykiskt sjuk och hamnar på dårhus. Miriams sociala nät och kulturella kapital  

som skapats av Hanna och Olof tillsammans med uppgiften att ta hand om Thomas gjorde att hon 

inte gick samma öde till mötes. Den djuriska bilden är också vanlig att applicera på ”en främling” 

och på den icke-vita kroppen. Rasifierade kroppar, som exkluderades av ett europeiskt borgerligt 

ideal, beskrivs ofta inneha en primitiv, djurisk och ohämmad sexualitet.61

Miriams barnbarn Camilla fungerar också som en motpol mot den respektabla femininiteten 

som Miriam representerar och försöker leva upp till. Camilla är frånskild och ensamstående mamma 

med en halvlyckad studiebana. Hon är inte strukturerad och måttfull, organiserad och planerad. Hon 

har  inte  ett  välvårdat  hem eller  en  stadig  relation  utan  tänker  på  sig  själv  som ”våpig  som en 

tonåring”. (s.49) Hon reflekterar över sig själv och sitt moderskap och menar att: ”En god mor är ju 

en kvinna helt utan egna behov och Camilla vet inte hur man gör för att förneka sina egna behov. 

Åtminstone  inte  hur  man  samtidigt  ska  plugga  till  läkare  och  vara  snygg  och  smart  och 

modemedveten.” (s.49) Camilla har dessutom valt att inte leva ihop med sin sons pappa och detta har 

omgivningen svårt att förstå. Hon frågar Camilla vad Max (sonens pappa) egentligen betyder för 

Camilla och hon svarar: ”Sixtens pappa. Det är allt.” (s.144) Miriam säger att hon aldrig kommer att 

förstå varför hon inte vill leva tillsammans med den man hon har barn med och Camilla menar att  

hon försökt men att gnistan försvann: ”Vilken gnista?” (ibid) Miriams egen åtrå och sexualitet nämns 

inte någonstans i romanen och hon ifrågasätter aldrig sin relation till sin make. En egen vilja att 

uttrycka  sin  sexualitet  uteblir  vilket  kan  uppfattas  som  ett  tecken  på  Miriams  vilja  att  vara 

respektabel. Skeggs menar att ett rykte som respektabel och återhållet feminin till exempel kan kräva 

att  kvinnor  som  inte  naturligt  innehar  den  respektabla  femininiteten  konstruerar  en  okroppslig 

sexualitet. Detta kan leda till att kvinnor uppfattar sina kroppar som något skilt från dem själva och i 

behov av kontroll.62 ”Sexuell  praktik och respektabilitet  verkar  inte  gå  ihop med varandra,  utan 

väcker skam hos kvinnorna”.63 Detta kan vara en anledning till att Miriam aldrig pratar om sin egen 

lust och hennes svårighet att förstå vad Camilla menar med att åtrån mellan henne och sonens far har 

61 Se till exempel Laskar, Pia, Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet & njutningsnormer i  
sexhandböcker 1800-1920, Stockholm 2015, s.268.

62 Skeggs 1997, s.198
63 Skeggs 1997, s.198
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försvunnit.

En  annan  person  som  får  symbolisera  en  arbetarklasskvinnas  förfall  och  avsaknad  av 

respektabel femininitet är Olofs städhjälp, fru Karlsson. Trots att Miriam till en början arbetar som 

barnflicka och hembiträde åt Olof så är det inte hon som sköter om städningen. Olof har, vid sidan 

om Miriam, en städhjälp. Motivet till att Miriam inte ska behöva städa uttalas som att fru Karlsson 

städat huset i många år, redan på Olof föräldrars tid och att det därför inte finns någon anledning att  

ändra på det. Miriam har ”[…] nog att göra med mat, tvätt och barnavård.” (s.159) Olof har alltså,  

som herre i huset, inga förpliktelser utan får allt ordnat åt sig. Detta kan också eventuell läsas in som 

en markör för att Miriam är lite för ”fin” för att också städa hushållet och att utlämningen av denna 

hushållsliga syssla möjliggör hennes identitet som respektabelt feminin och så småningom hustru åt 

Olof. Det är inte säkert att han skulle ha gift sig med en kvinna som städat hans hem med tanke på  

tidens syn på klass och respektabilitet. Fru Karlsson fungerar som en symbol för arbetarklassen och 

dåtidens föreställningar om en arbetarklasskvinna. Hon frågar rättframt om hon inte kan få en kopp 

kaffe efter att hon städat klart och detta gör Miriam förvirrad. Hon pratar ohämmat om sitt liv och 

beter sig på ett sätt som Miriam inte alls är van vid. Bland annat doppar hon en kaka i kaffet och 

detta gör Miriam förskräckt: ”Miriam höll andan. Har inte Hanna sagt att det var fullkomligt omöjligt  

att doppa kakor i kaffet?” (s.161) Under fru Karlsson och Miriams samtal fungerar de som motpoler 

mot varandra. Fru Karlsson står för arbetarklasskvinnans gränslöshet och Miriam för måttfullheten: 

”Miriam rynkade pannan och tog en försiktig klunk av sitt eget kaffe.” (s.162)

2.2 Utseendet och omsorgen om kroppen

Hon skulle ju köpa mjölk. Alltså måste hon ha hatten på sig, för ingen riktig dam 
gick någonsin till mjölkaffären utan hatt, handskar och en liten handväska. Alltså 
plockade hon fram sin vita lilla stråhatt, den som Hanna köpt till henne förra 
sommaren, och ställde sig framför spegeln, granskade sig uppifrån och ner, nerifrån 
och upp. (s.61)

2.2.1 Att efterlikna och att utbildas

Miriams omvårdnadsidentitet kommer inte bara till uttryck i de praktiker hon utför. Något som är 

starkt sammanlänkat med dessa praktiker är omsorgen om den egna kroppen och vården av sitt yttre: 

”Att bli respektabel innebär att man visar upp femininitet genom sitt utseende och sitt beteende.”64 

64 Skeggs 1997, s.163f.
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Detta fungerar som ett kvitto på den respektabla femininiteten och Skeggs menar att ”hygien är ett 

starkt tecken på respektabilitet och på god omvårdnad. Omvårdnad måste ske i rätt inramning och 

denna är alltid hygienisk”.65 Omsorgen om sin kropp och medvetenhet om dess värde är alltså av 

största betydelse och detta syns tydligt i romanen. Skeggs menar att det är genom den så kallade 

femininitetsprocessen  som  kvinnor  könsbestäms  och  blir  särskilda  sorters  kvinnor  och  att 

femininiteten prövas i processer där kvinnor intar, prövar och förkastar olika femininitetspositioner.66

Det  finns  en  önskan  hos  arbetarklassens  kvinnor  att  slippa  positionsbestämmas  av  det 

vulgära,  patologiska,  smaklösa  och  sexuella  och  detta  menar  jag blir  väldigt  tydligt  i  romanen. 

Miriam ägnar sig ständigt åt att betrakta och ”härma” de vita kvinnorna runt omkring henne. Hon vill 

lära sig hur man beter sig för att uppfattas som respektabelt feminin och ett exempel på det är när 

hon under sin första tid i Sverige övar på minerna som rödakorssystrarna gör i karantänen. (s.354) 

Ahmed  skriver  att  härmandet  av  och  närmandet  till  en  annans  identitet   möjliggör  att  själva 

identiteten blir ett utbytbart föremål som trotsar egenskaperna och deras egentliga ramar. Hur ser 

man vit ut? Ahmed menar att subjektet måste arbeta och kämpa för att nå sin önskade identitet och 

att detta tar tid och kunskap.67 

Hanna fungerar som Miriams främsta lärare när hon kommer till Sverige och utbildar henne i 

hur hon ska sköta sig för att uppnå en respektabel femininitet.68 Hanna är en välbärgad dam från en 

fin  släkt  och  detta  tillsammans  med  hennes  roll  som  Miriams  ”räddare”  legitimerar  hennes 

auktoritära rätt att skola Miriam. Skeggs skriver att respektabilitet inbegriper en moralisk auktoritet 

och menar att ”[…] de som är respektabla besitter en sådan auktoritet, de som är respektabla gör det  

inte”.69 Alltså tillhör Hanna en viss grupp som betraktades som kapabla att vara moraliska, medan 

Miriam  inte  gör  det  och  därför  måste  kontrolleras  och  utbildas.  Skeggs  skriver  också  att 

respektabilitet  blir  en  egenskap  hos  medelklassindivider  (Hanna).  Detta  sattes  i  motsats  till  till 

exempel arbetarklassen som blir 'massifierad'”.70 Hanna fungerar alltså som en legitimerande faktor 

för Miriams pågående passerande som respektabelt feminin.

Ett exempel på detta är när Miriam vill göra sig fin inför Hanna. Hon hade borstat det långa 

svarta  hårsvallet  som äntligen växt ut  efter  tiden i  koncentrationslägren och ”[…] blött  den lilla 

luggen med sockervatten och omsorgsfullt format den i pannan”. (s.37) Hannas gensvar blir abrupt 

65 Ibid, s.106.
66 Skeggs 1997, s.157.
67 Ahmed 2011, s.56.
68 Hon fungerar också som en legitimerande faktor för Miriams omvårdspraktiker som jag nämner i föregående kapitel  

och upprepar detta här för att visa på hur hon också utbildar Miriam i att klä sig respektabelt.
69 Skeggs 1997, s.12.
70 Ibid, s.13.
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och avvisande och hon menar att Miriams utseende är vulgärt och att det får henne ”[…] att se ut  

som en zigenare”. (ibid) Från och med detta uttalande blir det väldigt tydligt för Miriam att  den 

romska kulturen står för något fult och ociviliserat och till varje pris måste döljas. Skeggs skriver i  

sin avhandling också om ras i förhållande till klass där Hannas uttalande om den romska identiteten 

som  ”farlig,  hotande  och  patalogisk”  hänger  enligt  Skeggs  ihop  med  respektabilitet.  ”I 

respektabiliteten ingår  omdömen som har  att  göra med klass,  ras,  kön och sexualitet,  och  olika 

grupper  särskiljs  genom  eras  möjligheter  att  ge  upphov  till,  motsätta  sig  och  uppvisa 

respektabilitet.”71 Miriams avvikande etnicitet  gör att  respektabiliteten blir  svårare att  uppnå och 

därför måste hon anstränga sig extra mycket för att göra sig respektabel. Hon måste överkompensera 

för sitt yttre. Skeggs skriver om hur arbetarklasskvinnor hela tiden måste investera i sin femininitet 

och  att  dessa  investeringar  kan  öppna  vägar  till  respektabiliteten  och  för  att  kunna  framföra 

femininitet  måste  de  se  feminin  ut  och  vara  det.72 Utseendet  och  uppförandet  är  alltså  starkt 

sammankopplade för att uppnå den respektabla femininiteten. Skeggs anser att arbetarklasskvinnor 

inte har så många alternativ för att uppnå en respektabel femininitet. Hon menar att om man har en  

begränsad  tillgång  till  kulturellt  och  ekonomiskt  kapital  så  försvåras  vägen  till  respektabel 

femininitet vilket vi kan se i romanen då Miriam hela tiden överkompenserar och överinvesterar i sin 

kvinnoroll.

Jag vill också betona Hannas konstaterande om att Miriam ser vulgär ut då hon klär upp sig  

efter det mode hon anser vara vackert. Just anspelningar på vissa utseenden kopplade till sexualitet är 

centralt i Skeggs undersökning och som nämnts tidigare kopplas ofta arbetarklasskvinnor ihop med 

smaklöshet  och  oanständighet.  Att  uppnå  en  respektabel  femininitet  innebär  att  veta  skillnaden 

mellan att se bra ut och se vulgär ut, mellan att se feminin ut och att se sexig ut.73 Det går också att 

göra en koppling till  icke-vita kroppar som ofta sexualiseras i motsats till  den vita kroppen som 

symboliserar återhållsamhet. Det avvikande ”[…] utgör något annorlunda, spännande och åtråvärt 

knutet till egenskaper som dessa ”andra” förväntas besitta och förkroppsliga”.74 Denna exotisering av 

”de andra” skapar ofta åtrå och avstånd där annorlundaheten framstår som begärlig och attraktiv. 

Detta  skapar  i  sin  tur  en  process  där  sexualisering  och  begär  hänger  ihop  med  idéer  om  det 

annorlunda och det främmande, vilket illustrerar hur kön och sexualitet formas i relation till ras och 

även klass.75 När Miriams kropp uttrycker en femininitet som Hanna anser vara annorlunda, så är det 

71 Skeggs 1997, s.11.
72 Ibid, s.161.
73 Ibid, s.166.
74 Lundström, Catrin, ”Rasifierat begär. De Andra som exotiska”, ur Om ras och vithet i det samtida Sverige (2012) 

s.195.
75 Ibid, s.191. 
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både att kroppen uttrycker en lägre klass och att den uttrycker ett ideal tillhörande en annan ras som 

spelar in i att den anses vara vulgär. ”Smaken av skillnad” väcker en känsla av fara. En känsla som 

också  kan  vara  tilldragande  i  andra  kontexter  och  väcka  det  som  Catrin  Lundström  kallar  ett 

rasifierat begär.76 Detta begär går dock inte att skönja i romanen.

2.2.2. Kroppsideal och kläder

För att bygga upp en känsla av självständighet med hjälp av kläder menar Skeggs att det krävs en 

särskilt slags konsumentkunskap. En respektabel femininitet uttryckt i kläder innebär att man som 

kvinna bör veta var kläderna ska inhandlas, vilka plagg som ska köpas och hur de ska bäras samt vid  

vilka  tillfällen  olika  plagg passar.77 Jag vill  här  betona  vikten av  den samhälleliga  kontext  som 

romanen utspelar sig i, alltså 40- och 50-talet i Sverige. Det kan vara värt att nämna hur synen på 

kvinnans kropp ser ut vid den tiden och vilka ideal som var önskvärda att uppnå. Gertrud Lehnert, 

professor vid institutionen för konst och media vid Universitetet i Potsdam, har forskat kring modets 

historia  i  sin  bok  Modets  historia  under  1900-talet (2000).78 I  början  av  40-talet  var  modet 

fortfarande präglat av kriget och utmärks av materialbrist och det enkla, måttfulla och sparsamma 

hyllas.79 Runt 1947 kommer en ny svängning inom modevärlden och ett feminint, överdådigt, kurvigt  

mode ersätter de enkla raka siluetterna. Den kvinnliga kroppen hyllas och kjolarna ska vara vida, 

midjorna  smala  och  höfterna  breda.  Detta  nya  kroppsideal  anknyter  till  1800-talets  syn  på 

idealkvinnan som spröda kvinnor som inte behövde arbeta utan tillbringade dagarna med att i lugn 

och ro göra sig vackra. Kvinnan ska vara i hemmet och ägna sig åt konsumtion för att synliggöra  

männens välstånd.80 Det är i en sådan kontext Miriam rör sig i och denna kvinnosyn präglar hennes 

sätt att klä sig för att uppnå en respektabel femininitet. 

Jag  vill  här  ställa  frågan:  Vilken  kropp  och  vilka  kläder  är  det  jag  beskriver  här  ovan? 

Beskrivningen  av  de  olika  kroppsidealen  och  synen  på  idealkvinnan  är  taget  från  en  historisk 

kontext.  En  vit  historisk  kontext.  Ahmed  beskriver  världen  som  en  produkt  av  kolonialismen. 

Kroppar formas av kolonialismens historier: ”[V]ilket gör denna värld vit, och gör den till en värld 

som ärvs eller redan är given före individens ankomst till  den. Detta är den välbekanta världen, 

vithetens värld, […] redo för vissa slags kroppar och som gör att vissa saker hamnar inom räckhåll 

för dem.”81 Miriams vilja att  uppnå en respektabel femininitet  försvåras av hennes ursprung som 

76 Lundström 2012, s.191.  
77 Skeggs 1997, s.166.
78  Lehnert, Gertrud, Modets historia: under 1900-talet, Könemann, Köln, 2000.
79 Ibid, s.41.
80 Ibid, s.43.
81 Ahmed 2011, s.131.
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medför  att  hon  kodas  som främling.  Däremot  innehar  hennes  kropp  vissa  möjligheter  att  ändå 

”passera som” vit då hon, i ett svenskt sammanhang, ändå innehar en kropp som inte är icke-vit.82

 När Miriam kommer till Sverige har hon mycket lite kunskap om de klädkoder som finns. 

När hon efter tiden i karantänen blir utbjuden av en ny bekantskap är hon osäker på sin klänning:

Hon hade fått en ny klänning så sent som i morse och visste inte riktigt
vad hon tyckte om den. Var den snygg? Eller var den bara konstig?
Den var mönstrad i olika nyanser av grått och blått mot vit botten, det
var ett mönster som inte föreställde någonting alls, varken blommor
eller prickar eller stjärnor, bara små kluttar av färg. Men den satt bra. 
(s.379)

Ebba, den nya bekantskapen, bekräftar klänningen när hon ser Miriams osäkerhet och menar att den 

är modern. När de sedan ger sig ut i staden och ner på torget och Ebba säger att de ska titta på kläder 

så frågar Miriam oförstående: ”Varför det?” (s.380) Hon har aldrig tidigare varit inne i en affär men 

förstår att det tydligen är viktigt att klä sig bra och gå till en klädaffär då och då för att vara som 

andra  svenska  kvinnor  (läs  respektabelt  feminina  svenska  kvinnor).  Skeggs  menar  att  det  krävs 

kvinnlig kompetens för att fatta rätt beslut när det gäller inköp av kläder. 83 Ahmed diskuterar likhet   i 

förhållande till hur kroppar orienterar sig i olika rum och menar att ärva vitheten medför också att vi  

ärver vissa sakers nåbarhet, det som blir oss givet och som vi automatiskt får tillgänglighet till. Det 

som blir oss tillgängligt kan vara fysiska objekt men också stilar, möjligheter, strävanden, tekniker 

och vanor. Ofta pratar man om likhet i förhållande till  familjen som är grundad på ”likhet” och 

”delade  attribut”.84 De kroppar  som inte  faller  inom ramen för  dessa premisser  blir  automatiskt 

gjorda till främlingar. Diskussionen om likhet blir intressant gällande Miriam då hon strävar för att 

uppnå likhet men hela tiden blir påmind om sitt romska arv. Hon beskrivs som ”mörk i synen” (s.67) 

och på flera platser i romanen påpekas Miriams mörka hårsvall. Hon tänker ibland på att det varit så 

mycket lättare om hon varit mer lik sin omgivning. Hon tänker på Ebba som så vacker ”med sina 

stora  grå  ögon  och  det  blonda  lockiga  håret.”  (s.379)  och  menar  att  det  utseendet  ”  skulle  ha 

förändrat mycket”. (ibid) Den ”mörka synen” försvårar att Miriams kropp kodas som vit i en svensk 

kontext, i den vita världen.

Vi  kan  också  se  hur  olika  attribut  fungerar  som symboler  för  respektabilitet  i  romanen. 

Väskan och hatten  fungerar  som tecken  på  hur  en  respektabel  kvinna  ser  ut  och  beter  sig  och 

möjliggör målet att nå den respektabla femininiteten för Miriam. Hatten har historiskt fungerat som 

82 Se förklaring av Den svenska vitheten i Hübinette, Tobias mfl, s.27.
83 Skeggs 1997, s.166. 
84 Ahmed 2011. s.132.
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ett tecken på social status och omkring 1900 fodrade etiketten att en dam inte lämnade huset utan 

hatt. Detta förändrades sedan något på 20-talet för att på 40- och 50-talet återigen bli en norm. Ingen 

kvinna vågade sig ut utan en hatt på huvudet.85 Detta var en markör för den respektabla femininiteten 

och ville man klä sig helt respektabelt skulle handskar, skor och handväskor matcha.86 Miriam lär sig 

snabbt vilka olika normer som bör följas:

Hon skulle ju köpa mjölk. Alltså måste hon ha hatten på sig, för ingen riktig dam 
gick någonsin till mjölkaffären utan hatt, handskar och en liten handväska. Alltså 
plockade hon fram sin vita lilla stråhatt, den som Hanna köpt till henne förra 
sommaren, och ställde sig framför spegeln, granskade sig uppifrån och ner, nerifrån 
och upp. (s.61)

Hatten skyddar Miriam mot blickar och antaganden om att hon inte hör till den sociala kontexten och 

de normer som äger rum i dessa. När hon går till mjölkaffären så ser hon hur tre unga män på ett  

lastbilsflak och hur dessa med aggressiv ton tilltalar en man ute på gatan. Hon förstår att det handlar 

om att dessa män är ute och jagar ”tattare” och kvinnan i mjölkbutiken tycker att Miriam ska vänta 

med att gå ut på gatan: ”Och man vet ju inte vad de kan få för sig när de ser någon [Miriam] som är 

så mörk i synen som lilla fröken. De kan ju börja inbilla sig att fröken också är tattare.” (s.67) När  

detta  uttalas  av  kvinnan  i  butiken  beskrivs  det  hur  Miriam  lägger  sin  hand  på  handväskan: 

”Bomullsvanten var skinande vit och väskan bara en aning repad.” (s.67) Återigen återfinner vi en 

passage där vantarna och väskan får stå för den feminina respektabiliteten som skyddar Miriam mot 

”avslöjanden”, ett icke-passerande. Trots att hon är ”mörk i synen”.

Miriam går vid ett  tillfälle  ut  med hunden Nippon utan att  sätta  på sig sin hatt  och sina 

handskar och detta upplever hon som väldigt obehagligt. Hon känner sig blottad och utan någon 

sköld mot sin identitet. Hon bestämmer sig efter detta för att

[…] i fortsättningen skulle hon se till att ha både hatt och handskar när hon
gick ut. Det var det bästa sättet att låta dem tro att hon var en flicka
av god familj. Flyktning, visserligen, men ändå en flicka av god familj.
Ingen skrek någonsin efter flickor av god familj. Ingen jagade dem
heller. Utanför koncentrationslägren, alltså. (s.76)   

2.2.3 Att ”passera som” respektabelt feminin och att inte göra det

Miriam lyckas alltså att passera som ”en välartad flicka från en fin familj” (läs som en vit kropp och 

som  medelklass)  vid  flera  tillfällen  då  hon  anammar  de  respektabla  koder  som  tillhör 

85 Lehnert 2000, s.10.
86 Ibid, s.44.
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femininitetsprocessen. Ovanstående exempel från mjölkaffären är en av dem. Också när hon träffar 

sin blivande man, Tandläkare Olof Adolfsson, för första gången får vi veta hur hennes yttre gör det 

möjligt att passera som respektabelt feminin:

 Hon rätade på ryggen och slängde en hastig blick på sig själv i spegeln innan
hon öppnade dörren. Prydlig. Inte tal om annat. Håret välkammat, ren vit blus
med holkärmar och en snygg blommig kjol. Hon hejdade sig ett ögonblick.
Hon såg nästan modern ut. Som om hon verkligen var en svensk flickskoleflicka. 
(s.92f)

Intressant är dock att detta ”passerande” inte alltid fungerar. Vad är det då för mekanismer som spelar  

in för att ibland kunna ”passera som” respektabelt feminin och ibland inte? Miriam är återigen är ute 

på promenad med Hannas hund Nippon och hamnar mitt i en aggressiv folkmassa som är på väg mot 

Östra Torget och de kvarter där många av stadens romer var bosatta.87 När hon plötsligt står mitt i 

tumultet försöker hon så obemärkt som möjligt ta sig därifrån. Hennes vilja är att kunna röra sig i  

samhället utan att betraktas som en främling. ”Inga hastiga rörelser nu. Inte vända ryggen till och 

börja springa, för då skulle kanske någon av de hundratals unga männen på torget få syn på henne 

och börja springa efter.” (s.116f) Hon går därifrån och har sin hatt i handen när hon möter fem unga 

män på en sidogata. ”Om hon bara hade satt på sig hatten! Om hon inte hade varit så dum att hon inte 

hade tagit sig tid att sätta på sig hatten! Kunde hon sätta på sig den nu? Nej. Det skulle se löjligt ut 

att försöka få på den medan hon gick.” (s.119) Hatten, som symbol för den respektabla femininiteten, 

är nu inte där och detta ökar Miriams osäkerhet. Männen vänder sig om då Miriam passerat: ”Öh! 

Du!  Stumpan!  Varför  har  du  så  bråttom?”  (s.120)  Själva  uppmärksammandet  grundar  sig  i  det 

faktum att hon är en ensam kvinna. Detta i kombination med hennes rasifierade kropp och hennes 

hår  som  ”är  ovanligt  mörkt”  leder  till  misstänksamhet,  ett  avslöjande  och  därmed  ett  ”icke-

passerande”, och till  frågor om hon inte är tattare. ”Eller zigenare? Är du det? Är du zigenare?” 

(ibid) och efter detta blir hon misshandlad. Miriam upplever detta som mycket obehagligt och efter  

händelsen blir  hon ännu mer övertygad om att göra allt  som krävs för att passera obemärkt och 

uppfattas som respektabelt feminin. 

87 Se förklaring av ”Tattarkravallerna i Jönköping 1948” i fotnot 7.
24



3. ”En gemensam kropp” 

Detta var alltså Sverige. Ett litet land utanför världen, ett land dit kriget
aldrig hade nått, dit krigen kanske aldrig någonsin skulle kunna nå. Här
hade alla barn hela kläder, alla kvinnor rosor på kind, alla män blå blick
och blyga, men sällsynta leenden. Trähusen som de for förbi var rödmålade
kyrkorna vita och och städerna små. (s.345)

4.1 Upplevelser av att vara en främling i det svenska samhället idag

Miriam är hela tiden medveten om sin position och det faktum att hon aldrig riktigt kommer att passa 

in: ”I hela sitt liv hade hon burit tyngden av att vara en främling, en utomstående, en som egentligen 

inte hörde till.” (s.43) Går det att komma ifrån denna känsla? Går det att bortse från sin icke-vita  

kropp i en vit kontext? Går det att komma ifrån känslan av att alltid vara en främling? Jonas Hassen 

Khemiri skriver i sin artikel ”Bästa Beatrice Ask” i Dagens Nyheter88 om sina upplevelser av att 

befinna sig i en rasifierad kropp. Han beskriver hur hans svenska identitet alltid ifrågasätts och om 

hur hans pappas svettiga hand om det svenska passet i innerfickan till kostymen överförts till honom. 

Trots att det var hans fars största rädsla: att känslan av utanförskap skulle gå i arv. ”När man ser ut 

som vi  så  måste  man alltid  vara  tusen  gånger  bättre  än  alla  andra  för  att  inte  bli  nekad.”  Den  

rasifierade  kroppen  begränsar  dess  handlingsutrymme  i  en  vit  värld.  Att  ständigt  bli  granskad, 

fördömd och misstänkliggjord och därmed kämpa för att vara respektabel: ”Och vi försöker spela 

normala,  vi  anstränger  oss  för  att  använda  ett  maximalt  okriminellt  kroppsspråk.  Gå  normalt, 

Beatrice.”89 Han beskriver den rasifierade identiteten som en ”gemensam kropp” fylld av fördomar 

och redan antagna positioner och om upplevelsen att inte få vara en individ utan att bli massifierad.

Sayna  Behdadi,  skriver  på  den  antirasistiska  plattformen  Rummet,90 om  hur  han  som 

rasifierad hela sitt  liv känt ett utanförskap och hur han tillsammans med andra icke-vita kroppar 

kämpar för att passa in i vithetsnormen: ”Rasifierade personer kämpar. Vi plattar och bleker vårt hår, 

rakar våra kroppar, genomgår näs- och ögonlockskirurgi. Jag dömer inte dem som gör det. Vi kämpar 

för att passa in i den vita normen.”91 Hur han än gör så finns kroppen där. Kroppen som är kodad 

med fördomar och förutfattade meningar. Jennifer Larancuent skriver på samma plattform om hur 

också hon har kämpat hela sitt liv för att passa in i vithetsnormen:

88 Khemiri Hassen, Jonas, ”Bästa Beatrice Ask”, Dagens Nyheter 2013-03-13 hämtad från:
http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask/

89 Ibid. 
90 Se www.rummets.se
91  Behdadi, Sayna, ”Hur jag än gör är kroppen där”, Rummet 2014-07-26 hämtad från:

http://rummets.se/blog/hur-jag-an-gor-ar-kroppen-dar/
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Jag pluggade, försökte att inte använda fel ord, försökte passa in. Med
privilegiet av min ljusa hud tänkte jag att om jag bara kastade av mig
de där “blatte-attributen” skulle jag passa in. Men överallt jag gick var
jag fortfarande bara en blatte. En representant för en grupp så stor att vi
omöjligt kan vara homogena. Ändå förväntas vi svara för varandra:
Varför beter ni er så, varför tycker de så, varför kan ni inte bara vara nöjda?
Hur ska vi kunna nöja oss med att ständigt se karikatyrer av oss själva?92

Och historierna slutar inte här. De är bara några av alla texter och skildringar av hur rasifierade  

kroppar  upplever  sitt  främling-  och utanförskap i  en vit  värld.  Dessa  texter  och skildringar  kan 

många känna igen sig i. Liksom många känner igen sig i viljan att uppnå respektabilitet. I viljan att  

leva upp till det kvinnoideal som äger rum i vår tid. Den femininitet som Ulrika Dahl beskriver som 

”[…] den som inte dansar utan att vara uppbjuden eller äter innan någon sagt varsågod, den som inte  

sväller  och som inte  tar  plats  med varken sin storlek eller  sina  begär,  den  som gör  allt  för  att 

tillfredsställa  andra men som aldrig lyckas.  Lagom”.93 Detta  kan vi  känna igen i  skildringen av 

Miriams liv. Vi kan känna hennes tålamod och vemod, hennes ångest och hennes rädsla. Kanske 

känner vi igen fenomenet att reducera oss själva till obefintlighet och också viljan att passa in, vara 

rätt,  vara  respektabel.  Miriam  symboliserar  ett  förtryck  som  icke-vita  kroppar  känner  i  vita 

samhällskontexter.  Hon  symboliserar  den  fångenskap  en  kvinna  kan  känna  inom  sin  tilltänkta 

könsroll. Hon blir en metafor för den ofrihet en kvinna kan känna i ett äktenskap och i en modersroll. 

Hon är  en  litterär  gestalt  nedpräntad  på  papper  men hennes  historia  är  aktuell  och  den  finns  i 

verkligheten. 

92   Larancuent, Jennifer, ”Jag tänker tala för mig”, Rummet 2014-01-27 hämtad från:
 http://rummets.se/blog/jag-tanker-tala-for-mig/

93  Lundberg, Emma, ”Att vara smal och respektabel”, Ottar, 11-09-15 hämtad från: 
 http://www.ottar.se/artiklar/att-vara-     smal-och-respektabel  
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4. Sammanfattande diskussion
Min avsikt med denna uppsats har varit att analysera hur respektabel femininitet skapas i och skildras  

genom  huvudkaraktären  i  romanen  Jag  heter  inte  Miriam.  Jag  har  också  undersökt  hur 

huvudkaraktären upplever sitt främlingskap i de rum hon rör sig i.94 Detta har jag gjort genom att 

angripa texten med en närläsande, intersektionell metod och genom att använda mig av teoretiker 

inom  ämnena  femininitet,  respektabilitet,  vithet  och  främlingskap.  Här  har  forskaren  Beverley 

Skeggs, som forskar kring arbetarklasskvinnors respektabilitetssträvan och Sara Ahmed, som kritiskt 

granskar vithetsstudier och vithetens hegemoniska förhållande till makt, varit särskilt viktiga för min 

analys.  Begreppet  respektabel  femininitet  har  jag  förhållit  mig  till  genom  att  koppla  Skeggs 

forskning  om  respektabilitet  i  en  modern  femininitetsdiskurs  till  teorier  om  ras,  vithet  och 

främlingskap.

I det inledande kapitlet i analysen undersöker jag hur Miriam strävar efter att utföra olika 

omsorgspraktiker  för  att  uppnå en respektabel  femininitet  och därmed en subjektposition.  Dessa 

praktiker utgörs av en klinisk omvårdnad av hemmet, om sin make och sin son. Alltså en verksamhet 

som äger rum i den privata sfären och sällan hamnar utanför detta rum. Viktigt att nämna här är den 

historiska kontext Miriam verkar i och som alltså starkt präglas av ett hemmafruideal och som skapar 

ramen  för  respektabilitet.  Samtidigt  som  Miriams  jag  konstrueras  genom  konkreta 

omvårdnadspraktiker och genom investeringar i sådana praktiker så skapar de också trygghet och 

mening. Vi kan tydligt se hur Miriam städar och visar omsorg om sin familj för att slippa tänka på 

sitt förflutna och därmed också ta itu med sin rädsla. Detta, tillsammans med skamkänslan över sitt  

förflutna och en tacksamhetsskuld, kompenserar det faktum att  Miriam reducerar sig själv till att 

endast vara till för sin make. Hela hennes liv går ut på att vara en god mor och hustru och därmed 

blir hon sin egen förtryckare. 

Miriams omvårdnadsidentitet  legitimeras hela tiden av de människor med makt som finns 

runt omkring henne. Skeggs menar att över- och medelklasskvinnor (läs Hanna) kunde visa på sina 

egen respektabilitet och sitt moraliska ansvar genom att försöka uppfostra arbetarklasskvinnor som 

ansågs  vara  i  fara  på  grund  av  sin  samhällsposition  och  med  dess  förknippade  omoraliska 

egenskaper.95 Detta fenomen blir väldigt tydligt i romanen. Vi kan också se hur Miriams beteende är 

präglat av måttfullhet och total kontroll. Hon rör sig mycket försiktigt, pratar med låg röst och är 

återhållsam i sin framtoning. Detta är ett tecken på respektabel femininitet som kräver ett återhållet  

94  Läs med en icke-vit kropp i vita rum.
95  Skeggs 1997, s.78.
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kroppsmönster  och  som också  kan kopplas  samman med kravet  på  en  kvinnlig  intuition,  vilket 

innebär en känsla av att läsa av andras behov och reducera sina egna.96 Ahmed menar att ett sådant 

beteende är ett uttryck för en känsla av att ”inte höra till” och att de rum Miriam rör sig i är färgade  

av  de  kroppar  de  varit  bebodda  av,  i  detta  fall  av  vita  kroppar.97 Dessa  vita  kroppar  bildar  ett 

vanemässigt rörelsemönster i dessa rum som främlingar inte har samma självklara tillgång till.

Vidare kan vi se hur den icke-respektabla femininiteten görs i romanen och exemplifieras 

utifrån tre  olika  kvinnor,  den ”djuriska  främlingen” Krystyna,  barnbarnet  och  den ensamstående 

mamman Camilla  och  arbetarklasskvinnan fru Karlsson.  Gemensamt  för  dessa  tre  är  att  de  alla 

symboliserar  den  icke-respektabla  femininiteten  och  dess  egenskaper.  Krystyna  beskrivs  genom 

djuriska metaforer som är en vanlig karikatyr för både arbetarklasskvinnan men också för icke-vita 

kroppar. Hon beskrivs som galen, aggressiv och ovårdad. Camilla lever inte upp till den respektabla 

bilden av en kvinna då hon fött barn utanför äktenskapet och dessutom hävdar sina egna behov trots 

att hon har banr. Hon ställer dessutom krav på de kärleksrelationer hon ingår i och beskrivs som 

ostrukturerad,  oplanerad  och  oorganiserad.  Fru  Karlsson  personifierar  motsatsen  till  det 

återhållsamma beteendet och är ”rättfram”, pratar ohämmat och beskrivs som gränslös. Alla dessa 

personlighetsdrag och beteenden är motsatsen till den respektabla femininiteten som Miriam står för 

och som är måttfull, självuppoffrande och hämmad.

Vidare  har  jag  konstaterat  att  förutom  omvårdnadsidentiteten  och  det  återhållsamma 

beteendet  är  Miriams  kontroll  av  sitt  yttre  och  sin  kropp  viktig  för  att  uppnå  en  respektabel 

femininitet.  Miriam lägger  stor  vikt  på  att  klä  sig  respektabelt  och  hon  betraktar  och  försöker 

efterlikna sin omgivning. Hon vill lära sig av de vita kvinnor som finns runt omkring henne hur hon 

uppnår en respektabel femininitet. Hannas position som vit  medeklasskvinna (läs en respektabelt 

feminin kvinna) ger henne legitimitet att utbilda Miriam i hur hon ska föra sig och klä sig. Skeggs 

menar att de kvinnor som anses vara respektabla innehar en moralisk auktoritet och därmed ses som 

individer  medan  arbetarklassen  och  icke-vita  kroppar  ”massifieras”.98 Miriam  strävar  efter  den 

respektabla femininiteten och därmed också en individualitet. För att uppnå detta gäller det också att 

veta skillnaden mellan att se bra ut och att se vulgär ut, mellan att se feminin ut och att se sexig ut,  

menar  Skeggs.  En  arbetarklass-  samt  en  rasifierad  identitet  sexualiseras  ofta  och  det  gäller  att 

uttrycka ”den rätta femininiteten” och därmed uppnå respektabilitet.

Den värld Miriam rör sig i är kodad vit och är till för vita kroppar. Den historiska kontext 

96  Ibid, s.111.
97  Ahmed 2011, s.135.
98  Skeggs 1997, s.13.
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med dess rådande kvinnoideal, läs 50-talet, är inte till  för alla kroppar och Ahmed beskriver hur 

”vithetens  värld”  är  redo  för  vissa  slags  kroppar  och  begränsar  avvikande  kroppars 

handlingsutrymme och möjligheter till respektabilitet. Miriam kämpar med att uppnå en respektabel 

femininitet och gör det med vissa hämmande förutsättningar. Processen försvåras i och med hennes 

ursprung men hennes kropp har ändå möjlighet att ”passera som” respektabelt feminin. Ahmed pratar 

om likhet och hur kroppar som inte innehar likhet faller utanför ramarna för dessa premisser och blir 

kodade som främlingar. På flera ställen beskrivs hur omgivningen ser på Miriam som ”mörk i synen” 

och hur hennes ”mörka hårsvall” blir ett kroppsligt tecken som skvallrar om olikhet. Miriam strävar 

därför efter att gömma dessa drag och klipper bland annat håret i page och rakpermanentar det. Här 

blir det också tydligt att olika attribut hjälper Miriam att ”passera som” respektabelt feminin. Hon går  

aldrig ut utan hatt,  vilket i  den tidens idealdiskurs är viktig för respektabiliteten.  Hatten skyddar 

Miriam mot blickar och antaganden om att hon inte hör till den sociala kontexten. Den underlättar 

hennes ”passerande som” respektabelt feminin och hon måste ta extra mycket hänsyn till detta då 

hon befinner sig i en icke-vit kropp. I romanen beskrivs också hur Miriam vid ett tillfälle inte lyckas 

att ”passera som” respektabelt feminin och vid detta tillfälle har hon inte hatten på sig och befinner 

sig i en hotfull kontext där en folkmassa är ute på gatorna för att jaga romer. Som ensam rasifierad i 

en vit massa pekas hon ut och lyckas inte ”passera som” norm. 
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