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Résumé 

Dans cette thèse, nous analysons la représentation de la deuxième génération d’immigrés racialisés, des
personnes métisses et des adoptés transnationaux dans la littérature nordique contemporaine. Le travail est 
une thèse par articles incluant une contextualisation théorique.
Le premier article « Demi norvégien, véritable étranger » (2017) est une analyse du roman de Maria Navarro
Skaranger Alle utlendinger har lukka gardiner (2015) dans une perspective postnationale. Le deuxième r
article « Yahya Hassan, un Cervantès moderne » (2018) nous amène au Danemark, et est une lecture du 
recueil éponyme de Hassan (2013), et propose une lecture alternative de l’œuvre dans la tradition
picaresque. Le troisième article « Adrian Perera et l'art des poèmes de basanés » (2018) est une analyse du 
receuil de Perera, White Monkey (2017), qui ouvre des discussions sur la blanchité, la non-blanchité, le
racisme et la racialisation dans la Finlande d'aujourd'hui. Le quatrième article « Se réveiller en suedi 
» (2019) est une lecture littéraire du premier EP d’Erik Lundin « Suedi » (2015) et se concentre sur le thème
de l’entre-deux dans un contexte suédois. Enfin, le cinquième article « Je n'écris pas sur moi, j'écris sur vous
» (2021) présente quatre motifs itératifs dans une douzaine d'ouvrages et met en perspective la littérature de 
postmigration comme phénomène transnordique contemporain.
Nos résultats incluent des réflexions autour des thèmes de l'identité, du conflit générationel, du racisme et de
la blanchité hégémonique, de l'effet d'authenticité et du jeu avec le(s) lecteur(s) implicite(s). Sur la base de 
ces résultats, nous proposons la reconnaissance de la littérature de postmigration.

Mots-clés : Littérature nordique; Postmigration ; Immigrés de deuxième génération ; Métis; Adopté
transnational; Entre-deux ; Théorie critique de race et de blanchité.

Summary

In this thesis, we analyse the representation of racialized second-generation migrants, mixed-race persons 
and transnational adoptees in contemporary Nordic literature. The work is an article-based dissertation 
including a theoretical contextualization.
The first article “Half-Norwegian, Real Foreigner” (2017) is an analysis of Maria Navarro Skaranger’s novel
Alle utlendinger har lukka gardiner (2015) from a postnational perspective. The second article “Yahya r
Hassan, a modern Cervantes” (2018) brings us to Denmark, and is a reading of Yahya Hassan’s eponymous 
debut poetry collection (2013), and proposes an alternative reading of the work in the picaresque tradition. 
The third article “Adrian Perera and the art of wog poems” (2018) is an analysis of Perera’s poetry suite
White Monkey (2017), which opens up discussions on whiteness, non-whiteness, racism and racialization in
today’s Finland. The fourth article “To wake up as suedi” (2019) is a literary reading of Erik Lundin’s first 
EP “Suedi” (2015) and focuses on the theme of betweenship in a Swedish context. Finally, the fifth article “I 
don’t write about me, I write about you” (2021) presents four major iterating motifs in a dozen works and 
sheds light on the aspect of postmigration literature being a trans-Nordic phenomenon in contemporary 
Nordic literature.
Our results include reflections around the themes of identity, generation conflict, racism and hegemonic
whiteness, the effect of authenticity and the game with the expected reader(s). Based on these findings we
propose the acknowledgement of a new literary phenomenon that we call postmigration literature.

Keywords : Nordic literature; Postmigration; Second-generation migrant; Mixed-race; Transnational
adoptee; Betweenship; Critical race and whiteness theory.



5Postinvandringslitteratur i Norden Maïmouna Jagne-Soreau 2021

ENGLISH SUMMARY 
POSTMIGRATION LITERATURE IN THE NORDICS

The literary representation of non-whites born  
and raised in the Nordic countries.

In the thesis Postmigration literature in the Nordics, I analyse the rep-

resentation of racialized second-generation migrants, mixed-race per-

sons and transnational adoptees in contemporary Nordic literature. The 

thesis is an article-based dissertation consisting of five peer-reviewed 

scholarly publications with a theoretical contextualization also provided. 

In the theory chapter, I present how books depicting racialized charac-

ters have been read and scholarly analysed in the past. The review of the 

existing Nordic studies includes the appearance of the term “migrant lit-

erature” and “migrant author”, perspectives on multilingualism and mul-

ticulturalism, and readings with a trans- and postnationalism viewpoint. 

Furthermore, I account for a shift in academic practices with the emer-

gence of so-called race and whiteness studies in a Nordic context, before 

I briefly discuss reading traditions with regard to adoption literature. Fi-

nally, I widen the scope of my study by presenting the German notion of 

postmigrant studies.

Later in this introduction chapter, I present and develop the dif-

ferent concepts and theories I based my analyses on, including a thor-

ough definition of what I call the postmigration generation: a genera-

tion born and raised in the Nordic countries, but racialized because of 

its non-whiteness. I take up specific concepts of race and whiteness stud-

ies, such as Sara Ahmed’s hegemonic whiteness (2008), Magnus Nilsson’s 

idea of exotic ethnicity as a capital (2010) and the Swedish notion of be-
tweenship (mellanförskap, Arbouz 2012): a neither-nor dialectic and al-

ternative to depictions of double belonging and postcolonial concepts of 

e.g. in-betweenness, hybridity and third space. Additionally, I give some 

background to the literary notions I develop in my analyses, including the 

discussion on authenticity, autobiography and performative biographism
(Haarder 2004), the role of the implicit reader, and the use of satire, irony 

and carnivalism (Bakhtin 1965) in literature.
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The analysis part itself consists of five articles, of which four are in-

dividual case studies, whereas the fifth is an overview article referring to 

a dozen additional publications. The first article “Half-Norwegian, Real 

Foreigner” (2017) is an analysis of Maria Navarro Skaranger’s novel Alle 
utlendinger har lukka gardiner (2015) from a postnational perspective, 

which throws light on the Norwegian handling of the depiction of the 

postmigration generation. The second article “Yahya Hassan, a modern 

Cervantes” (2018) brings us to Denmark, and is a reading of Yahya Has-

san’s eponymous debut poetry collection (2013), and proposes an alter-

native reading of the work in the picaresque tradition. The third article 

“Adrian Perera and the art of wog poems” (2018) is an analysis of Perera’s 

poetry suite White Monkey (2017), which opens up discussions on white-

ness, non-whiteness, racism and racialization in today’s Finland. The 

fourth article “To wake up as suedi” (2019) is a literary reading of Erik 

Lundin’s first EP “Suedi” (2015) and focuses on the theme of betweenship 

in a Swedish context. Finally, the fifth article “I don’t write about me, I 

write about you” (2021) presents four major iterating motifs in a dozen 

works and sheds light on the aspect of postmigration literature being a 

trans-Nordic phenomenon in contemporary Nordic literature.

I conclude this dissertation by summarizing the five main findings 

of my analyses and by discussing a characteristic aesthetic when reading 

literary depictions of the postmigration generation. My results include 

reflections around the themes of identity, generation conflict, racism 

and hegemonic whiteness, the effect of authenticity and the game with 

the expected reader(s). Based on these findings I propose the acknowl-

edgement of a new literary phenomenon that I call postmigration lit-

erature. I argue that this new term fills a gap in Nordic contemporary 

literary studies and offers a much-needed alternative to racializing 

readings and analyses.

KEY WORDS:

Nordic literature, Postmigration, Second-generation Migrant, Mixed-Race,  

Transnational Adopte, Betweenship, Race and Whiteness studies.
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Tack till professor Andrew Nestingen och kollegor vid Universi-

ty of Washington. De tog emot mig med öppna armar när jag kom vid 
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olika forskningsprojekt.

Tack till docent Tobias Hübinette och docent Moritz Schramm som 

förhandsgranskade min avhandling, men också annars har utgjort ett in-

tellektuellt, teoretiskt och metodologiskt stimulerande sammanhang.

Tack till redaktörerna för respektive tidskriftsnummer och antolo-

gin där mina artiklar publicerades och stort tack till alla språkgranskar-

na som genom åren orkat korrekturläsa mina mer eller mindre begripliga 
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1
INLEDNING

Our existence today is marked by a tenebrous sense 
of survival, living on the borderlines of the ’present’, 
for which there seems to be no proper name other 
than the current and controversial shiftiness of 
the prefix ’post’: postmodernism, postcolonialism, 
postfeminism…

 (Homi K Bhabha, 1994)

Våren 2015 avslutade jag min sista magisterkurs i nordisk litteratur vid 

Helsingfors universitet, en praktisk och mångsidig kurs, då det nämli-

gen gällde att lära sig skriva litterär kritik och andra journalistiska texter. 

Som del av en övning om debattartiklar blev alla ombedda att läsa Yahya 

Hassans debut: en eponym diktsamling som kommit ut ett par år tidigare. 

Tanken var sedan att skriva en debattartikel, dela den på en plattform med 

de andra kursdeltagarna och läsa allas bidrag innan man skulle komma 

till kursen och diskutera tillsammans gången därpå. Jag gjorde övningen 

med glädje och var särskild nöjd med valet av verket som jag tyckte var 

mycket inspirerande. Men när jag väl lämnade in min uppgift och läste de 

andras kände jag skam och pinsamhet: jag hade tydligen helt missförstått 

dikterna. Medan jag hade skrivit flera sidor om hur jag hade skrattat vid 

läsningen av samlingen och tyckte att Hassan påminde om Voltaires Can-

dide med sina ironiska inslag och sitt upplysta sätt att kritisera samhället, 

hade alla de andra nio kursdeltagarna skrivit allvarligt om svårigheterna 

med islam och invandring, patriarkalt våld, bidragsfusk och förortspro-
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blematik i Danmark. När jag under följande föreläsning fick argumentera 

för mina tankar blev mina medstuderande först lite skeptiska. De flesta 

verkade nämligen undra om det var rätt att läsa texten ironiskt. Själv an-

såg jag att jag inte hade missförstått någonting, och att varken jag eller 

de andra studerande hade skrivit något fel, utan bara det faktum att jag 

såg någonting i texten som de andra inte såg – vilket jag tyckte var synd 

då det handlade om den roligaste och bästa biten av samlingen! Efter den 

kursen bestämde jag mig för att hitta ett sätt att synliggöra denna dolda 

sida av litteraturen, inte minst eftersom jag hade hittat flera andra lik-

nande exempel som hade lästs och recenserats på allvar medan jag tyckte 

mig se en stark humor bakom det hela. Jag började samtidigt formulera 

hypotesen att det var min egen ståndpunkt som icke-vit läsare som gav 

mig möjlighet att på ett annat sätt identifiera texter med manipulerande 

grepp riktade till en vit implicit läsare; oftast saker täckta med ett lager 

av ironi.

Alla de verk i fråga jag hittat hade faktiskt det gemensamt att de be-

nämnts som ”invandrarlitteratur” skriven av ”invandrarförfattare”. När 

jag läste vidare om kategorin återkom bland annat Jonas Hassen Khemi-

ris debutroman Ett öga rött (2003), ett verk som  – det slog mig då – jag 

faktiskt hade läst några år tidigare vid Paris-Sorbonne när jag lärde mig 

svenska, och som presenterades av läraren som ett autentiskt exempel 

på ”hur invandrarna talar och lever i Sverige”. Till lärarens försvar hade 

boken riktigt nog marknadsförts för att vara ”den första romanen skriven 

på tvättäkta Rinkebysvenska [...] språket lät som när man ’sänker ner en 

mikrofon’ i valfritt invandrarområde.” (Khemiri 2006, 28), medan kriti-

ker kommenterade att ”det är tur att den svenska lektören hjälpt Jonas 

med språket, annars skulle det vara svårt för svenska läsare att ta till sig 

det” (af Kleen 2006). Problemet här är dock att varken Khemiri eller Has-

san någonsin invandrade, utan de är både födda och uppvuxna i Sverige 

respektive Danmark, och har gemensamt att de gått författarskolan och 

skriver ironiskt om att vara brun i dagens Norden, och där föddes idén om 

att forska om saken. Därtill kan man nämna att Khemiris mor är svensk, 

medan hans far är tunisisk, vilket egentligen placerar honom i gruppen 

”blandade” (mixed-race på engelska). Hassans föräldrar å andra sidan är 

båda födda i ett flyktingläger i Libanon, vilket gör sonen till en ”andra-
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generationsinvandrare”. Ändå sammanblandas båda dessa tillstånd, och 

i tillägg ser man också i kategorin ”invandrarförfattare” transnationellt 

adopterade såsom Maja Lee Langvad eller Astrid Trotzig. Utöver homo-

geniseringens problematik har jag dessutom svårt att tro på att den sociala 

determinismen och arv skulle vara tillräckligt starka argument idag för 

att kunna stämpla Khemiri och Hassan som invandrarförfattare här. Inte 

minst eftersom i stället för att skriva ett autentiskt vittnesmål från exil-

livet i förorten valde båda författarna att hitta på sitt eget poetiska språk 

i sina respektive debutverk i vilka huvudkaraktären också är född och 

uppvuxen i Norden. Det faktum att författarna skulle spela med andras 

projiceringar och förväntningar om invandrarverkligheten lät däremot 

som ett lockande spår i mina öron, som åtminstone kunde börja förkla-

ra ironins närvaro i texterna. Att samma projiceringar och förväntningar 

skulle förblinda läsaren som tittar på texten i fråga kunde vara början på 

en valid hypotes. På samma sätt som jag i de flesta finländska butiker ge-

nast tilltalas på engelska på grund av min bruna hudfärg och trots att jag 

nog talar finska, undrar jag hur mycket ett arabiskt klingande namn, en 

författarintervju med fokus på föräldrarnas invandring eller bara en bild 

på en icke-vit författare på verkets pärm väcker associationer och begrän-

sar textens budskap innan den ens börjat levereras? Hur kan man då befria 

litteraturen från rasifierande fördomar och främja vettigare läsningar? 

Syftet med denna avhandling är att ta ett konkret steg mot ett lämp-

ligare läsningssätt när det gäller litteratur som gestaltar icke-vithet. I stäl-

let för att se invandrarna, icke-vita och andra etniska minoriteter som es-

sentialiserade homogena grupper i majoritetsbefolkningens marginaler, 

bestämde jag mig för att rama in mitt forskningsarbete specifikt kring 

den litterära gestaltningen av den speciella situationen av att rasifieras 

och betraktas som invandrare1 i sitt hemland – någonting som i dagens 

Norden typiskt gäller andra (och ibland tredje) generationens invandrare, 

blandade, samt transnationellt adopterade: de jag kallar postinvandrings-

generationen. Trots att jag kommer att föreslå att vi sätter fokus på böck-

erna och gestaltningen av postinvandringsgenerationen genom litterära 

karaktärer i stället för att fokusera på författarnas etniska bakgrund, är 

jag medveten om begränsningen som en sådan kategori som postinvand-

ring medför. Därför vill jag också påpeka att tankegången är pragmatisk 
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snarare än idealisk. Medan jag helst skulle vilja lämna bort alla slags pre-

fix och tala om ”litteratur” utan värderingar, besvarar min forskning å 

andra sidan ett förmodligen tidsbegränsat men påfallande litterärt feno-

men, samt de olika akademiska tolkningar detta gav upphov till. Jag ser 

därför mitt arbete som förhoppningsvis endast tillfälligt relevant i och 

med att dess inaktualitet skulle innebära dess – och samhällets – fram-

gång, genom befrielsen från samtliga tankars bojor.

Innan jag sätter igång med själva avhandlingen och tidigare forsk-

ning vill jag gärna från början understryka tre viktiga utgångspunkter:

1. Jag talar om vithet och icke-vithet och därmed om begreppet ras, men 

jag avser detta som en föränderlig social konstruktion knyten till en 

kontext (vs ett biologiskt och essentialistiskt tillstånd). Jag föredrar 

det explicita begreppet ras i stället för ordet etnicitet eller kultur i och 

med att det inte är dessa jag intresserar mig för utan den diskrimine-

ring och annat som en kontextuell icke-vithet kan medföra ( jfr Sarah 

Mazouz 2020).

2. För att lägga fram min argumentation kommer jag att behöva gå 

fram och tillbaka mellan författaren och dennes verk, men i slutän-

dan menar jag att det är huvudkaraktärens livssituation i ett verk som 

knyter en bok eller inte till kategorin postinvandringslitteratur, inte 

författarens bakgrund (därför kan en vit författares verk liksom Jo-

hanna Holmströms Asfaltänglar (2013) falla in i kategorin, lika väl 

som en bok skriven av en författare som faktiskt har invandrat, så 

länge historien handlar om en karaktär som tillhör postinvandrings-

generationen).

3. Jag är egentligen inte intresserad av att diskutera postinvandringsge-

nerationens faktiska gränser: huruvida en åldersgräns behövs för den 

1,5 generation2 som ska räknas med eller om nationella minoriteter 

också borde vara med, och i så fall vilka. Tanken att tala om postin-

vandringslitteratur är snarare att komma post-tanken om en så kallad 

invandrarlitteratur när det inte handlar om invandring, och i stället 

fokusera på det egenartade i textens utformning när det gäller gestalt-
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1

Även vissa nationella minoriteter 

som samer och romer blir offer 

för samma sak, men jag valde att 

i denna avhandling fokusera på 

invandringsföljd. 

2

1,5 generation: ”individ som har 

barndom og eventuelt tidleg 

ungdom i heimlandet, medan 

store delar av oppveksten og sku-

legangen har skjedd i innvandrar-

landet” (Kongslien 2002, 248). Se 

terminologins sammanfattning i 

del 4. Teoretisk bakgrund /Pos-

tinvandringsgenerationen.

ningen av en i Norden uppvuxen person som rasifieras. Jag förnekar 

inte heller relevansen i att tala om invandringslitteratur parallellt 

med postinvandringslitteratur i och med att invandringen nog fortfa-

rande är ett pågående fenomen som också präglar litteraturen på sitt 

sätt. Däremot vill jag lyfta fram problematiken i att idén om icke-vita 

blivit en automatisk synonym för invandrare, och försöker i stället 

föreslå begreppet postinvandringslitteratur för att beteckna den spe-

cifika litterära kategorin av berättelser om icke invandrade icke-vita.
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2 
TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel kommer jag att presentera de olika forskningsperspekti-

ven ur vilka den typen av texter som jag intresserar mig för har analyse-

rats. För tydlighetens skull understryker jag härmed att jag inte kommer 

att redovisa för hela forskningen om exempelvis invandrarlitteratur, 

utan redovisar för flera olika forskningsfält endast från och med den 

tid som litteraturen om icke-vita födda och uppvuxna i Norden tas upp 

och analyseras. 

Meningen med detta är att jag föreslår tanken om en postinvand-

ringslitteratur som svar till en bestämd tidigare forskning som själv vin-

ner på att kontextuellt förankras. Trots att problematiken är mindre än 

tjugo år gammal i Norden har nämligen stora förändringar hunnit ske 

vad gäller frågor om invandring och integration bland annat. Dessa för-

ändringar har inte bara skett demografiskt, politiskt, sociologiskt och 

legislativt, utan också terminologiskt, vilket oundvikligen har påverkat 

forskningen i grunden. Från den färgblinda anti-rasistiska tendensen att 

bortse från hudfärg för att i stället tala om etnicitet och minoriteter, vil-

ket resulterade i diskussioner om ”invandrar- och minoritetslitteratur” 

har litteraturvetarna även hunnit bli besatta av tanken om mångkultura-

lism och flerspråkighet. I brist på begrepp och bättre termer valde några 

att använda postkoloniala läsningsstrategier, medan andra började inse 

problemet med att essentialisera nationen och fokuserade sina läsningar 
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på det. Parallellt är det också kritisk ras- och vithetsteori som blygt bör-

jat prägla analyser, medan man i dag slutligen ser en diskussion om det 

”postmigranta” i Danmark, ett perspektiv som uppkom via Tyskland. 

Alla dessa mångartade forskningsperspektiv ger bakgrund till min egen 

forskning, och jag kommer därför opartiskt hänvisa till de olika läsnings-

försök som knutits till mitt material, nu i kontextualiseringssyfte. I resul-

tatdelen av avhandlingen återkommer jag sedan till kritisk dialog med de 

olika mer eller mindre problematiska analystendenserna. 

Efter kontextualiseringen av denna bakgrund kommer jag också 

att redovisa för forskningen om de specifika skönlitterära texter som jag 

analyserar i mina artiklar. 

2.1 Invandrar- och minoritetslitteratur

Några av de första forskare som forskat om litteraturen om icke-vita 

födda i Norden har placerat sitt arbete under beteckningen invandrar- 
och minoritetslitteratur (alternativt även migrantlitteratur som ibland 

använts som synonym, medan det andra gånger syftar till diasporalitte-

raturen skriven på författarens modersmål [Trotzig 2005, 110]). En av 

pionjärerna som kartlade fältet i Norden är Satu Gröndahl. I egenskap 

av redaktör för Litteraturens gränsland: invandrar- och minoritetslitte-
ratur i nordiskt perspektiv (2002), byggde hon upp antologin i tre delar: 

”invandrar- och minoritetslitteraturer i ett övergripande perspektiv”, ”de 

historiska eller territoriella minoriteternas litteraturer i Norden” och 

”de nya invandrargruppernas litteraturer” (2002, 13). Antologin bjuder 

på mångsidiga aspekter och inkluderar bidrag om bland annat samisk, 

kvensk, grönländsk, tornedalsk och finlandssvensk litteratur å ena sidan 

och kurdisk, persisk, polsk och grekisk litteratur m.m. å andra sidan. 

Antologins (för?) breda omfattning orsakade dock en rad besvär 

från bidragsgivarnas sida, och Gröndahl beaktar i introduktionen svårig-

heten med att få alla med i samma projekt. Inte minst benämningen mi-
noritetslitteratur förefaller som problematisk för en del ( jfr bl.a. Thisted 

och Mazzarella), medan det därtill lär finnas oenigheter när det gäller 

den teoretiska bakgrunden, och i synnerhet angående användningen av 

postkoloniala begrepp i en nordisk kontext:
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Även om Rantonen och Savolainen nämner att en analys av de 

nordiska förhållandena och minoriteterna kanske mer borde 

utgå ifrån ett ”etniskt” än ett ”postkolonialt” perspektiv, är 

många från postkolonial teoribildning hämtade synsätt ändå 

applicerbara på de nordiska minoriteternas, och även på in-

vandrarnas kulturer. (ibid., 19).

Rantonen och Savolainen hänvisar nämligen i sitt bidrag till tendensen 

att använda en postkolonial forskningsapparat så fort man identifierar 

dikotomier såsom majoritet/minoritet, vit/svart, vi/de osv. De menar 

emellertid att det i Norden kunde vara mer relevant att fokusera på ”det 

etniska”, ett ord de också poängterar bara är en etnocentrisk eufemism 

för icke-vithet. De kommer dock fram till att ”the focus on ethnicity is a 

relatively recent phenomenon in Nordic literary studies and it can also 

be intertwined with postcolonial analysis.” I brist på bättre teorier har 

därmed den största delen av den tidigare forskningen använt Homi K 

Bhabhas postkoloniala begrepp såsom in-betweenness, hybridity, third 
space, mimicry osv. (Rantonen och Savolainen 2002, 72-73).

Verksam i antologin, men annars också pionjär i Norge är Ingeborg 

Kongslien som skriver ur ett mer allmänt perspektiv om ”innvandrarlitte-

ratur i Norge” (senare varierar hon även med termen ”mångkulturell lit-

teratur” (Kongslien 2005)). Hon introducerar ett tiotal författare med ut-

omeuropeisk bakgrund (samt tjecken Michael Konůpek) som alla skriver 

på norska om invandringsrelaterade erfarenheter. Kongslien behandlar 

författare av såväl första som andra generationen och talar därtill om den 

”1,5 generation […:] individ som har barndom og eventuelt tidleg ungdom 

i heimlandet, medan store delar av oppveksten og skulegangen har skjedd 

i innvandrarlandet” (Kongslien 2002, 248). En som lämpligt faller in i 

den kategorin är exempelvis Khalid Hussain, som med sin omtalade de-

but Pakkis (1986) anses vara den första utomeuropeiska författaren som 

skrev på norska. Kongslien konkluderar att det i invandrarlitteratur i Nor-

ge finns tolkningsmönster, vilka skulle vara litterära karaktärer som blir 

”representantar for innvandrargruppene innanfor det norske samfunnet” 

och som porträtterar sina individuella erfarenheter, sin syn på majoritets-

befolkningen samt tolkning av ackulturationsprocesser (ibid., 253). 3
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Trots den hårda motreaktion som begreppet invandrarlitteratur 

har fått sedan den första antologin och det sätt som den definieras på av 

Gröndahl et al., kan det nämnas att det ändå publicerades en ny antologi 

år 2018 som går i samma linje som den första med titeln Migrant and Li-
terature in Finland and Sweden. Också där inkluderas bidrag av icke-in-

vandrade författare såsom Johannes Anyuru (Heith 2018, 141), Astrid 

Trotzig (Ahokas 2018, 166) och Jonas Hassen Khemiri (Rantonen 2018, 

187). Trots den mötta kritiken försvarar redaktörerna (Heith, Gröndahl 

och Rantonen) fortfarande användningen av kategorin och menar att 

det är absolut viktigt och relevant att tala om invandrarlitteratur då den 

”forms a body of literature which transforms national literatures in both 

Finland and Sweden by introducing new perspectives, themes and mo-

des of writing.” (2018, 15). 

2.2 Flerspråkighet och mångkulturalism

Tre år efter Gröndahls första antologi publicerades essäsamlingen Orienta-
lism på svenska (Moa Matthis ed., 2005) i vilken författaren Astrid Trotzigs 

bidrag ”Makten över prefixen” blev en vändpunkt för belackarna av begrep-

pet invandrarlitteratur. I sin essä beskriver Trotzig hur hon det senaste året 

systematiskt blivit inbjuden tillsammans med Johannes Anyuru och Jonas 

Hassen Khemiri till paneldiskussioner med ”det så kallade mångkulturella 

samhället som tema”, någonting som hon menar är tecken på en fördomsfull 

rasifiering av icke-vita författare i och med att detta görs oberoende av det 

egentliga författarskapet och oavsett om författarna faktiskt har invandrat 

eller ej. Hon analyserar att den enda orsak till att hon bjuds in i samman-

hanget måste vara hennes icke-vithet, i och med att som adopterad är båda 

hennes föräldrar svenska och att hon ”har ingen dubbel kulturell identitet, 

[… och] är uppvuxen i en homogen, etniskt svensk medelklass-/villaförort” 

(Trotzig 2005, 106). Därtill poängterar hon inkonsekvensen i att exempel-

vis den i Sverige födde (men bruna) Johannes Anyuru skulle räknas som 

invandrarförfattare, medan den invandrade (men vita) Sigrid Combüchen 

inte gör det (ibid., 108). Trotzig fördömer begreppet invandrarförfattare 

och anklagar det för att vara homogeniserande, marginaliserande och ska-

pande av ett ”etniskt filter” vilket begränsar våra läsningar. 
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Vidare tar Magnus Nilsson i sin bok Den föreställda mångkulturen. 
Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa (2010) som utgångspunkt Trotzigs 

idé om hur ”(’exotisk’) etnisk identitet [har gjorts] till ett centralt begrepp 

för tolkning av litteratur” (Nilsson 2010, 16). På samma sätt som Trotzig 

menar Nilsson att begreppet invandrarlitteratur bygger på rasistiska och 

essentialiserande premisser, vilka enligt honom kan knytas till Sveriges 

självbild som en ursprungligen vit och monokulturell nation, någonting 

som skulle ha förändrats av invandringen, vilket resulterade i mångkultu-

ralism. Han poängterar emellertid att nationens kulturella homogenitet är 

konstgjord och en historisk fiktion: ”det har helt enkelt aldrig funnits några 

samhällen utan etniska, regionala, språkliga, religiösa etc. skillnader” (ibid, 

19). Med hänvisning till Benedict Anderson (1983) menar han att det är vår 

föreställning om monokultur (och i förlängningen mångkultur) som orsakar 

såväl ”reduktionistisk kultursociologi” som ”identitetspolitisk lässtrategi, 
enligt vilka litterära texter av författare med ’exotiska etniska identiteter’ 

betraktas som uttryck för – och manifestationer av en strävan efter erkän-

nande av – just dessa identiteter” (2010, 26). Medan detta medför allvarliga 

negativa konsekvenser för litteraturen och icke-vita författare (inklusive 

felaktiga tolkningar och förstärkning av en rasistisk litterär kanon), hävdar 

Nilsson emellertid att ”exotisk etnicitet” har förvandlats till en tillgång för 

vissa författare med tanke på det växande intresset för just mångkulturen, 

icke-vithet och identiteter. I enlighet med Bourdieus tanke om kulturellt 

och symboliskt kapital föreslår Nilsson idén om ”det etniska kapitalet” som 

någonting efterlyst och uppskattat i dagens litterära fält (ibid, 45). Efter en 

analys av bland annat Khemiris och Bakhtiaris debutnoveller och reception 

konkluderar Nilsson att det inte finns någon invandrarlitteratur som sådan, 

utan att kategorin är en problematisk konstruktion från kritikens sida. 

Några år efter Den föreställda mångkulturen skriver Nilsson till-

sammans med Wolfgang Behschnitt den teoretiska och metodiska in-

ledningen till antologin Literature, Language and Multiculturalism (ed. 

Behschnitt et al. 2013). Fortfarande skeptiska till ordet invandrarlittera-

tur föreslår de i stället termen “multicultural literature” 

”Multicultural literature” [is] here used as an umbrella term 

for a heterogeneous group of partly overlapping literary phe-
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nomena, which all have been subjected to theoretical and 

political controversies in recent years, such as ”immigrant li-

terature”, ”allochtoon literature”4, ”minority literature”, ”mul-

tilingual literature”, ”post-colonial literature”, ”migration li-

terature”, etc.” (Behschnitt och Nilsson 2013, 6).

På så sätt menar de att man kan sammanföra ett brett spektrum av olik-

artade texter med stora variationer, men ändå kring den röda tråden att 

litteraturen i fråga ”expresses or manifests the deviance of the author’s 

identity from the cultural norm, and that its aim is to gain recognition for 

this identity.” (ibid, 7)5. De anser att trots att denna dikotomi är proble-

matisk i och med att den förstärker tanken av en norm och därmed margi-

nalisering, är det också på grund av samma dikotomi som mångkulturell 

litteratur finns som fenomen. 

Meningen med antologin är att först undersöka mångkulturell littera-

tur nationellt (i och med att den implicita normen här är nationen), för att 

sedan fundera på ett internationellt perspektiv och jämföra situationen i 

Skandinavien (här dock bara Sverige och Danmark) och Nederländerna. De 

menar att fenomenet mångkulturell litteratur tydligt är internationellt, men 

diskussionen, retoriken och teorin bör undersökas nationellt och kontex-

tuellt. Detta inte minst när det gäller den akademiska forskningen och hur 

exempelvis postkoloniala diskurser används i Sverige i samband med forsk-

ning om minoritetslitteratur (i synnerhet samisk litteratur), vilken senare 

också klumpats ihop med invandringslitteratur ( jfr Gröndahls och Wende-

lius forskning vid Uppsala universitets Centrum för multietnisk forskning 

– sedan 2010: Hugo Valentin Centrum). I antologins analysdel sätter de oli-

ka bidragen fokus på flerspråkighetens diskursiva konstruktioner och nät-

verk6, inklusive bland annat användningen och betydelsen av transspråkig 

praxis (Translingualism Leonard 2013, 148) och så kallat lokalt ”multi-eth-

nic youth language”7 i litteraturen och hiphop. Behschnitt et al. konkluderar 

att flerspråkiga texter inte alltid kan läsas som fiktiva representationer av en 

social verklighet och inte heller som återspegling av författarens egentliga 

språkkunskaper, utan att flerspråkighet i mångkulturell litteratur oftast an-

vänds som en textuell strategi och experiment som resulterar i ett ifrågasät-

tande av hegemoniska språk och kulturer (ibid, 334–335).8
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2.3 Trans- och postnationalism

I den fortsatta problematiseringen av språket och majoritetskulturen fo-

kuserar en annan del av forskningen på frågan om nationen, definitionen 

av den nationella litteraturen och hur berättelser om bland annat icke-vi-

ta utmanar dessa. Elisabeth Oxfeldt i Romanen, nasjonen og verden. 
Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv (2012) närmar sig ämnet 

genom olika litterära exempel och föreslår en komparativ omläsning ur 

ett postnationellt perspektiv: ”Termen postnasjonal rommer et perspek-

tiv som er postnasjonsbyggende, som i høyere grad er nasjonskritisk og 

nasjonsproblematiserende, men som likevel ivaretar et nasjonalt perspek-

tiv fremfor et allment eller universelt.” (2012, 18). På det sättet menar hon 

att exempelvis Khemiris Montecore (2006) är ett gott exempel på ”motfor-

tellingar fortalt fra et minoritetsperspektiv” (2012, 17), en berättelse som, 

långt ifrån att vara kulturellt marginell, snarare omdefinierar den svenska 

litteraturen inifrån. Med en postkolonial läggning skapar den ett interna-

tionellt perspektiv på det nationella och illustrerar Europas (och Sveriges) 

maktförhållanden gentemot ”de underordnedes” andra (ibid, 281).

I samma linje fokuserar Lönngren et al. på problematiken av meto-

disk nationalism i Rethinking National Literatures and the Literary Canon 
in Scandinavia (2015) och förespråkar för sin del ett transnationellt per-

spektiv som utgångspunkt. Tanken med antologin är att ifrågasätta ställ-

ningen hos de så kallade ”’alternative’ literatures […] for example, migra-

tory, minority, and queer literatures” gentemot de etablerade nationella 

litterära kanonerna i Norden, och vidare analysera deras betydelse i byg-

gandet av de nationella identiteterna (ibid. ix). I antologins första del “Key 

Concepts and Theoretical Reflections” bidrar Olli Löytty med artikeln 

“Immigrant literature in Finland. The use of a literary category” i vilken 

han återkommer till användningen av termen invandrarlitteratur när det 

gäller litteratur skriven av invandrare och/eller andra generationen (utan 

åtskillnad). Han redovisar för en tävling som han var med och arrangera-

de år 2008 i Finland: ”Mikä ihmeen uussuomalainen” (”What on Earth is 

a New Finn?”). Tävlingens villkor och den antologi som den resulterade 

i liknar mycket ”Nye stemmer”, en tävling som organiserades år 2006 i 

Danmark av Berlingske Tidende och Gyldendal för ”alle med anden etnisk 
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og kulturel baggrund” ( jfr Leonard 2008). I sitt bidrag går Löytty i dia-

log med Nilssons kritik av begreppet och kategorin invandrarlitteratur. 

Han lyfter fram konsekvenserna av att idén om invandring problematiskt 

betraktas som ny i Finland och uppmanar det litterära fältet till “a reflex-

ive approach”, men liksom Gröndahl försvarar och konkluderar han att 

”It is clear that there is a certain need for the concept of ”immigrant lite-

rature” not only among readers who are curious to know more about the 

way immigrants witness society but also among scholars interested in the 

cultural and linguistic encounters.” (2015, 72). Löyttys konklusion här är 

mycket typisk för det som kan betraktas vara den första (och hittills främ-

sta) vågen av forskning om de icke-vitas litteratur i Norden.

2.4 Kritisk ras- och vithetsteori 

Ett försök till en mindre exotifierande läsning hittar vi hos exempelvis 

Evelina Stenbeck, som i sin avhandling Poesi som politik: aktivistisk po-
etik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad (2017) fokuserar på 

poesins performativitet och politisk aktivism hos de svenska poeterna 

Anyuru och Farrokhzad. I sin analys tar hon upp språket, textens medi-

alitet och materialitet, och hon poängterar att identitet, migration och 

rasifiering är en central tematik i de båda undersökta författarskapen, 

men menar att detta egentligen bara är en tillfällighet och inte orsa-

ken till att hon valde detta material (2017, 14). Hon berör begreppen 

performativ biografism och självetnografi medveten om problematiken 

att rasifierade författare oftast reduceras till sin biografi (ibid. 58), och 

hon är noga med att inte använda begreppet ”invandrarförfattare” eller 

”invandrarlitteratur”. I stället närmar hon sig problematiken med post-

koloniala begrepp som bland annat förkroppsligande, och tar även upp 

ras och vithetsfenomenologin med hänvisningar till både Sara Ahmed 

och Frantz Fanon. Detta görs i synnerhet i kapitel fyra, ”Inordning i vit-

hetens hegemoni – Farrokhzads Vitsvit”, i vilket Stenbeck undersöker 

konflikterna mor-dotter samt kroppsspråk, och hon hävdar att Vitsvit 

synar den hegemoniska, internaliserade vita blicken (ibid. 141).

En liknande utgångspunkt tar Kristina Leganger Iversen, som i 

Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju 
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samtidige skandinaviske diktbøker (2018) gör en analys av Vitsvit i sam-

ma riktning, det vill säga mot bakgrund av (post)kolonialitet och ras- 

och vithetsteori. Avhandlingen ingår som en del av forskningsprojektet 

ScanGuilt vid Oslo universitet och är en undersökning av bland annat 

vithet (och därigenom icke-vithet) i förhållande till nationen. Av de sju 

diktsamlingar som analyseras är det Farrokhzads och Yahya Hassans 

som är av särskilt intresse för mitt perspektiv, och jag återkommer skilt 

till Iversens läsning av Hassans debut (se Specifika textanalyser).

I det relativt nya landskapet i den nordiska forskningen om 

icke-vithet utgör annars Tobias Hübinettes forskning och inte minst 

boken Att skriva om svenskheten: studier i de svenska rasrelationerna 
speglade genom den icke-vita svenska litteraturen (2019) en klar milstol-

pe. Studien befinner sig i korsningen mellan litteratursociologi, litterär 

analys och kritisk ras- och vithetsteori, även om det bara är i den se-

naste forskningstraditionen som Hübinette själv placerar sitt arbete. I 

denna hittills enda kvantitativa studie av litteratur på svenska av den 

icke-vita i Sverige sedan 1969 till idag ingår över 500 titlar – som in-

kluderar fiktions- och prosatexter, bidrag och artiklar i skönlitterära 

antologier, reportageböcker, dikter och pjäser. Omfattningen är bred, 

och Hübinette är en av de första som gör en klar skillnad mellan mate-

rial som producerats av författare som invandrat från utomeuropeiska 

länder vs. den icke-vita andragenerationen, de blandade och de icke-vi-

ta transnationellt adopterade. Ett avgörande år litteraturmässigt sett 

för denna andra grupp kan anses vara år 2003, då både Jonas Hassen 

Khemiri och Johannes Anyuru debuterade och som sedan dess varit de 

mest kända, mest refererade och mest utforskade blandade författarna 

i Sverige. Samma år debuterade även poeten Daniel Boyacioglu med 

diktsamlingen I stället för hiphop, som därmed blev den första icke-vi-

ta andragenerationens författare att skriva på svenska i Sverige. Därtill 

uppmärksammar Hübinette Alejandro Leiva Wengers novellsamling 

Till vår ära (2001) och anser den vara det första publicerade verket som 

delvis skrivits på så kallad ”förortsvenska”. Wenger som invandrade från 

Chile till Sverige som 9-åring tillhör den så kallade 1,5-generationen 

och var en av de första författare som tydligt kopplades till miljonpro-

gramsområdena (Hübinette 2019, 35-36). Trots att det numeriskt finns 
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fler icke-vita med erfarenhet av invandring än andragenerationare, så 

påpekar Hübinette att de sistnämnda sedan 2010-talet är fler i antal på 

den litterära marknaden. Även blandade och transnationellt adoptera-

de är proportionellt överrepresenterade, vilket kunde förklaras av att 

dessa grupper av icke-vita oftast växer upp i majoritetsområden och är 

ekonomiskt, språkligt och utbildningsmässigt privilegierade (ibid, 43). 

Även antalet icke-vita manliga författare är fler i Sverige än icke-vita 

kvinnliga författare, och om själva litteraturen noterar Hübinette att 

självbiografier, autofiktiva romaner och lyrik dominerar genren, även 

om man klart kan urskilja två huvudberättelser:

Den Bildungs- eller utvecklingsberättelse som gäller i många 

av verken handlar om att komma till Sverige och om att hitta 

ett nytt liv här och, som det heter, integrera sig för de förfat-

tare eller karaktärer som har invandrat i vuxen ålder. För de 

författare eller karaktärer som är uppväxta i Sverige och inte 

minst för de som är adopterade, blandade eller andragene-

rationare så handlar utvecklingsberättelsen ofta om att som 

vuxen besöka hem- eller ursprungslandet eller om att lämna 

ett minoritetsdominerat miljonprogramsområde bakom sig 

för ett majoritetssvenskt sammanhang och oftast men inte 

alltid tack vare och via en majoritetssvensk intimrelations-

partner. [---] Inte sällan finns i dessa verk, vilka oftast bear-

betar hur det är att vara invandrad till Sverige eller född och 

uppvuxen i Sverige med en eller två invandrade föräldrar, 

också en slags motsättning och uppdelning mellan de invand-

rade författarna och karaktärerna vilka generellt har en po-

sitiv syn på Sverige, på det svenska majoritetssamhället och 

på majoritetssvenskarna och de författare och karaktärer som 

tillhör den så kallade andragenerationen och 1,5-generatio-

nen eller som är blandade vilka generellt har en mer kritisk 

och ibland också negativ syn på Sverige och de vita svenskar-

na. (Hübinette 2019, 39-40)
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Jag vill ännu understryka att förutom Hübinette och mig själv har inga 

andra forskare i en nordisk litterär kontext pekat på den tydliga skillna-

den mellan den direkta erfarenheten av första generationens invandra-

re och upplevelsen av att tillhöra andragenerationen, 1,5-generationen, 

blandade och transnationella adopterade. Det är däremot under paraply-

et av ras- och vithetteori som just andragenerationen, 1,5-generationen, 

blandade och transnationella adopterade har kunnat sammanföras, näm-

ligen i undersökningen av det speciella tillståndet att vara i mellanför-
skap, ett begrepp jag snart återkommer till.

2.5 Adoptionslitteratur

Hübinette forskar även i adoptionslitteratur och behandlar ur det forsk-

ningsperspektivet en del av litteraturen om postinvandringsgeneratio-

nen. I artikeln ”Att leva i den andres kropp: Om rasifierade erfarenheter 

och transrasiala identifikationer i utlandsadopterades självbiografier” 

(2006) hänvisar han till Astrid Trotzigs debutroman Blod är tjockare än 
vatten (1996). Boken mottogs som den första svenska självbiografin om 

hur det är att vara utlandsadopterad i Sverige och genererade en rad pu-

blikationer med samma tema: tiotals självbiografiska intervjuböcker, an-

tologier, memoarer och självständiga arbeten. Innan han undersöker de 

utlandsadopterades olika förhållningssätt till det utländska utseendet och 

den icke-vita kroppen gör han en sammanfattning av fältet adoptionslit-

teraturens uppkomst i USA, Storbritannien och Kanada, där adoption nu 

är ett etablerat forskningsämne i självbiografier och som beaktar både 

den adopterades perspektiv, men även adoptivföräldrarnas och de bio-

logiska föräldrarnas synvinkel (alternativt borde man tala om adoptiv-

litteratur när det endast gäller berättelser ur barnets perspektiv (Trotzig 

2005, 116)). På svensk mark har dock denna tredje part aldrig uttryckt 

sig i litterära format, och jämfört med den anglosaxiska världen påpekar 

Hübinette att fältet ännu är mycket ungt och blygsamt i Sverige, trots de 

50 000 berörda barnen sedan 1950. Vidare intresserar sig Hübinette för 

den adopterades ”besatthet av den icke-vita kroppen”:
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Den rasifierade kroppen, det vill säga den kropp som i var-

dagslivet i första hand markeras och läses utifrån sin mer eller 

mindre föreställt bristfälliga, defekta eller till och med abnor-

ma och patologiska anatomiskt-visuella icke-vithet, och som 

en representant för en ickevästerländskhet associerad med 

primitivitet, dekadens och underutveckling […].” (Hübinette 

2006, 22) 

Hübinette närmar sig den rasifierades förhållande till sin kropp ur ett 

intersektionellt perspektiv och jämför resonemanget med den genusi-

fierade kroppen. Därigenom tar han upp den autoetnografiska aspekten 

av sitt material och föreslår tanken om en transrasial identifikation och 

syftar till den återkommande situation hos icke-vita utlandsadopterade 

som gör fullt anspråk på vithet. Med andra ord menar han att transra-

siala, på samma sätt som transsexuella känner att de lever i ”fel kropp” 

och identifierar sig med det ”motsatta”, i denna kontext: den vita kroppen 

(ibid. 33). Samma tanke utvecklar Sabina Ivenäs i sin artikel ”White like 

me: whiteness in Scandinavian transnational adoption literature” (2017) 

som även går ett steg längre och försöker förklara uppkomsten av denna 

transrasiala identifikation. I detta syfte argumenterar hon för läsningen 

som en andra födelse vid ankomsten till adoptionslandet, en process som 

skulle återkomma litterärt i gestaltningen av ett fyrstegsmönster beståen-

de av ”a white birth”, ”a whitewash”, ”hyper-whiteness” och ”a white gaze” 

(Ivenäs 2017, 245).

2.6 Postmigrationslitteratur

Sist men inte minst vill jag avsluta kontextualiseringen av mitt mate-

rial i förhållande till den så kallade postmigrationsforskningen. Moritz 

Schramm sammanfattar i sitt bidrag ”Jenseits der binären Logik. Post-

migrantische Perspektiven für die Literatur- und Kulturwissenschaft” 

(i Postmigrantische Perspektiven, red. Foroutan et al., 2018) uppkom-

sten av termen postmigrant och postmigration och redovisar för dess 

användning i Tyskland, och hittills blygsamma ankomst till Danmark. 

Han förklarar att termen postmigrant introducerades av Tom Cheesman 
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som år 1998 organiserade en konferens med titeln ”Türkisch-Deutsche 

Postmigrantenkultur: Transnationalismus, Übersetzung, Politik der Re-

präsentation” som främst handlade om texter och verk av författare och 

konstnärer av den så kallade andra och tredje generationens invandrare 

(Schramm 2018, 83). Emellertid blev termen populär och allmänt använd 

i det tyska kulturella och litterära fältet först tio år senare, när Shermin 

Langhoff tog över den konstnärliga ledningen för Ballhaus Naunynst-

rasse i Berlin 2008 och annonserade att teaterns agenda skulle kretsa 

kring den postmigranta erfarenheten: ”postmigrant means that we cri-

tically question the production and reception of stories about migration 

and about migrants which have been available up to now and that we 

view and produce these stories anew, inviting a new reception” (Stewart, 

2017). I en litterär kontext definierar Laura Peters termen ”Literatur der 

Postmigration” i samma linje, det vill säga som en ”relativt värdeneu-

tral beskrivning på verk av författare, vars liv och skrifter är påverkade 

på ett ospecificerat sätt av en migrationsupplevelse”9 (Peters 2011, 501). 

Således syftar ”det postmigranta” och postmigrationslitteraturen mot-

stridigt på antingen produktionen av andra och tredje generationens 

invandrare specifikt eller till livet efter invandringen allmänt, utan att 

nödvändigtvis särskilja mellan migrantens erfarenhet och just andrage-

nerationens. Denna senare utgångspunkt och breda definition av post-

migration använder Schramm et al. vid Odense universitet10 i antologin 

Reframing Migration, Diversity and the Arts: The Postmigrant Condition 

(2019). Postmigration både som tillstånd och som perspektiv hänvisar 

enligt deras mening till “a growing attention to and increasingly perva-

sive realization, in the population and among politicians, that an irre-

versible change, affecting all members of society, has already taken place 

and is taking place”. Därifrån föreslår i en gemensam inledning samt i 

sina respektive bidrag Anne Ring Petersen och Sten Pults Moslund en 

teoretisk ”postmigrant frame of reading” och menar att en ”postmigrant 

rethinking” skulle tillåta att komma bort från ett paradoxalt rasifierande 

postkolonialt paradigm genom en uppdatering av bland annat ras- och 

kulturdiskussioner:  
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Petersen and Moslund explore how a postmigrant perspec-

tive may productively intersect with and differ from already 

well-established postcolonial perspectives. Both of them also 

address the question of race in this regard and suggest ways in 

which the postmigrant perspective may be moving out of the 

racial and cultural binaries that are generally, and paradoxi-

cally, sustained in, for example, postcolonial hybridity theory, 

yet without detracting from the continued problem of e.g. ra-

cial discrimination (Petersen och Moslund 2019, 70)

Petersen och Moslund ställer sig därmed skeptiska gentemot olämpliga 

postkoloniala läsningar på ett sätt som egentligen påminner om Ranto-

nen och Savolainen (2002). Men till skillnad från de finländska pionjärer 

som begränsades av terminologins brist och underkastade sig den olämp-

liga metodologin, hittar nu de danska forskarna en tillflyktsort i det post-

migranta perspektivet.

Myriam Geisers analys av den litterära tendensen i Der Ort trans-
kultureller Literatur in Deutschland und in Frankreich. Deutsch-türkische 
und frankomaghrebinische Literatur der Postmigration. (2015) är emel-

lertid närmare min utgångspunkt och definition av postmigration. Gei-

ser som också talar om postmigrationslitteratur menar nämligen för sin 

del att det är väsentligt att åtskilja den specifika erfarenheten av andra-

generationen, och hon fokuserar på berättelser av inrikes födda tysk-tur-

kiska och fransk-maghrebiska författare. Geiser hävdar att det finns ”en 

postmigrationistisk estetisk dynamik” som skulle komma till uttryck på 

flera olika nivåer av berättelsen: postmigrationens texter knyts till ”en 

hybridestetik, som också kan beskrivas som estetik av métissage. Hybri-

ditet sker på berättelsens nivå, genom en distanserande, ofta självreflek-

terande, dynamisk position som berättaren antar i förhållande till sitt 

material, men också i relation till sin egen plats och till läsaren.”11 (Geiser 

2015, 595). På så sätt analyserar också Geiser att det i texten skapas en 

distanseffekt gentemot en förväntad autobiografisk autenticitet, samti-

digt som hon ändå talar om en viss etnografisk dimension (ibid. 594) och 

insisterar på vikten av att betrakta författarens bakgrund i tal om post-

migrationslitteratur:
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Biografin förblir avgörande för det sammanhang som verken 

skapas i, men ’etniska’ spår är mycket mindre viktiga än den 

specifika sociala och kulturella erfarenhet av de ’efterkom-

mande’ som konfronteras med en verklighet i vilken föräld-

rarnas migration påverkar både deras självuppfattning och 

andras uppfattning om dem. 12 (Geiser 2015, 308)

2.7 Specifika textanalyser

Som den mest sålda diktsamlingen i Danmarks historia någonsin, med 

över 122  000 tryckta exemplar (november 2019), har Yahya Hassans 

eponyma debut (Yahya Hassan, Gyldendal 2013) utan större överrask-

ning blivit objekt för en hel rad akademiska analyser med olika fokus. 

Exempelvis både Thomas Jøhnk Hoffmann i ”Og hans koranfyldte ho-

ved” (2014) och Birgitte Stougaard Pedersen i ”Yahya Hassan. Stemmen 

og fænomenet” (2015) intresserar sig för Hassans röst och performativa 

aspekter av hans uppträdande. Hoffmann hävdar att trots de återkom-

mande allusionerna till Koranen är Hassans egenartade uppläsningsröst 

inte desto mera påverkad av koranrecitation, utan att denna association 

snarare beror på lyssnarens förväntningar och projektioner (2014, 9). 

Pedersen för sin del undrar om man kan förstå den retoriska litterä-

ra rösten utan att ta i beaktande Hassans mediefenomen och faktiska 

röst. Hon menar nämligen att en av Hassans viktiga diskursiva strate-

gier ligger i det performativa sätt som han tolkar det lyriska egot på, 

hans ”offensivensivitet […som] stilistisk konnoterer rap-æstetik”, och 

att ”ved netop ikke at være transitive evner digtene at være politiske.” 

(2015, 197–199). Också Stefan Kjerkegaard anser att boken själv inte ut-

gör hela verket. I artikeln ”Hver sin Yahya Hassan” (2015) intresserar han 

sig för paratextens påverkan på läsningen och arbetar med begreppet 

positionering (Davies & Harrés 1990), här både i förhållande till dikterna 

och författaren i och utanför texten och i förhållande till de andra. Han 

menar att den politiska diskursen och de marknadsföringsstrategier som 

knutits till lanseringen av samlingen, såväl som Hassans performativa 

spel med hate speech och förväntningarna om ”invandrarlitteraturen” 
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och ”nydanskarnas verklighet” bland annat är viktiga att ta i beaktande 

för att kunna förstå verket och dess omfattning (2015, 177).

Tobias Skiveren läser i ”Affekt og racialisering i ny dansk (mino-

ritets)litteratur” Yahya Hassans debut i samband med verk av Eva Tind 

och Maja Lee Langvad. Han intresserar sig för fenomenologin av den 

icke-vita kroppen i möte med det vita danska samhället och talar om 

den icke-vitas hemlöshet (2016, 45). Kristina Leganger Iversen byg-

ger i sin avhandlings femte kapitel ”Tilhøyrsle, svik og subjektivitet i 

Yahya Hassan og Vitsvit” vidare på Skriverens analys och undersöker 

idén om den icke-vita familjen och dess (symboliska och metaforiska) 

hem i den vita nationen. Hon utvecklar tanken att den icke-vita flyk-

tingen eller migranten kodas som gäst och förväntas visa tacksamhet 

medan hens gemenskap till nationen är allt annat än självklar. Med en 

rad postkolonialistiska begrepp och ras- och vithetsteori i bakgrunden 

(såsom Du Bois Double-consciousness,  Bhabhas idé om mimicry och un-
homely, eller Ahmeds förståelse för arvet), menar Iversen att statens 

vithetshegemoni samt den vita kulturelitens strukturella rasism leder 

Hassans dikt-jag till att fördanskas och därigenom att svika sin familj 

(2018, 162-195). Lilian Munk Rösing analyserar för sin del Hassans 

samling utifrån ett Lacanianskt perspektiv. I artikeln ”AT TAGE SIN 

LUDERDOM PÅ SIG. Yahya Hassan læst med Eric Santner” (2017) 

tar hon upp de olika identitetspredikaten som verket bjuder på. Hon 

hävdar att man på så sätt kan läsa Hassans dikter som ett uttryck för 

den kulturella exkluderingen av den muslimska andragenerationens 

invandrarbarn i Danmark. Vidare föreslår Rösing att läsa dikten utan 

dessa identitetspredikat i ett försök att komma bort från vi-och-de-dia-

lektiken, och hon konkluderar med idén om en viss universalism i Has-

sans utanförskapskänsla. Därtill kan man nämna Claus Madsens artikel 

som i ”’TING JEG IKKE HAR GJORT TIT’. Et langdigtsperspektiv 

på Yahya Hassans ’LANGDIGT’” (2017) föreslår en läsning av Hassans 

avslutande dikt på 35 sidor i en anglo-amerikansk långdikttradition 

och hävdar att utifrån detta perspektiv framkommer dikten som unik 

och oppositionell. Han menar att dess poetiska tvetydighet i sin helhet 

omöjliggör en uttömmande läsning av långdikten, vilket i sin tur för-

stärker dess ökande konfrontation (2017, 196). 
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Resten av det material som jag använder i mina mera ingående läs-

ningar har blivit mycket omtalat i medierna, men jag har inte sett att det 

skulle ha undersökts akademiskt ännu (inte att undras över, med hän-

syn till att det gäller verk som är högst sex år gamla). Ett undantag till 

detta är ändå Karin Nykvists kapitel om ”Language play and politics in 

contemporary Swedish hip-hop” i antologin The Aesthetics and Politics 
of Linguistic Borders. Multilingualism in Northern European Literature 
(Grönstrand m.fl. 2020). I sitt bidrag analyserar Nykvist flerspråkighet 

hos de svenska rapparna The Latin Kings, Silvana Imam, och av intresse 

för oss här, Erik Lundin. Hon menar att den ”organiska flerspråkighet” 

som förekommer i Lundins texter (och i synnerhet i ”Suedi”) är atypisk. 

Hon använder begreppet ”political multilingualism” (Gordon och Willi-

ams 1998) och hävdar att Lundins rimmande heteroglossia utgör en med-

veten dekonstruktion av nationens monolingvistikideal, och därigenom 

av ”Swedishness itself as well”. Hon konkluderar att Lundin ”performed 

a Suedi kind of Swedishness” och använder en ”deterritorializing’weird 

Swedish’ [that] signals otherness” (Nykvist 2020, 172).



33Postinvandringslitteratur i Norden Maïmouna Jagne-Soreau 2021

3

En annan återkommande referens 

från samma år är Lars Wendelius 

bok Den dubbla identiteten. Im-
migrant- och minoritetslitteratur 
på svenska 1970–2000 som jag 

dock inte redovisar för här ef-

tersom den specifikt handlar om 

invandrarförfattare som temati-

serar exil och invandring i sina 

verk och därmed inte rör den 

korpus som jag själv intresserar 

mig för. Wendelius talar om den 

”dubbla identiteten” och identi-

fierade några återkommande te-

matiska mönster såsom rotlöshet 

och hemlängtan, generationskon-

flikt, kulturmötets skildring, och 

via Julia Kristeva med temat exil 

som metafor. Wendelius material 

betraktades på den tiden (1970–

2000) som mest i periferin av 

det svenska litterära fältet. Som 

svar till Gröndahl som uttryckte 

en benägenhet att tänka i termer 

av antingen-eller gällande den 

kulturella identiteten (Gröndahl 

2002, 15) anser Wendelius för sin 

del att man lika väl kunde välja en 

både-och-dialektik: ”att vara både 

svensk och utländsk författare 

borde även inge känslor av oprö-

vade möjligheter” (Wendelius 

2002, 187).

4

”In the Dutch context, the term 

’allochtoon’ [from the Greek 

roots allos (”other”) and chtoon 

(”soil”)] functions more or less as 

an umbrella term, including all 

those who deviate from the na-

tive Dutch norm. More than the 

slightly more specific term “im-

migrant writers”, in its exclusive 

focus on ethnic origin, it banishes 

all the differences between seve-

ral minority groups. As a result, 

non-white writers from the for-

mer Dutch colonies, writers from 

an immigrant labour background 

and their offspring, as well as re-

fugee writers, all end up in one 

assumedly homogenous and bio-

graphically determined category.” 

(Behschnitt et al 2013, 321)

5

Här kan man notera att Nilsson 

motsäger sig själv och sitt tidiga-

re argument mot kritikernas re-

duktionistiska identitetspolitiska 

lässtrategi ( jfr Nilsson 2010, 26).

6

Här avses nätverk i enlighet med 

Ronald Greene i ”Not works but 

networks: Colonial worlds in 

Comparative Literature” i Com-
parative Literature in an Age of 
Globalization, 2006.

7

Beroende på landet talar man om 

’Rinkebysvenska’ i Sverige, ’Per-

kerdansk’ i Danmark eller ’Straat 

taal’ i Nederländerna (Behschnitt 

2013, 177). Man talar också om 

”Kebabnorsk” i Norge och ”Ma-

musuomi” i Finland.

8

Det kan också nämnas att Behsch-

nitt i sin artikel ”The voice of the 

’real migrant’” (i Migration and 

Literature in Contemporary Eu-

rope 2010) är mycket nära min 

tolkning vad gäller diskussio-

nen om autenticitet – till vilken 

jag återkommer i analysdelen. 

Behschnitt ställer sig här kritisk 

till användningen av termen in-

vandrarlitteratur men han avslu-

tar med att underkasta sig den i 

brist på bättre alternativ. Trots 

att hans material endast består av 

andragenerationare och blandade 

(Khemiri, Bakhtiari, Wenger och 

Anyuru), vill jag poängtera att 

han dock aldrig gör skillnad på 

detta tillstånd och litteraturen 

om första generationens invand-

rare när han gör sin analys.

9

"relativ wertneutrale Beschrei-

bung für Werke von Autoren, de-

ren Leben und Schreiben auf eine 

nicht genauer definierte Weise 

zeitlich nach einer Migrationser-

fahrung situiert ist" (Peters 2011, 

501). Min översättning.

10

Forskarna är således nordiska 

men gör dock inga studiefall som 

kunde knytas till det nordiska lit-

terära fältet. Sten Pults Moslund 

analyserar den brittiska romanen 

NW (Zadie Smith 2012), Moritz 

Schramm den tyska filmen Soul 

Kitchen (Fatih Akin, 2009) med-

an Anne Ring Petersen fokuse-

rar på danska Jeannette Ehlers 

konstverk ”Whip it good” (2013).

11

”Die Texte der Postmigration 

[…], partizipieren an einer hy-

briden Ästhetik, die auch als Äst-

hetik der Métissage bezeichnet 

werden kann. Hybridität findet 

auf der Ebene der Erzählhaltung 

statt, das heißt mittels einer dis-

tanzierten, häufig selbstreflex-

iven dynamischen Position, die 

der Erzähler gegenüber seinem 

Stoff, aber auch gegenüber sei-

ner eigenen Verortung und ge-

genüber dem Leser einnimmt” 

(2015, 595). Min översättning

12

“Die Biografie bleibt entscheid-

end für den Entstehungskontext 

der Werke, allerdings fallen dabei 

‘ethnische’ Spuren weit weniger 

ins Gewicht als die spezifische 

soziale und kulturelle Erfahrung 

der ‘Nachgeborenen’, die mit ei-

ner Realität konfrontiert werden, 

in der die Migration ihrer Eltern 

sowohl in ihrer Selbstwahrneh-

mung als auch in der Wahrneh-

mung anderer eine Rolle spielt”  

(Geiser 2015, 308). Min översätt-

ning. 
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3
PROBLEMSTÄLLNING,  

MATERIAL OCH METOD 

3.1 Problemställning

Hypotesen i min avhandling är att tanken om en postinvandringslitte-

ratur skulle tillåta mer relevanta läsningar av samtliga nordiska litterära 

verk som gestaltar icke-vita karaktärer som är födda och uppvuxna i Nor-

den. I genomgången av tidigare forskningar visades att verk som iscen-

sätter en icke-vit karaktär född och uppvuxen i Norden oftast har lästs 

med fokus på författarens etnicitet, inom ramen för diskussioner om in-

vandring och mångkulturalism. Alternativt har de lästs mot bakgrunden 

av postkoloniala begrepp och ras- och vithetsteori. I all tidigare nordisk 

forskning läser man emellertid om ”invandrarna och deras barn”, ”första 

och andra generationens invandrare”, ”den icke-vita familjen” och även 

när andragenerationen beaktas för sig sammanlänkas barnets erfarenhet 

med föräldrarnas. Ingen har mig veterligen tidigare undersökt erfaren-

heten av blandade i nordisk litteratur heller, medan adoptionslitteratur 

ses som en helt separat gren som knappast rör diskussionen. I stället fö-

reslår jag att man särskiljer barnets uppväxtland från föräldrarnas migra-

tionserfarenhet och undersöker konsekvenser som denna utgångspunkt 

får för läsningen och för analysen av verk som gestaltar den så kallade 

postinvandringsgenerationen. Till skillnad från den tidigare forskningen 

betraktar jag också primärt den litterära (huvud)karaktärens tillstånd i 

stället för författarens biografi.
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Syftet med mitt arbete är att föreslå en alternativ analysvinkel på 

litteraturen för att sedan kunna gå i kritisk dialog med den tidigare forsk-

ningen. Avhandlingens problemställning låter härmed: Hur kan man bäst 
läsa och analysera texter som gestaltar icke-vita karaktärer som är födda 
och uppvuxna i Norden? Hur blir läsningarna annorlunda när man blir 
medveten om det begränsande etniska filtret? 

3.2 Struktur och material

I diskussionen om ”invandrarlitteratur” kom det fram att några littera-

turvetare skulle vilja förkasta alla kategoriseringar av litteraturen helt 

och hållet ( jfr Trotzig). Jag menar emellertid att det i dagens litterära 

gestaltning av just andragenerationen, blandade och icke-vita adopterade 

finns starka gemensamma aspekter som motiverar skapandet av en egen 

kategori och läsningsstrategi, åtminstone tillfälligt. Medveten om det 

begränsande och förminskande etniska filtret som Magnus Nilsson syn-

liggjorde, vill jag i mina artiklar skapa en textanalys som konkret visar 

hur en analytisk läsning med tanken om en postinvandringslitteratur i 

bakhuvudet i stället förmår öppna texten till nya litterära dimensioner. 

Centrala forskningsteman i mina läsningar blir därmed 1) identitetsfrå-

gor, 2) generationskonflikter, 3) rasism, rasifiering och hegemonisk vit-

het, 4) autenticitetseffekt och, 5) spelet med den implicita läsaren.  Mina 

fyra första artiklar är omfattande läsningar av enskilda verk som genom 

analysen bredare anknyts till landets kontext: respektive Norge med Ma-

ria Navarro Skarangers roman Alle utlendinger har lukka gardiner (2015), 

Danmark med Yahya Hassans diktsamling YAHYA HASSAN (2013), Fin-

land med Adrian Pereras diktsvit White Monkey (2017) och Sverige med 

Erik Lundins första EP ”Suedi” (2015). Den sista artikeln tar ett globalt 

nordiskt perspektiv och knyter ihop de tidigare djupa läsningarna och 

därtill hänvisar till ett tiotal andra verk från samma nordiska länder (in-

klusive Alejandro Leiva Wenger Till vår ära (Sverige 2002), Jonas Hassen 

Khemiri Ett öga rött (Sverige, 2003), Marjaneh Bakhtiari Kalla det vad 
fan du vill (Sverige, 2005), Athena Farrokhzad Vitsvit (Sverige, 2013), 

Johanna Holmström Asfaltsänglar (Finland 2013), Koko Hubara Rus-
keat Tytöt (Finland, 2017), Namra Saleem I morgen vi ler (Norge 2016), 
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Sumaya Jirde Ali Kvinner som hater menn (Norge, 2017), Sarah Zahid La 
oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve (Norge 2018), Maja Lee 

Langvad, Find Holger Danske och Hun er vred (Danmark 2006 och 2015) 

och Hassan Preisler Brun mands byrde (Danmark, 2013).)

Det kan noteras att trots projektens ambition valde jag att i stäl-

let för en kvantitativ forskning bygga upp min argumentation från mina 

kvalitativa enskilda analyser. Detta gjorde jag främst eftersom min pre-

liminära hypotes är att man kan bäst besvara avhandlingsproblematiken 

genom att beakta texternas litterära natur och fokusera på dessa estetiska 

drag. Därtill fyller Hübinettes forskning (2019) redan den tidigare luckan 

av kvantitativa studier om den icke-vita litteraturen i Sverige, och hans 

resultat kan med fördel belysa situationen även i resten av Norden.

Avhandlingens fyra första artiklar fokuserar på ett verk åt gången, 

samtidigt som de blir någorlunda representativa för sitt land och sin gen-

re, inklusive (ungdoms)romaner, poesi och raplyrik. Det att den första 

analysen ingår i en norsk kontext, medan den andra knyts till Danmark, 

den tredje till Finland och den fjärde till Sverige är ett praktiskt försök 

att hävda att fenomenen är transnordiska, ett påstående som även be-

kräftas i den femte artikeln som inkluderar flera verk från dessa fyra 

nordiska länder. De olika verken jag analyserar har valts eftersom de ge-

staltar en icke-vit huvudkaraktär som har en koppling till invandringen 

men som är uppvuxen i Norden (här i egenskap av blandade i verken av 

Skaranger och Perera, medan Hassans-jag och delvis också Lundins står 

för andragenerationen) samtidigt som de tillåts tydliga exempel och ut-

tryckliga citat. Man kan lägga märke till att jag saknar en fallstudie i vil-

ken huvudkaraktären skulle vara en transnationellt adopterad, men även 

denna situation illustreras i min femte artikel, med exempelvis Maja Lee 

Langvads verk. Å andra sidan bevisar mina hänvisningar till Johanna 

Holmströms Asfaltsänglar nödvändigheten att särskilja författarens et-

nicitet från verkets innehåll, även om vita författare som iscensätter pos-

tinvandringsgenerationen hittills är relativt marginella. Således kan jag 

konstatera om materialet att det är långt ifrån uttömmande och inte hel-

ler proportionellt representativt, varken statistiskt eller ur ett könsper-

spektiv, men samlat på ett kvalitativt sätt för att ge en illustrativ över-

blick av situationen. 
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3.3 Metod

Innan jag går in på avhandlingens teoretiska bakgrund vill jag kort redo-

göra för min metod och mitt förhållande till materialet. Utan att begrän-

sas av en specifik teknik kan min arbetsmetod falla under benämningen 

djupläsning i vid bemärkelse. Utgångspunkten för mina läsningar är alltid 

verket, i sin utskrivna form. Mitt förhållande till materialet har varit sys-

tematiskt, och för att undvika problematiska paratextuella inverkningar 

har jag alltid först läst texten flera gånger, varit uppmärksam på alla de-

taljer, textens olika nivåer, och extraherat alla ledmotiv, teman, litterära 

grepp och konstnärliga drag jag lyckas ta fasta på utan någon annan ag-

enda än att undvika det rasifierande etniska filtret. Trots att jag som sagt 

förespråkar att vi flyttar fokus från författarens biografi till textens inne-

håll, förnekar jag inte textens relation till kontexten. Efter dessa djupläs-

ningar har jag därför också bekantat mig med receptionen, marknadsfö-

ringen, författarintervjuer, tidigare forskning om verket i fråga etc. Till 

skillnad från tidigare forskning vill jag emellertid understryka att jag inte 

har utgått ifrån författarens bakgrund för att välja och analysera verken. 

Avsikten var att på det sättet hitta teorier som tillåtit synliggöra konkreta 

estetiska fenomen som går att ta fasta på i själva texten. Genom att kon-

stant jobba in och ur materialet i en iterativ process har jag kunnat identi-

fiera återkommande drag och processer från verk till verk som bekräftade 

företeelsen. Därifrån växte en induktiv tankegång som ledde mig till att 

begrunda ett nytt litterärt fenomen som sådant, med återkommande drag 

som jag kommer att presentera i avhandlingens resultatdel.

Det att jag progressivt tagit mig an kritisk ras- och vithetsteori har 

lett till tydligare fokus på motiv av rasifiering i mina analyser, istället för 

att jobba utifrån en bredare och färgblind “mångkulturell referensram”. 

Det vill säga att från de olika drag som jag har analyserat och som åter-

kommer i mitt material, har jag valt att i mina senare artiklar särskilt fo-

kusera på dem som har en tydlig koppling till rasifieringsproblematiken.
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4 
TEORETISK BAKGRUND

I detta avsnitt kommer jag att redovisa för den teoretiska bakgrunden 

som ligger bakom mina fem artiklar. Vissa begrepp använder jag bara 

punktuellt i några artiklar, medan andra utgångspunkter återkommer 

i varje analys. De olika teoretiska aspekterna som jag presenterar här 

kommer jag sedan att knyta ihop i resultatdelen då jag allmänt kommer 

att tala om en postinvandringslitteratur och dess särdrag. Jag kommer 

att kort ta upp begreppet generation innan jag redovisar för olika be-

grepp som kopplas till ras- och vithetsteorin. Sedan fortsätter jag med 

teorier om autenticitet, självframställning och performativ biografism. 

Därtill behandlar jag olika läsarperspektiv för att sedan konkludera 

med begreppet ironi.

4.1 Postinvandringsgenerationen

I denna avhandling använder jag uttrycket postinvandringsgeneration 

och kan fastställa att detta är mitt eget begrepp, som omfattar ”icke-vita 

andragenerationare, 1,5 generationen, blandade och transnationellt adop-

terade”. För att undvika oklarheter kan jag ännu tydliggöra här att ”andra 

generationens invandrare”, ”icke-vita andragenerationare”, eller allmänt 

”andragenerationen” syftar till inrikes födda icke-vita som har två utri-

kes födda föräldrar. ”1,5 generationen” syftar till utrikes födda icke-vita 
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som har två utrikes födda föräldrar och som flyttade till Norden innan 

tonåren ( jfr Kongslien 2002). ”Blandade” (mixed-race på engelska) syftar 

till inrikes eller utrikes födda icke-vita som har en vit (oftast inrikes född 

förälder) och en icke-vit (oftast utrikes född) förälder. ”Transnationellt 

adopterade” eller ”utlandsadopterade” syftar till utrikes födda icke-vita 

som adopterades och flyttade till Norden innan tonåren. Sammanföring-

en av just dessa olika grupper är någonting som gjordes redan tidigare av 

föreningen Mellanförskap och som förekommer bland annat i Hübinettes 

forskning som jag kommer att presentera nedan. 

För att göra det enklare kunde man fastställa att har man invand-

rat är man invandrare, har man inte invandrat är man ingen invandrare. 

Moritz Schramm påminner oss dock att (den eventuella) invandrarens 

tillstånd alltid blir tillfälligt, och att det aldrig blir objektivt eller defi-

nitivt, speciellt då olika redovisningsmetoder inom statistiken när det 

gäller exempelvis inrikes födda personer med utländsk bakgrund gäller 

i olika länder13:

Den avgörande frågan är inte vad som skiljer migration i mot-

sats till den påstådda normaliteten för icke-migration, utan 

hur motsättningen av migration och icke-migration, rörelse 

och stillhet, dynamik och statik i specifika historiska, politis-

ka och estetiska sammanhang, bekräftas och förhandlas fram. 

(Schramm 2018, 8)14

För att pragmatiskt kunna utföra min forskning väljer jag ändå att sät-

ta en någorlunda objektiv gräns när jag talar om postinvandringsgene-

rationen (någonting som senare gärna får tänjas). Begreppet generation 

använder jag nämligen inte kopplat till ett historiskt perspektiv då man 

talar om 70-talets generation exempelvis, utan här talar jag om en grupp 

människor med olika ålder och olika ursprung som skulle ha upplevt den 

likartade händelsen att lämna sitt hemland, en del av sin släkt, och sym-

boliskt ibland också sin kultur och sitt modersmål bland annat. Denna 

grupp av människor samlar jag under benämningen första generationens 

invandrare. Postinvandringsgenerationen å andra sidan, är den benäm-

ning som jag knyter till icke-vita andragenerationare, 1,5 generationen, 
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blandade och transnationellt adopterade: olika individer med olika ålder, 

bakgrunder och familjekonstellationer, men som alla har gemensamt att 

de rasifieras som icke-vit av den vita majoriteten, och inte har en mig-

rationserfarenhet som sina båda föräldrar eller den ena föräldern. Vad 

gäller 1,5 generationen och transnationellt adopterade bortser jag från 

den fysiska flytten vid en mycket ung ålder, och lyfter fram bristen på den 

personliga medvetna uppfattningen av att ha lämnat allt bakom sig. 

4.2 Kritisk ras- och vithetsteori

Genom etableringen av en postinvandringsgeneration menar jag att den 

avskalade problematiken bakom den litterära gestaltningen av icke-vita 

uppvuxna i Norden handlar om ras-frågan, ett ord som är minst sagt ta-

bubelagt och som i en nordisk kontext har ersatts av begreppen etnicitet, 

kultur och/eller religion (Behschnitt 2013, 9; Hübinette et al. 2012, 14; 

Nilsson 2010, 33). Att tala om ras i dagens akademiska kontext har dock 

ingen koppling till en essentialistisk och biologisk-medicinsk kategori så-

som det definierades under exempelvis kolonialismen eller eugenismen, 

utan ras förstås här som en social och politisk konstruktion (Omi & Wi-

nant 1994). Därtill kopplas begreppet till de osynliga och omständliga 

uppdelningar som görs utifrån vissa fenotyper, dvs. kroppsliga markörer 

som anletsdrag, hårtextur och hudfärg. Hübinette et al. menar i sin in-

troduktion till antologin Om ras och vithet i det samtida Sverige (2012) 

att den rådande tystnaden och tabun kring begreppet ras egentligen ”har 

gjort det svårare att åtgärda de samhällsproblem som rör vardagsrasism, 

segregation och diskriminering” (ibid. 14). Den attityd som de benämner 

färgblindhet skulle vara det dominerande antirasistiska uttrycket i Nor-

den och i de flesta andra europeiska länder i dag (med start efter andra 

världskriget), samtidigt som fokusen ändå läggs på det ”etniska”. Anto-

logins redaktörer poängterar exempelvis hur ”etnisk svensk” egentligen 

är ett eufemistiskt kodspråk för att tala om vita svenskar, medan ordet 

”invandrare” hänvisar till icke-vita svenskar samtidigt som det antyder 

att icke-vita inte kan vara (lika mycket) svenskar (ibid. 29).

Min teoretiska utgångspunkt har en stark koppling till den ame-

rikanska så kallade kritiska rasteorin (critical race theory)15 och bland 
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annat Frans Fanons utveckling av begreppet rasifiering (1961). Sedan 

1990-talet utvecklades fältet genom att omformulera problematiken och 

identifiera svårigheten i rasfrågan i det att vithet länge inte räknades som 

en ras och att en stor del av ekvationen därigenom osynliggjordes (hooks 

1992, 165). Fältet förändrades till att handla om kritisk ras- och vithetste-

ori (critical race and whiteness theory)16 och man började problematisera 

vitheten i förhållande till icke-vitheten:

Vem som räknas som vit respektive icke-vit och vilka icke-vita 

grupper som existerar är beroende av både plats och tid. Det 

är skillnad på att räknas som vit i Sverige jämfört med Grek-

land eller Guatemala, och på samma sätt blir vissa kroppar 

rasifierade i Sverige men inte i andra länder. Gränsdragning-

arna och uppdelningarna mellan både olika schatteringar av 

vita och olika grupper och minoriteter av icke-vita ser olika 

ut beroende på sammanhang. Det vi [ras- och vithetsforskare] 

främst är intresserade av är dock inte vem som är vit och vem 

som är icke-vit utan hur ras görs, en process som brukar kallas 

rasifiering eller rasialisering. (Hübinette m.fl. 2012, 15)

Jag återkommer snart till vithetsperspektivet bland annat i förhållande 

till den implicita läsaren, men introducerar gärna först ett par begrepp 

som jag använder mig av i mina teoretiska analyser och som direkt kom-

mer från ras- och vithetsteorin. Det första begreppet är nämligen begrep-

pet mellanförskap (som på engelska översätts betweenship). Ordet var ur-

sprungligen namnet på en politiskt och religiöst obunden svensk förening 

som grundades 2005 ”med syfte att skapa debatt kring frågor som rör blan-

dade identiteter och olika former av gränsöverskridanden hos grupperna 

blandade, adopterade och andragenerationen vilka alla har gemensamt att 

de är födda alternativt uppvuxna i Sverige” (Arbouz 2012, 37). Snart bör-

jade begreppet även användas i akademiska kontexter för att syfta till den 

specifika erfarenhet av dessa tre nämnda grupper av icke-vita som skul-

le uppleva känslan av att leva inte bara utanför utan snarare mellan flera 

kulturer, raser och länder, utan att någonsin erkännas full tillhörighet till 

någondera. Begreppet kommer därmed som ett alternativ till den tidigare 
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rådande uppfattningen av dubbel tillhörighet, kulturell kameleont eller 

bro mellan olika världar, då man velat läsa i erfarenheterna av postinvand-

ringsgenerationen att den var bekväm och accepterad av både den vita ma-

joriteten och den icke-vita minoritet som den härstammar ifrån. I stället 

föreslår tanken om ett mellanförskap en varken-eller-dialektik och idén 

om en dubbel exkludering från både den vita majoriteten och den icke-vi-

ta minoriteten i fråga. Till skillnad från de postkoloniala begreppen 

in-betweenness, third space eller hybridity (Bhabha 1994) som vid första 

ögonkastet kunde vara liknande17, är dock mellanförskapet inget medvetet 

eller politiskt val, utan ett tillstånd man utsatts för och som är konsekven-

sen av både den strukturella rasismen i Norden och kolorismtendenser-

na i föräldrarnas land och gemenskap. Kolorism, ett annat fenomen som 

identifierades av ras- och vithetsteorin, kan definieras som “the process 

of discrimination that privileges light-skinned people of color over their 

dark-skinned counterparts. Colorism is concerned with actual skin tone, 

as opposed to racial or ethnic identity” (Hunter 2007).

Vidare återkommer jag i min forskning till Magnus Nilssons tidi-

gare nämnda begrepp etniskt kapital. Från Trotzigs idé om det etniska 

filtret (2005) utvecklar Nilsson sitt argument i en Bourdieusk tradition 

och i analogi med Beverley Skeggs resonemang om kön/genus (1997). 

Båda menar att kön, klass och ras inte är kapital i sig, men ”samtidigt 

att exempelvis klasstillhörighet påverkar såväl tillgången till och värdet 

på olika former av kapital som förmågan att omsätta det. Detta leder till 

att [Skeggs] kan betrakta femininitet ’som ett slags kulturellt kapital’.” 

(Nilsson 2010, 45). Nilsson menar att för att vara Bourdieus terminologi 

trogen borde man snarare betrakta etnicitet som en disposition, men ar-

gumenterar att detta slutligen inte är motstridigt med idén om etnicitet 

som kapital, i och med att habitus som är förkroppsligade dispositioner 

”’i vissa fall’ kan ’fungera som ett kapital’ (Bourdieu, Konstens regler, s. 47, 

127, 266).” (Nilsson ibid.). I Nilssons tes förklarar tanken om det etniska 

kapitalet att icke-vita författare ”erbjuds subjektspositionen ’invandrar-

författare’ eller ’etniskt definierad författare’” och att några förkastar 

denna position medan andra tar emot den, vilket i sin tur medför en rad 

konsekvenser för deras författarroll, hierarkiska status, och de rasifieran-

de fältspecifika tolkningarna av deras verk (Nilsson ibid, 47).
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4.3 Autenticitet, självframställning och performativ biografism

När användningen av det etniska kapitalet identifieras i mina analyser 

från författarens sida, knyts oundvikligen teorin till diskussioner om au-
tenticitet, självframställning och performativitet. För att få styr på dessa 

mycket breda och mångsidiga begrepp fokuserar jag här på sättet dessa 

har använts på den specifika kontexten av den kritiska ras- och vithetste-

orin och i anknytning till litteraturen om och av icke-vita. 

Vad gäller autenticitet syftar jag till begreppet i samma linje som 

Behschnitt och Mohnike (2007), det vill säga med Adornos idé om au-

tenticitet som estetik i bakgrunden (1973) men genom att adressera den 

rådande uppfattningen om att det skulle finnas en ”(inter)kulturell au-

tenticitet” (Chiellino 2000). Begreppet kommer från en essentialistisk 

uppfattning av kulturell renhet som blandats med frågor om ”identity, 

immediateness och authority” samtidigt som legitimitetsproblematiken 

lyfts fram (Behschnitt 2010, 83). I denna kontext hänvisar Behschnitt till 

Salman Rushdie som påstår att ”authenticity seems the respectable child 

of old-fashioned exoticism. It demands that sources, forms, style, langua-

ge and symbol all derive from a supposedly homogeneous and unbroken 

tradition” (Rushdie 1992, 67). Därtill talar Mohnike om ”Der ethnogra-

fische Blick” och identifierar en rad egenskaper som förväntas komma 

fram i ”invandrarlitteratur” och som för diskussionerna till autenticitet 

och trovärdighet:

Det är för det första ett specifikt tema: skildringen ”inifrån” 

av en ”invandrarproblematik”, d.v.s. ofta frågan om dub-

bel eller splittrad identitet. Vidare är det användandet av 

en språklig kod som kan tolkas som ”invandrarspråk” eller 

”Rinkebysvenska”. Dessutom är det en specifikt konstrue-

rad författarfigur med utländskt klingande författarnamn 

och en biografisk förankring i utlandet. (Mohnike 2007, 242. 

Nilssons översättning)

Autenticitetskrav kan enligt Behschnitt förväntas av olika läsargrup-

per, nämligen av unga (icke-vita) läsare från förorten som eftersträvar 
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författarnas legitimitet för att kunna representera och beskriva deras 

gemenskap, och framför allt av utbildade (vita) medelklassläsare som 

eftersträvar en vittnesbördsdimension med ”documentary expectation” 

(Behschnitt 2010, 81) – någonting till vilket jag återkommer senare. Nils-

son för sin del menar att autenticitetsförväntningar på ”invandrarlitte-

raturen” medför identitetspolitiska konklusioner om att den diskursiva 

kategorin har huvudfunktionen att bidra till en bättre förståelse mellan 

majoritetsbefolkningen och invandrarna (eller bredare enligt min me-

ning: vita och icke-vita). Med denna utgångspunkt finns samtidigt faran 

att amputera litterära verk från allt det konstnärliga, inklusive språket 

(Nilsson 2010, 40).

Samma problematik hittar vi egentligen bakom allt som knyts till 

begreppet självframställning, här i Arne Melbergs mening, det vill säga 

litterära strategier inklusive ”självbiografi, självporträtt, memoar, min-

nen, vittnesmål, bekännelse, [dagböcker, autofiktion m.m.]” (Melberg, 

2008, 7). Men medan Melberg i synnerhet intresserar sig för den tidigare 

formen av självframställning är det i Kjerkegaard och Munks artikel “Lit-

terær selvfremstilling og autofiktion i en skandinavisk optik” (2013) som 

jag hittar min begreppsapparat. I artikeln fokuserar nämligen forskarna 

på det moderna uttrycket av självframställningar i nordisk litteratur och 

kontextualiserar dessa utifrån Philippe Lejeunes teori om självbiografi 

som genre. Lejeune som i Le pacte autobiographique (1975) uttalade en 

kategorisk skillnad mellan självbiografi och fiktion, återkom dock senare 

för att sudda ut denna klara gräns med Moi aussi (1986). Därefter har 

forskningen talat om ett spektrum med glidande skala som gradvis skulle 

gå från fakta och självbiografi, genom autonarration (Schmitt 2011) till 

autofiktion och fiktionsorienterade romaner och berättelser:

Vi fastholder en formalistisk definition af begrebet, idet vi 

mener, at autofiktion er en særlig romangenre, der har indop-

taget den selvbiografiske formel: forfatter = hovedperson = 

fortæller. I autofiktioner er der navneidentitet, men ikke nød-

vendigvis empirisk identitet imellem forfatter, fortæller og 

hovedperson – en faktor, som er vigtig i relation til autofiktio-

nens forhold til selvbiografien. I selvbiografien forpligter kon-
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trakten mellem forfatter, hovedperson og fortæller på en an-

den måde end i autofiktion, om end mange autofiktioner ofte 

er blevet læst selvbiografisk. (Kjerkegaard & Munk 2013, 326)

Vidare talar Kjerkegaard och Munk om en glidning från autofiktion till 

modernare och friare former av självframställning i vilka det exempelvis 

inte nödvändigtvis förekommer namnkorrelationer. De anser att genren 

mer och mer varit påverkad av fiktionen samtidigt som litteraturen i den-

na kontext förbinds till rekursivitet mellan författaren och verket samt 

Jon Helt Haarders idé om performativ biografism (ibid. 333). Haarder 

menar nämligen att TV, sociala medier och medialisering i allmänhet 

smittar av sig på litteraturen och skapar en ny form för biografism, obe-

roende om detta är en estetiskt bestämd performansstrategi av författa-

ren eller inte (Haarder 2004, 28). Vidare betecknar tanken om performa-

tiv biografism den senmoderna konstnärliga strömningen ”vars primära 

kännetecken är utprånglande av konstens biografiska referentialitet”, ett 

sätt att ”utforska förhållandet mellan narrativitet och begreppen lögn, 

sanning och fiktion” (Haarder 2007, 78, 89). Det syftar till processen då 

författaren intentionellt förvandlar biografiska element till material i 

sina verk, vilket får konsekvensen att ”overensstemmelsen mellem for-

fatteren i teksten og forfatterens eget liv optræder som et æstetisk vike-

middel, dvs. som en funktion eller strategi i teksten” (Haarder 2004, 65). 

Haarder utvecklar begreppet med Judith Butlers förståelse för performa-

tivitetens paradigm i bakgrunden och menar att performativ biografism 

har gemensamma drag med performance på så sätt att det skulle vara det 

litterära och tvärmediala sättet att hantera identitetspolitiska spörsmål 

om exempelvis kön och etnicitet m.m. Butler för sin del jobbar utifrån 

sociologiska situationer och placerar den påtagliga kroppen i centrum 

för performansens feedback-kretslopp mellan uppträdande och åskådare 

(Butler 1990), medan Haarder i litteraturen anser att ”performance-ak-

törernas kroppsliga insats är ersatta av biografiska språkhandlingar i ett 

offentligt sammanhang” (Haarder 2007, 85).

Den teoretiska kontextualiseringen av autenticitet, självframställ-

ning och performativ biografism utgör redan i sig en komplicerad dis-

kussion med hänvisning till långa traditioner och glidande tendenser. I 
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förhållande till icke-vithet tar dessa dessutom en särskild vinkel. Speci-

ficiteten ligger nämligen i den rasifierande utgångspunkten att icke-vita 

(liksom kvinnor) enbart kan skriva om sig själva, och att när de gör detta 

så lyckas de inte transcendera sin situation utan skapar en självbiografi 

med lågstatus i litterär bemärkelse (Trotzig 2005, 118):

Man kan byta ut begreppet etnicitet mot begreppet kön och 

hamna i ett liknande dilemma. När en man skriver självbio-

grafiskt anses det ofta handla om människan, eftersom männ-

iskan är Man. När en kvinna skriver självbiografiskt anses det 

oftare handla om hennes personliga berättelse. Litteraturen 

blir plötsligt kvinnolitteratur om en kvinnlig problematik. Vi 

får veta att det handlar om ett ”kvinnligt” ämne. Fortfarande 

anses kvinnorna ägna sig åt att utforska intimsfären, medan 

männen beskriver de stora eviga frågorna. (Trotzig 2005, 121)

Trotzigs tanke om det specifika med litterära diskussioner om självfram-

ställningar som involverar icke-vita backas även upp av flera vithetsfors-

kare som påpekar hur den vita mannen ipso facto får representera en 

universal mänsklighet, medan den icke-vita individen systematiskt blir 

representant för en etnisk grupp och endast kan representera sin rasifie-

rade erfarenhet: ”At the level of racial representation […] whites are not 

of a certain race, they’re just the human race” (Dyer 1997, 3) (se också 

DiAngelo 2011, 59). I debatten om ”invandrarlitteratur” skulle jag även 

våga påstå att icke-vita därtill blir representanter för just ”invandraren”, 

alternativt ”flyktingen”. 

4.4 Om läsaren

Medan Haarder insisterar på den transmediala aspekten av performativ 

biografism, föreslog Poul Behrendt några år tidigare begreppet dubbla 
kontraktet (2006) som någonting kontingent till den litterära texten. 

Med det synliggör Behrendt tendensen som finns i vissa texter att leda lä-

saren till att tro att hen läser verkliga, självbiografiska händelser (och an-

tyder därmed ett verklighetskontrakt), medan det hela dock skrivs under 
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ett uppenbart fiktionskontrakt (med exempelvis undertiteln ”roman” på 

omslaget eller med en varning i förordet). Detta, fortsätter Behrendt, går 

längre än hybridbegrepp som faktion eller autofiktion eftersom det dubb-

la kontraktet tydligt går ut på att lura läsaren och rör därmed en moralisk 

gräns. Därigenom menar Behrendt att det dubbla kontraktet förutsätter 

att vi återkommer till Roland Barthes påstående att ”författaren är död” 

(1968) och betraktar skillnaden som gäller både läsaren och författaren 

och deras person som empiriska (alternativt reella) vs implicita (alterna-

tivt förutsatta).

Utan att behöva gå djupare in i hermeneutiska debatter kräver analy-

sen av mitt material fältspecifika teorier om läsaren, vilket för oss tillba-

ka till ras- och vithetsteori. Den vanligaste utgångspunkten är nämligen 

att de flesta texter har en implicit författare och en implicit läsare, även i 

fallet med polysemiska texter med inkompatibla läsningar. I en nordisk 

kontext har man därtill funderat på fallen med flera implicita läsare, och 

man hittar exempel främst i barnlitteratur där man bör betrakta den vux-

na läsaren och det läsande barnet skilt ( jfr Per Krogh Hansen 2005), men 

även i queerlitteratur där man bör betrakta den heterosexuella läsaren 

och den icke-heterosexuella separat ( jfr Eva Kuhlefelt 2018). I USA är det 

dock en annan slags splittring som diskuterats, bland annat av James Wel-

don Johnson som 1928 skrev om “The Dilemma of the Negro Author”:

The Aframerican author faces a special problem which the pla-

in American author knows nothing about – the problem of the 

double audience. It is more than a double audience; it is a divi-

ded audience, an audience made up of two elements with diffe-

ring and often opposite points of view. His audience is always 

both white America and black America. The moment a Negro 

writer takes up his pen or sits down to his typewriter he is im-

mediately called upon to solve, consciously or unconsciously, 

this problem of the double audience. (Weldon 1928, 477).

Dessa två separata implicita läsargrupper anses vara “prestructured” i tex-

ten (Wolfgang Iser 1974), och en återkommande strategi som knyts tills 

denna struktur är när “[white reader…] becomes a strategically place mis-
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reader” (Raymond Hedin 1993, 193). Därtill formulerar Brian Richardson 

i sin artikel ”Singular text, multiple implied readers” (2007) den hierarkis-

ka konsekvensen som ligger bakom dessa dubbla implicita grupper:

It is also evident that there is often a distinct hierarchy among 

these readers, and that it is an epistemological one: one reader 

knows both what the other perceives and what it alone can 

know. Thus, the black or anti-imperial reader can compre-

hend everything the white or conservative reader does as well 

as the deeper meaning and the inside jokes that the other can-

not get. (Richardson 2007, 263)

Richardson analyserar att det i denna litterära strategi inte finns en över-

lägsen och underlägsen läsare per se, utan insisterar på att dessa dubbla 

implicita grupper verkligen är inbyggda i texten som sådana. Det vill säga 

att texten (och därigenom författaren) tillåter alternativt förhindrar läsa-

ren att motta budskapet i sin helhet. Mer än underförstådd okunskap om 

icke-vithet och rasifierande tendenser är det dessutom ett helt paradigm 

som i denna kontext knyts till den implicita vita läsaren.  Denna inklu-

derar affekter av skam och skuld ( jfr Oxfeldts mening av Scandinavian 
guilt, 2018), bräcklighet ( jfr DiAngelos mening av White fragility 2011) 

m.m., vilka alla skulle vara en konsekvens av det som Sara Ahmed i sin 

essä ”A phenomenology of whiteness” (2007) kallar för hegemonisk vit-
het. Begreppet syftar till problematiken vithet som en osynlig norm och 

därmed som hegemoniskt och strukturerande av dagens samhälle. Med 

Husserls och Fanons fenomenologi i bakgrunden menar Ahmed att vithet 

orienterar rummet:

Spaces are orientated ‘around’ whiteness, insofar as whiteness 

is not seen. We do not face whiteness; it ‘trails behind’ bodies, 

as what is assumed to be given. The effect of this ‘around whi-

teness’ is the institutionalization of a certain ‘likeness’, which 

makes non-white bodies feel uncomfortable, exposed, visible, 

different, when they take up this space (Ahmed 2007, 157) 
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Ahmed talar också om den icke-vitas desorientering i detta vita rum och 

om migrantens eventuella omorientering efter vithetsnormen, två feno-

men till vilka jag återkommer i mina analyser.

4.5 Ironi, satir och karnavalism

Som avslutning på denna teoretiska kontextualisering vill jag gärna redo-

visa för min användning av begreppet ironi och de besläktade begreppen 

satir och karnavalism. Här har forskningen åter utvecklats i flertalet rikt-

ningar, men eftersom jag endast använder begreppen utan att nödvän-

digtvis knyta an till någon svårare teori, kommer jag bara att hänvisa till 

deras definition och till det sätt som de ursprungligen presenteras på av 

Søren Kierkegaard respektive Michail Bakhtin.

För att börja med den lättaste kan man säga att satir är en uttrycks-

form vars syfte är att förlöjliga eller håna ett subjekt. Ursprungligen 

kommer satir från en fornlatinsk tradition och hänvisade till en särskild 

diktform. Först efter fransk-klassicismen blev satiren ett begrepp som an-

vändes för att karakterisera litterära verk som i kritiskt syfte gycklar med 

(det offentliga livets) missförhållanden. Med tiden befriar författarna sig 

helt från den latinska traditionen och behåller endast den centrala idén av 

Castigat ridendo mores: att få folk att skratta för att rätta till sederna. På 

grund av skrattens betydelse ses satir oftast som en underkategori till ko-

mik. På samma sätt ses då komik som ett av satirens kännetecken: “This 

is the essence of successful satire – to get your victims ‘hopping mad’ and 

your audience ‘laughing their heads off’” (Pollard 1970, 12).

Bakhtin menar att det skulle finnas två typer av skratt. Enligt ho-

nom skulle skrattet som orsakas av satiren vara ett negativt skratt ef-

tersom det innebär att man skrattar åt någon och dömer på avstånd. Å 

andra sidan beskriver han i förhållande till Rabelais det karnevalistiska 
skrattet som grovt och ytterst grymt, men samtidigt som ett festligt och 

öppet skratt. Karnevalen för Bakhtin är ”en tillfällig befrielse från den 

förhärskande sanningen och den rådande ordningen, ett upphävande av 

alla hierarkiska förhållanden, privilegier, normer och förbud” (Bakhtin 

1965/2007, 21). Därtill identifierar han fyra aspekter som en följd av en 

karnevalisk världsförståelse: friheten i interaktion mellan människorna, 
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excentriskt beteende genom vilket den mänskliga naturens dolda sidor 

avslöjas, karnevalistiska missförhållanden då allt som normalt separeras 

kan sammanföras, och främjandet av oförskämdhet, blasfemier och paro-

dier på saker som är heliga.

Det skulle bakom det karnevalistiska finnas en liknande frihet och 

brist på tillgänglighet som vi hittar hos Kierkegaard när han talar om 

ironins negativa frihet. Ironin, till skillnad från satiren tilldelar den som 

förstår den ett överlägset tillstånd av förnämlighet (fornemhed) enligt 

Kierkegaard, och greppet behöver inte nödvändigtvis vara varken del-

aktigt eller komiskt (1841). Det som Kierkegaard kallar den sokratiska 

ironin, eller ironin som ståndpunkt, innebär nämligen att utgå från en 

skeptisk hållning i förhållande till en person eller ett objekt, och konstant 

ifrågasätta denna person/detta objekt. Det är att låtsas vara okunnig, och 

därmed att utnyttja en annan persons svaga ställning och göra personen 

medveten om det. Ironi används till att förstöra de övertygelser som man 

har tills man börjar inse att ”det enda jag vet är att jag inget vet”. Kierke-

gaard såg den sokratiska ironin som ett självändamål, ett sätt att befria 

människan och medge hennes självständighet. 
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13

I Sverige, Finland, Norge och 

Danmark räknas år 2020 utrikes 

födda och inrikes födda med två 

utrikes födda föräldrar som per-

soner med utländsk bakgrund. 

Adoptivbarn födda utomlands 

och barn födda utomlands av in-

rikes födda föräldrar ingår också 

i gruppen utrikes födda. Inrikes 

födda med minst en inrikes född 

förälder räknas ha inrikes bak-

grund (scb, ”MIS 2002:3 Perso-

ner med utländsk bakgrund”). I 

Tyskland räcker det emellertid 

med en utrikes född förälder för 

att räknas ha utländsk bakgrund.

14

”Die entscheidende Frage lautet 

nicht, was Migration im Gegen-

satz zur vermeintlichen Normali-

tät der Nicht-Migration auszeich-

net, sondern wie der Gegensatz 

von Migration und Nicht-Mig-

ration, von Bewegung und Sess-

haftigkeit, Dynamik und Statik 

in spezifischen historischen, 

politischen und ästhetischen 

Kontexten konstruiert, bestätigt 

und verhandelt wird.” (2018, 8) 

Min översättning.

15

Som tidiga kritiska rasforsk-

ningstexter kan nämnas: Critical 
race theory. The key writings that 
formed the movement (Crenshaw 

m.fl. 1993) eller Critical race 
theory. An introduction (Delgado 

& Stefanic 2000).

16

Samtidigt uppstod nämligen nya 

vithetstudier (whiteness studies) 

som eget forskningsfokus ( jfr 

Roediger The wages of whiteness 
1991, eller Dyer White 1997).

17

Enligt Bhabha uppkommer be-

hovet av att skapa ett third space 

utav våldsamma och orättvisa 

koloniala premisser, medan han 

förklarar att den postkoloniala 

hybriditeten kräver en engagerad 

”disruptive performativity” av 

subjektet och en aktiv medveten-

het mot essentialism och kultu-

rell "renhet" (Bhabha 1994, 58).
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5 
SAMMANFATTNING AV ARTIKLARNA

Artikel 1:

2018a. ”Halvt norsk, äkta utlänning. Maria Navarro Skaranger ur ett 

postnationellt perspektiv” i Edda 105(1): 9-28.

I min första artikel ”Halvt norsk, äkta utlänning. Maria Navarro Ska-

ranger ur ett postnationellt perspektiv” analyserar jag norska Maria Na-

varro Skarangers (född 1994 i Oslo) debutroman Alle utlendinger har 
lukka gardiner (2015) bortom det etniska filtret (Nilsson 2010). För att 

kunna göra så tar jag avstånd från den tidigare forskningens klassiska 

läsningstroper och föruppfattningar om ”invandrarlitteratur” för att i 

stället vara så nära texten som möjligt. I artikelns första del tar jag mig 

verkligen tid att analysera språket, dekonstruera och belysa dess me-

kanism via användningen av adverb, syntax, omkastad grammatik etc. 

Jag kommer fram till konklusionen att språket är en bearbetad litterär 

konstruktion och ingen autentisk återgivning av förortens sociolekter 

(/multietnolekter). Byggandet av det brutna språket som en konstnärlig 

skapelse blir å ena sidan en nyckel till att förstå hur ungdomsromanen 

lyckas ge ett intryck av autenticitet, naivitet och spontanitet. Å andra si-

dan blir det norska språket och dess eventuellt bristfälliga behärskande 

som tema i romanen också dörren till att synliggöra en konflikt mellan 

barn och deras invandrade föräldrar.



53Postinvandringslitteratur i Norden Maïmouna Jagne-Soreau 2021

Därpå fortsätter jag artikeln med att djupgående undersöka bru-

ket av nationella symboler, bland annat genom en analys av referenser 

till norska kulturkanonreferenser. Därigenom föreslår jag tanken om ett 

postnationellt perspektiv som alternativ utgångspunkt för läsningen. Jag 

fortsätter nämligen med att argumentera för att sakligt kunna ta avstånd 

från Homi K. Bhabhas postkoloniala begrepp som hybridity och mimicry. 

Min analys visar att föräldragenerationen (och karaktären) gynnas av att 

analyseras utifrån postkoloniala teorier, men barnen, postinvandringsge-

nerationen, är fulla av avsiktliga frontala provokationer vilka utmanar de 

begrepp och lästeorier som under de senaste åren har utvecklats i nord-

isk litteratur. I stället introducerar jag begreppet mellanförskap (Arbouz 

2012): en identitet i varken-eller-dialektik, där man i egenskap av andra-

generationare, blandade eller transnationellt adopterade i bästa fall är 

halvt norsk, men oavsett vilket bemöts som äkta utlänning. 

Slutligen hävdar jag att Skarangers roman är ett norskt uttryck för en 

större uppkommande ny genre i nordisk litteratur, nämligen litteratur om 

en postinvandringsgeneration. Denna litteratur, menar jag, karakteriseras 

i det skedet av uttrycket mellanförskapets tillstånd som därtill utvecklas 

med en postnationell dynamik. Med denna definition betonar jag alltså 

uteblivelsen av etnisk specificitet och konstaterandet av kulturell emanci-

pation i berättelser vilka i stället fokuserar på uttrycket av den nationel-

la gemenskapen och dess utmaning. Jag förutser också att rasifiering och 

vithetsnormen förblir centrala aspekter som återstår att betrakta.
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Artikel 2:

2018b. “Yahya Hassan, en modern Cervantes” i Spring 43: 177–202.

I min andra artikel “Yahya Hassan, en modern Cervantes” utgår jag från 

att danska poeten Yahya Hassans (född 1995 och död 2020 i Århus) bruk 

av förortsartat språk i hans debutdiktsamling YAHYA HASSAN (2013) är 

ett manipulerande litterärt grepp som ger intryck av autenticitet. Bortom 

den starka sociopolitiska agendan som därför knutits till samlingen, syn-

liggör jag i min analys det lager av ironi som döljer sig bakom det litterära 

greppet. Vidare menar jag att Hassan egentligen skriver i Cervantes tradi-

tion, det vill säga att han iscensätter en pícaro: en påhittig skälm som lever 

av sina fiffel och framstår som trovärdig och autentisk. Jag börjar med att 

förklara den pikareska litterära traditionen och dess utveckling – från en 

satirisk form tills att den betraktats som en sociopolitisk historisk vittnes-

börd. Med den pikareska definitionen i bakgrunden fortsätter jag med att 

analysera olika verser från i synnerhet diktsamlingens avslutande ”Lang-

dikt”. Jag synliggör hur den opålitliga tidsramen skapar en episodisk kon-

struktion vilken i sin tur bidrar till den förvirrande pikareska tonen. Jag 

analyserar också olika konstruerade autenticitetseffekter i texten, såsom 

bland annat användningen av självbiografiska och performativa element.

Analysen av performativiteten leder min läsning till att betrakta 

”perkerns” (/blatte) karikatyren i ljuset av Kierkegaards förståelse för den 

dekonstruerande ironin samt Bakhtins uppfattning för det tragikomiska. 

På så sätt menar jag att Hassan skriver sig fram i ett karnevaliskt och ma-

nipulerande patos som rättar till det danska privilegierade samhället. Den 

implicita läsarens dåliga samvete som Hassan medvetet utnyttjar länkar jag 

till en specifik skuldkänsla och idén om Scandinavian Guilt (Oxfeldt 2018).

Genom att sätta dessa olika analyselement i samklang med varandra, 

är min tes att Hassan borde läsas i den pikareska traditionen, då han egent-

ligen utmanar den danska poesins konventioner på samma karnevaliska 

sätt som Cervantes revolutionerade den spanska litteraturen. Jag menar 

också att en analys av Hassans samling visar hur ett pikareskt perspektiv 

tillåter oss att fullborda verkets bredare litterära potential, i motsats till 

det etniska filtret som hittills har begränsat dess läsning (Nilsson 2010). 
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Artikel 3:

2018c. ”’Det finns trots allt två i Sverige / och en i Danmark / som skriver 

dikter om sånt’ – Adrian Perera och blattedikters konst” i Avain 3: 76-93.

I min tredje artikel ”’Det finns trots allt två i Sverige / och en i Danmark 

/ som skriver dikter om sånt’– Adrian Perera och blattedikters konst” un-

dersöker jag hur den finlandssvenska poeten Adrian Perera (född 1986 i 

Liljendal) med sin debut, diktsviten White Monkey (2017) anses "fylla en 

nisch" och skriva "typiska blattedikter". Jag börjar med att ge en teoretisk 

bakgrund gällande behandlingen av icke-vithet i finländsk litteraturforsk-

ning. Jag tar upp fältets terminologiska begränsningar och det oöverkom-

liga behovet för litteraturvetare att tala om invandrarlitteratur, från app-

ropriering till diskussioner om autenticitet. 

Jag fortsätter med en djupläsning av diktsviten och hävdar att Perera 

är medveten om sitt etniska kapital som icke-vit poet i Finland (Nilsson 

2010). Genom gestaltningen av ett icke-vitt diktjag används kapitalet för 

att medvetet förvirra läsaren med olika metanivåer, intertextuella refe-

renser och självbiografiska inslag som ändå uppmuntrar till att läsas som 

fiktion. Jag analyserar hur denna litterära strategi egentligen är ironisk 

och fungerar som en föregripande metakritik i verket, kritiserar det sagda 

kapitalets själva existens och hur detta avslöjar ett rasistiskt paradigm.

I artikelns andra del går jag i dialog med teman som rasism, kolorism 

och hegemonisk vithet och undersöker förhållandet mellan den finskfödda 

huvudkaraktären och hens invandrade mamma. Detta leder till en analys 

av generationskonflikt och barnets känsla av svek när en förälder omorien-

terar sig efter vithetshegemonin (Ahmed 2007). Också gestaltningen av 

diktjagets mellanförskap kommer fram, och jag analyserar svårigheten att 

identifiera sig som "brun" mellan samhällets rasism och släktens kolorism.

Slutligen diskuterar jag hur Pereras svit dryftar olämpliga kompli-

manger, sådana som är välmenande men ändå kan utgöra mikroaggressioner 

och uppfattas som kränkande eftersom de förevigar rasism och rasifiering. 

Jag menar att den implicita läsaren är just den som skulle kunna formulera 

sådana olyckliga rasifierande kommenterar, och hävdar därför att diktsvi-

ten fungerar som en skarp kritisk spegel för det vita finländska samhället.
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Artikel 4:

2019. ”Att vakna upp som suedi. Om mellanförskap och rap” i Nordisk 
Poesi 4(1): 43-60.

I den fjärde artikeln ”Att vakna upp som suedi: om mellanförskap och 

rap” fokuserar jag på temat mellanförskap (betweenship på engelska). I 

svenska rapparen Erik Lundins (född 1982 i Stockholm) första EP (2015) 

kristalliseras detta bakom slanguttrycket ”suedi” (ett förnedrande ord för 

stereotypa svenskar på förortslang) och dilemmat av att både rasifieras i 

Norden och bli betraktad som svensk i släktens hemland. Med ett intryck 

av autenticitet men med en rad retoriska stereotyper målar Lundin upp en 

coming-of-age-berättelse, från barndomen och livet i en av de så kallade 

miljonförorterna till dagen man ”hittar sig själv” och vågar ”komma ut” 

för sina föräldrar som svensk.

Jag börjar med att presentera den tidigare rapforskningstraditionen 

och dess problematiska fokus på bland annat icke-vit etnicitet. Efter en 

stereotypisk analys av låten ”Suedi” i denna tradition, hävdar jag att en 

analys från ett litterärt perspektiv öppnar väsentligare slutsatser. Först 

med fokus på jagets kulturella likställdhet med landets majoritet, sedan 

med avstötning hos släkten där man hoppades hitta hemmet, analyserar 

jag motivet mellanförskap i texten (Arbouz 2012). Vidare går jag i dialog 

med de besläktade postkoloniala begreppen in-betweenness, third space 
och hybridity och visar hur dessa förväntas ha rötter i en politisk perfor-

mativitet som annars saknas i mellanförskapets scenario. Mellanförskapet 

med sin varken-eller-dialektik verkar vara symptomatiskt för en epok och 

jag talar om en litterär generationsboom.

Jag fortsätter med att analysera låtens politiska språk och visar att de 

stereotypiska hiphoptroperna, förortsestetiken och den opartiska icke-et-

nifieringen används retoriskt för att möjliggöra en bredare igenkännings-

effekt och fånga upp en specifik publik av icke-vita i mellanförskapet: 

postinvandringsgenerationen.

Slutligen visar jag att genom att återta uttrycket ”suedi” börjar Lun-

din överskrida misstron gentemot den konservativa borgerligheten och 

därigenom (den vita svenska) nationen. I stället menar jag att Lundin fö-

respråkar tanken om ett postnationellt Sverige, där den icke-vita postin-
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vandringsgenerationen skulle kunna få identifiera sig som svensk utan att 

behöva förhandla sin identitet, varken som hybrid eller i en third space. 
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Artikel 5:

2021. “’I don’t write about me, I write about you’. Four major motifs in 

the Nordic postmigration literary trend” i Anna Meera Gaonka, Astrid 

Sophie Ost Hansen, Hans Christian Post & Moritz Schramm (red.) Post-
migration Art, Culture, and Politics in Contemporary Europe: 161-180.

Min femte och sista artikel “’I don’t write about me, I write about you’. 

Four major motifs in the Nordic postmigration literary trend” ger en 

transnordisk översikt om postinvandringsberättelser byggda på de åter-

kommande teman som lyfts fram i mina fyra tidigare artiklar. Jag in-

leder med en kontextualisering och sammanfattar utvecklingen av de-

batten om ”invandrarlitteratur” i Norden, från Jonas Hassen Khemiris 

debut till senare läsningsperspektiv, inklusive postmigrant litteratur 

(Schramm m. fl. 2019).

Vidare hänvisar jag till ett tjugotal olika verk som ger röst åt postin-

vandringsgenerationen och visar hur fyra itererande motiv förekommer 

hos samtliga dessa nordiska författare. Olika teman används dock i olika 

syften eller av olika orsaker, och jag föreslår min tolkning i varje typiskt 

fall. Det första tema som jag tar upp är den autenticitetseffekt och den 

manipulativa förvirring som de flesta verken badar i. Min analys av detta 

litterära grepp är att icke-vita författare visar att de är medvetna om att 

det etniska kapitalet finns (Nilsson 2010), fördömer det medan de själva 

samtidigt ironiskt kapitaliserar på det. Det andra temat som jag undersö-

ker är generationskonflikter, och jag visar nödvändigheten av att urskilja 

de invandrade föräldrarnas erfarenhet från det icke-invandrade barnets, 

samtidigt som konfliktorsaken kommer från en problematisk hegemonisk 
vithet (Ahmed 2007). Medan vithet är vad som skapar ett avstånd mellan 

barnen och föräldrarna, är det dock barnens icke-vithet som orsakar av-

ståndet mellan dem och majoritetssamhället. I denna bana tar jag sedan 

upp temana mellanförskap och rasifiering och visar hur dessa förekom-

mer i materialet genom en hög likartade anekdoter om icke-blont hår. 

Slutligen presenterar jag de olika implicita läsare som dessa verk har, hur 

vi här åter kan ta fram vithetsperspektivet och identifiera hur den vita vs. 

den icke-vita läsaren byggs in i den litterära texten.

Artikeln visar att i och med redundansen av hög likartad tematik i 
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över femton böcker kan man argumentera för förekomsten av en ny trend 

i nordisk litteratur, en som jag kallar postinvandringslitteraturen.
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6 
AVHANDLINGENS RESULTAT

I denna resultatdel kommer jag att presentera tre teman och två litterära 

strategier som återkommer i gestaltningen av postinvandringsgeneratio-

nen. Detta gör jag först i anknytning till min teoretiska bakgrund och 

senare till den tidigare forskningen. För att kunna komma fram till dessa 

resultat har jag behövt utveckla min metod under loppet av mina artiklar, 

och dess mognad har påverkat såväl formen som innehållet i min forsk-

ning. Medan de två första artiklarna utgår från djupgående textanalyser 

och försiktigt kretsar kring fokuserade läsningar av enskilda verk, lösgör 

sig analysen så småningom. I de två följande artiklarna är närmandet mer 

direkt och jag vågar extrapolera mina konklusioner bortom det enskilda 

verket, medan den sista artikeln utreder en dynamik av systematisering 

och frimodigt bygger på idén om transnordiskt fenomen. Parallellt blev 

utvecklingen av bakgrundsteorin avgörande för skriv- och forsknings-

processen. Medan jag till en början försökte argumentera för nya läsning-

ar genom att erbjuda enskilda alternativa begrepp och perspektiv (inkl. 

mellanförskap, postnationalism, det pikareska m.m.), utgjorde upptäck-

ten av ras- och vithetsteori en vändpunkt för mitt arbete. Denna börjar 

komma till uttryck i artikel 3 genom uppfattningen av hur den hegemo-

niska vitheten ligger i bakgrunden för generationskonflikten mellan barn 

och föräldrar. Också tanken om mellanförskap fick bättre innebörd med 

denna kontextualisering, medan frågan om den implicita läsarens roll 
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och identitet verkligen fick synliggöras. Man kan säga att det är först med 

denna teoretiska bakgrund som jag har kunnat utveckla ett mer konsis-

tent läsningsperspektiv, och i artikel 5 kunnat belysa ett identifierbart 

litterärt fenomen. Jag menar att detta fenomen ska definieras av redun-

dansen i mina analysresultat som jag kommer att presentera nu.

6.1 Återkommande tema och strategier: en litterär estetik

Artiklarna visar att det finns återkommande teman och strategier som 

kommer fram i var och en av de analyserade verken. De viktigaste av dessa 

är 1) diskussioner om identitetsfrågor, 2) en viss generationskonflikt med 

föräldragenerationen, 3) tematisering av rasism och rasifiering som för 

oss till problematiken hegemonisk vithet, 4) iscensättning av en auten-

ticitetseffekt i texten, och 5) ett ironiskt spel med den implicita läsaren. 

Medan jag delvis redan gått igenom dessa samma teman och strategier i 

min femte artikel, var det för att kunna analysera deras redundans i ett 

visst antal litterära verk och få in perspektivet transnordiskt fenomen. 

Tanken är nu att genom en belysning av dessa estetiska särdrag kunna 

metodologiskt bygga på det nya litterära begreppet postinvandringslit-

teratur.

1. IDENTITETSFRÅGOR

Mina artiklar har lagt grunden för en förståelse av hur identiteter kan 

uttryckas i en varken-eller-dialektik. Identifikationen av mellanförskap 

som genomgående röd tråd i berättelser om icke-vita som är födda och 

uppvuxna i Norden är nämligen det första elementet som tillåter oss att 

tala om en generationsaspekt i den gemensamma erfarenheten av andra-

generationare, blandade och transnationellt adopterade (Arbouz 2012). 

Denna postinvandringsgeneration, trots olikheten av sin etniska, språk-

liga och kulturella bakgrund, klass eller livshistoria tycks idag vara en 

del av ett kollektivt litterärt projekt, både formellt och innehållsmässigt. 

Denna aspekt markerade jag i mina analyser genom att synliggöra bristen 

på särskilda etniska specificiteter i de utvalda verken – någonting som 

en mångkulturell läsning annars mycket gärna fastnar vid – här till för-
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mån för att i stället sätta fokus på artikulationen i utformningen av kul-

turtillhörighet och identitetsförhandling. Den utomeuropeiska kulturen 

tematiseras nämligen ganska sporadiskt och allmänt, ibland utan att ens 

vara föräldrarnas kultur ( jfr artikel 1 och 4). Den främmande kulturen 

funktionaliseras i verken och blir en allegori för exotifieringen och rasi-

fieringen som förefaller en följd av kontakten mellan icke-vithet och den 

vita majoriteten.

Vidare hävdar jag att identitetsförhandling som återkommande te-

matik i dessa likartade coming-of-age berättelser – alternativt dagböcker 

som gestaltar tonåringar eller unga vuxna – egentligen inte svarar på ett 

genuint inre behov av att förstå vem man är såsom man kan se är fallet i 

Bildungsroman-traditionen (i den utsträckning som begreppet använts i 

förhållande till så kallad ”invandrarlitteratur”, jfr Hübinette 2019). Däre-

mot handlar det i postinvandringsgenerationsfallet om att definiera sin 

identitet gentemot den (vita) andra, som ett externt krav och svar på den-

nes eviga fråga ”varifrån kommer du egentligen?” – eller med Marjaneh 

Bakhtiaris ord: ”Det var viktigt för dom att han funderade över dessa 

saker och sin tillhörighet” (2005, 125). Problematiken ekar även metat-

extuellt då de verk som gestaltar postinvandringsgenerationen oftast är 

debutromanen eller debutsamlingen av icke-vita författare som själv för-

söker förhandla sin plats i det litterära fältet (Nilsson 2010).

Jag har kunnat ytterligare påvisa att det inte öppnar läsningen 

att teoretiskt gå emot den nationella metodologismen här. Tvärtom, i 

stället för att tala om kosmopolism, transnationalism eller mångkul-

turalism (alternativt integration trots att vi mestadels talar om inrikes 

födda) är det snarare ett postnationellt perspektiv såsom det använts 

av Oxfeldt (2012) som visar sig vara relevant att inta i förhållande till 

materialet ( jfr artikel 1, 3 och 4). Vi bevittnar en omdefiniering av de 

olika nordiska nationerna inifrån, och kan konkludera att det slutligen 

inte råder något tvivel hos postinvandringsgenerationen om att den 

fullständigt hör till Norden. Detta förstärks retoriskt och nästan stereo-

typt bland annat i användningen av den nordiska litterära kanonen och 

intertextuella referenser ( jfr hänvisningarna till Henrik Ibsen, August 

Strindberg, J.V Jensen, Karl Ove Knausgård m.m. – ibland också metat-

extuellt till Märta Tikkanen, Edith Södergran, Michael Strunge osv.), i 
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de återkommande iscensättningarna av nordiska högtider (midsommar, 

jul, sportlov) och i de symboliska hyper-nordiska barndomsreferenserna 

(Bamse, Pippi Långstrump osv.). Slutligen visade mina analyser även den 

otippade positiva synen på medelklassen och en slags konservatism (för 

att inte säga nationalromantik) med beskrivningar av villor, flaggor, som-

marstugor, författarskolor osv. – vilka kan uppmärksammas som motvikt 

till förorten och det implicita påståendet att den icke-vitas litteratur skul-

le kunna förminskas till förortslitteratur ( jfr artikel 1, 2, 4 och 5).

2. GENERATIONSKONFLIKTER

Jag utgår ifrån påståendet att det finns en väsentlig skillnad mellan er-

farenheten hos en individ som vuxit upp i ett land med en viss kultur, 

ett visst språk, en viss religion och som i vuxen ålder upplevt en vald 

utvandring eller en ofrivillig flykt som tvingat hen att lämna allt bakom 

sig; och en individ som lever i det land som hen är född i och alltid har 

vuxit upp i. I brittisk kontext visade Roger Bromley att detta tydligt syns 

i litteraturen och de olika teman som behandlas i berättelser om första vs. 

andragenerationens invandrare:

This appropriation, this process of re-nomination is a sym-

bol of a first generation stubbornly defining itself in ethnic 

terms, as Habermas put it,—looking back to a lost homeland. 

Much of the novel’s development relates to this primary 

belonging—nostalgia for a lost narrative […]. Their seconda-

ry belonging is in the space of migration, whereas for some 

of the native-born children these belongings are reversed as 

they seek a primary attachment to the place of their birth as 

a way out of the dilemma of cultural anomie, and only have 

a residual, secondary, or conflicted, belonging to a homeland 

distant in time and place. (Bromley 2017, 39)

Trots självklarheten av skillnaden mellan generationerna har ingen i 

nordisk litteraturforskning uppmärksammat hur viktigt det är att betrak-

ta berättelserna om dessa två grupper av individer som annorlunda. I stäl-
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let läser man konstant om ”invandrarna och deras barn” och ”första och 

andra generationens invandrare” som om deras erfarenhet och situation 

skulle vara desamma. Den senaste tiden har även uttrycket ”individ med 

utländsk bakgrund” använts brett, som ett ytterligare alternativ till att 

tala om icke-vithet utan att göra skillnad mellan individer som faktiskt 

invandrat och de som inte har det. Jag har i mina artiklar systematiskt 

synliggjort och ifrågasatt denna förvirring för att kunna läsa och analyse-

ra berättelserna om icke-vita födda och uppvuxna i Norden som egenar-

tade och separerade från skuggan av föräldrarnas invandringserfarenhet.

Mina analyser visar en systematisk förekomst av uttalade konflikter 

mellan barnen och föräldrarna, vilket åtminstone bekräftar att det finns 

ett klart behov för postinvandringsgenerationen att kunna identifiera sig 

som annorlunda från föräldrarnas generation. Konfliktens uttryck tar 

olika proportioner och omfattar en bred serie av affekter som på olika 

sätt kommer fram i texterna. Ömsom med användningen av ett tragiskt 

patos, ömsom bakom direkt våldsamma inslag, ömsom med humor och 

ironi, beskrivs föräldrarnas utanförskap och/eller integrationsprocess. 

Intressant nog visade mina analyser att det lär finnas två motstridiga or-

saker till konflikterna: antingen att föräldrarna uppfattas av barnen som 

att de inte är tillräckligt väl integrerade eller tvärtom att föräldrarna är 

för assimilerade och ”white washed” ( jfr artikel 3 och 5). Denna iaktta-

gelse centrerar problematiken med vithetens hegemoni och mer specifikt 

föräldrarnas process att ”omorientera sig efter vithet” (Ahmed 2007).

Dessutom poängteras här faran med att på barnen automatiskt 

överföra postkoloniala läsningsteorier och begrepp som annars kunde 

vara relevanta att använda för att analysera föräldrarnas assimilations-

strategier (med exempelvis mimicry, hybriditet osv. - Bhabha 1994). 

Postinvandringsgenerationen utvecklar emellertid för sin del en helt 

annan retorik av provokationer, rak konfrontation och uttalad förtry-

telse mot systemet.

Medan dynamiken är övertydlig i andragenerationens berättelser 

kan det ännu nämnas att i de blandades fall tas oftast fokusen bort från 

den vita inrikes födda föräldern som hamnar i bakgrunden, medan kon-

flikten med den icke-vita invandrade (alternativt frånvarande) föräldern 

sätts i centrum. När det gäller transnationellt adopterade karaktärer bru-
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kar man formulera en dubbel konflikt, mot såväl de vita adoptivföräldrar-

na som de icke-vita biologiska föräldrarna ( jfr artikel 5).

3. RASISM, RASIFIERING OCH HEGEMONISK VITHET

I mina artiklar framhåller jag att beskrivningen av upplevelsen av rasism 

och rasifiering särskiljer sig när det gäller gestaltningen av postinvand-

ringsgenerationen och är ett väsentligt tema i mitt material. På samma 

sätt som med generationskonflikten, används olika strategier och inten-

sitet för att ta upp ämnet, men mina analyser har visat att den vanligaste 

tendensen lär vara att adressera problemet bakom humor och ironi sna-

rare än rakt och dramatiskt. Jag analyserade att ämnet oftast berörs via 

beskrivning av vardagsrasifiering och välmenande handlingar som tyvärr 

utgör mikroaggressioner snarare än med rasistiska dispyter fullt ut. Den 

icke-vita kroppen uppmärksammas för att vara avvikande och problema-

tisk, alternativt exotisk och beaktansvärd ( jfr artikel 1, 3 och 5). Därtill 

synliggjorde mina läsningar förekomsten av en viss internaliserad rasism 

som motiv, både hos en del av postinvandringsgenerationen själv och hos 

de icke-vita föräldrarna, vilka i det fallet artikulerar en problematik av 

kolorism (Hunter 2007).

Att identifiera rasism och rasifiering som återkommande tema och 

analysera dessa i materialet bekräftar å ena sida hur etnicitet, kultur, 

ursprung och hudfärg för många har blivit synonyma med varandra på 

grund av den antirasistiska rådande färgblindheten. Samtidigt visar mina 

analyser att det inte finns något tvivel om att problematiken här tydligt 

handlar om den icke-vitas rasifierade kropp, då postinvandringsgenera-

tionen annars inte avviker kulturellt från majoritetsbefolkningen (Ar-

bouz 2012). Å andra sidan styrker rasproblematiken nödvändigheten av 

att tala om just postinvandringsgenerationen, i kontrast till bredare och 

färgblinda kategorier med fokus på mångkulturalism såsom exempelvis 

Cross Culture Kids ( jfr artikel 4).

Viktigast att förstå här är att beskrivelsen av rasism och rasifiering 

i gestaltningen av postinvandringsgenerationen vanligtvis fungerar som 

katalysator för att synliggöra problematiken med vithet i stället för att 

illustrera icke-vita särdrag i sig. Därifrån kan vi börja förstå hur litteratu-
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ren uppmanar teman som vithetens hegemoni, nationell norm, föreställd 

monokultur och skandinavisk skuld bland annat. Detta görs genom att 

direkt eller retoriskt adresserad till en vit implicit läsare, alternativt kon-

struera denna in i texten som en ”strategically placed misreader” (Hedin 

1993), som jag strax återkommer till.

4. AUTENTICITETSEFFEKT

Utöver de tre ovannämnda teman har jag genom mina analyser identifie-

rat två återkommande litterära strategier, varav den första är att skapa en 

effekt av autenticitet. Ett genomgående missförstånd i receptionen och 

analysen av postinvandringsberättelsernas första våg var att det skulle 

handla om texter som beskriver verkligheten: ett autentiskt vittnesmål 

om icke-vitas liv i dagens Norden (Mohnike 2007, Behschnitt 2010). För-

virringen skapades först och främst på grund av verkens språk, av vilka 

inte alla men en betydande del är nämligen skrivna på en slags bruten 

förortsslang, eller i lingvistiska termer: multietnolekt (Quist 2000). Jag 

visar dock att språket i böckerna är en fiktiv litterär konstruktion och 

aldrig en återspegling av författarens språkbrist, utan tvärtom ett grepp 

som avslöjar deras språkskicklighet ( jfr artikel 1 och 2). Jag anser att syf-

tet med detta grepp är att avsiktligt förvirra – för att inte säga provocera 

– läsaren, hens förväntningar på verket (och på författaren), samtidigt 

som det i djupet problematiserar litteraturens roll i dag. Användningen 

av ett imiterat brutet språk är en del av iscensättningen av en färdig ste-

reotyp om icke-vita som motsvarar läsarens begränsande etniska filter 

(Nilsson 2010). Dess manipulativa bruk avslöjar att författarna som ut-

nyttjar greppet är medvetna och fördömande i fråga om idén om "etniskt 

kapital", samtidigt som de ironiskt nog kapitaliserar på det för att få upp-

märksamhet inom det litterära fältet (ibid.).

I samma linje måste man förstå de olika självframställningsdimen-

sioner och användningen av verklighetselement som tyder på ett dubbel-
kontrakt (Behrendt 2006) och bör läsas i ljuset av performativ biografism 
(Haarder 2007). Det är nämligen snarare regel än undantag att hitta stora 

likheter mellan den fiktiva karaktären och den riktiga författaren, inklu-

sive användningen av sitt namn, sin ålder, sin familjekonstellation och 
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kulturella bakgrund. De flesta karaktärer i postinvandringsberättelser 

är också debutantförfattare eller debutantpoeter, går i författarskola och 

träffar bokförläggare och journalister för en riktigt utsökt mise-en-abyme 

effekt. Ändå insisterar man i själva böckerna och/eller i författarnas dis-

kurs att verken måste läsas som fiktion och att de uttrycker en genera-

tionsröst snarare än berättar en unik individuell historia ( jfr artikel 2, 3 

och 4)18. Parallellt är det också budskapets mottagare som förnyas, och vi 

går ett steg bort från centrallyrik då det inte är den enskilda läsaren som 

tilltalas längre utan hela samhället.

Den förvirrande autenticitetseffekten och den performativa biogra-

fismen anser jag liksom Haarder används för att företräda reaktionerna 

och konstant utmanar publikens slutsatser. Detta görs genom etablering-

en av ett feedbackkretslopp in och utanför texten, mellan den som uppträ-

der och deltagaren, i vårt fall mellan författaren och samhället:

Energin till att skapa dessa debatter hämtar den performativa 

biografismen i skillnaden och spänningen mellan konst och 

icke-konst, mellan icke-fiktion och fiktion, mellan autenti-

citet och iscensättning. Denna tröskelestetik ska provocera 

publiken att leverera input till feedbackkretsloppet. (Haarder 

2007, 86. Översättning från danskan av Björn Andersson, Ca-

milla Brudin Borg & Anders Johansson ).

Det bör slutligen tilläggas att användningen av det egna etniska kapi-

talet uppvisar varianter hos de vita författarna som väljer att ge röst åt 

postinvandringsgenerationen. Även de är ute efter en effekt av autenti-

citet men kan inte skriva in sig i ett dubbelkontrakt i samma utsträck-

ning som rasifierade författare. Receptionen i sådana fall har en tendens 

att ta upp problematiker av legitimitet, kulturell appropriering och dis-

kuterar gärna hur den icke-vita släktens etniska kapital kan ha påverkat 

den vita författarens val att skriva om icke-vithet (exempelvis via gifter-

mål eller bonusfamiljer). Själv har jag analyserat att de hittills mycket 

få verk som skrivits av icke-rasifierade författare annars inte särskiljer 

sig estetiskt från verk skrivna av rasifierade författare ( jfr artikel 3). 

Däremot kan dessa vita författare vara försiktigare med sättet som de 
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använder ironi på, samtidigt som de oundvikligen har en vit implicit 

läsare som första adressat.

5. SPELET MED DEN IMPLICITA LÄSAREN

Ett sista centralt drag i mina analyser har varit att beakta den implicita 

läsarens identitet och därigenom dess funktion i texten. Jag har analy-

serat att det finns tre möjliga scenarier enligt vilka den implicita läsaren 

förväntas att antingen vara vit eller icke-vit, och en sista i vilken både vita 

och icke-vita läsare adresseras i samma text, dock inte på samma plan. 

Det sistnämnda schemat är det som förvirrar mest och som användes av 

exempelvis Khemiri och Bakhtiari i deras respektive debutromaner, men 

även i någon mån av Yahya Hassan ( jfr artikel 2 och 5). Strategin går ut 

på att skriva en text som på utsidan verkar adressera till en stereotypisk 

icke-vit mångkulturell publik – en som själv uttrycker sig på ett liknande 

brutet språk som karaktärerna i verket och kan förstå de subkulturella re-

ferenserna (Richardson 2007). Jag har dock kunnat påvisa att det bakom 

detta preliminära intryck egentligen är den nyfikna vita läsaren som är 

första adressat. Den ironiska vändningen fungerar i logiken ”hoist with 

his own petard” och den vita läsaren konstrueras in i texten som ”den 

dåliga läsaren” som den initierade publiken kan håna i en karnevalisk hie-

rarkisk förvandling (Bakhtin 1965)19.

Andra texter är emellertid tydligare i sin adress till den vita impli-

cita läsaren. Jag analyserade fenomenet i Adrian Pereras debutsvit som 

utan omsvep och redan i förordet tilltalar det välmenande men rasifie-

rande vita samhället ( jfr artikel 3 och 5). Verk med denna slags agenda 

beskriver öppet teman som exotifiering, white guilt/skandinavisk skuld, 

privilegier, färgblindhet m.m. med den sokratiska ironins dekonstrueran-

de kraft. Detta har till effekt att läsaren efter läsningen anser att ”det enda 

hen vet är att hen inget vet” (Kierkegaard 1841).

Det sista scenariot är än så länge mindre frekvent men börjar ändå 

förekomma allt oftare. Det handlar om verk som har en icke-vit publik 

i åtanke och syftar till att skapa en kollektiv identitet, och även ibland 

en ”gemenskapsbindande motståndskraft” (Stenbeck 2017, 35). Detta är 

fallet med Erik Lundins EP ”Suedi” som explicit tilltalar postinvand-
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ringsgenerationen i mellanförskapet ( jfr artikel 4). Värt att notera är att 

dessa verk inte nödvändigtvis aktivt exkluderar den vita publiken, men 

de fjärmar sig ändå från den normativa vitheten och tar inte hänsyn till 

majoriteten på samma dialogiska sätt som de flesta andra verk gör.

6.2 Ett nytt begrepp: Postinvandringslitteratur

Mina analyser visar påfallande återkommande teman och specifika 

litterära strategier som sammanför berättelser om postinvandrings-

generationen. Därigenom menar jag att dessa verk utgör en samling 

med egenartad litterär estetik som jag nu gärna vill beteckna som 

postinvandringslitteratur. Detta gör jag som en utveckling från den – i 

min mening – för ospecifika och delvis biograficentrerade idén om den 

postmigranta litteraturen (Petersen & Moslund 2019), med samma logik 

som Søren Frank i “Four Theses on Migration and Literature”, vilken 

föreslår en terminologisk utveckling från termen migrantlitteratur till 

migrationslitteratur: 

[M]igration literature refers to all literary works that are 

written in an age of migration or at least to those works that 

can be said to reflect on migration. The point is that whether 

we favor social contexts or literary content/form, the distin-

ction between migrant and non-migrant writers becomes in-

creasingly difficult to uphold. I therefore propose a shift in 

terminology from migrant literature to migration literature, 

that is, a move away from authorial biography as the decisive 

parameter, instead emphasizing intra-textual features such as 

theme and form as well as extra-textual forces such as social 

processes. Non-migrant authors writing about the movement 

of people and objects across geographies and cultures and 

who formulate in their work a cosmopolitan, transnational 

and hybrid vision of social reality are potential producers of 

migration literature. (Frank 2010, 52-53)
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På samma sätt som Frank menar jag att postinvandringsgenerationen kan 

framställas av vita författare som själva inte upplever rasifiering. Även 

om dessa hittills är en minoritet (i min undersökning bara hos Holm-

ström) är det viktigt att redan utröna skillnaden. Alternativt har vi sett 

fall där en författare med blandat ursprung skriver om andrageneratio-

nen ( jfr Lundin och Khemiri). Man kan också lätt föreställa sig flera olika 

kombinationer som i framtiden kommer att kräva en distansering mellan 

det litterära verket och författarens livshistoria (till exempel en andrage-

nerationens författare som skriver om en transnationellt adopterad eller 

en invandrare som huvudsakligen skriver om sitt barns generation osv.). 

Detta skulle också vara en lösning på den problematiska essentialiseran-

de rasifiering som förekommer med begreppet invandrarlitteratur och 

lär fortsätta med idén om postmigrant litteratur då de båda gärna utgår 

från den invandrades biografi. Att tala om postinvandring (alternativt 

postmigration) är det enda som tillåter oss att flytta fokusen från indivi-

dens biografi till att i stället betrakta invandringsföljden som en samhäl-

lelig process som beträffar alla.

Min definition på postinvandringslitteratur skulle därmed vara: lit-

teratur som har postinvandringsgenerationen som centralt tema, obero-

ende av författarens bakgrund.

6.3 Bidrag till den existerande forskningen

Mitt bidrag till den existerande forskningen har inletts med att systema-

tiskt gå till angrepp mot termen invandrarlitteratur och invandrarförfat-
tare när varken författaren eller huvudkaraktären de facto har invandrat 

eller vuxit upp i ett annat land än det nordiska land där verket iscensatts. 

Misstaget förekommer vanligtvis när författaren är icke-vit och sägs till-

höra andragenerationens invandrare (alternativt 1,5 generationen), är 

blandad eller är transnationellt adopterad: med andra ord, när hen tillhör 

postinvandringsgenerationen. Inledningsvis presenterade jag hur en del 

av den existerande forskningen ändå använder begreppet invandrarlitte-

ratur på ett sätt som jag anser olämpligt. I stället begränsar begreppet läs-

ningarna i och med att de styrs av en opassande nyfikenhet, problematisk 

exotifiering och hegemonisk vithet, här exempelvis hos Kongslien som 
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konkluderar sitt bidrag i antologin Litteraturens gränsland. Invandrar- 
och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv med påståendet att ”Dikt og 

prosa skrive av innvandrarforfattarar bringar nye estetiske og literære 

tradisjonar, somme ganske eksotiske, inn i det norske litterære landska-

pet” (Kongslien 2002, 254), och ännu några år senare: ”To single [migrant 

literature] out is to acknowledge its uniqueness. It is to draw attention to 

its existence (as this is not always sufficiently done), and it is to assess its 

contribution to a "rewriting" of a nation by those who started life at its 

margins.” (Kongslien 2007, 220).

Även i dag fortsätter exempelvis Gröndahl i sin senaste antologi 

Migrants and Literature in Finland and Sweden att fortfarande argu-

mentera för användningen av termen invandrarförfattare och invand-
rarlitteratur med anledning av att ”there are different responses to ter-

minology and there is no consensus that terms like ‘immigrant literature’ 

or ‘migrant literature/s’ per se are essentialising or marginalising.”, vilket 

enligt Gröndahl skulle illustreras i ”the diametrically opposite views of 

the authors Astrid Trotzig and Zinaida Lindén concerning the terms” 

(Gröndahl 2018, 16). Det finns flera problem i detta påstående, men i och 

med min utgångspunkt ligger inkonsekvensen här främst i att Lindén 

(som personligen inte har något problem med benämningen) faktiskt 

invandrade till Finland från Ryssland som vuxen och skriver romaner 

med detta i bakgrunden, medan Trotzig adopterades från Sydkorea till 

Sverige vid fem månaders ålder och skriver om allt annat än invandring. 

Att båda författarna eventuellt blir offer för samma slags rasifiering kan 

absolut lyftas fram, men att klumpa ihop deras litterära produktioner i 

ett homogent fack stämplat ”invandrarlitteratur” är enligt mig inte en 

acceptabel handling.

Vi såg också att en alternativ forskningstrend har varit att använda 

postkoloniala teorier, någonting som jag tolkar som att det beror på diko-

tomin vithet/icke-vithet i (och kring) texterna. Utan att förkasta alla post-

koloniala läsningar av den litteratur vi här har framför oss, menar jag ändå 

att det finns en rasifierande underläggande problematik i att automatiskt 

ta stöd från den koloniala kontexten så fort det handlar om icke-vithet i en 

nordisk kontext, eftersom utgångspunkterna är mycket annorlunda och 

det finns risk för att fokusen fjärmar sig från just rasifieringsfrågan.
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En annan del av den existerande forskningen ställer sig lika mycket 

kritiskt som jag till användningen av termen och kategorin invandrar-
litteratur, men påpekar också bristen på lämpligare vokabulär – en brist 

som termen postinvandringslitteratur svarar på. Detta kommer exempel-

vis klart fram hos Behschnitt som förkastar begreppet invandrarlittera-
tur men ändå använder termen i brist på bättre alternativ: ”When I insist 

in using the term ’migration literature’, it is not to be taken as a classifi-

cation of certain authors or texts in this discriminating manner. Instead, 

it is used at a meta-level to signify a category within Swedish literary 

discourse and literary practice” (Behschnitt 2010, 81). 

Ytterligare vill jag ännu nämna Geisers forskning som i tysk och 

fransk kontext uppmärksammade ett fenomen som liknar mycket det 

som jag gör, och som också använder termen postmigrationslitteratur 

(Literatur der Postmigration) i specifikt förhållande till andrageneratio-

nare. Ändå valde hon i sin undersökning att betona vikten av författarens 

biografi, vilket enligt min mening förklarar att hon också hamnar i en 

återvändsgränd såsom Schramm poängterar det:

Det är precis i denna punkt som den ovannämnda frågan 

uppstår gällande huruvida en postmigrationslitteratur är 

en övertygande lösning på problematiken av exkluderande 

klassifikationer och den därmed förknippade faran för en ny 

”ghettoterminologi” (Geiser 2015: 307). Även om fokusen nu 

läggs på texternas och karaktärens hybriditet som vistas i en 

dynamisk interkulturell växlingszon, fortsätter dessa texter 

att tilldelas en speciell status som särskiljer dem åtminstone 

implicit från den ”normala” korpusen i samtida tysk litteratur. 

(Schramm 2018, 6)20

Geiser själv är medveten om problematiken och föreslår att vidga foku-

sen för att komma bort från dilemmat och talar hellre om världslittera-
tur (Weltliteratur/Littérature monde, 2012) än postmigrationslittera-

tur. Själv menar jag att det absolut finns en relevans i att undersöka det 

som specifikt knutits till gestaltningen av postinvandringsgenerationen 

i nordisk litteratur i stället för att generalisera för brett och dra allmän-
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na färgblinda slutsatser. Jag påstår därmed att mitt arbete bidrar till den 

existerande forskningen med analyser som inte utgår från författarens 

bakgrund och biografi, och som, fokuserade på den litterära estetiken, 

lyckas lyfta fram återkommande teman och strategier. Därmed hävdar 

jag att vi i dag kan tala om det nya nordiska fenomenet postinvandrings-

litteratur.

Ändå vill jag uttala min medvetenhet om paradigmet “migranto-

logy” såsom påpekad av Schramm i Geisers kritik, eller annars metodo-

logiskt problematiserad av Regina Römhild (2017). Båda oroar sig näm-

ligen för risken att föreviga en vi-och-de dialektik genom att begränsa 

diskussionen till det jag kallar för postinvandringsgenerationen. I likhet 

med Geiser försöker en del forskare överträffa problematiken på olika 

sätt, och ett av sätten som föreslagits är att tala om ett ”postmigrant sam-

hälle”. Erol Yildiz ser i termen en "epistemological turn, a radical rupture 

with the basic premise of received customary migration discourse and 

its categorical division between migrant and non-migrant, migration 

and sedentariness" (Yildiz, 2019, 386). Också Schramm, Bromley och 

Naika Foroutan (2019) m.m. bygger hellre på tanken om ett postmigrant 

samhälle och jag hoppas också att begreppet snart blir aktuellt i Norden 

på det sätt som de avser. Inte minst Bromleys användning av termen ”in-

terkulturalism” skulle vara avgörande att ta upp i förhållande till exem-

pelvis föräldrar till blandade barn, vilka ”suggests that the “white majori-

ty” also have a role in postmigration in terms of marriage or partnership 

and is more complex and less monolithic than the term might indicate.” 

(Bromley 2017, 37).

Trots detta ser jag i dagens nordiska litterära fält behov av minst 

ett mellansteg innan detta blir möjligt. Medan det i Frankrike och i Eng-

land är kolonialitet (coloniality som kolonialismens skugga, jfr Maldona-

do-Torres 2007) som förhindrar dessa samhällen att tänka på postmigra-

tion (Bromley 2017, 40), misstänker jag att problemet i det nordiska fallet 

ligger i färgblindheten, kopplat med så kallad Nordic Exceptionalism och 

självgodhet ( jfr Loftsdóttir & Jensen 2012; Oxfeldt 2016 och Sandset 

2019). Jag hoppas därmed att introducera begreppet postinvandringslit-

teratur (i väntan på postmigrant samhälle) blir ett epistemologiskt steg i 

den rätta riktningen för det nordiska litterära fältet.
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Invid kan man gärna se bakom termen postinvandringslitteratur 

en ironisk klang som skulle fungera i en dekonstruktivistisk mening, i 

linje med postinvandringsgenerationens eget litterära grepp. Därmed 

blir termen postinvandringslitteratur ett pragmatiskt svar till det akuta 

problemet med diskussionen om invandrarlitteratur i en nordisk kontext 

samtidigt som jag hoppas att begreppet inombords innehåller kraften att 

överträffa denna premiss och det migrantologiska paradigm som det här-

stammar från.

18

Här vill jag gärna tillägga att i 

franska sammanhang påpekades 

det motsatta problemet av för-

fattaren och sociologen Kaoutar 

Harchi. I sitt självbiografiska verk 

Comme nous existons (2021) lyfter 

hon fram den politiska kraften 

som finns i den självbiografiska 

pakten, medan hon beklagar att 

den vita läsaren kan vägra tro på 

verkets problematik och en ra-

sistisk behandling av karaktären 

m.m., och inte tar sitt ansvar i 

problemet om hen utgår från att 

hen läser skönlitteratur.

19

Se även en liknande analys av sa-

tir i den postkoloniala kontexten 

hos John Clement Ball: Satire 
and the Postcolonial Novel (2003).

20

”Gerade an diesem Punkt drängt 

sich aber die oben erwähnte 

Frage auf, ob die Bestimmung 

von postmigrantischen Leben-

sentwürfen und einer »Literatur 

der Postmigration« eine über-

zeugende Lösung des Problems 

der exkludierenden Klassifizie-

rungen und der damit zusam-

menhängenden Gefahr, zu einem 

neuen »terminologischen Ghet-

to« (Geiser 2015: 307) zu wer-

den, anbieten kann. Zwar wird 

der Fokus jetzt auf die Hybridi-

tät der Texte und ihrer Figuren 

gelegt, die im Spannungsfeld 

eines dynamischen interkulturel-

len Austausches situiert werden, 

noch immer wird den Texten aber 

ein Sonderstatus zugewiesen, 

der sie zumindest implizit von 

dem Korpus einer »normalen« 

deutschen Gegenwartsliteratur 

trennt.” (Schramm 2018, 6). Min 

översättning.
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7 
AVSLUTANDE ORD

Jag skulle vilja avsluta min avhandling med att ge framtida perspektiv, 

både i fråga om temporaliteten av fenomenet postinvandringslitteratur, 

eventuella framkommande strömningar och möjliga sätt att fortsätta de-

ras teoretiska undersökning.

För att realistiskt kunna bedriva min forskning valde jag inled-

ningsvis att betrakta icke-vithet med fokus på berättelser om individer 

med ytterst synliga avvikande kroppsmarkörer, det vill säga svarta, bruna 

och asiatiska människor bland vita majoriteter. Inte minst skulle det vara 

relevant att undersöka litteratur som gestaltar mindre synliga rasifierade 

grupper, såsom andragenerationens finländare i Sverige eller individer 

med rysk eller baltisk bakgrund i Finland för att bara ge ett par exem-

pel21. Medan ett klassperspektiv blir svårare att undvika i sådana fall, vill 

jag tro att ta upp rasproblematiken på det sätt som jag gjort med postin-

vandringslitteraturen även där kan öppna texterna för nya konklusioner.

En annan metodologisk begränsning som skulle vara värd att fun-

dera över i framtiden är det sätt på vilket jag definierat postinvandrings-

generationen som en nästan homogen blandning av andragenerationens 

invandrare, blandade och transnationellt adopterade. I dagens kontext 

framhåller jag nog att detta är en relevant helhet att ta hänsyn till med 

tanke på det liknande sätt som dessa grupper rasifieras och gestaltas på i 

Norden. Emellertid finns det stora skillnader i fråga om andra aspekter 
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av deras erfarenheter, och exempelvis de blandades unika förhållande till 

vithet och så kallad multirasialitet är ett perspektiv som verkligen kräver 

fler undersökningar22, medan andra forskare redan talar om transrasiali-
tet i förhållande till transnationellt adopterade (Ivenäs 2017).

Slutligen vill jag ännu understryka den antagligen tillfälliga rele-

vans av att tala om postinvandringslitteratur i Norden. Jag tror nämligen 

att fenomenet är ett svar på en specifik samtidsproblematik som finns 

i dagens rasifierande nordiska samhälle och därför äntligen blev essen-

tiell att analyseras. Med tiden kommer förhoppningsvis problemet att 

lösas och försvinna, och med det behovet av postinvandringsberättelser. 

I värsta fall kan dock problemet fortsätta och mutera, en situation i vil-

ken forskningen kommer att behöva ta hänsyn till berättelser om tredje 

generationens egen erfarenhet (som inte torde blandas ihop med andra-

generationens23) men även till berättelser om blandade av andragenera-

tionen (ibland kallade quarteron) och blandade barn till adopterade ( jfr 

exempelvis Anna von Melen Adopterade får barn, 2000) m.m. Tittar vi 

på hur situationen utvecklats utanför Norden (i England och Kanada 

bland annat) kan man emellertid tänka sig att det litterära fältets fokus 

kan komma att kretsa kring urbefolkningens och nationella minoriteters 

berättelser, så kallad indigenous literature (Chartier 2003, Osborne 2016, 

Heith 2020). Ett önskvärt alternativ vore emellertid att fokusen snart 

skulle läggas på vitheten som konstruerad social ras, och konsekvensen 

av dess hegemoni i all nordisk litteratur.
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21

Perspektivet börjar egentligen 

komma fram inom andra forsk-

ningsfält, se exempelvis Daria 

Krivonos avhandling: Migrations 
on the Edge of Whiteness: Young 
Russian-speaking Migrants in 
Helsinki, Finland (2019), och 

Tuire Liimatainens artikel ”From 

In-Betweenness to Invisibility: 

Changing Representations of 

Sweden Finnish Authors” (2019).

22

Även detta är ett nytt forsknings-

ämne utanför det litterära fältet, 

se exempelvis Arbouz & Hübinet-

tes artikel ”Multirasial identitet 

på tvärs med den svenska vithe-

tens rasiala inramning” (2019) 

eller Tony Sandsets avhandling 

Color that Matters. A Comparati-
ve Approach to Mixed Race Iden-
tity and Nordic Exceptionalism 
(2019).

23

jfr exempelvis hur Fatima Ouas-

sak beskriver andragenerationen 

som har blivit föräldrar och deras 

annorlunda utgångspunkt och 
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  undersökning i svenska skolor  
  i huvudstadsregionen (2009)

NH 16  Lieselott Nordman:  

  Lagöversättning som process  
  och produkt. Revideringar  
  och institutioner vid  
  lagöversättning till svenska i  
  Finland (2009)

NH 17  Anita Schybergson:  

  Kognitiva system i  
  namngivningen av finländska  
  handelsfartyg 1838–1938  

  (2009)

NH 18/KKN 5 Hadle Oftedal Andersen,  

  Per Erik Ljung  

  & Eva-Britta Ståhl (red.): 

  Nordisk lyrikktrafikk.  
  Modernisme i nordisk lyrikk 3  

  (2010)

NH 19/SI 2  Camilla Lindholm  

  & Jan Lindström (red.):  

  Språk och interaktion 2  

  (2010)

NH 20/DF 2 Caroline Sandström:  

  Genus i östra Nyland 
  – från dialektutjämning  
  till dialektmarkör (2010)



NH 21  Åsa Mickwitz: Anpassning  
  i språkkontakt – Morfologisk  
  och ortografisk anpassning av  
  engelska lånord i svenskan  
  (2010)

NH 22  Maria Green-Vänttinen,  

  Christina Korkman  

  & Hanna Lehti-Eklund (red.):  

  Svenska i finska g ymnasier  

  (2010)

NH 23/KKN 6 Hadle Oftedal Andersen,  

  Per Bäckström  

  & Unni Langås (red.): 

   Samspill mellom kunstartene.  
  Modernisme i nordisk lyrikk  
  4 (2010)

NH 24/DF 3 Sinikka Segerståhl:  

  Vaggvisor i Kvevlax.  
  Språkliga strukturer och  
  konstruktioner (2011)

NH 25  Minna Nakari:  

  Variation i kvinnors  
  namnfraser i officiella  
  dokument i Helsingfors  
  1780-1930. Socioonomastiska  
  synvinklar på makt och  
  identitet (2011)

NH 26  Leila Mattfolk:  

  Finlandssvenska åsikter om  
  och attityder till modern  
  språkpåverkan (2011)

NH 27  Hanna Lehti-Eklund 

  & Maria Green-Vänttinen:  

  Svenska i finska grundskolor  

  (2011)

NH 28  Charlotta af Hällström- 

  Reijonen: Finlandismer och  
  språkvård från 1800-talet till  
  i dag (2012)

NH 29/TS 3 Karin Hoyer: 

  Dokumentation och  
  beskrivning som språk-
  planering – perspektiv från  
  arbete med tre tecknade  
  minoritetsspråk (2012)

NH 30/SI 3 Jan Lindström  

  & Sofie Henricson (red.):  

  Språk och interaktion 3 (2012)

NH 31  Anne Huhtala & Hanna  

  Lehti-Eklund (red./toim.):  

  TAITOa kehittämässä: 
  vieraiden kielten  
  opiskelijoiden kielitaidosta  
  ja kielenkäytöstä (2012)

NH 32  Tomas Lehecka:  

  Interrelaterade lexikala
  egenskaper. Engelska 
  adjektivimporter i en svensk  
  tidningskorpus (2012)

NH 33/KKN 7 Randi Brenden:  

  Åsta Holth - Feminist og  
  postkolonialist (2013)

NH 34/DF 4 Helena Palmén: Identitet i  
  samspråk. Kodväxling till  
  standardvarietet som risk och  
  resurs i östnyländska samtal  
  på dialekt (2014)

NH 35/KKN 8 Giuseppe Caruso:  

  Sigrid Undset: A modern  
  crusader (2014)

NH 36  Melina Bister:  

  Topikövergång i textbaserade  
  gruppsamtal (2014)

NH 37  Jan Lindström,  

  Sofie Henricson, Anne  

  Huhtala, Pirjo Kukkonen,  

  Hanna Lehti-Eklund &  

  Camilla Lindholm (red.):  

  Svenskans beskrivning 33  
  (2014)

NH 38/KKN 9 Tatjana Brandt: Livet mellan  
  raderna. Revolt, tomrum och  
  språkbrist i Agneta Enckells  
  och Ann Jäderlunds tidiga  
  poesi (2014)

NH 39/KKN 10 Claus Elholm Andersen:  

  ”På vakt skal man være”. 
  Om litterariteten i Karl Ove  
  Knausgårds Min kamp (2015)



NH 40  Leena Hamberg: 

  Samverkan i och med språket.  
  Systemisk-funktionell analys  
  av språkanvändning i en  
  kommunal gränsaktivitet  
  med nyanlända flyktingar  
  som målgrupp (2015)

NH 41  Monica Londen,  

  Åsa Mickwitz  

  & Susanne Tiihonen (red.):  

  ”Hur svårt kan det vara?”  
  En antologi om hur lärare  
  inom högre utbildning  
  förnyar undervisningen  
  (2015)

NH 42  Þórunn Blöndal:  

  Where grammar meets  
  interaction. Collaborative  
  production of syntactic  
  constructions in Icelandic  
  conversation (2015)

NH 43  Martina Huhtamäki: 

  En fråga om prosodi?  
  Prosodiska drag hos frågor i  
  Helsingforssvenska samtal  
  (2015)

NH 44  Mila Engelberg:  

  Yleispätevä mies. Suomen  
  kielen geneerinen, piilevä ja 
  kieliopillistuva  
  maskuliinisuus (2016)

NH 45  Maria Vidberg: Ortnamn  
  i kontakt i Helsingfors. Finska  
  inslag i bruket av gatunamn i  
  svenska kontexter (2016)

NH 46  Sofia Stolt:  

  Vägen till vitsordet: En studie  
  av värderande yttranden i
  bedömarkommentarer på  
  studentexamensuppsatser i  
  modersmål och litteratur  

  (2016)

NH 47  Tiina Räisä: 

  Medieritualer som klass- och  
  kulturbundna diskurser och  
  funktioner: 
  Hufvudstadsbladets lucia och  

  konstruktionen av  
  Svenskfinland (2016) 

NH 48/DF 5 Jan-Ola Östman,  

  Caroline Sandström,  

  Pamela Gustavsson  

  & Lisa Södergård (red.):  

  Ideologi, identitet,  
  intervention. Nordisk  
  dialektologi 10 (2017)

NH 49a/KKN 11 Daniela Silén: 

  Rolldiktens jag. Aspekter på  
  svenskspråkiga rolldikter  
  från Bellman till Runeberg  

  (2017)

NH 49b  Hanna Lehti-Eklund:  

  Språkhistoria, samtal och  
  språkinlärning. Ett urval  
  artiklar (2017)

NH 50a  Johanna Hyytiäinen:  

  Anvisningar och  
  uppmaningar i klassrums-
  interaktion: lärarens direktiv  
  i svenskundervisningen i  
  finska skolor (2017)

NH 50b  Jenny Stenberg-Sirén:  

  Språk och språkideologier i  
  radio och tv. Standardspråk  
  och språkstandarder i  
  finlandssvenska radio-  
  och tv-nyheter (2018)

NH 51  Jonna Ahti: Konventioner,  
  kommunikation och  
  konflikter i ett finlands- 
  svenskt chattrum (2018)

NH 52  Väinö Syrjälä: Namn – språk  
  – ställe. Språkbrukarna i  
  Svenskfinlands offentliga rum  

  (2018)

NH 53  Beatrice Silén, Anne Huhtala, 

  Hanna Lehti-Eklund,  

  Jenny Stenberg-Sirén 

   & Väinö Syrjälä (red.):  

  Svenskan i Finland 17 (2018)

NH 54  Johan Schalin: Preliterary  
  Scandinavian sound change  



  viewed from the east. Umlaut  
  remodelled and language  
  contact revisited (2018)

NH 55  Maria Fremer:  

  Tilltal i reklamfilm. 
  Du-reformen i ett historiskt  
  perspektiv (2018)

NH 56/SI 4 Jan Lindström  

  & Sofie Henricson (red.):  

  Språk och interaktion 4 (2019)

NH 57  Hanna Lahdenperä:  

  ”Det finns miljoner sätt  
  att vara”. Om Monika  
  Fagerholms Diva och den  
  filosofiska läsningen (2021)

NH 58  Tomi Riitamaa:  

  Isolerat och övergivet  
  nationsfragment, hänsynslöst 
  ihjältiget? Studier i den  
  finlandssvenska litteraturens  
  position och predikament i  
  Sverige (2021)

NH 59  Maïmouna Jagne-Soreau:  

  Postinvandringslitteratur i  
  Norden. Den litterära  
  gestaltningen av icke-vita  
  födda och uppvuxna i  
  Norden (2021)

  

Serier

KKN – Kultur og kritikk i Norden (red. Hadle 

Oftedal Andersen & Claus Elholm Andersen)

DF – Dialektforskning (red. Jan-Ola Östman)

SI – Språk och interaktion (red. Jan Lindström & 

Sofie Henricson)

TS – Teckenspråksstudier (red. Jan-Ola Östman)
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