
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2008:112 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanna av-slöjanden eller ren dikt? 
En analys av fyra självbiografier 

ur ett postkolonialt perspektiv 
 
 
 
 
 

KRISTINA FOLKESSON 
ANNA LUNDBERG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Kristina Folkesson/Anna Lundberg 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 

Svensk titel Sanna av-slöjanden eller ren dikt? En analys av fyra självbiografier 
ur ett postkolonialt perspektiv. 

 
Engelsk titel True un-veilings or pure fiction? An analysis of four autobiogra-

phies from a postcolonial perspective. 
 
Författare Kristina Folkesson, Anna Lundberg 
 
Kollegium 1 
 
Färdigställt 2008 
 
Handledare Lena Waldau 
 
Abstract The purpose of this Master’s thesis is to investigate the descrip-

tions of characters and settings in four autobiographies. The main 
question is: What picture of women and men, of the West and the 
Orient do these books provide? To answer this question we have 
formed three sub questions, which are:  In what ways are main and 
minor characters described? In what ways are the key settings, and 
the Western and Oriental societies described? Which themes are 
dealt with, and from what points of departure? 
 
The theoretical framework is based on a postcolonial theoretical 
perspective, where the concept of binary opposites and Edward W. 
Said’s ideas about orientalism are crucial. The method used is a 
textual analysis. To analyze the material, a number of analysis 
questions were designed with the main question, and its sub ques-
tions, as a basis.  

 
The result shows that descriptions of characters and settings have 
dramaturgic functions of forming a background to the story.  Ac-
cordingly, the same features may be described in either negative or 
positive terms, due to what aspect of the story the book currently 
deals with. 

 
The conclusion suggests that colonial stereotypes are evident today 
in popular literature, such as these autobiographies, in fact, they 
are even stronger than they used to be.   
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1. Inledning 
 

Vi lever inflätade i berättelser. Och de berättelser som utövar störst inflytande på oss, är just de vi 
förväxlar med verkligheten.1 

 
Under senare år har vi lagt märke till ett ökande intresse för berättelser med verklighetsbak-
grund. Detta kan vi se både i förlagens utgivning och bland besökare på biblioteken där vi 
arbetar. Fenomenet gäller emellertid inte bara böcker, utan även andra typer av media, till 
exempel TV:s olika typer av dokusåpor2, där det ofta talas om en reality-trend.  
 
Vi har förundrats över det stora intresse som tycks finnas hos läsare för denna sorts biografier, 
men även känt oss frågande inför vad det egentligen är för typ av böcker som vi i egenskap av 
litteraturförmedlare på bibliotek rekommenderar till besökaren. Även om vår erfarenhet är att 
dessa böcker egentligen inte behöver ”säljas” eftersom många redan är inställda på att det är 
denna sorts litteratur de vill läsa, så blir det ofta samtal i stil med ”har du någon liknande 
bok?” eller ”jag läser bara sanna böcker” när vi går med besökarna bland hyllorna i bibliote-
ket. Vår uppfattning har varit att den här typen av böcker är fyllda av schabloner, stereotyper 
och rasistiska påståenden, och ändå visar det sig att flertalet bibliotek väljer att köpa in böck-
erna. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
En stor del av dessa ”sanna berättelser” består av självbiografiska böcker som kan handla om 
svåra uppväxtförhållanden, olika typer av fysiska eller psykiska övergrepp, tvång eller kid-
nappning. Exempel på denna sorts litteratur är David Pelzers serie om sin tragiska uppväxt 
med en misshandlande mor, Liza Marklunds och Mia Erikssons böcker om förföljelse och 
övergrepp inom familjen som inleds med boken Gömda och Waris Diries böcker om sin upp-
växt i Somalia. Andra benämningar på den här typen av litteratur är eländesskildringar eller 
eländeslitteratur, sanna böcker, etnoporr3, inspirational literature, misery memoirs, feel bad-
literature  eller misery literature (mis lit).  
 
En underkategori till den här genren innehåller ytterligare en dimension, nämligen motsätt-
ningen mellan Öst och Väst, och här utgör bästsäljaren Inte utan min dotter, som kom ut på 
svenska 1988, av Betty Mahmoody och medförfattaren William Hoffer en form av startpunkt. 
Vi anser att den här gruppen av biografier utgör en egen litterär genre, men någon gemensam 
beteckning har vi inte lyckats hitta. Vi har använt oss av arbetsnamnet ”slöjböcker” i vårt 
uppsatsarbete, och vi upplever att åtminstone människor som arbetar på folkbibliotek vet pre-
cis vilka böcker det handlar om. Vi kommer i denna uppsats därför att fortsättningsvis använ-
da benämningen ”slöjböcker” och vi anser att dessa böcker, på grund av sitt konfliktfyllda 
innehåll, kan sorteras under mis lit-genren.  
 

                                                 
1 Jonsson 1993, s. 42. 
2 programserier där man blandar fiktivt och dokumentärt material och där tävlingsmoment och/eller intriger står i 
centrum 
3 Sköld 2008, s. 6f. 
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Etnologen Magnus Berg menar att Inte utan min dotter och efterföljande ”flod” av det vi valt 
att kalla slöjböcker är en del av en modern kvinnlig populärorientalism med beröringspunkter 
med den tidigare så kallade shejkromantiken.4 De populärorientalistiska böckerna tar upp 
kampen mellan det onda och det goda, där det goda står för västerlandet och det onda för allt 
som ligger utanför dess ramar. Kraftmätningar av detta slag har funnits i litteraturen genom 
tiderna och verkar ha utgjort ett fascinerande ämne för läsare under lång tid. Tidigare var det 
reseskildringar från fjärran länder som beskrev hur livet och befolkningen där uppfattades av 
gästande västerlänningar, och omvänt när österlänningar besökt Västerlandet5. Nu har i allt 
högre grad biografier ersatt reseskildringarna och dessa beskriver livet i länderna och hur kul-
turkrockar uppstår mellan människor på grund av olika bakgrund och olika värderingar. 
 
Magnus Bergs essä ”Den portionsförpackade orienten” kan sägas ligga till grund för hur vårt 
intresse kring ämnet populärorientalism i biografier föddes. Berg anser att anledningen till att 
den muslimska Orienten så ofta förekommer i populärkulturen inte beror på att författare och 
filmmakare hyser ett speciellt intresse för Orienten i sig, utan snarare att dess roll är att förtyd-
liga och dramatisera en konflikt eller ett händelseförlopp, som berör böckernas och filmernas 
västerländska huvudpersoner. På så vis kan den västerländska människan utan svårigheter 
engagera sig i verkets dramatik.6  
 
Vi kommer i denna uppsats att intressera oss för hur personer och miljöer i några av dessa 
slöjböcker beskrivs. Analysen av texterna har vi valt att göra utifrån ett postkolonialt perspek-
tiv. 
 
 

1.2 Problem, syfte och frågeställning 
 
Uppsatsens problem rör sig kring om, och i så fall hur, en stereotyp bild av den Andre målas 
upp i våra undersökta böcker, samt hur biblioteket i sin roll som förmedlare av dessa böcker 
bidrar till skapandet och upprätthållandet av stereotypa människoporträtt. Vårt syfte är att 
undersöka hur huvudpersonerna och betydelsefulla bipersoner, och även miljöer, beskrivs i ett 
antal utvalda biografier. Vi vill också undersöka vilka teman som behandlas. Med teman me-
nar vi ämnen som inte uttalas explicit, till skillnad från ämnet som boken ”handlar om”. Dessa 
ämnen uttrycks indirekt genom återkommande motiv i böckerna.  
 
De biografier som vi undersöker handlar om relationen mellan en kvinna och en man som helt 
eller delvis har anknytning till, eller kommer från, samma kulturella bakgrund, men där deras 
syn på denna kultur, samt hanteringen eller tolkningen av denna kultur i kombination med den 
västerländska leder till problem och konflikter.  
 
Om det förhåller sig så att mycket av innehållet i böckerna bygger på fördomar och myter så 
kan man ju fråga sig om inte böckerna borde klassificeras som fiktion. Uppsatsens allt omfat-
tande fråga är således huruvida det är helt oproblematiskt att biblioteken klassificerar dessa 
böcker som biografier. 
 
 

                                                 
4 Berg 1998, s. 56ff. 
5 Fazlhashemi 2005. 
6 Berg 2005, s. 59. 
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Vår övergripande frågeställning för textanalysen är: 
 
-Vilken bild av kvinnor och män, av Västerlandet och Orienten, ger dessa böcker? 
 
För att besvara den frågan har vi tre underfrågor: 
 
-Hur beskrivs huvudpersoner och viktigare bipersoner?   
-Hur beskrivs de centrala miljöerna och det västerländska respektive det orientaliska samhäl-
let?  
-Vilka teman behandlas och utifrån vilka utgångspunkter?  
 
För att kunna besvara frågorna har vi närläst fyra självbiografier och med hjälp av den text-
analytiska metod som beskrivs i kapitel 4 ringat in uttalanden och beskrivningar om personer 
och miljöer. Utifrån vår frågeställning har vi kategoriserat dessa uttalanden och beskrivningar. 
Sedan har vi applicerat teorin i kapitel 3 på materialet.  
 
 

1.3 Relevans 
 
I rollen som litteraturförmedlare, tror vi att bibliotekarien har stora möjligheter att påverka 
användarens val av litteratur och därför är det oerhört viktigt att känna till vad det egentligen 
är som bibliotekarier i egenskap av litteraturförmedlare rekommenderar till bibliotekets besö-
kare. 
 
Vår uppsats faller inom det litteratursociologiska fältet, med inriktning mot det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området. Lars Furuland, professor i litteraturhistoria, skriver i bo-
ken Litteratursociologi att litteratursociologins främsta uppgift borde vara att sätta in diktver-
ken i deras receptionssammanhang, men också att studera själva diktverken och då med sär-
skild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder. På så vis anser Furuland vidare att litte-
ratursociologin inte blir en specifik forskningsmetod, utan snarare en samlingsbeteckning för 
en speciell intresseinriktning.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Furuland 1997, s. 19. 
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2. Tidigare forskning 
 
Vi kommer här att redogöra för tidigare forskning som har relevans för denna studie. Det har 
varit svårt att hitta forskning om vår ”genre”, det vill säga det vi kallar slöjböcker. Det som vi 
har hittat har handlat om Inte utan min dotter. Texter skrivna av Sidsel Natland, Magnus Berg 
och Marianne Liliequist har visat sig användbara för vår studie. När det gäller problematiken 
kring fakta och fiktion i våra böcker har vi haft anledning att titta närmare på en avhandling 
av Annette Årheim och en bok av Bo G. Jansson.  
 
 

2.1 Inte utan min dotter 
 
Eftersom vi menar att Betty Mahmoodys och William Hoffers bok Inte utan min dotter utgör 
en form av föregångare inom ”slöjboksgenren” anser vi att forskning omkring denna bok ock-
så kan ha betydelse för vår studie.  
 
Marianne Liliequist är etnolog och verksam vid Umeå universitet. Hennes bok I skuggan av 
”Inte utan min dotter”: exiliraniers identitetsarbete bygger på intervjuer och fältarbete bland 
iranska flyktingar i Umeå. Författaren upplever en stark konstrast mellan det som hon upple-
ver som ”det iranska” och den västerländska massproducerade schablonbilden av muslimska 
män och kvinnor8. Hon menar att boken Inte utan min dotter och den därpå följande filmen 
upprörde exiliranier runtom i världen. Iranierna tvingas i sitt identitetsarbete förhålla sig till 
den västerländska massmediaproducerade bilden av de bakåtsträvande, ociviliserade musli-
merna. Enligt Liliequist får föreställningen om den brutale, kvinnoförtryckande muslimske 
mannen och den stackars förtryckta, okunniga muslimska kvinnan konsekvenser för de strate-
gier exiliranier utvecklar i mötet med svenskarna”.9 
 
Magnus Berg har i sin bok Hudud. En essä om populärorientalismens bruksvärde och världs-
bild ett kapitel vigt åt Inte utan min dotter som heter ”Betty Mahmoodys oförklarliga huvud-
värk”. I den genre som vi studerar menar Berg att Mahmoodys och Hoffers bok utgör ett ab-
solut centrum och att det är svårt att överskatta bokens genomslagskraft och betydelse.10 En-
ligt Magnus Berg är det inte bara själva händelseförloppet som är fruktansvärt utan även ”Bet-
ty Mahmoodys grundmurade eurocentrism, hennes oförmåga att se och förstå det som är hen-
ne främmande, hennes bristande kunskaper om det mesta utanför det USA hon har vuxit upp 
i, hennes politiska och allmänna naivitet, hennes svartvita världsbild, hennes kränkande gene-
raliseringar av Iran och iranier”.11 I Bergs läsning av Mahmoodys bok är Bettys problem am-
bivalensen i att leva ett liv som kvinna i modernitetens kultur och dess spänningar mellan 
bland annat frihet och trygghet, självständighet och tillhörighet. Ett sätt att göra denna ambi-
valens uthärdlig är att normalisera den genom att avnormalisera dess alternativ genom att 
”göra världen utanför det man vill fly från farlig och hotfull” som i Betty Mahmoodys be-
skrivningar av Iran.12 
 

                                                 
8 Liliequist 1996, s. 10. 
9 Ibid., s. 17f. 
10 Berg, 1998, s. 59. 
11 Ibid., s. 61. 
12 Ibid., s. 70f. 
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Ett annat sätt, menar Berg, är att skapa någon form av meningsfundament som kan ge livet 
riktning och innehåll.13 Magnus Berg refererar till Thomas Ziehe och hans begrepp barnfun-
damentalist. När allting annat är utbytbart och förgängligt finns alltid barnen där. Barnen mås-
te försvaras och erbjudas en mänsklig värld som inte gör våld på deras spontanitet och sårbar-
het.14  
 

Barn ska förstås alltid försvaras och erbjudas en så mänsklig värld som möjligt, men dessa omsor-
ger förvandlas till fundamentalism när de används för att fylla ut det tomrum som religioner och 
andra meningssystem med totaliserande anspråk lämnat efter sig; när hela världen bedöms efter 
hur den tillgodoser barns behov.15 

 
Berg menar att det i Inte utan min dotter tydligt framgår hur intensivt huvudpersonen Betty 
behöver sin dotter Mahtob. Mahtobs behov av Betty är däremot inte särskilt tydligt. Boken 
saknar nästan helt försök att skildra Mahtobs subjektivitet. Hon framställs som en förlängning 
eller förstärkning av Betty. När hon säger något förstärker det nästan alltid vad Betty känner 
eller tänker.16 
 
Folkloristen Sidsel Natland skriver i ”Berättelser om Orienten – berättelser ur verkligheten?” 
om norska kvinnors upplevelser av läsningen av Inte utan min dotter och närbesläktad littera-
tur från bokklubben Virkelighetens Verden. Natland menar att efter det att Inte utan min dot-
ter gavs ut har den följts av ett stort antal böcker med liknande verklighetsbaserade teman 
som till exempel skildringar av västerländska kvinnors äktenskap med muslimska män. Andra 
böcker kan handla om den muslimska världen sett ur en inhemsk kvinnas ögon. Böckerna 
finns att tillgå nästan överallt och utger sig oftast för att vara självbiografiska. Författaren har 
i många fall skrivit böckerna tillsammans med en spökskrivare och de har varit utsatta för 
kritik, eftersom de anses förmedla en entydigt negativ syn på islam, liknande den syn medier-
na har.17 
 
Natland vill med sin undersökning nå fram till en förståelse av böckernas mening och bruks-
värde och även ta reda på varför böckerna är så populära trots den ensidiga negativa kritiken 
av dem. Hon menar att läsaren använder dessa böcker för att utifrån sin egen position reflekte-
ra över den egna identiteten. På så vis blev böckerna mer ”små” berättelser, skildringar av 
vardagliga händelser och relationer. I ett sådant perspektiv anser Natland inte att böckerna 
hetsar till hat och negativa bilder av muslimer och islam. Att böckerna lanseras som sanna 
betyder nödvändigtvis inte att de uppfattas så av läsarna.18  
 
Informanterna i Natlands läsarundersökning är själva medvetna om vad som traditionellt räk-
nas som ”god” och ”dålig” litteratur. Alla informanter kritiserar böckerna i bokklubben för att 
vara alltför lika i formen, likheten bidrar till att åstadkomma något med innehållet och temat i 
böckerna vilket i sin tur gör att de bildar en egen genre. Natland menar att i böckerna är det 
temat och handlingen tillsammans som gör att det skapas en spänningsaspekt som löper paral-
lellt med det dokumentära. På så vis uppstår ett spänningsfält mellan det fiktiva och det faktu-
ella.19 
 

                                                 
13 Berg 1998, s. 7. 
14 Ibid., s. 73. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Natland 2001, s. 25. 
18 Ibid., s. 68f. 
19 Ibid., s. 63. 
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Det fanns läsare i Natlands undersökning som påpekar den ensidiga negativa bild av iranier 
som målas upp och hänför detta till ”missförstånd” om hur islam och muslimer tänker och 
handlar. De ger ändå boken bra betyg och Natland spekulerar i att detta kan bero på att spän-
ningsaspekten är hög.20 En annan läsare anser att boken egentligen handlar om ett olyckligt 
äktenskap och menar att mannens bakgrund blir förklaringsmodell för allt som går fel i rela-
tionen. Denna läsare försöker se händelserna från maken Mahmoodys ståndpunkt, eller från 
den ”andres position”. Läsaren frågar om, och i så fall varför, USA med nödvändighet är det 
bästa stället att leva på. Läsaren ger också sin åsikt i mer kontroversiella frågor om varför det 
alltid är moderns rätt att behålla barnet vid en separation. Hur är det med faderns rättigheter? 
Hur är det med dottern Mahtob; i boken framkommer inget om hennes tankar och behov.21 
 
 

2.2 Fakta – fiktion – faktion  
 
Våra undersökta böcker rör sig i gränslandet mellan fakta och fiktion. Det går varken att säga 
att allt i dem är fakta eller att allt är påhittat. Det som sägs i böckerna och den bild som ges av 
personer och miljöer får olika innebörd beroende på om innehållet i böckerna tolkas som 
verklighet eller fiktion. Faktion är en term som används om den här typen av berättelser, an-
tingen det rör sig om litteratur eller andra medier, exempelvis av Bo G. Jansson, docent i litte-
raturvetenskap, i boken Episkt dubbelspel: Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv. 
Jansson definition av faktion är att: 
 

 Vid faktion (renodlad faktion) uttrycker paratexten på ett eller annat sätt tydligt både ickefiktion 
och fiktion samtidigt som texten själv ger tydliga signaler i båda dessa riktningar genom att den 
dels äger egenskaper vilka är karaktäristiska för fiktion (t.ex. fokalisering, utförlig dialog, inre mo-
nolog) samt dels äger kännetecken vilka förbinds med utpräglad ickefiktion (t.ex. fotografiska il-
lustrationer, explicita citat och/eller referenser till andra dokument och texter). 

 
Jansson menar att faktionsepiken är en term som inte betecknar en bestämd episk genre, ”utan 
istället en berättelse som tydligt uttrycker osäkerhet om sin egen genretillhörighet, om sin 
ickefiktiva eller fiktiva status.”22  
 
Jansson menar att vårt beslut att läsa en text som fiktiv eller ickefiktiv styrs ofta i helt avgö-
rande grad av textens indexering eller paratext, det vill säga kringtexten kring texten. Hit hör 
till exempel omslagstext, titelbladstext med förlags- eller utgivningsuppgifter.  
 

Indexeringen eller paratexten är textens uttryckliga signal om existensen av en författarintention. 
Endast genom paratexten kommer författarens medvetna avsikt med sin berättelse explicit till ut-
tryck i texten. Genom paratexten gör sig läsaren en uppfattning om huruvida texten är avsedd att 
läsas fiktivt eller ickefiktivt.23  

 
Det finns alltså inget i själva texten som säger om den är fiktiv eller ickefiktiv, utan det är 
paratexten som avgör hur texten ska läsas. 
 
Genom att den faktiva berättelsen ramas in av grepp och berättartekniker som förknippas med 
fiktion annonseras, enligt Jansson, att författaren inte bara är ute efter att objektivt beskriva 
                                                 
20 Natland 2001, s. 35f. 
21 Ibid., s. 36f. 
22 Jansson 2006, s. 197. 
23 Ibid., s. 20. 
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och skildra en faktisk historisk verklighet utan det finns också ”ett angeläget ärende av t.ex. 
filosofisk, ideologisk, moralisk, religiös eller social karaktär.” Faktionsepiken ligger på detta 
sätt nära den grävande journalistiken.24 Den har också sina rötter i just en typ av journalistik, 
nämligen den 1960-talsform av journalistik som är ”the New Journalism”, vilken utmärker sig 
av att den arbetar i gränslandet mellan saklig rapporterande och skönlitterärt berättande.25 
 
Enligt Jansson är faktionsepiken mer framträdande idag än tidigare i modern tid. Orsaken till 
detta är den allt starkare medialiseringen och kommersialiseringen av samhället. ”Detta för 
med sig att den historiska verkligheten, för att bli säljbar, måste serveras på ett så publik-
knipande sätt som möjligt.”26 
 
Anette Årheim, forskare i litteraturvetenskap vid Växjö universitet, har i sin avhandling När 
realismen blir orealistisk. Sanna historier och unga läsares tolkningsstrategier undersökt 
ungdomars intresse för den samtidslitteratur som gör anspråk på att till läsaren leverera ”verk-
lighet” och ”sanning” och även hur sanningsanspråken manifesteras i litteraturen och då ska-
par nya tolkningsgemenskaper. Böckerna som ungdomarna i undersökningen har läst är Liza 
Marklunds Gömda, Dave Pelzers Pojken som kallades det, Johanna Nilsson Hon går genom 
tavlan, ut ur bilden och Lena Katarina Swanbergs Hedersmordet på Pela. Annette Årheim 
kommer fram till en något annorlunda slutsats än Sidsel Natland i sin undersökning när det 
gäller tolkningen av den här typen av böcker. Årheims studie visar att i de fall den lästa texten 
överensstämmer med läsarens fördomar, så får texten status av etablerad sanning. När texten 
däremot utmanar läsarens fördomar är det stor sannolikhet att läsaren avfärdar texten som 
påhittad. Studien visar också att genom att bara ställa frågor börjar eleverna ifrågasätta be-
greppen verklighet och sanning.27 Samtidigt visar Årheim studie att många av de ungdomar 
som söker sig till denna kategori av litteratur drivs av en dominerande intention, nämligen den 
att ”få veta sanningen”. 28 Utgångspunkt är att ungdomar i dag läser det de benämner ömsom 
”självbiografier” ömsom ”böcker med verklighetsbakgrund” som fakta, sanning – ett utsnitt 
ur verkligheten. Dessa läsare upplever sig ha fått dela en livs levande människas personliga 
erfarenheter.29  
 
Enligt Årheim har det under de senaste tjugofem åren skett en upplösning av gränserna mellan 
människors privatliv och det offentliga. Vad vanligt folk ägnar sig åt i det privata har blivit 
allt mer intressant och gränsen för det tabubelagda förskjuts ständigt. Medierna har därmed 
fått inta en ny roll och ge vanliga människor tillträde till scenen för att exponera sina problem. 
”Den vanliga människan” har i globaliseringens spår också tvingats fram till en omdefinition, 
där verkligheten som skall beskrivas blivit så komplex att den ”tvingat fram ett relativt fast 
persongalleri i reality-texter med en förenklande funktion som till exempel stark/svag, 
god/ond, vit/svart, hetero/homo etc.”30 
 
Årheim menar att litteratur med sanningsanspråk finner vägen in i gymnasiets svenskunder-
visning via elevens självvalda lustläsning, men att problematisering av böckernas innehåll 
sker i väldigt liten utsträckning: ”Vi överöses med en störtvåg av böcker med sanningsanspråk 

                                                 
24 Jansson 2006, s. 200. 
25 Ibid., s. 54. 
26 Ibid., s. 202 
27 Årheim 2007, s. 202. 
28 Ibid., s. 20. 
29 Ibid., s. 29. 
30 Ibid. s. 5f. 
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vars reception och fördomsreproduktion pågår i det tysta. Att så sker kan i viss mån förklaras 
av att litteraturläsning historiskt sett ansetts som bildande och karaktärsdanande.”31 
 
Årheim diskuterar hur bokomslag styr vår läsning i en viss riktning. Författarna har inte så 
mycket att säga till om hur bokomslaget slutligen kommer att se ut, utan det är förlagens säl-
jande avdelningar som bestämmer detta.32 Hon menar att användandet av fotografier ”styrker 
på flera plan de verbalt uttryckta sanningsanspråken och styr läsarens reception mot en faktiv 
läsart”. Årheim tar som exempel omslaget till boken om Pela, som domineras av de mörkbru-
na ögonen, inramade av svart kajal. Den svarta inramningen av de mörka kvinnoögonen får 
stereotypreproducerande konsekvenser. Till detta bör noteras att fotot av kvinnoansiktet ytter-
ligare har beskurits i över- och underkant på pocketversionens omslag, vilken i sammanhanget 
skapar starka konnotationer till den beslöjade österländska kvinna som vi känner igen henne 
från televisionens och pressens bild från Afghanistan och Irak.33 Samtidigt fungerar ögon ofta 
som metafor för själens spegel vilket ytterligare förstärker illusionen om direkt och oförmed-
lad kommunikation.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Årheim 2007, s. 11. 
32 Ibid., s. 152. 
33 Ibid., s. 161. 
34 Ibid., s. 155. 



9 
 

3. Teori  
 
I det här kapitlet tar vi upp aspekter av den postkoloniala teoribildningen som är relevant för 
vår studie. Vi delar in kapitlet i några underrubriker utifrån ett antal begrepp som är centrala 
inom postkolonial teori, och för vår undersökning.  
 
 

3.1 Postkolonial teori 
 
Ett grundantagande inom postkolonial teori är att vi lever i en värld som är präglad av effek-
terna av kolonialismen. Post i postkolonial står således för något som är efter kolonialismen, 
men också något som är en fortsättning på kolonialismen. Flera postkoloniala tänkare menar 
att hela världen är präglad av den koloniala erfarenheten. I antologin Globaliseringens kultu-
rer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället menar forskar-
na Catharina Eriksson och Maria Eriksson Baaz, samt sociologiprofessorn Håkan Thörn, att 
”kolonialismen inte är något som hör till det förflutna, utan snarare att den i hög grad fortfa-
rande präglar världen, inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt.” Enligt redaktörerna be-
tecknar termen ”postkolonialism” en serie frågeställningar som handlar om sambanden mellan 
kultur och imperialism. De menar att kolonialismen präglar alla samhällen. Trots att till ex-
empel Sverige inte direkt deltog i koloniseringsprocessen, ”måste försöken att definiera och 
sätta gränser för ’svenskheten’ – och sättet att betrakta andra kulturer – analyseras i relation 
till denna globala process.”35 
 
Idéhistorikern Mikela Lundahl anser att det postkoloniala fältet handlar om hur ”kollektiv av 
människor homogeniseras och stereotypifieras”. Hon påpekar att det postkoloniala tänkandet 
går ut på att försöka analysera och förstå hur imperialism och kolonialism är fulla av motsätt-
ningar och spänningar. Enligt Lundahl verkar dessa spänningar ännu idag. Lundahl framhåller 
att koloniala situationer skapar ”fantasier och föreställningar om de andra, historier om dessa 
andra som är djupt inbäddade i vår bild av världen, ofta så djupt att vi inte ens är medvetna 
om det”. Lundahl menar att det postkoloniala fältet belyser hur samtiden är fångad i, och 
präglad av, det koloniala arvet och den antikoloniala kampen. Ett av fältets mest centrala un-
dersökningsområden är hur man ska beskriva effekterna av denna historiska erfarenhet. 36 
 
 

3.1.1 Binära motsatser och konstruktionen av De Andra 
 
Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn menar att det postkoloniala fältet är starkt influerat av 
poststrukturalismen. Inom poststrukturalismen betonas språkets betydelse för skapandet av 
identiteter, institutioner och politik. Det är genom språket som världen ständigt produceras 
och reproduceras. En bärande tanke som fördes fram av lingvisten Ferdinand de Saussure och 
som utvecklades av filosofen Jacques Derrida är att ett begrepp definieras genom det som det 
inte står för. Det är skillnaden som skapar betydelser. Språket ses som konstruerat kring binä-
ra motsatspar som man/kvinna, vit/svart, förnuft/känsla, normalt/onormalt och så vidare. Ett 
begrepp ges mening genom dess motsats. Derrida understryker att förhållandet mellan de bi-
                                                 
35 Eriksson et.al. 2005, s. 14ff. 
36 Lundahl 2002, s. 14f. 
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nära oppositionerna inte är symmetriskt, utan begreppet man har på detta sätt fungerat som 
överordnat kvinna, liksom vit har fungerat som överordnat svart. På detta sätt är binära oppo-
sitioner verksamma i skapandet och upprätthållandet av sociala hierarkier. 37 Ylva Brune som 
är lektor i kommunikationsvetenskap menar i boken Mörk magi i vita medier att skapandet av 
den Andra/Andre har sitt ursprung i ett psykoanalytiskt tänkande kring identitetsutveckling.  
 

Grundläggande i resonemanget är, att vår identitet blir synlig först när den avgränsas i förhållande 
till något annat, som är skilt från oss. […] Det är emellertid inte ovanligt att vi väljer ut och över-
driver skillnader på ett sådant sätt, att den andra får härbärgera drag hos oss själva eller i vår kul-
tur, som vi inte riktigt vill kännas vid. […] Men de egenskaper och förmågor som påförs de andra 
är inte bara de som inger olust och rädsla, utan också sådana som lockar och fascinerar; egenska-
per som vi anser oss sakna, men skulle vilja ha, om våra livsvillkor var mer generösa.38 

 
Idéhistoriken John M. Hobson har i sin bok Västerlandets österländska ursprung utvecklat 
och undersökt teorin om att grunden till Europas moderna civilisation har sitt ursprung i Asien 
och att utvecklingen där fortskred i samma takt som i väst fram till 1800-talet. Hobson menar 
att mellan 1700 och 1850 tvingades världen in i två helt olika läger, det vill säga väst och öst. 
Väst ansågs begåvat med vissa särskilda dygder som strävsamt, produktivt, uppoffrande, spar-
samt, liberal-demokratiskt, hederligt, utvecklat, faderligt, moget, självständigt, progressivt och 
dynamiskt. Som den andre utmålades Österlandet i termer av: irrationellt, godtyckligt, lättje-
fullt, improduktivt, exotiskt, förföriskt, despotiskt, korrupt, barnsligt, omoget, efterblivet, 
osjälvständigt och stagnerat.39  
 
Exempel på egenskaper som tillskrivs det oföränderliga Österlandet, respektive det dynamiska 
Västerlandet:  
 
det oföränderliga Österlandet:   det dynamiska Västerlandet: 
okunnigt    uppfinningsrikt  
passivt    innovativt  
irrationellt    rationellt  
vidskepligt    vetenskapligt  
ritualistiskt     hederligt   
lättjefullt    disciplinerat  
oberäkneligt     ordnat  
kroppsorienterat    förnuftigt  
exotiskt     demokratisk  
barnsligt     faderligt 
beroende     självständigt  
korrupt    moraliskt  
intolerant    tolerant  
förslavat    fritt  
vilt     civiliserat  
ekonomiskt stagnerat   progressivt40 
 
Hobson menar att det är särskilt viktigt att uppmärksamma att i denna föreställningsprocess 
ingick tron på att Väst alltid hade varit överlägset Öst. Väst påstods ha haft en rad progressi-
va, liberala och demokratiska värden från början. Detta var upphovet till den rationella syn 

                                                 
37 Eriksson et.al. 2005, s. 17ff. 
38 Brune 1998, s. 29. 
39 Hobson 2006, s. 20. 
40 Ibid. 
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som präglade förutsättningarna för ett ekonomiskt framåtskridande och genombrottet för den 
kapitalistiska moderniteten. Vidare skriver Hobson att Östs och Västs binära motsatspar är 
samma kategorier som utgör maskuliniteten och femininitetens patriarkalt skapade identite-
ter.41 Detta innebär alltså att Österlandet är behäftat med det konstruerade kvinnliga och Väst 
med det konstruerade manliga. Detta var ingen tillfällighet, anser Hobson, eftersom den väs-
terländska identiteten beskrevs som kraftfull och patriarkal och den österländska som svag, 
hjälplös och feminin. Detta inbjöd i sin tur en slags legitimerad rättighet för väst att penetrera 
och kontrollera österlandet.42  
 
Även litteraturvetaren Ania Loomba i Colonialism/Postcolonialism menar att man kan se på 
kolonialismen i termer av våldtäkt och plundrande av det koloniserade landet, då det senare 
representeras av en naken kvinna och kolonisatören är våldtäktsmannen. Loomba menar att 
det dessutom finns en ”omvänd” kolonial stereotyp som produceras i hotet om uppror mot 
kolonialmakten. Den består av hur den koloniserade, ofta mörkhyade, våldtäktsmannen skän-
dar den vita kvinnan, som i sin tur symboliserar den europeiska kulturen. En tidig sådan figur 
är Caliban i Stormen av William Shakespeare. Loomba menar att figuren ”den svarta våld-
täktsmannen” är tillräckligt vanlig för att betraktas som ofrånkomlig i det koloniala landska-
pet.43 
 
 

3.1.2 Den Andra 
 
Förutom Hobson och Loomba har flera forskare, bland andra Gayatri Chakravorty Spivak, 
pekat på den nära kopplingen mellan genus och rasism och menar att de koloniala diskurserna 
måste förstås utifrån den, i Europa, då rådande genusordningen. De koloniserade ”feminisera-
des” och representerades sålunda i termer av irrationalitet, känsla, kropp och natur, i motsats 
till det manliga rationalitet, förnuft, intellekt och kultur. Feministiska forskare har även visat 
att kolonisatörerna legitimerade kolonialismen som en mission för att frigöra den koloniserade 
kvinnan från förtrycket av den koloniserade mannen, att ”rädda den bruna kvinnan från den 
brune mannen”, som Spivak uttrycker det. Kvinnors status kom att representera ett mått på 
utveckling.44  
 
Den postkoloniala feministiska teoretikern Chandra Talpade Mohanty, slår i ”Med väster-
ländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs”, fast att denna ”mission” lever vi-
dare idag. Hon har studerat hur västerländska feminister beskriver kvinnor i tredje världen. 
Hon menar att det finns en bild av en genomsnittlig ”tredjevärldenkvinna” som lever under en 
form av ”dubbelt förtryck”. Hon lever ett i grunden stympat liv på grund av sitt kön och på 
grund av att hon tillhör tredje världen, vilket innebär att hon är okunnig, fattig, outbildad, tra-
ditionsbunden, religiös, huslig, familjeorienterad, gjord till offer och så vidare. Detta i motsats 
till självförståelsen hos Västerlandets kvinnor som välutbildade, moderna, med kontroll över 
sina egna kroppar och sin sexualitet, samt med frihet att fatta sina egna beslut.45 Det som hän-
der när västerländska feminister beskriver kvinnor i tredje världen, är att de kontrasterar ”tred-

                                                 
41 Se också Otterbeck 2004, s. 246. 
42 Hobson, s. 19ff. 
43 Loomba 1998, s. 79. 
44 Eriksson et.al. 2005, s. 23. 
45 Mohanty 1993, s. 198f. 
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jevärldenkvinnan” mot de västerländska feministernas presentation av sig själva, vilket resul-
terar i det binära motsatsparet subjekt – objekt.46 
 
En viktig symbol för den bruna kvinnan, eller tredjevärldenkvinnan, är förstås slöjan. Att bära 
slöja sker dock av olika anledningar i olika sociala och kulturella kontexter. Något som både 
Mohanty och Frantz Fanon i ”Algeriet av-slöjat” pekar på. Enligt Fanon hade slöjan en viktig 
funktion som frihetssymbol, och som ett faktiskt vapen, i befrielsekampen i Algeriet47. Mo-
hanty tar upp slöjan som solidaritetssymbol när medelklasskvinnor bar slöja för att visa soli-
daritet med arbetarklasskvinnor i Iran48. 
 
 

3.1.3. Den Andres innersta väsen 
 
Som nämnts tidigare, och som också Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn menar, kan alltså 
rasismens stereotyper också manifesteras i form av exotism.  

 
 
Rasismens projektioner – t.ex. den aggressivitet, expressiva sexualitet eller autentiska känslosam-
het som kan tillskrivas de Andra – tas här som utgångspunkt för idealisering och fascination, för 
hyllning och härmning. Den Andre får representera ”den naturliga människan”, ett ”genuint” vara, 
som ställs i kontrast mot den alienerade västerländska människans förkrympta känslo- och sexual-
liv och hennes undertryckta och perverterade aggressivitet. 49  

 
Det har hävdats att denna typ av fascination för den Andre kan utgöra en utgångspunkt för 
gränsöverskridande identifikation och solidaritet – en exotiskt präglad fascination för litteratur 
om ”främmande kulturer” eller för ”svart musik” kan utgöra en inkörsport till engagemang i 
solidaritetsrörelser och antirasistisk kamp. Inte desto mindre innebär exotismen en spegling av 
den explicit nedvärderande rasistiska diskrimineringen – den vilar på samma sorts projektio-
ner och stereotyper och innebär en objektifiering av den Andres identitet, vilken essentialise-
ras, naturaliseras och fixeras.50 Den Andres identitet framställs således som essentiell; den är 
av naturen inte förändringsbenägen, medan ”den Förstes” identitet, däremot, är av naturen 
förändringsbenägen i så motto att personligheten och karaktären kan utvecklas. 
 
Enligt Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn menar postkoloniala tänkare att identiteten är icke-
essentiell. De menar istället att den präglas av den postkoloniala erfarenheten. Inom postkolo-
nial teori talar man om diasporan. Diaspora är det grekiska ordet för förskingring och det an-
vändes ursprungligen för att beskriva den judiska erfarenheten. Stuart Hall och Paul Gilroy 
talar om den diasporiska identiteten som skapas både av ”var du kommer ifrån” och ”var du 
nu är”. Den formas således av flera platser och flera historier. Enligt Eriksson, Eriksson Baaz 
och Thörn skapas den både av det som Salman Rushdie kallar ”imaginära hemländer”, det vill 
säga de länder man ursprungligen kommer ifrån men som man endast har en bild av genom 
berättelser och ”andrahandsinformation”, och de faktiska platser där man nu lever. Denna 
identitet skapas och omskapas på nytt och kan alltså aldrig förstås essentialistiskt.51 
 

                                                 
46 Mohanty 1993, s. 207. 
47 Fanon 1959, s. 113. 
48 Mohanty 1993, s. 203. 
49 Eriksson et.al. 2005, s. 39. 
50 Ibid. 
51 Ibid., s. 45f. 



13 
 

3.1.4. Orientalism 
 
Edward W. Said ville med sin diskursanalys i boken Orientalism visa vilka intressen som lig-
ger bakom begreppet Orienten och hur den europeiska kulturen har vunnit i styrka genom att 
ställa sig själv mot Orienten. Hans tes är att orientalismen har sitt ursprung i en slags närhet 
mellan å ena sidan Storbritannien och Frankrike och å andra sidan Orienten. Emellertid har 
Amerika dominerat Orienten sedan andra världskriget och närmat sig det på samma sätt som 
de gamla kolonialmakterna. Ur denna närhet som visar på Västerlandets styrkemässiga över-
lägsenhet, härrör sig en stor mängd texter, som Said kallar för orientaliska.52 Det västerländs-
ka, vetenskapliga studiet av Orienten, dess folk, historia och religion benämns vanligtvis ”ori-
entalism” eller ”orientalistisk” 53. Det är denna utgångspunkt som Said tar fasta på, men han 
tillför begreppen en vidgad och fördjupad innebörd genom att låta den innefatta även den 
konstnärliga framställningen av Orienten. Said för in den orientaliska diskursen i ett nätverk 
av västerländska intressen som organiserar vad som är möjligt att säga om Orienten.54  
 
Enligt Said är den viktigaste komponenten i den europeiska kulturen idén om en europeisk 
identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och deras kulturer. Han 
menar att utifrån Västerlandets aldrig ifrågasatta ställning växte på så vis en orientalistisk 
värld fram.55 Orientalism är enligt Said:  
 

[…] ett sätt att förhålla sig till Orienten som har sin grund i områdets speciella ställning i det euro-
peiska Västerlandets historia. Det är inte bara det att Orienten ligger alldeles intill Europa; det är 
också där man finner Europas bästa, rikaste och äldsta kolonier, källan till dess civilisation och 
språk, dess medtävlare på det kulturella området och en av dess mest inpräntade och oftast åter-
kommande bilder av Det Annorlunda. Därtill har Orienten bidragit till definitionen av Europa (el-
ler Västerlandet) genom att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfa-
renhet. Ändå är detta Orienten inte enbart en föreställning. Orienten är en integrerad del av Euro-
pas materiella civilisation och kultur.56 

 
Orienten beskrivs i Nationalencyklopedin som en benämning på Asien (förutom det forna 
Sovjetunionen och den nordöstligaste delen av Afrika), som kan delas in i tre delar, benämnda 
utifrån sitt förhållande till Europa. Dessa områden är Främre Orienten, Mellanöstern och Fjär-
ran Östern. Namnen påminner fortfarande om Orientens koloniala relation till Europa, i och 
med deras eurocentriska utgångspunkt.57 Problemet med att avgränsa Orienten geografiskt är 
att Orienten inte är ett geografiskt begrepp, utan istället syftar på en språklig och symbolisk 
ordning som konstrueras och rekonstrueras i Västerlandets tal om det.58 Denna ordning kallar 
Edward W. Said för ”den tänkta geografin”59. Han menar att ”orientalismen är – och inte bara 
representerar – en betydelsefull dimension i den moderna politiskt-intellektuella kulturen och 
att den som sådan har mindre att göra med Orienten än med ’vår’ värld.”60 
 
 
 

                                                 
52 Said 2004, s. 66f. 
53 Kahle 1993, s. 8. 
54 Berg 2004, s. 11. 
55 Said 2004, s. 71f. 
56 Ibid., s.63f. 
57 Nationalencyklopedin 1994 band 14, s, 486. 
58 Berg 1998, s. 19. 
59 Said 2004, s. 125. 
60 Ibid., s. 78. 
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Orientalismen är, enligt Said, i huvudsak ett franskt och brittiskt projekt som omfattar så skil-
da områden som  
 

själva fantasin, hela Indien och Levanten, de bibliska texterna och de bibliska länderna, kryddhan-
deln, de koloniala arméerna och en lång tradition av koloniala myndighetspersoner, en väldig kår 
av forskare, oräkneliga ”experter” på Orienten och ”medhjälpare”, en samling professorer med in-
riktning på Orienten, en komplicerad men imponerande samling av ”orientaliska” idéer (orienta-
lisk despoti, orientalisk prakt, grymhet, sinnlighet), ett flertal österländska sekter, filosofier och 
visdomsläror som tämjts för att användas i Europa.61 

 
Said menar att orientalismens förutsättning är utanförskapet, det vill säga det faktum att det är 
orientalisten som ”får Orienten att tala”. Det är orientalisten, som poet eller forskare, som 
beskriver Orienten och klargör dess mysterier för Västerlandet. Orientalisten intresserar sig 
inte för Orienten som något annat än som utgångspunkten för det han har att säga. Enligt Said 
är det som orientalisten säger avsett att ange att han befinner sig utanför Orienten både mora-
liskt och existentiellt. Framställningens yttre styrs alltid, menar Said, av tanken att om Orien-
ten kunde företräda sig själv skulle den göra det, men eftersom den inte kan får Västerlandet 
göra det i brist på annat ”för den stackars Orienten”. Följaktligen ställer sig orientalismen 
framför och skymmer själva Orienten. Att orientalismen alls är begriplig beror alltså mer på 
Västerlandet än på Orienten, och detta blir möjligt på grund av olika västerländska metoder att 
göra Orienten synlig, klar, närvarande när man talar om den. ”Och dessa framställningar är för 
att uppnå sin verkan beroende av institutioner, traditioner, konventioner och överenskomna 
koder för förståelsen, inte av något avlägset och formlöst Orienten.”62 
 
Enligt Said hör orientalismen på intet sätt till det förflutna. Däremot menar han att centrum 
för produktionen av orientalismens diskurs idag har förflyttats från Europa till USA, men, 
som ett resultat av relationen mellan maktpolitik och massmedias inflytande, kan den ses som 
starkare nu än tidigare.63  
 
Magnus Berg resonerar i essän Hudud. En essä om populärorientalismens bruksvärde och 
världsbild omkring populärkulturens orientalism. Just ordet populärorientalism menar Mag-
nus Berg, indikerar att det här rör sig om ett något annat än forskningens och den kanonise-
rande litteraturens orientalism. Här handlar det om den orientalism som speglas i populärkul-
turen. Berg menar dock att det finns kontaktytor mellan denna orientalism och den som Said 
tar upp i sina studier64 från 1700-talets haremsberättelse Tusen och en natt till vår tids succé-
bok Inte utan min dotter. Oftast har en röd tråd löpt genom böckerna, en tråd som, å ena sidan 
består av stereotypiska bilder av brutala patriarker, kuvade kvinnor och en dogmatisk islamsk 
religion, å andra sidan är allt detta kryddat med exotisk sinnlighet och erotik.65  
 
Utopin med den goda Orienten som utgångspunkt, blir fylld av livets goda såsom mystik, ero-
tik, sinnlighet och den sexuella njutningen. Härifrån blir bristerna i den västerländska rationel-
la och teknifierade livsstilen märkbart synliga. På detta vis betraktas Västerlandet ur Orientens 
spegel66. Den sistnämndas roll blir att spegla två motsatsförhållanden: dels som fasa och dels 
som utopi. Uppgiften för Orienten blir således att vara det som Västerlandet inte är. Vanligast 
är att visa på det fasansfulla, men paradoxalt nog görs detta ofta genom att ett Orienten som 

                                                 
61 Said 2004, s. 67. 
62 Ibid., s. 88ff. 
63 Eriksson et.al. 2005, s. 20f. 
64 Berg 1998, s. 16. 
65 Berg 2005, s. 56f. 
66 Ibid., s. 106. 
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tröstar och vaggar beskrivs. Den Västerländska kulturens svårigheter och påfrestningar ställs 
åt sidan och bagatelliseras, när det ställs mot de orientaliska alternativen.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Berg 2005, s. 59ff. 
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4. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi först hur vi har valt ut vårt undersökta material. Därefter presente-
rar vi den textanalytiska metod vi har valt, samt hur vi har gått till väga vid analysen.  
 
 

4.1 Urval 
 
Den genre som vi kallar slöjböcker kan sägas vara en underkategori till det som har kommit 
att kallas misery memoirs eller misery literature. Denna genre består av självbiografiska 
böcker som kan handla om svåra uppväxtförhållanden, olika typer av övergrepp, tvång, miss-
handel eller kidnappning. En föregångare inom den subgenre som vi har valt att undersöka, är, 
som vi nämnt tidigare, Betty Mahmoodys och William Hoffers bok Inte utan min dotter som 
kom ut 1988. Vi avser inte att undersöka Mahmoodys och Hoffers bok, eftersom vi anser att 
en undersökning av nyare litteratur bör ge en mer aktuell bild av genren. Magnus Berg menar 
att Betty Mahmoodys framgångar banade väg för ett stort antal självbiografiska skildringar av 
liknande händelseförlopp.68 Enligt Berg är denna genre en viktig del av vad han kallar dagens 
kvinnliga populärorientalism och att:  
 

Runt den plats på populärkulturens marknad som Inte utan min dotter upptäckt och etablerat sig på, har en 
rad böcker grupperat sig; böcker – oftast självbiografiska och ett samarbete mellan bokens huvudperson och 
en spökskrivare – som handlar om västerländska kvinnors och ofta deras barns erfarenheter av manligt, ori-
entaliskt övervåld.69  

 
Ett viktigt tema i Mahmoodys bok, liksom i de böcker som vi har valt, är hur en kvinna med 
anknytning till västerlandet, västerländska värderingar eller västerländskt ursprung, träffar en 
man med anknytning till Orienten. Det uppstår någon form av kulturkrock som resulterar i 
dramatiska händelser. Ett viktigt kriterium är att det är mannen, som representant för Orien-
ten, som utför olika handlingar med inslag av våld och/eller tvång. 
 
Vi valde att begränsa vårt urval till en utgivning under de senaste fem åren (2002 till 2007). 
Vi ville dessutom att böckerna skulle vara allmänt förekommande på svenska folkbibliotek, 
för att på detta sätt kunna hävda att de har nått en stor spridning genom bibliotekens försorg. I 
Burk70 kunde vi se hur många bibliotek som hade de böcker vi valde mellan. För att nå upp 
till en nivå som vi tyckte stämde överens med ”allmänt förekommande på bibliotek”, bestäm-
de vi oss för att titlarna skulle finnas på minst 100 bibliotek i landet. Böckerna skulle ha en 
kvinnlig huvudperson och det skulle klart och tydligt framgå att innehållet gör anspråk på att 
vara autentiskt. Handlingen skulle ha koppling till både den västerländska världen och det 
som vi i dagligt tal kallar för Mellanöstern. Vi ansåg att fyra böcker var ett lagom antal att 
använda sig av i en undersökning av denna storlek. Eftersom vi avser att göra en närläsning av 
böckerna skulle ett större antal bli svårt att hinna med.  
 

                                                 
68 Berg 1998, s. 75. 
69 Ibid., s. 59. 
70 Bibliotekstjänsts bibliografiska databas 
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Eftersom vi ville undersöka böcker som gör anspråk på att vara verkliga, utgick vi ifrån bio-
grafier, det vill säga böcker klassificerade Lz71 enligt SAB-systemet. Som hjälpmedel använ-
de vi oss av bibliotek.se72 och Burk (där vi hade en innehållsbeskrivning av böckerna och 
deras förekomst på svenska bibliotek). Vi sökte på böcker klassade Lz under de aktuella åren. 
På så sätt fick vi fram cirka 900 böcker. Bland dessa böcker tittade vi främst på titeln, för att 
sedan kunna gå till innehållsbeskrivningen för att se vad de handlade om. Böckernas titlar och 
andra paratexter skulle innehålla en undermening av tvång, ofrihet, flykt och hot. På detta sätt 
valde vi ut cirka 40 böcker. 
 
Utav dessa 40 böcker fanns det ett antal som tar upp hedersrelaterade problem. De föll dock 
utanför ramen för vårt urval eftersom de antingen utspelar sig i ”fel” geografiskt område, eller 
så är de inte självbiografier utan biografier skrivna om avlidna personer. Även böcker som tar 
upp flykt och flyktingproblem med anknytning till Mellanöstern, valde vi bort eftersom vi inte 
anser att detta tema direkt sammanfaller med vårt ämne. Då återstod 22 slöjböcker som hade 
varit möjliga att närläsa. För att bland dessa välja ut fyra böcker valde vi dem som fanns på 
flest bibliotek och som dessutom hade medförfattare. Vi ville också att böckerna skulle ha 
spridning inom ”vårt” geografiska område.  
 
Böckerna vi har valt är: 
 
Al-nahi, Donya och Costello, Eugen (2006) Ingen tar mina barn. 
Bin Ladin, Carmen och Marshall, Ruth (2004) En gyllene bur. 
Kaddour, Malika och Elzinga, Doris (2003) Stulna döttrar: En mammas förtvivlade kamp att 
få tillbaka sina barn som pappan fört till Syrien.  
Leila och Cuny, Marie-Thérèse (2005) Bortgift mot sin vilja.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och vårt syfte är således inte att generalisera. Vårt ur-
val är överhuvudtaget inte gjort på ett sådant sätt att det är möjligt att generalisera. När vi 
gjorde vårt urval försökte vi istället få en bredd i materialet för att på så sätt hitta så många 
olika teman och fenomen som möjligt.  
 
 

4.2 Textanalys 
 
I boken Textens mening och makt, skriver Göran Bergström och Kristina Boréus, att i de sam-
hällsvetenskapliga disciplinerna studeras människor i samhällen och studieobjekten blir då 
vanligtvis sådana som berör människors relationer till varandra. Det kan då gälla när forskare 
studerar makt, politik eller förtryck av olika grupper i ett samhälle. Att studera texter blir en 
självklar metod i studiet av dessa fenomen. Vissa forskare anser att vi för att kunna säga något 
om vårt sätt att tänka och våra handlingar, måste se språket som utgångspunkt, därmed blir 
språket den viktigaste gränssättaren för tanke och handling.73  
 
En bra textanalys är, enligt Bergström och Boréus, en som hjälper en till att belysa ett bestämt 
samhällsvetenskapligt problem,74 i vårt fall synen på den Andre som samhällsfenomen. När 

                                                 
71Lz står för biografier (särskilda personer). 
72 Nätresurs för samsökning i svenska offentligt finansierade biblioteks samlingar. 
73 Bergström & Boréus 2005, s. 12. 
74 Bergström & Boréus 2005, s. 33. 
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man ska göra en textanalys finns det flera, delvis överlappande, textanalytiska inriktningar att 
välja på, beroende på vilka delar av texten det är man vill undersöka.75 Vi har valt att använda 
oss av en kvalitativ innehållsanalys. Bergström och Boréus definierar innehållsanalys som 
den enda tydligt kvantitativa textanalytiska inriktningen.76 Termen innehållsanalys används 
framförallt om analyser där tillvägagångssättet består i att räkna eller mäta vissa företeelser i 
texten. Termen innehållsanalys kan emellertid också användas på ett vidare sätt och omfattar 
då alla analyser som syftar till att systematiskt beskriva textinnehåll. Då görs ofta skillnad 
mellan en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys, där man med en kvalitativ innehålls-
analys menar en textanalys där ingenting räknas eller mäts.77  
 
Vid närläsningen av våra primärkällor har vi arbetat med två böcker var. Vi har noterat be-
skrivningar av, och uttalanden om och av: huvudpersonen, mannen/maken, barnen, huvudper-
sonens föräldrar och svärföräldrar och även andra bipersoner i förekommande fall. Vi har 
också noterat beskrivningar av, och uttalanden om, miljöer, platser, traditioner och livsstil.  
 
Vid analysen av våra böcker har vi båda tillsammans arbetat med alla fyra böckerna. För att 
analysera materialet har vi, utifrån vår frågeställning, utarbetat analysfrågor som vi har ställt 
till vårt material. Analysfrågorna baseras på de områden som frågeställningen spänner över. 
Dessa områden benämner vi personbeskrivningar, miljö/samhälle och teman.  
 
Personbeskrivningar: 
Hur beskrivs personerna? Vad sägs om personerna? Hur beskriver huvudpersonen sig själv? 
Vad säger huvudpersonen? Hur beskrivs personerna i egenskap av föräldrar? Hur beskrivs 
personernas förhållande till föräldragenerationen? 
 
Miljö/samhälle: 
Hur beskrivs miljöer, platser och länder i Väst och Öst? Hur beskrivs värderingar, traditioner 
och livsstil i Väst/Öst? Hur beskrivs personernas förhållande till Västerlandet/Orienten när det 
gäller värderingar, traditioner och livsstil?  
 
Teman: 
Finns det, för böckerna, centrala och återkommande teman? Vilka symboler/metaforer går det 
att hitta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Bergström & Boréus 2005, s. 18. 
76 Ibid., s. 18. 
77 Ibid., s. 43f. 
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5. Analys 
 
I presentationen av analysen tar vi upp en bok i taget. Varje avsnitt inleds med ett referat av 
bokens handling och en kort beskrivning av bokens paratexter och omslag. Sedan redogör vi 
för de tre frågeområdena, personbeskrivningar, miljö/samhälle och teman, ett i taget. När vi 
hänvisar till de analyserade verken hänvisar vi, för enkelhetens skull, endast till namnet på 
huvudpersonen och tillika författaren, och alltså inte till medförfattarens. 
 
 

5.1 Ingen tar mina barn 
 
Boken som är skriven av Donya al-Nahi handlar om den etniska brittiskan Donna som kon-
verterar till islam och byter namn till Donya. Hon beskriver sig själv som äventyrslysten och 
rastlös som ung, samt att hon har en fascination för den arabiska kulturen. När hon träffar 
Mahmoud har hon bakom sig några ungdomliga eskapader och ett dramatiskt äktenskap som 
resulterade i skilsmässa och Donyas flykt från maken på Cypern med deras gemensamma 
barn.  
 
Mahmoud och Donya gifter sig och de får tre barn tillsammans, två pojkar och en flicka. Do-
nya känner sig inte nöjd med att enbart vara maka och mor så hon börjar engagera sig i fall 
där barn har blivit kidnappade av sina fäder och förda utomlands. Räddningsaktionerna är 
dramatiska och vid ett tillfälle hamnar hon i fängelse i Dubai.  
 
I början hjälper Mahmoud Donya i aktionerna men efterhand börjar han bli alltmer trött på att 
ta hela ansvaret för barnen och att ständigt oroa sig för Donya. Han tar med sig de två yngsta 
barnen, en pojke och en flicka, och reser till Irak under pågående krig. Donya börjar nu sö-
kandet efter barnen. Till sin hjälp har hon media som hon har samarbetat med i sina tidigare 
fall. Till slut finner hon barnen och tar dem med sig hem till Storbritannien. På slutet sker det 
en form av försoning mellan Donya och Mahmoud, som kommer tillbaka till Storbritannien, 
trots att han är efterlyst på grund av kidnappningen, och hamnar i fängelse. Mahmoud friges 
efter några veckor men han blir av med sina rättigheter som förälder. Trots detta får han fort-
sätta att träffa barnen regelbundet. 
 
Bilden på bokomslaget föreställer halva ansiktet på ett barn med vit slöja i förgrunden, och i 
bakgrunden, som är nästan helt svart, halva ansiktet på en kvinna i svart slöja. Kvinnans an-
sikte är suddigt och det är egentligen bara ett mörkt, svartsminkat öga som syns. Båda tittar in 
i kameran. 
 
 

5.1.1 Personbeskrivningar 
 
Donyas liv beskrivs som präglat av uppbrott och flykt i olika former. När hon bara är sju år 
lämnar hennes mamma familjen under ett års tid av någon, för barnen, okänd anledning, och 
pappan får ta hand om dem. I vuxen ålder träffar Donya, under en semesterresa till Cypern, 
Theo som hon gifter sig och får barnet Marlon tillsammans med. Donya trivs dock aldrig på 
Cypern och flyr så småningom med sonen till Storbritannien: ”en flyttfirma skulle komma 



20 
 

medan Theo var på jobbet den dagen vi tänkte fly – de skulle precis hinna packa ihop mina 
saker och köra bort dem, så att de senare kunde skickas till England.”78 Hon reflekterar inte 
över att hon här kidnappar ett barn och flyttar utomlands på samma sätt som fäderna i de kid-
nappningsfall hon engagerar sig i och som senare också hennes egen man Mahmoud gör:  

 
Och det är just det som provocerar mig mest hos sådana män. Välplanerade, överlagda handlingar 
måste ju ha planerats med iskall distans och kanske med ren illvilja. […] Om man begår ett brott i 
ögonblickets hetta eller kommer i storgräl med någon så är det en sak. Men att kallblodigt planera 
och utföra sådana här saker – det måste vara fel.79 
 

De egenskaper hon tillskriver ”sådana män”, med vilka hon menar arabiska män som för bar-
nen till sina hemländer, är således samma egenskaper hon själv besitter när hon planerar och 
genomför flykten från Cypern.  
 
Den egna moderns långvariga frånvaro bidrar med all säkerhet till Donyas syn på modersrol-
len. Hon är fast övertygad om att barn har det bäst hos sina mödrar. Det är förmodligen också 
på detta sätt hon motiverar hennes och sonens flykt från barnets far på Cypern.   
 

Jag ser mig hellre i första hand som mor, i andra hand som vän till andra mödrar, och i tredje och 
sista hand, - och bara i extrema fall – som räddare av barn. […] min orubbliga övertygelse att alla 
barn har rätt att vara lyckliga och alltid borde ges möjlighet att bo hemma hos sina mödrar.80 
 

Donya har dock svårt att få ihop sin identitet som västerländsk kvinna med den att bara 
vara mor. Hon beskriver sig själv i unga år som ganska rastlös och äventyrslysten och i 
stort behov av spänning. 

 
På många sätt var jag som vilken som helst av de många mödrar som samlades vid skolgrindarna 
iförda burka, chador, eller hijab och glatt samtalade på arabiska. Den enda skillnaden var att jag 
inte var arabisk, och en del av min kultur och min västerländska uppfostran påminde mig alltid om 
att livet borde vara något mer än detta. 81 
 

Det sätt som Donya väljer för att lösa denna konflikt är att engagera sig i fritagandet av kid-
nappade barn. På detta sätt kan hon få utlopp för sitt behov av spänning samtidigt som hon får 
försvara den viktiga modersrollen, även om det innebär att hon reser bort från sina egna barn. 
Detta ger också Donya en möjlighet att fly igen, från familjen och vardagen.  

 
Donya förväntar sig att Mahmoud ensam skall ta hand om deras fyra barn, när hon ger sig av 
på sina uppdrag i olika arabiska länder, vilket han också gör. Vid ett tillfälle reagerar Mah-
moud starkt när Donya berättar att hon skall iväg på ett riskfyllt uppdrag i Libyen: 
 

Har du blivit galen? Vem skall ta hand om våra barn när du ger dig ut på det här vanvettiga företa-
get? […] Mahmoud trodde inte sina öron. Irriterande nog insåg jag innerst inne att han hade rätt. 
Men när jag väl har bestämt mig för något går det inte att rubba mig.82 

 
Mahmoud tycker att Donya är borta för mycket ifrån honom och barnen, dessutom är han 
orolig för henne under hennes farofyllda resor. Men Donya tror att han ”grämde sig över all 
uppmärksamhet jag fick” eftersom han likt ”många andra män från Mellanöstern är […] 
mycket stolt, och att arbeta som servitör på en restaurang medan jag blev uppringd av TV-

                                                 
78 al-Nahi, s. 30. 
79 Ibid., s. 105. 
80 Ibid., s. 14f. 
81 Ibid., s. 37. 
82 Ibid., s. 46. 
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bolag och tidningar gjorde förmodligen att han kände sig osäker.”83 Vare sig hans osäkerhet 
bottnar i att han kommer från Mellanöstern eller inte, så tröttnar Mahmoud på all uppståndelse 
och all oro och tar barnen med sig till Irak. Donya ser emellertid andra, mycket starkare käns-
lor, som orsaker till kidnappningen: 
 

I mina ögon hade männens motivation delvis sin rot i grymhet och hat – hat mot västvärlden, hat 
mot frun, hat mot vad som helst – medan kvinnornas handlingar ofta verkade bygga på kärlek. Det 
är detta som ligger bakom övertygelsen att en mor aldrig ska skiljas från sina barn. I enstaka, unika 
fall är det bättre om pappan får vårdnaden men detta är mycket sällsynt. 84 

 
I stark kontrast till detta framställs Mahmoud också som en omtänksam far: ”i rättvisans namn 
ska tilläggas att Marlon alltid haft god kontakt med Mahmoud och ännu i dag kallar honom 
pappa.”85 När familjen är tillbaka i London efter fritagandet blir Mahmoud fråntagen sina 
rättigheter som förälder, men får nytt arbete och bosätter sig i närheten av familjen. Även om 
Donya och Mahmoud nu är skilda så fortsätter Mahmoud att uppfylla sin fadersroll och lägger 
stor vikt vid att träffa barnen regelbundet. ”Så han är alltså fortfarande [vår kursivering] en 
mycket bra pappa. Han dyrkar barnen och är med dem nästan jämt.”86 
 
Donya har ett ambivalent förhållande till Mahmoud och hon verkar inte ha gjort klart för sig 
själv om hon vill ha ett traditionellt förhållande eller vara en modern karriärkvinna. Således 
fördömer hon Mahmouds beteende när han beter sig traditionellt manligt, vilket för övrigt inte 
är särskilt ofta eftersom Mahmoud framställs som en modern man som tar stort ansvar för 
barnen och hemmet och deras äktenskap framstår som jämställt. Samtidigt beskriver hon ho-
nom som vek och ömklig när han visar sina känslor efter det att han förlorat tvisten om bar-
nen. Även när Donya hämtar barnen i Irak framställs Mahmoud som löjeväckande när han 
kommer ”springande i jämnhöjd med vår bil, han grät och tiggde oss om att inte åka där-
ifrån.”87   
 
Donya är även kluven inför om hon ska ta tillbaka Mahmoud eller inte. När hon hälsar på 
Mahmoud i fängelset beskriver hon honom som svag och ömkansvärd: han ”verkade knappt 
kunna sköta sig själv, raka sig och hålla sig snygg” 88 och han bönfaller henne att få ut honom 
därifrån. Donya har ägnat extra tid åt sitt utseende inför besöket och klätt upp sig i en elegant 
byxdress som hon ”kompletterade […] med en sjal, jag är trots allt muslim – och hade använt 
en hel del smink.” Hon påstår att detta enbart är för att visa sig ”stark och samlad”.89 Donya 
verkar inte tycka att hans förseelse är så allvarlig trots allt eftersom hon till slut bestämmer sig 
för att inte vittna och åtalet läggs ned.  
 
Donya framstår på det hela taget som en opålitlig och osympatisk person. Många av hennes 
uttalanden, om både sig själv och andra, är motsägelsefulla. Hon beskriver högtidligt sin mis-
sion att hjälpa mammor få tillbaka sina kidnappade barn. 

 
 
 
 

                                                 
83 al-Nahi, s. 106f. 
84 Ibid., s. 45. 
85 Ibid., s. 34. 
86 Ibid., s. 210. 
87 Ibid., s. 185. 
88 Ibid., s. 202.   
89 Ibid., s. 201f. 
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Det verkade som om Gud hade en tanke med mitt liv, och om min uppgift var att överbrygga klyf-
tan mellan öst och väst i den här förtvivlade kampen om barnens kärlek så borde jag kanske helt 
enkelt börja fundera på vilken nytta jag kunde göra. Min kunskap om islam och arabiska å ena si-
dan och min västerländska uppfostran och känslan för lika rättighet åt män och kvinnor å den 
andra gav mig en unik utgångspunkt.90 

 
Hennes fascination för ”den arabiska kulturen” 91 verkar inte vara så mycket mer än just en 
fascination, eftersom hennes påstådda djupa kunskap om islam och i arabiska visar sig vara 
ganska grund. Trots sin kunskap i arabiska behöver hon i sina uppdrag hjälp av tolk. När hon 
kommer till Iran och tvingas bära slöja tycks hon ha glömt bort att hon själv är muslim när 
hon beskriver bemötandet man får i slöja: ”alla människor blir väldigt hjälpsamma. De tror att 
man är muslim, så man betraktas som en av dem [vår kursivering]”92. 
 
 

5.1.2 Miljö/samhälle 
 
Donyas tidigare nämnda fascination för den arabiska kulturen tar sig ofta uttryck i en romanti-
serande bild av densamma, att ”komma till ett arabiskt land där allt är så annorlunda är något 
jag alltid har älskat.”93 Denna bild får stå som en fond för handlingen, för att beskriva något 
exotiskt som är motsatsen till hemma. Detta fungerar som en förstärkning av handlingen och 
inte som något som egentligen har med verkligheten att göra. På samma sätt fungerar det när 
hon beskriver samhället och livsstilen på de platser hon besöker. När Donya kommer till Irak 
under ett av sina uppdrag beskriver hon hur hon känner en stark fascination för landet och det 
sätt på vilket människor lever där: 
 

 […] jag kände mig starkt dragen till detta enkla, ålderdomliga sätt att leva som knappt hade för-
ändrats sedan den tid då Koranen skrevs. Trots allt som saknades verkade folk nöjda och grann-
sämjan var god – till skillnad från hur det ofta kan vara i centrala Londons myllrande bostadsom-
råden. Dessutom älskade jag att man i arabiska kultursfärer lägger så stor vikt vid familjeenheten. 
Allt rör sig runt familjen: familjemedlemmar kom ständigt och hälsade på och under tiden jag var 
där bjöd man ofta in även avlägsna släktingar.94 

 
Här används beskrivningen av människornas enkla, ålderdomliga livsstil i Irak som en positiv 
förstärkning, och bilden kontrasteras med det moderna, komplicerade livet i London, som 
därmed framstår som negativt, och där grannsämjan tydligen inte är så god. Men när Donya 
åker på en räddningsaktion till Bosnien beskrivs ”grannsämjan” istället som ett problem, ef-
tersom människorna i byn skyddar varandra och ogärna skvallrar på varandra. ”Problemet 
[vår kursivering] med den lilla by vi bevakade var framför allt att [familjen hade] bott där i 
många generationer, och att invånarna i trakten visade en oerhörd lojalitet mot varandra.” 
Följaktligen framstår plötsligt bristen på grannsämja i Storbritannien som något positivt, när 
Donya reflekterar över att en liknande kidnappningssituation, där grannarna skyddar varandra, 
knappast kunde hända i England eftersom ”vi verkar faktiskt hålla oss till reglerna i mycket 
större utsträckning än många andra länder.”95 
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Efter att ha varit med om att hennes egna barn har förts till Irak har landet givetvis förlorat sin 
dragningskraft på Donya, och landet beskrivs i negativa termer. Detta är ju också nu ett land i 
krig, vilket med självklarhet märks i beskrivningen av det. När Donya och barnen har återfö-
renats i Irak tillbringar de några dagar i Libanon i väntan på planet hem. Det är på något sätt 
sista anhalten och ett slags ”nästan hemma” och Beirut beskrivs följaktligen som ”en fantas-
tisk stad” och dessutom ”en toppmodern metropol med underbara affärer. Jag gick från den 
ena till den andra […] Det kändes så enormt bra att kunna göra alldeles normala saker till-
sammans med barnen.” 96  
 
Donyas tidigare fascination för det ålderdomliga och enkla i Mellanöstern byts alltså senare 
till en mer negativ bild av anarki och kaos i vissa länder, där Irak, som sagt, får stå för allt 
som är negativt med Mellanöstern. Här framstår det välordnade Storbritannien som dess mot-
sats och detta får representeras av effektiviteten i logistiken på Heathrow. 

 
Vi britter har alltid lätt för att klaga på vårt eget land men en sak vill jag säga: efter anarkin och 
kaoset i somliga länder jag har besökt har jag ibland känt för att, liksom påven, knäböja ute på 
landningsbanan och kyssa marken när jag är tillbaka på Heathrow.97 
 
 

5.1.3 Teman 
 
Olika former av flykt visar sig vara ett framträdande tema i Ingen tar mina barn. Exempel på 
detta är moderns flykt, Donyas flykt från sin första make, alla de fall Donya engagerar sig i, 
Donyas flykt från vardagslivet och slutligen Mahmouds flykt. I alla dessa fall fungerar flykten 
som en utväg ur en konflikt utan att behöva gå i direkt konfrontation med problemet. För Do-
nya ligger konflikten i att vara ”praktiserande” muslim och mor och samtidigt modern väster-
ländsk karriärkvinna. För männen i kidnappningsfallen verkar konflikten ha sin grund i att 
man lever i diasporan, en konflikt mellan var man kommer ifrån och var man nu är. Även om 
det finns många passager i texten som pekar på helt andra orsaker, tror Donya att denna kon-
flikt är orsak till att Mahmoud tar med sig barnen till Irak: 
 

Många arabiska män som kommer till London uppskattar i början västvärldens liberala värdering-
ar. […] Men eftersom tiden går börjar dessa frestelser snart verka ytliga och meningslösa. För 
många av de här männen börjar västvärldens värderingar istället kännas direkt riskabla – särskilt 
om de har fått döttrar. De oroar sig för att de egna barnen ska lägga sig till med de lösaktiga, omo-
raliska attityder som de anser breder ut sig i väst.98 
 

I Ingen tar mina barn finns det på detta sätt en strävan att beskriva Mahmoud som den typiske 
orientalen, med alla medföljande negativa egenskaper. Donya beskriver hur Mahmouds per-
sonlighet förändras från att ha varit jämställd och modern till att bli mer traditionell, och ag-
gressiv, om än i relativt liten utsträckning. För att huvudpersonen ska vinna läsarens sympati 
och rättfärdiga sina egna handlingar är det denna funktion som tillskrivs mannen, som det ska 
visa sig, i alla fyra böckerna. Det är så dramaturgin är uppbyggd. Problemet här blir att det är 
så mycket som talar emot denna bild av Mahmoud. Donya tillskriver honom vissa egenskaper 
medan hans uttalanden och handlingar ibland pekar åt ett helt annat håll. Donyas därigenom 
stundom relativt positiva bild av Mahmoud kan också ha funktionen att rättfärdiga hennes 
försoning med honom i slutet av boken samt hennes beslut att inte vittna mot honom i kid-
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nappningsmålet. Således är det han som får de ”västerländska” egenskaperna mogen, ratio-
nell, ansvarsfull, modern och så vidare, medan Donya framstår som ”österländskt” barnslig, 
omogen, oansvarig och irrationell. 
 
 

5.2 En gyllene bur  
 
Författaren Carmen Bin Ladin skildrar i bokens inledning sin uppväxt i ett välbärgat hem i 
Genève. Hennes mor är muslim och kommer ifrån Iran, medan fadern är schweizare. Som 
unga gav sig föräldrarna olovandes iväg från sina familjer och gifte sig. Men deras äktenskap 
slutar med att mannen träffar en ny kvinna och lämnar familjen. Carmens mor försöker i det 
längsta hemlighålla detta för sina döttrar och kontakten med fadern bryts. Carmens uppväxt 
präglas av känslan av att tillhöra två kulturer, dels den västerländskt ”fria” och dels moderns 
traditionsbundna och strikta. Carmen och hennes systrar vill leva som deras schweiziska kam-
rater, något som modern försöker förhindra så gott det går. 
 
Under en sommar när författaren är i 20-årsåldern, möter hon den unge saudiarabiske mannen 
Yeslam Bin Ladin (halvbror till Usama Bin Ladin), som tillsammans med delar av sin familj 
är tillfälligt bosatt i Schweiz. Yeslam tillhör en av de rikaste och mäktigaste klanerna i Saudi-
arabien. Carmen tvekar inför att inleda ett förhållande med en arabisk man, men upplever att 
Yeslam behandlar henne som en jämlike. Paret gifter sig och bosätter sig i USA, där de påbör-
jar sina studier, men Carmen avbryter studierna när dottern Wafah föds.  
 
Efter en tid avlägger Yeslam examen i ekonomi och familjen flyttar till Saudiarabien där Yes-
lam börjar arbeta i familjens multinationella företag. Carmen är hemma och föder ännu en 
dotter Najia. Hon har svårt att leva efter de strikta islamska regler som kvinnorna i familjen 
bin Ladin förväntas leva efter och deras relation utsätts för påfrestningar i form av Yeslams 
nervproblem och otrohet. Paret flyttar tillbaka till Schweiz och när tredje dottern Noor föds 
(ett av fadern oönskat barn) ser Carmen sin vägran i att göra abort som starten på en frigörelse 
från maken. Hon anser att han hållit henne och döttrarna i ett fängelse och hindrat dem från att 
leva som fria individer med rätten att bestämma över sina liv. I slutet av boken står Carmen 
som ensam förälder till sina döttrar, sedan Yeslam tagit avstånd från familjen.  
 
På bokens omslag finns en kvinnas ansikte i närbild. Hon har mörkt, axellångt hår och mörka, 
målade ögon som blickar rakt in kameran. Hennes ansiktsuttryck är allvarsamt. Uppe i högra 
hörnet finns symbolen för Bra Böckers serie ”En sann historia”. Där står också: ”Carmen Bin 
Ladin berättar med egna ord om sitt liv i en av Saudiarabiens mäktigaste familjer”. Inne i bo-
ken finns tryckta familjefoton i färg.  
 
 

5.2.1 Personbeskrivningar 
 
Carmen känner sig kluven av sin uppväxt och känner under sina första år som vuxen att hon 
är kluven mellan två kulturer: ”Jag var handikappad av motsägelserna mellan min uppfostran 
och min personlighet. Jag levde i västvärlden. […] – längtade efter frihet.” Anledningen är att 
mycket av hennes bakgrund ”hörde samman med kulturmönster från Mellanöstern där klanens 
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regler är viktigare än individens personlighet.”99 Det är västvärldens värderingar med indivi-
den i centrum som blir hennes ideal och dessa sätts, boken igenom, i relation till Mellanös-
terns starka familjetradition. 
 
Samtidigt som Carmen längtar efter frihet så dras hon till Yeslam och hennes beskrivning av 
honom i början av deras bekantskap är fylld av romantisk beundran ”Yeslam fascinerade 
mig”, han var ”exotisk och vacker” och ”han verkade vara så självständig. Något som jag 
också själv längtade att vara.”100 Carmen verkar inte se det motsägelsefulla i detta; hon blir ju 
inte själv mer självständig för att hon är tillsammans med en man som är det. Istället känner 
hon sig smickrad ”av hans ägandebegär. Det fick mig att känna mig trygg.”101 Yeslam upp-
vaktar henne och hon njuter av ”den uppmärksamhet han visade mig och den romantiska in-
ramningen”102 Att Yeslam trots allt kommer från en tradition vars kvinnosyn förmodligen 
skiljer sig från den som ingår i Carmens drömmar om frihet och självständighet är inget som 
Carmen reflekterar nämnvärt över, utan hon passar på att njuta av att ha fångat sin arabiske 
prins. 
 
Familjelyckan är till en början stor. Det enda smolket i glädjebägaren är Carmens känsla av 
misslyckande över att hon ”bara” föder döttrar. Hon är fast övertygad om att hennes mamma 
hade gett henne större frihet om hon själv varit pojke och misstänker att Yeslam vill ha en 
pojke just för ”att han var saudier.” Yeslam hävdar ”att det kvittade lika, men något inom mig 
sade att det inte stämde.”103 Carmen säger att det är ”på grund av min iranska bakgrund som 
jag förstod detta utan att det behövdes sägas rent ut.104 Det finns egentligen inget i Yeslams 
uttalanden eller handlingar som pekar på att det är Yeslam som bryr sig om könet på barnen. 
Däremot verkar Carmen vara väldigt upptagen och oroad av att de inte får någon pojke.   
 
Carmens uppfostran av barnen spelar en central roll i boken, och hon säger att hon inte vill 
göra samma ”misstag som min egen mamma hade gjort. Jag skulle respektera mitt barns per-
sonlighet.”105 Kritiken mot moderns sätt att skyla över sanningar är uppenbar: ”mamma bryd-
de sig alldeles för mycket om vad andra tyckte och tänkte” och hon ville ”uppfostra sina barn 
efter den konvention som hon själv hade försökt att undfly.”106 Konventionen är den arabiska, 
som i Carmens ögon inte respekterar personligheter. Carmens förebild när det gäller uppfost-
ran blir istället hennes ”amerikanska mamma”, den självständiga, ömsinta, optimistiska, roli-
ga, vältaliga och uppriktiga Mary Martha, som Carmen lär känna under studietiden i USA. 
Carmen fascineras av att ”se hur hon uppfostrade sina tonåriga barn och lärde dem bli starka 
och ärliga människor. 107 
 
För att Carmen ska kunna uppfostra barnen på det sätt hon vill upplever att hon måste skydda 
dem från deras fars sedvänjor och kultur. Hon vill inte att de anammar de saudiska värdering-
arna, som att bära slöja, eller att strikt leva efter den islamska läran. Carmen anser som vikti-
gast att ”uppfostra mina döttrar till fritt tänkande varelser – att växa upp och bli sig själva”.108 
Döttrarnas skolundervisning upplever Carmen som en direkt hjärntvätt. Även om hon inte 
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kunde ”förändra deras skolundervisning” så kunde hon påverka sina barn och hon ”satte med-
vetet igång med att lära flickorna hur man resonerar – hur man drar slutsatser, hur man tänker 
själv.”109 Carmen anstränger sig för att döttrarna skall få umgås med pojkar på ett naturligt 
sätt, något som var helt otänkbart för andra flickor inom familjen Bin Ladin. Men det finns 
även andra synsätt hon tycker är viktiga att förmedla: ”Eftersom de hade det så bra materiellt 
var jag fast besluten att de redan i unga år skulle lära sig förstå värdet av arbete för att kunna 
uppskatta andras slit.”110 Familjen tillhör de rikaste i Saudiarabien och lever lyxliv med tjäna-
re och privatchaufförer, men Carmen tycker att hon behandlar sina anställda betydligt bättre 
än vad omgivningen gör. 
 
Yeslam har som äldste sonen i denna rika familj en stark ställning och för ”alla i familjen in-
klusive mamman, bröderna, och systrarna - var hans ord lag.” Detta är inget konstigt i den 
saudiska familjekulturen eftersom ”familjens förstfödde son hade rätt att bestämma över fa-
miljen.”111 Det är till och med så att modern får sitt namn efter äldste sonen, följaktligen heter 
Yeslams mamma Um Yeslam. Samtidigt menar Carmen att det hela tiden förs en maktkamp 
inom klanen där man slåss om makten och broder står mot broder: ”för även i Saudiarabien 
hävdar sig den mänskliga naturen i individens strävan efter att förverkliga sin personlighet 
och sina ambitioner.” 112 I kampen inom klanen Bin Ladin står Carmen inte ut med att se sin 
man ”räknas som nummer tio av sönerna i en familj där ingenting någonsin förändrades.”113 
Hon driver på Yeslam i maktspelet mellan bröderna och tillåter inte att han visar sin alltmer 
framträdande svaga och nervösa läggning. 
 
Maktkampen i den manliga delen av klanen Bin Ladin kontrasteras av hur de kvinnliga med-
lemmarna lever. Carmen känner ett främlingskap inför den saudiska kvinnovärld hon förvän-
tas ingå i och ställer sig därför främmande inför att ”dras in i Um Yeslams tysta och stilla liv, 
in i hennes kvinnovärld” där inga andra intressen finns ”förutom matlagning och Koranen.” 
Carmen anser att svärmodern ”levde i en värld som helt begränsades av traditionens osynliga 
bur.”114 Um Yeslam och Carmen har svårt för att förstå varandra: 

 
[…] vad Um Yeslam egentligen menade var att jag hade den sortens beslutsamma viljestarka per-
sonlighet som följde av att man levt i väst. Hon kände att jag helt enkelt aldrig skulle klara av att 
underkasta mig på tillbörligt vis och anpassa mig - till islam, till reglerna i det saudiska samhället 
eller till min man. Och hon hade rätt.115 
 

Att ha en beslutsam och viljestark personlighet är förvisso något som Carmen värderar högt. 
Inte desto mindre fördömer hon dessa egenskaper när hon finner dem hos kvinnliga medlem-
mar av klanen Bin Ladin. Hon avfärdar två kvinnor som religiösa fanatiker, som visserligen 
visade sig vara modiga, men som ”valde att slösa det på religionen”116. Medan resten av kvin-
norna besitter egenskaper som Carmen ogillar, och hon menar att hon aldrig skulle kunna an-
passa sig och sina döttrar till ”det manipulativa och baksluga beteende som kännetecknade 
kvinnorna i min omgivning”117. Carmen beskriver sin svägerska: 
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Som många saudiarabiska kvinnor hade hon lärt sig att manipulera män på ett mer utstuderat, indi-
rekt vis, för att få vad hon ville ha. Om kvinnorna ville åka utomlands såg de till att hitta på någon 
bra ursäkt som ett läkarbesök. Behövde de pengar för att köpa något, hittade de på någon utgift 
som hörde till hushållet och sedan använde de pengarna till annat.118  

 
Carmens make, Yeslam, genomgår efter hand i boken en förändring och visar sig svag, lider 
av otaliga krämpor, får psykiska problem och träffar andra kvinnor. Ju mer Yeslam förändras 
desto mer förknippas han med landet Saudiarabien. Carmen upplever dessutom att Yeslam 
blir mer saudisk när familjen vistas i Schweiz än när de är i Saudiarabien. Hon menar att han 
håller familjen i ett hårt grepp när de befinner sig i ett öppet samhälle. Carmen säger i efter-
hand att hon var naiv som trodde att det i relationen handlade om djup kärlek när det i själva 
verket handlade om makt och dominans, eller ”så kanske min man innerst inne alltid har varit 
saudiarab: grym, egoistisk, arrogant, nedlåtande.” 119 I stark kontrast till detta konstaterar 
Carmen i början av boken att hon är medveten om vilka riktmärken den arabiska kulturen 
innehöll, men att Yeslam visar henne respekt och vill leva jämställt. Hon beskriver också hur 
han lyssnar på hennes råd och behandlar henne ”som en västerländsk man skulle gjort – mer 
eller mindre som en jämlike.” Han vill även att hon ska vara ”hans partner, en fullvärdig med-
lem i ett tvåmannalag.” 120  
 
 

5.2.2 Miljö/samhälle 
 
Carmen hyser en stor beundran inför USA: ”Jag älskade de stora ytorna, livsstilen, förnim-
melsen av frihet – den otroliga känslan av att ta ett kliv rakt in i framtiden”.121 Carmen kon-
staterar att skillnaderna mellan väst och öst är stora: ”Amerikanerna verkade vara så modiga, 
moderna och fria”, medan det liv som människorna från Mellanöstern levde verkade ”vara så 
instängt och fjättrat av skikt efter skikt med traditioner och hemlighetsmakeri där det viktigas-
te var att upprätthålla skenet och inte att tillfredsställa sina behov.”122 Motsatserna i hennes 
synsätt är slående. Men vissa delar av orienten som exempelvis Libanon beskrivs som ”en 
civilisation som varit hem för klarsynta och visa män som hade upptäckt stjärnornas och ma-
tematikens hemligheter.” Den västerländskt influerade Beirut var före inbördeskriget ”som 
Arabien i Tusen och en natt.”  Carmen påverkas av stadens alla ”rikedomar, färger, dofter och 
framför allt Medelhavets brandgula solljus.”123 Likaså beskriver hon barndomens minnen från 
moderns hemland:  
 

Jag älskade Iran - maten med dess smaksensationer, aromer och kryddor, de ofantligt stora rosen-
planteringarna […]. Där fanns ångbad av blåvitt kakel, ett enormt bibliotek med uråldriga böcker, 
vackra utsirade fönsterluckor, mattor i mustiga färger och fina antikviteter.124 

 
Om USA är som ett kliv rakt in i framtiden, beskrivs Saudiarabien som ett kliv in i forntiden. 
Carmen låter Yeslams halvbror Usama få symbolisera allt som hon finner frånstötande ”i det-
ta ogenomträngliga och ogästvänliga land” och hon fördömer ”saudiernas arrogans, högmod 
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och deras bristande respekt för människor som inte delade deras uppfattning.”125 Vid ett till-
fälle reser familjen till bergen med delar av familjen bin Ladin och Carmen bevittnar hur hen-
nes svåger Usama förbjuder sin hustru att ge sonen vatten ur en nappflaska när han är törstig. 
Anledningen till detta förbud är att man, enligt honom, inte använder nappflaska som rättro-
gen muslim. Denna händelse sätter djupa spår hos Carmen. 
 

Mina förhoppningar om en friare värld i framtiden, där kvinnor åtminstone skulle ha något att säga 
till om vad gällde sina barns liv, hade för alltid krossats och begravts i den arabiska ökensanden 
[…] Trots att jag försökte uppträda som om allt var normalt bar jag nu ständigt med mig den oron. 
Jag var inte längre en sorgfri mor.126  
 

Trots att Carmen beskriver några saudier i positiva ordalag väljer hon på det stora hela att 
göra generaliserande uttalanden om hela den saudiska befolkningen i boken. Ett exempel på 
detta är att även om saudierna, enligt Carmen, utger sig för att leva som rättrogna muslimer 
konstaterar hon att många i överklassen ”levde sina liv i sådan dekadens och lättja att det var 
svårt att inte känna avsmak.”127 Även deras drivkraft att undvika konflikter beskriver hon som 
att man slåss ”om makt och ära – även inom kungafamiljen.” Däremot lägger saudierna stor 
vikt vid ”att medlemmarna inom klanen stödjer varandra. Ingen enskild individ är viktigare än 
dessa kollektiva religiösa värderingar. En saudier kan aldrig fly från förfädernas traditio-
ner.”128 
 
När Yeslam klär på sig sin traditionella arabiska dräkt tycker Carmen att han är exotisk och 
spännande, men när sedvänjan kräver att hon själv ska bära slöja är hon kritisk till att hon 
”tvingades möta världen genom det tättvävda tyget” och konstaterar att: ”I detta nya märkliga 
land skulle slöjan vara som en symbol för mitt liv.” 129 Carmen tar upp bruket att bära slöja 
med sin svägerska och säger att det är: ”onödigt och kränkande” för de saudiarabiska männen. 
Hon uppfattar att svägerskan tycker att påståendet är ”fullständigt obegripligt” och anser att 
hon är ”en stackars okunnig utlänning.”130 Bruket att bära slöja beskrivs löjeväckande på flera 
ställen i boken. 
 
Något som också är fullständigt obegripligt för Carmens svägerskor är hennes fasta beslut-
samhet att fira döttrarnas födelsedagar. De bestörta svägerskorna och deras barn bjuds in. 
Dessa blir förfärade och anser att seden att fira födelsedag tillhör de kristna sedvänjorna och 
inget som en rättrogen muslim bör ägnar sig åt. Men Carmen tänker inte beröva sina ”barn 
något så grundläggande som deras rätt att bli firade på sin födelsedag.” och själv vill hon inte 
avsvära sig sin ”kultur för att behaga klanen.”131 För Carmen blir det en individens seger över 
kollektivet att få fira födelsedagen och hon arbetar med förberedelserna och dekorationerna av 
huset i flera veckor. 
 
Heminredning är för övrigt något som Carmen ägnar en del energi åt. I Saudiarabien bor med-
lemmarna i Yeslams familj nära varandra och när Carmen beskriver sin svärmors hus tycker 
hon att ”det påminde om en gravkammare.”  Där fanns varken vackra äkta mattor eller dyrba-
ra antikviteter.”  Hon slås av att allt ”var nytt och påminde märkligt nog om ett opersonligt 
och stillöst hus i en trist förort.”132 Carmen inreder sitt eget hus och likaså gör hennes svä-
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gerskor, men ”de föredrog grälla och pråliga prylar som inte var något annat än anskrämliga 
efterapningar av sådant som jag hade valt med ytterst omsorg.”133 Således får familjemed-
lemmarnas heminredning kritik av Carmen när inredningen är för opersonlig intetsägande, 
men när de försöker inreda så som hon gör får de också kritik för att de apar efter. Carmen 
hade förmodligen föreställt sig hemmen i Saudiarabien mer lika den romantiska bilden av 
barndomens Iran och hon som annars kritiserar allt med landet som är ålderdomligt tycker här 
illa om svärmoderns hus för att allt är nytt och påminner om ett hus i en förort.  
 
 

5.2.3 Teman 
 
En gyllene bur genomsyras av motsättningen mellan individens frihet kontra klanens förtryck. 
I denna kamp ställer sig Carmen på individens sida och hon gör det bland annat genom det 
storslagna och envisa firandet av födelsedagar. 
 
Carmen ställer också sanningen i Väst mot förljugenheten i Öst. Hon vill lära sina barn att bli 
starka och ärliga människor som förstår värdet av hederligt arbete. Detta ställs mot beskriv-
ningarna av de saudiska kvinnorna, hur de ljuger och manipulerar, den smutsiga maktkampen 
mellan klanens män, och dubbelmoralen i dekadensen och överflödet å ena sidan, och de 
strikta religiösa värderingarna å andra sidan. 
 
I Carmens tankar om uppfostran finns konflikten mellan essens och konstruktion. Carmen 
understryker återkommande att hon vill respektera barnens personlighet, som om den finns 
där inne i barnen och det är hennes uppgift att plocka fram den. Hon säger att hon själv under 
sin uppväxt var handikappad av motsägelserna mellan sin uppfostran och sin personlighet, där 
hon egentligen tycks mena att uppfostran står för mammans traditionella iranska värderingar, 
och personlighet står för uppväxten i det schweiziska samhället. Hon tycks inte reflektera 
över att någons personlighet möjligen är en produkt av ens uppfostran och det samhälle man 
lever i. Carmen ser heller inte det motsägelsefulla i att uppfostra sina barn till att ”bli sig själ-
va”. Undermeningen tycks vara att en ”västerländsk” uppfostran är bättre i och med att den 
fokuserar mer på individen. 
 
Usama Bin Ladin får stå som symbol för allt som är negativt med Saudiarabien, och det är 
också hans handlingar som gör att Carmens förhoppningar om en friare värld mycket symbo-
liskt ”begravs i den arabiska ökensanden”. Svärmoderns hem liknas dessutom vid en grav-
kammare, och det som möjligen begravs där är Carmens dröm om ett exotiskt Orienten, som i 
Tusen och en natt, med äkta mattor och andra dyrbarheter, allt eftersom realiteterna i dagens 
Saudiarabien istället gör sig påminda. Även om Yeslam inte direkt står vid gravens kant så 
har han psykiska problem och han lider av hypokondri. Ju svagare och sjukare han är, desto 
mer får han representera Saudiarabien, desto mer saudisk är han.  
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5.3 Stulna döttrar 
 
Huvudpersonen och tillika författarinnan Malika Kaddour är född i Algeriet och utvandrar 
som sexåring till Nederländerna tillsammans med sin familj. Föräldrarna är troende muslimer 
och vill under Malikas uppväxt förmedla denna tro till sina barn, men Malika och hennes sys-
kon gör i stället uppror mot föräldrarnas värderingar och strävar efter att leva ett så väster-
ländskt liv som möjligt.  
 
När Malika är i 20-årsåldern träffar hon Hamid och efter att hon har avslutat en nedbrytande 
relation med en holländsk man, flyttar paret till en gemensam bostad. Hamid utger sig för att 
vara libanes, komma från välbärgade förhållanden och handla med diamanter. Detta visar sig 
senare vara lögner. Samlivet blir stormigt och fyllt av våldsamma inslag. Paret får två döttrar 
Dunja och Shirin, men Malika försöker vid upprepade tillfällen att lämna Hamid. När paret 
slutligen separerar skaffar sig Malika och döttrarna en egen bostad. Hon uppmanar Hamid att 
ha fortsatt kontakt med sina barn, men är ovetande om att Hamid planerar att kidnappa dött-
rarna och ta med dem till sin kristna familj i Syrien.  
 
När kidnappningen är genomförd skildras i boken ingående Malikas kamp för att få tillbaka 
döttrarna. Hon får hjälp av nederländsk massmedia för att kunna finansiera sina resor till Syri-
en och går med på att filma händelser och sammankomster med Hamids familj. Malika lyckas 
slutligen, med hjälp av några män, ta med sig döttrarna tillbaka till Nederländerna. Därmed 
bryts all kontakt med Hamid och hans familj. 
 
Bilden på bokomslaget utgörs av en närbild på en kvinnas sorgsna ansikte. Hon har svartmå-
lade, mörka ögon och mörkt, långt, lockigt hår. Uppe i vänstra hörnet finns symbolen för Bra 
Böckers serie ”En sann historia”. Inne i boken finns tryckta privata familjefoton. I stark kon-
trast till detta finns det i boken dessutom kursiverade passager som leder tankarna till skönlit-
terärt berättande eftersom de är som en slags inre monolog i jagform utifrån dottern Dunjas 
perspektiv.  
 
 

5.3.1 Personbeskrivningar 
 
Mannen Hamid skiljer sig från männen i de båda ovan nämnda böckerna så tillvida att han 
beskrivs som mycket våldsam och aggressiv. I början av förhållandet har Malika dock en po-
sitiv bild av honom. Han beskrivs han som ”en liten mörk man, inte direkt snygg […] med en 
tilldragande och fängslande blick”. Malika tycker att han verkar vara en ”mysig kille” och ”en 
varmhjärtad person” och hon ser ”något i hans ögon” som vinner hennes förtroende. Men av 
hans ”mörka yttre och hans knaggliga nederländska framgick det tydligt att han kom från ut-
landet”, han är ”en riktig arab”. 134 Malikas föräldrar är nöjda över att deras upproriska dotter 
har träffat en man med samma kulturella bakgrund som familjen. Men Hamids ”mysiga” 
framtoning övergår snart i ”humörsvängningar”. Under sina utbrott kan Hamid skrika åt Ma-
lika och kasta henne mot väggen för att sedan gråta och vara ångerfull. Malika lär sig att tassa 
på tå för att inte ”locka fram fler vredesutbrott” hos denne Hamid som Malika säger sig inte 
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alls känna igen. Hon tror dock i efterhand att anledningen till att Hamid visar ”sitt rätta ansik-
te” är att ”bytet var fångat [...] han hade en kvinna”135.  
 
Hamid börjar, som sagt, att förändras ganska snart. Malikas far hjälper honom upprepade 
gånger att skaffa arbete, vilket Hamid missköter för att gång på gång få sparken. Hamid ljuger 
och Malika går ”från den ena överraskningen till den andra”. Mannen som hon trott att hon 
kände väl ”hade levt flera dubbelliv. Sannolikt hade han snärjt in sig så i sina egna lögner att 
han inte längre visste var dikten slutade och sanningen tog vid.”136 Hamid har, enligt Malika, 
”påstått att han var muslim för att få politisk asyl i Nederländerna” ,137 men han är inte mus-
lim, visar det sig, utan kristen, och han kommer inte ifrån Libanon utan Syrien.  
 
När Malika bestämmer sig för att bryta upp från förhållandet, resulterar detta i att: ”Hamids 
oro slog […] om i raseri” samtidigt som ”han gav sig på mig hårdhänt”138. Hamid ”satte från 
första dagen igång att trakassera mig [...] krävde att bli insläppt.” Hamid lyckas ta sig in i lä-
genheten och börjar ”hota och skrika och knuffa mig runt […] han kunde inte tåla att jag inte 
längre ville utgöra en familj med honom”.139 Emellertid pekar mycket i texten på att Hamid 
istället reagerar på Malikas förhållanden med olika män. Dessa förhållanden antyds i boken 
men är inget som sägs rakt ut. 
 
I stark kontrast till Hamids våldsamma beteende, beskrivs han också som en pappa fylld av 
omsorger, särskilt för sin äldsta dotter. När Dunja föds framställs Hamid som en god och kär-
leksfull förälder: 
 

Han klippte av navelsträngen och var från första stund upp över öronen förälskad i sin dotter. Ha-
mid framstod som den borne fadern och inget var för jobbigt för honom. Han bytte blöjor, badade 
Dunja och tog upp henne när hon grät. Han talade först arabiska med henne och kallade henne hela 
tiden tahbushi – lilla skatt.140 
 

Under perioder när Malika är inlagd på psykiatriska kliniker, är det Hamid som tar hand om 
Dunja: ”Han skötte om henne väl, gav henne mat, tog med henne till dagis och var rar mot 
henne.141  

 
Samma kärleksfulla relation verkar finnas från barnens sida gentemot pappan. Barnen är 
självklart glada över att se Malika, när hon kommer till Syrien, men de uttrycker ingen önskan 
att bli tagna från pappan och förda till Nederländerna. ”Men hur ska det då gå för pappa? Vi 
kan väl ändå inte lämna honom ensam här? […] Vi är allt pappa har kvar.”142 Dottern Dunja 
har till och med svårt att tänka sig att någonsin åka till Nederländerna igen, ”vi kan inte åka 
dit mer för då blir pappa ensam här och det vore väl sorgligt?”143 Barnen slits mellan föräld-
rarna och detta påverkar dem givetvis. På väg till flygplatsen får Dunja ett hysteriskt utbrott 
och skriker, sparkar och slår vilt omkring sig. De är tvungna att släpa in henne i bilen. Malika 
försöker komma på något sätt att lugna henne: ”Då kom jag på att jag fortfarande hade ett par 
valiumtabletter i min väska.”144  
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Malikas bild av sig själv som den trygga modern krackelerar på sina ställen i boken. Mycket i 
boken talar för att hon boken igenom inleder nya relationer med olika män. Malika befinner 
sig dessutom i psykisk obalans vid ett flertal tillfällen och vissa tecken tyder på att hon lider 
av både tablettmissbruk och ätstörningar. Det faktum att hon råkar ha ett par valiumtabletter i 
väskan talar för det tidigare. Att hon dessutom anser att det bästa sättet att lugna sin hysteriska 
dotter är att ge henne dessa tabletter talar inte heller för att hon är en balanserad och trygg 
mor.  
 
 

5.3.2 Miljö och samhälle  
 
På väg till Syrien är Malika full av tillförsikt. Hon är fast besluten att hämta hem sina barn. 
Landskapet de åker igenom beskrivs som vackert och som en blandning av modernt och ål-
derdomligt:  
 

På vägen sög jag i mig landskapet och jag kunde inte se mig mätt. Utsikten skiftade ständigt. Ena 
sekunden åkte vi på en modern väl underhållen motorväg, sen förbyttes vägen med ens till något 
som knappt liknade ett spår i sanden. […] Syrien är ett vackert land och om jag inte varit där av så 
tråkiga skäl hade jag velat se mig omkring ännu mer. 145 

 
Efterhand framstår emellertid landskapet som hotfullt och olycksbådande. Malika får visioner 
om ”bussar som störtade ner i raviner”.146 Hon påstår också att Syrien är ”ett land där alla 
bara har en önskan, den att åka härifrån”147 Landet beskrivs även som ålderdomligt och stag-
nerat och Malika menar att Hamid, genom att ta barnen dit, har ”satt stopp för deras ungdom 
och deras framtid”.148 Det negativa intrycket förstärks ytterligare när de kommer till Damas-
kus: 
 

[…] allt kändes påträngande. Överallt människor i svarta eller bruna skjortor, bilar och mopeder 
vrålade förbi […] Det blåste damm i ansiktet […] och överallt hörde jag tutande och arabiskt 
skrän. [vår kursivering…] Jag såg människor med vanskapta ansikten, på marken satt en man utan 
ben.149 

 
De olika hem Malika besöker när hon är i Syrien beskrivs också som smutsiga och röriga. 
Detta gäller till exempel svägerskans hus i Aleppo där barnen har bott under en period: ”den 
riktiga chocken fick jag när jag såg badrummet, ett stort hål i golvet som tjänstgjorde som 
toalett […] Det fanns inte någon dusch”150. På golvet hemma hos Hamids mor, Teta, ”stod en 
massa plastkassar med kläder, skor, barnens leksaker […] kort sagt allt som en normal person 
skulle förvara i ett skåp.”151 Malika bor dessutom tillfälligt hos sin advokat och hans fru och 
beskriver deras hem: 
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Jag kände avsmak inför det här hemmet. Allt skedde på golvet, de hade inget bord. Brödet släng-
des framför näsan på en. De hade inte skor på sig i lägenheten men det betydde tyvärr inte att det 
var rent på golvet. Jag hade aldrig sett Bashirs fru göra rent någonting, och golvet var bestrött med 
brödsmulor och andra matrester. Jag hade inte sett en dammsugare i hela lägenheten.152 

 
Malika hyser en fast övertygelse om att barnen missköts av Hamids släktingar, i och med att 
hon tycker att de har det smutsigt i sina hem, och detta tar sig i uttryck i rengöringsbestyr. När 
barnen kommer till hotellet där Malika bor tar hon med sig döttrarna till sitt rum för att bada 
dem. Hon njuter av att få sköta om döttrarna ”jag klippte naglarna på dem, tvättade dem i öro-
nen och borstade tänderna på dem. Jag såg att Dunja och Shirin njöt precis lika mycket som 
jag.”153  
 
Hotell Baron, med dess tjänstvillige och sympatiske hotellchef Mustafa, är för övrigt det enda 
ställe i Aleppo där Malika verkligen verkar trivas.  
 

När vi kom fram dit kände jag mig genast som hemma Det är ett mycket gammalt hotell med en 
rik historia. Lawrence av Arabien var stamgäst där och hela hotellet hade en atmosfär av forna ti-
ders glans. Man kunde se att det en gång i tiden varit ett mycket flott hotell.154 
 

Hotellet blir en fast punkt för Malika när hon är i Syrien. Här kan hon i lugn och ro ta igen sig 
och planera inför fritagandet av barnen. Hon får hjälp av hotellchefen Mustafa både med goda 
råd, men även med mer handgripliga saker som till exempel skjuts när hon letar efter Hamids 
släktingars adresser. Han står helt på hennes sida i kampen om barnen. 

 
Förutom Mustafa och hotellet är de flesta människor och företeelser i Syrien beskrivna i nega-
tiva termer. Malika reagerar till exempel på den byråkratiska hanteringen av hennes ärende 
och dubbelmoralen hon tycker finns hos människorna i Syrien. När hon skall besöka domsto-
len i Aleppo måste hon bära huvudduk, eftersom det är en offentlig byggnad. Hon tycker att 
det känns ”som förtryck, jag tvingades att bära ett plagg som jag inte ville bära.”155 Samtidigt 
möter hon något som hon menar är en helt annan sida av landet när hon besöker en nattklubb: 
 

Det var en massa arabiska kvinnor på dansgolvet, men helt annorlunda än de jag såg på dagen. De 
var allesammans otroligt uppklädda med urtjusiga klänningar, massor av glitter, kedjor, armband, 
örhängen, lassvis med smink och utan undantag med utsläppt hår som nådde dem till baken. Jag 
visste att hälften av de där kvinnorna var prostituerade. Intill dansgolvet satt en massa män och tit-
tade förtjust på de dansande kvinnorna. Jag blev allt mer illa till mods för varje minut som gick.156 

 
Malika verkar ställa högre krav på moral i Syrien än vad hon gör i Nederländerna, där det 
också givetvis finns prostituerade. Hur Malika dessutom kan veta att hälften av kvinnorna är 
prostituerade framgår inte. Hon reflekterar inte över att även i Väst skiljer sig sättet man klär 
sig på till vardags mot sättet man klär sig på när man går på nattklubb. Även om Malika är illa 
till mods är hon ändå glad över att hon har fått se ”den sidan av landet också. Hamid kunde 
fortsätta påstå att Västerlandet är så fördärvat, att alla kvinnor här är horor. Han skulle ha sett 
det där.”157  
 
I det Syrien som Malika beskriver som torftigt och smutsigt blir döttrarnas födelsedagar vikti-
ga för Malika, och hon lägger stor vikt vid firandet. Hon berättar i boken ingående om deras 
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storslagenhet. Födelsedagarna får också stor symbolisk innebörd för Malika. Hon ser det till 
exempel som ett tecken att hon återser döttrarna just på Dunjas födelsedag:  

 
’Dunja, Shirin, jag har funnit er! Jag har letat efter er och så hittar jag er mitt på gatan! På din fö-
delsedag,  Dunja. Jag har kommit till er på din födelsedag!’ Långsamt gick det upp för flickorna att 
vi var återförenade igen. Dunja sa: ’Jag visste väl det, mamma, jag visste att du skulle komma. Jag 
vaknade i morse och jag visste att du skulle komma på min födelsedag.’158 
 

Senare får Malika också tillfälle att fira den yngsta dottern Shirins födelsedag. Malika an-
stränger sig till det yttersta för att få till stånd en födelsedagsfest för dottern. Trots att hon har 
ett domstolsföreläggande som säger att hon ska får fira födelsedagen försvårar Hamids släk-
tingar för dem så att det hinner bli mitt i natten innan de allihop kommer till hotellet och slut-
ligen kan fira: 
 

Jag gick in i restaurangen för att skära upp tårtan och ge Shirin hennes presenter. Jag satte på Shi-
rins älsklingsmusik på jättehög volym och började dansa med henne. Jag gjorde allt för att min 
dotter skulle känna det lite som ett födelsedagskalas och under tiden satt alla männen och glodde 
på mig. Men de tog allihop emot tårtan som jag delade ut.159 
 

 

5.3.3 Teman 
 
Ett viktigt tema i boken är Malikas upplevelse av smuts och orenhet i Syrien. Beskrivningarna 
av hur smutsigt det är i Syrien är väldigt detaljerade. Smutsen står för något hotfullt och far-
ligt. Det för också tankarna till våldtäkt, att ha blivit besudlad. I ljuset av det här kan man ock-
så betrakta tvättningsproceduren av barnen som en reaktion på en mental våldtäkt. I denna 
passage låter Malika dessutom barnen förstärka denna känsla i och med att hon säger att de 
njuter av att bli tvättade i öronen och få naglarna klippta. Det finns kanske barn som njuter av 
detta, det är emellertid inte helt ovanligt att de inte alls gör det. Barnen får då istället funktio-
nen att förstärka Malikas känsla av behov av rening.  
 
Att fira döttrarnas födelsedag blir, liksom i En gyllene bur, ett centralt tema i boken och Mali-
ka ser det som ett tecken att hon lyckas hitta flickorna precis samma dag som en av dem fyller 
år. För Malika blir firandet en symbolfråga och som hon med alla medel vill få igenom. Ju 
mindre vikt Hamid och hans släktingar lägger vid barnens födelsedagar, desto mer betydelse-
fullt blir det för Malika. Detta leder till ett nästan hysteriskt födelsedagskalas för yngsta dot-
tern med hög musik mitt i natten. Hon tycks vilja bevisa att trots att hon är muslim och egent-
ligen inte firar födelsedagar, så blir den i sig en viktig symbol för hyllandet av individen, i 
motsats till den med Österlandet förknippade klanen. 
 
Den gemytlige, rättrådige och modige Mustafa är en motbild mot de andra människorna i Sy-
rien som är relativt stereotypt beskrivna. Han förknippas med sitt gamla anrika hotell. Det är 
på hotell Baron Malika känner sig trygg och hemma. Det är också här som Malikas protest-
handlingar utförs; det är här hon tvättar sina barn och det är här hon firar Shirins födelsedag. 
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5.4 Bortgift mot sin vilja 
 
Bortgift mot sin vilja, av författaren som kallar sig Leila, skiljer sig från de andra tre böckerna 
på så sätt att det handlar om ett arrangerat äktenskap. Kvinnorna i de andra böckerna valt sina 
makar själva och därmed gått in i äktenskapet med öppna ögon. Leila blir bortgift med en man 
som hon inte känner som hennes föräldrar har valt åt henne. Leila är av marockanskt ur-
sprung, men född i Frankrike. Hennes föräldrar med rötter i den marockanska landsbygden är 
troende muslimer och Leila lever ett väldigt skyddat och ofritt liv, enligt henne själv. Hon 
försöker lite halvhjärtat att göra uppror, vilket oftast bara leder till att hon själv råkar illa ut, 
ofta slutar det med att hon får stryk av sin pappa. Föräldrarna bestämmer sig för att gifta bort 
henne med Moussa från Marocko som vill komma till Frankrike för att få ett bättre liv. Leila 
motsätter sig det hela, men hon lyckas inte på allvar göra klart för sin familj att hon inte vill 
gifta sig. Leila och Moussa gifter sig och får sonen Ryad. De får ett eländigt äktenskap med 
bråk och slagsmål. Leilas svärmor kommer och bor hos dem och gör livet surt för Leila, som 
efterhand glider allt djupare in i en svår depression. Leilas pappa hjälper Moussa med pengar 
och att skaffa jobb, men trots detta lyckas han inte behålla ett jobb eller försörja sig själv. För-
äldrarna börjar också inse att äktenskapet inte var någon bra idé. Leila anmäler Moussa för 
misshandel och försöker få till stånd en skilsmässa. Efter många turer lyckas det och hon kan 
leva vidare i Frankrike tillsammans med sin son. 
 
Bilden på bokomslaget föreställer ett kvinnoansikte som är beskuret med svart omkring så att 
bara ögonen syns. De bruna ögonen är sminkade och de ser rakt in i kameran. I nedre högra 
hörnet finns symbolen för Wahlström & Widstrands serie ”W&W dokumentär”. Boken har ett 
förord av advokaten Elisabeth Fritz, som är specialiserad på hedersbrott. 
 
 

5.4.1 Personbeskrivningar 
 
Leilas uppväxt präglas av våld och förbud. Pappan kräver total lydnad av sina barn och Leila 
skriver att hon aldrig fick ” ett ord av ömhet, än mindre en tröstande beröring. Jag har inget 
minne av att en enda gång ha suttit i hans knä eller av att han kramat eller kysst mig för att 
hälsa på mig.”160 Istället får hon ”stryk för allting! För något jag glömt, för ett tvärt svar, för 
sen ankomst, och jag gjorde ingenting för att undvika att göra fel.161 Pappans våldsamma upp-
fostran leder till att Leila får utbrott av trots och blir provocerande. 
 
Även Moussa får utbrott som tar sig uttryck både i aggressivitet mot Leila och mot sig själv. 
Detta sker efter att Moussas personlighet genomgår en förändring på samma sätt som hos 
männen i de andra böckerna vi analyserar. Hos Moussa, liksom hos Hamid i Stulna döttrar, 
tar detta sig uttryck i fysiskt våld och aggressivitet. Även om det aldrig har funnits någon kär-
lek emellan Leila och Moussa, så beskrivs ändå Moussa som vänlig och trevlig, samt en aning 
tafatt och lantlig i början. Efterhand blir han emellertid mer och mer våldsam, och denna ut-
veckling beskrivs som samtidig med det att han börjar läsa Koranen. Han blir sedermera åta-
lad för hustrumisshandel och vid domstolsförhandlingarna säger han: ”Jag är muslim, och en 
muslim får slå sin hustru enligt islam, det ska ni veta.”162 När Moussa får en villkorlig dom 
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efter hustrumisshandeln känner ”han sig kränkt i sin uppfattning om en makes rättigheter”163 
och när han inser att han inte får slå sin fru får han ett hysteriskt utbrott då han försöker skada 
sig själv:  
 

Jag hade redan sett honom spela teater, precis som sin mor, men på den här nivån var det bara inte 
möjligt. Han var helt vansinnig. Ansiktet var blodigt och fullt av blåmärken, han kastade sig mot 
väggen, klöste sig på bröstet, slet sönder kläderna. […] Den här mannen hade blivit sjuk av sin 
mor, sjuk av sin barndom, utan henne hade han kunnat lyckas med sitt liv.164 

 
Moussas psykiska ohälsa beror enligt Leila på hans uppfostran. Leilas mamma säger till 
Moussas mor: ”Din son Moussa, tycker du att det är en man, det? Istället för att sova med sin 
hustru så sover han med sin mor, är det normalt, va?”165 Att Moussa är vek och ömklig i sin 
starka mors närhet visas med tydlighet som när något gått emot honom och han ”storgrät över 
mammans knä. Låg och lipade i flera timmar.”166 Leilas svärmor, å andra sidan, framställs 
mer eller mindre som en häxa. 

 
Svärmodern, rena ragatan! Till och med mamma kastade en misstänksam blick på henne. Mång-
färgad slöja, tatueringar i pannan, på näsan och hakan. En giftig blick som iakttog allt och alla […] 
Det syntes i hennes ansikte att hon var elak.167 

 
Leilas egen mamma lever ett mycket isolerat och slitsamt liv. Hon har mycket liten kontakt 
med det franska samhället.   
 

När min mor kom till Frankrike var hennes enda kontakt med livet där det hon kunde se genom 
fönstret på tredje våningen. Enda gången hon lämnade huset var när hon skulle föda […] Min mor 
födde praktiskt taget ett barn om året. Med sin barnhop arbetade min mor vid ett löpande band. Till 
och med nattetid var det alltid en liten som grät. Hennes liv var rent slaveri.168  

 
Leila beskriver barnen som det som fjättrar hennes mamma vid hemmet. Ändå är det Leilas 
eget barn som hon upplever blir räddningen för henne själv. När Leila får reda på att hon är 
gravid fylls hon av en ” fullständigt främmande känsla: lycka. Det var den underbaraste dagen 
i mitt liv.”169 Barnet blir anledningen till att Leila orkar gå vidare och ta sig ur äktenskapet 
med Moussa: ”Jag tror det var han som räddade mig. Ryad, min trädgård, mitt ljus.”170  
 
 

5.4.2 Miljö/samhälle 
 
Leila beskriver området i den franska stad där hon växer upp som ett marockanskt samhälle i 
miniatyr, enligt Leila, ålderdomligt och fullt av lögner. 
 

I våra kvarter återskapade vi ett slags arabisk by från gamla tider där människors relationer måste 
gå genom en veritabel labyrint av hemlighetsmakeri, av det outsagda. Alltsammans resulterar i en 
total avsaknad av uppriktighet.171 
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I de här kvarteren går man inte till en psykolog vid psykiska problem, utan till en imam. Leila 
drabbas av återkommande depressioner med ångest, självsvält och självmordsförsök. I sam-
band med ett av hennes sammanbrott tror föräldrarna att hon är drabbad av en förbannelse så 
de anlitar en imam som exorcist. Utdrivningsceremonin består bland annat av att Leila blir 
utsatt för sexuella övergrepp och sedan slaktandet av en tupp som hon ska kasta över axeln i 
floden. ”Alltsammans var en blandning av blod, sexualitet och idioti, en sjuklighet som var 
fullkomligt knäpp. Inte ens i Marocko hade jag hört talas om något liknande!”172 För Leila får 
dubbelmoralen, och den blinda tron på religiösa auktoriteter stå för det negativa i föräldrarnas 
marockanska värderingar. Samtidigt är Leila övertygad om att exorcisten inte är en riktig 
imam: ”denne så kallade gudfruktige man [var] i verkligheten bara en simpel bedragare.”173 I 
efterhand visar hon trots allt förståelse för sina föräldrars beslut att ta henne till imamen istäl-
let för till sjukhus: ”De hade ingen möjlighet att förstå mitt tillstånd. De hade växt upp i denna 
kultur, denna tradition, och de gjorde vad de kunde och trodde vara rätt.”174 
 
Leila, som känner sig hårt hållen och kontrollerad av sina föräldrar, sina bröder och även 
andra i området, rymmer vid ett tillfälle till en väninna i en annan stad. Föräldrarna blir förfä-
rade och när Leila kommer tillbaka vill de kontrollera att hon fortfarande är oskuld. De skick-
ar Leila till någon typ av läkare som utför sådana kontroller. För Leila känns hela händelsen 
som ett övergrepp ”det kändes som om jag hade blivit våldtagen. Oskulden är faderns eller 
brödernas, senare makens ansvar. En kvinnokropp är deras ägodel.”175 Leila beskriver sitt eget 
förhållande till sin kropp och sin sexualitet som mycket komplicerat. När hon vid ett tillfälle 
är ute och går med några kompisar ser hon en kvinna som hon tror är en prostituerad. Hon blir 
väldigt upprörd. 
 

Men innan jag hann diskutera det med dem gick en man om oss och i förbifarten gav han mig en 
klapp i baken! Jag skrek rakt ut! Och genast började jag darra i hela kroppen och förlorade till sist 
medvetandet. Jag såg inget samband mellan skräcken för att bli våldtagen, besattheten av att förbli 
oskuld, åsynen av en prostituerad och förolämpningen i att få en dask i stjärten!176 

 
Förutom att vara mannens ägodel, beskriver Leila sig själv också som mannens biljett till ett 
västerländskt land och dess välfärdssystem.  
 

Det här var slutet på mitt liv som ung, västerländsk kvinna, jag hamnade i en tradition som enbart 
tar sin näring i de nya möjligheter som dyker upp för männen: en kvinna lika med papper, lika med 
försäkringskassan, lika med socialbidrag.177 

 
I boken framställs både Moussa och hans mor som arbetsskygga socialbidragstagare som båda 
förväntar sig att bli försörjda av Leila och det franska socialbidragssystemet, och detta gör de 
bland annat genom att förfalska Leilas namnteckning och ljuga inför myndigheterna och påstå 
att Moussas mor är änka. När Moussa senare av domstolen blir skyldig att deklarera sin in-
komst för att de ska kunna fastställa hans bidrag till hushållet reagerar han med att börja gråta: 
”Betala för att bo i Frankrike? Betala för sin son? Han hade aldrig sett på saken ur den syn-
vinkeln.”178 Leila arbetar och försöker spara lite av de pengar som blir över, för att möblera 
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deras gemensamma hem, men Moussa sparar sina för att köpa en bil till sig själv ”så att han 
kunde sticka till Marocko och glänsa.”179  
 
Leila, som tycker att Moussa är snål, pressar honom att köpa så dyra smycken som möjligt när 
han ska köpa ring och andra smycken bröllopssmycken till henne. Hon ser det som en protest 
mot det arrangerade äktenskapet. ”Han skulle få betala, pengarna var själva nerven i detta lilla 
smyckekrig mellan honom och mig. Det enda område där jag kunde vinna…180 Men hon kan 
ju inte vinna på detta sätt, eftersom det enligt traditionen är brukligt att mannen köper dyra 
presenter till sin blivande hustru. Leila inser själv att de enda signaler detta ger Moussa är att 
han nu har betalat och att hon nu är hans: ”Han trodde han skulle få mig med sina smycken, 
han måste ha sagt till sig själv: Jag har betalat…jag kan röra henne!”181  
 
 

5.4.3 Teman 
 
Våld, hot och förtryck spelar en viktig roll i Bortgift mot sin vilja. Under hela uppväxten är 
Leila utsatt för våld och hot om våld från föräldrarna och bröderna. Deras beteende förklaras 
utifrån deras bakgrund, deras traditioner och värderingar. När Leila sedan gifter sig misshand-
las hon av maken Moussa. Hans gradvis alltmer våldsamma beteende går hand i hand med att 
han blir alltmer religiös och börjar studera koranen.  
 
Liksom Malika i Stulna döttrar får Leila psykiska problem. Hon lider av självsvält, ångest 
och depressioner. Självsvälten är det medel hon har att ta kontrollen över åtminstone vad hon 
själv äter, eftersom hon inte upplever att hon har någon kontroll över något annat i sitt liv. 
Moussa får också ett psykiskt sammanbrott när han märker att verkligheten i Frankrike krock-
ar med hans traditionella värderingar. Psykisk sjukdom blir i boken ett resultat av en kultur-
krock eller den diasporiska identiteten, om man så vill. 
 
Ett viktigt tema i boken är också våldtäkt eller sexuella övergrepp. Leila hyser en panisk räds-
la för att bli våldtagen och att förlora oskulden. Hon blir utsatt för olika typer av övergrepp av 
sina föräldrar, av en av sina bröder, av en imam och av sin man. När hon utsätts för sexuella 
närmanden av en man på gatan svimmar hon. 
 
Ett annat återkommande tema är den utomeuropeiska människans flykt undan hot och osäker-
het till trygghet och välfärd. I Bortgift mot sin vilja framställs orientalen som en socialbi-
dragstagare som bara vill komma till, i det här fallet Frankrike, för att utnyttja landets väl-
färdssystem. Denna beskrivning passar in på både Moussa och hans mamma.  
 
Liksom de saudiska kvinnorna i En gyllene bur lurar sina män på hushållspengarna, försöker 
Leila få Moussa att köpa dyra smycken till henne när de handlar bröllopsgåvor. Detta ser hon 
som en protest mot äktenskapet, men av Moussa uppfattas den bara som att det nu är fritt fram 
för honom eftersom han har betalat för sig. 
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6. Resultat och diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat och hur de relaterar dels till de teoretiska ut-
gångspunkterna och dels till den tidigare forskning vi tagit upp. Vi redogör för diskussionen i 
samband med studiens frågeställningar och lägger fram de resultat vi kommit fram till, i an-
knytning till huvudfrågeställningen. Syftet med denna studie var att undersöka hur huvudper-
sonerna och betydelsefulla bipersoner, och även miljöer, beskrivs i ett antal utvalda biografier, 
och för att uppfylla detta syfte formulerades den övergripande frågeställningen: Vilken bild av 
kvinnor och män, av Västerlandet och Orienten, ger dessa böcker? För att besvara och för-
djupa problemställningen konstruerades med utgångspunkt i denna frågeställning tre under-
frågor, baserade på studiens teoretiska ramverk, vilka lyder: Hur beskrivs huvudpersoner och 
viktigare bipersoner? Hur beskrivs de centrala miljöerna och det västerländska respektive det 
orientaliska samhället? Vilka teman behandlas och utifrån vilka utgångspunkter? Dessa frå-
gor fungerar som rubriker till diskussionens olika delar, vilka redovisas nedan. 
 
 

6.1 Hur beskrivs huvudpersoner och viktigare bipersoner?   
 
Huvudpersonerna i alla fyra böckerna beskriver sig själva som viljestarka samt att de längtar 
efter frihet och självständighet. Således säger de sig besitta egenskaper som enligt postkoloni-
al teori anses som västerländska. Hos alla finns dessutom känslan av att inte riktigt höra 
hemma någonstans. Alla fyra lägger stor vikt vid moderskapet, men flera av dem menar ändå 
att detta inte är tillräckligt att fylla livet med. När det gäller Donya och Malika beskriver de 
sig själva som kvinnor som vill vara goda, stabila mödrar, men istället framstår båda som oan-
svariga och omogna. De har därmed typiska ”österländska” egenskaper som att vara barnsli-
ga, omogna, oansvariga och irrationella, det vill säga sett med en av postkolonialismens teser, 
som kvinnliga. 
 
Tre av kvinnorna slits mellan sin uppväxt i Väst och föräldrarnas traditionella värderingar från 
Öst. De vill leva jämställt enligt det västerländska samhällets normer, men de vet inte hur man 
gör, för samtidigt har de med sig traditionella värderingar från sin uppfostran. Vi vill under-
stryka att den här svårigheten bevisligen är en vanlig upplevelse bland kvinnor, oavsett etnisk 
bakgrund, vilket också blir tydligt när det gäller Donya som är etnisk brittiska. Men i våra 
böcker ger kvinnorna sig själva ett ”alibi”, i form av sin bakgrund, som blir en sorts förklaring 
till varför de inte klarar av att kombinera sina självständighetssträvanden med sina traditionel-
la värderingar. De traditionella värderingarna får stå för det Andra, det som är Annorlunda. 
Magnus Berg menar att ett sätt för Betty i Inte utan min dotter att göra denna ambivalens ut-
härdlig är att normalisera den genom att avnormalisera dess alternativ.182 På detta sätt får be-
skrivningarna av Orienten och de orientaliska människorna funktionen att tala om vad huvud-
personerna i alla fall inte är: ”Den Västerländska kulturens svårigheter och påfrestningar 
ställs åt sidan och bagatelliseras, när de ställs mot de orientaliska alternativen.”183 
 
På detta sätt får också männen denna funktion av att vara den Andre, det som huvudpersonen 
inte är, för att därigenom normalisera ambivalensen i moderniteten. Hos alla fyra männen 
beskrivs en förändring av personligheten. Alla går från att ha varit snälla, omtänksamma, 
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goda fäder, ett par av dem relativt jämställda, till att bli mer aggressiva, lögnaktiga och nyck-
fylla. I ett par fall tar detta sig uttryck i rent fysiskt våld och trakasserier. Till en början har de 
således västerländska egenskaper; de beskrivs som självständiga, moderna, hederliga, faderli-
ga och toleranta. Till de positiva beskrivningarna i början av bekantskaperna hör dock också 
de som är romantiserande, men som förknippas med Österlandet, som till exempel att männen 
beskrivs som fascinerande, exotiska, spännande, och vilda. På detta sätt tillskrivs den Andre 
egenskaper som Ylva Brune menar ”lockar och fascinerar; egenskaper som vi anser oss sakna, 
men skulle vilja ha, om våra livsvillkor var mer generösa.”184 
 
Det som emellertid händer när männen börjar bli mer aggressiva och våldsamma är att de 
alltmer förknippas med sitt hemland, dess kultur och religion, de visar sin rätta identitet som 
är fast och oföränderlig. Eriksson et.al. menar att den Andres identitet på detta sätt essentiali-
seras, naturaliseras och fixeras.185 Alla männen tillskrivs dessutom egenskaper som är tradi-
tionellt ”kvinnliga”. De beskrivs alla som svaga och beroende, ett par av dem dessutom ner-
vösa och hysteriska. Detta ligger väl i linje med att Eriksson et.al. menar att de koloniala dis-
kurserna måste förstås utifrån genusordningen, vilket innebar att de koloniserade ”feminisera-
des”.186 Männen har dessutom barnsliga och omogna drag, vilket också är drag som förknip-
pas med Österlandet. Detta tar sig bland annat uttryck i att samtliga män har nära relationer 
med sina mödrar. Det beskrivs hur de ”springer till mamma” vid motgångar och hur någon 
gråter ut i mammans knä. Således kritiseras männen när de visar upp macholiknande eller 
förtryckande drag, samtidigt kritiseras de när de visar känslor och gråter, då de beskrivs som 
ömkliga och svaga. 
 
Intressant är att alla kvinnorna på sätt och vis går in i relationerna med öppna ögon. De väljer, 
med ett undantag, en man som säger sig vara beredd att leva jämställt, för att senare tillskriva 
honom ett förtryckande beteende. Ett sätt för kvinnan att rättfärdiga sitt ”dåliga” val av man 
blir att säga att han minsann verkade jämställd och bra på alla sätt i början. Då kan hon också 
fortsätta att hävda att hon är en modern kvinna, fast hon egentligen ville ha en traditionell 
man. I Leilas fall är det annorlunda eftersom hon inte väljer själv. Samtidigt säger hon själv 
att hon passivt låter sig giftas bort, eftersom hon gör halvhjärtade försök att dra sig ur, och det 
finns flera tillfällen då hon själv menar att hon kunde ha protesterat mer högljutt.  
 
Det är också möjligt att betrakta beskrivningarna av männen och deras bakgrund som förklar-
ing till personliga misslyckanden, och eftersom männens personligheter beskrivs som essenti-
ella så blir det som sker oundvikligt. Böckerna handlar om förhållanden som tar slut, i ett par 
fall förekommer otrohet, ett äktenskap är arrangerat och bygger inte på kärlek mellan makarna 
och i ett fall är den ena parten ständigt frånvarande, medan den andra ensam får ta ansvar för 
hemmet och barnen. I Sidsel Natlands undersökning framkom att även Inte utan min dotter 
kan läsas som att den handlar om ett olyckligt äktenskap och där informanterna menar att 
mannens bakgrund blir förklaringsmodell för allt som går fel i relationen.187 
 
Ett annat sätt för kvinnorna i böckerna att normalisera sin situation och sina val är att ställa 
dem emot andra kvinnors. De orientaliska kvinnorna, i synnerhet männens kvinnliga släkting-
ar, beskrivs genomgående i negativa termer, en av svärmödrarna beskrivs mer eller mindre 
som en häxa. I övrigt framställs de som förslavade, manipulativa, baksluga, passiva, osjälv-
ständiga, vidskepliga, skenheliga, oärliga, snåla, okunniga och religiösa. Huvudpersonerna 
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kontrasterar bilden av dessa kvinnor mot presentationen av sig själva på det sätt som Chandra 
Talpade Mohanty menar att västerländska feminister gör när de beskriver ”tredjevärldenkvin-
nan” som ett objekt, till skillnad från beskrivningen av sig själva som subjekt.188 Intressant i 
böckerna är att även när någon av dessa kvinnor innehar egenskaper som anses som positiva i 
Väst, omvandlas de här till negativa i och med att de förknippas med Orienten, så att till ex-
empel viljestyrka istället blir religiös fanatism. 
 
En symbol för denna tredjevärldenkvinna är, som nämnts ovan, slöjan. I våra fyra böcker får 
slöjan representera alla de nyss nämnda egenskaperna. För att ta avstånd från dessa kvinnor 
och visa att de inte är som dem, måste huvudpersonerna också ta avstånd från bärandet av 
slöja. Seden framställs i flera av böckerna som absurd och rent av löjeväckande, och flera av 
huvudpersonerna säger sig känna en ofrihet och en instängdhet när de har slöja på sig. En av 
kvinnorna har en något mer sorglös och osentimental syn på slöjan och kan tänka sig att bära 
den om hon kan uppnå personliga fördelar med det. Nämnas i detta sammanhang bör också 
det faktum att när det förekommer skildringar av mäns traditionella dräkter så får de stå för 
något positivt där männen enbart beskrivs som exotiska och stiliga.  
 
På samma sätt som männens bakgrund får förklara olika skeenden, så motiveras huvudperso-
nernas handlingar återkommande av barnens bästa. Flera av huvudpersonerna blir på samma 
sätt som Betty i Inte utan min dotter barnfundamentalister.189 När allt annat är utbytbart finns 
ändå alltid barnen där. Allt görs för barnens skull, de är hela tiden argumentet. Samtidigt be-
handlas de ofta som brickor i ett spel. Precis som när det gäller dottern Mahtob i Inte utan min 
dotter190, saknas djupare personbeskrivningar av barnen i alla fyra böckerna, och när de be-
skrivs fungerar de som en förstärkning eller förlängning av mammans tankar och känslor. 
Malikas dotter Dunjas ”brev” fungerar på detta sätt, liksom när Malika menar att barnen nju-
ter av att bli tvättade i öronen. 
 
Beskrivningen av hotellchefen Mustafa i Stulna döttrar sticker ut på så sätt att han blir en 
motbild till de andra människorna i Orienten. Han beskrivs inneha västerländska egenskaper. 
Dessutom förknippas han med sitt gamla anrika hotell, där Lawrence av Arabien var stamgäst 
och där Malika känner sig trygg och hemma. Det går inte, i ett postkolonialt sammanhang, att 
bortse från de koloniala konnotationer detta ger. Det är också här som Malikas protesthand-
lingar utförs; det är här hon tvättar sina barn och det är här hon firar Shirins födelsedag. Mag-
nus Berg menar att T.E. Lawrence och andra ”ökenresenärer” var oerhört viktiga i koloniser-
ingsprocessen.191  
 

6.2 Hur beskrivs de centrala miljöerna och det västerländs-
ka respektive det orientaliska samhället?  
 
Beskrivningarna av Orienten och det orientaliska samhället får genomgående i de fyra böck-
erna stå som en fond för handlingen och förstärka olika händelser och skeenden, både positivt 
och negativt. I början av böckerna hyser alla kvinnorna, utom möjligen Leila, i olika hög grad 
en fascination för ”den arabiska kulturen”, och Orienten framställs i romantiserande termer. 
Det talas om människornas enkla, ålderdomliga livsstil, och om ett exotiskt, oföränderligt 
                                                 
188 Mohanty 1993, s. 207. 
189 Berg 1998, s. 73. 
190 Ibid. 
191 Berg 1998, s. 40. 
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Orienten som, liksom i Tusen och en natt, förknippas med kryddor, mosaik och trädgårdar. 
När Donya beskriver sin beundran för det enkla och förnöjsamma livet i de arabiska länder 
som hon vistats i, kontrasteras detta mot bristerna i det västerländska samhället. Den Andre 
får representera ”den naturliga människan”, ett ”genuint” vara, som ställs i kontrast mot den 
alienerade västerländska människan.192  
 
Intressant är att samma egenskaper används omväxlande som positiv och negativ förstärk-
ning. Efterhand som Orienten i böckerna börjar förknippas med obehagliga händelser som 
kidnappning av barn, förtryck och våld, beskrivs det i alltmer negativa ordalag. Även då är 
Orienten ålderdomligt men inte i någon positiv bemärkelse utan i termer av stagnerat, ritualis-
tiskt, vidskepligt, primitivt, smutsigt och dessutom fullt av lögner och dubbelmoral. Orienten 
får funktionen att vara det som Västerlandet inte är. I ljuset av de orientaliska alternativen blir 
den västerländska kulturens svårigheter lättare att uthärda.193  
 
Mot detta ålderdomliga Orienten ställs USA, Schweiz, Nederländerna, Frankrike och Storbri-
tannien som beskrivs i termer av framtid, effektivitet, rationalitet, hederlighet, disciplin, ord-
ning, förnuft, demokrati, moral, civilisation och frihet. Intressant är att Libanon och dess hu-
vudstad Beirut beskrivs i flera av böckerna i genomgående positiva termer, som ett exotiskt 
Orienten, men även som västerländskt. I någon av böckerna mellanlandar man där och Beirut 
får funktionen av ”nästan hemma”, som ett slags mellanting mellan Öst och Väst. Det be-
skrivs både som Orientens vagga och som västerländskt med kontorsbyggnader och bra shop-
ping.  
 
Böckernas huvudpersoner ställer högre krav på moral i de orientaliska länderna än vad de gör 
på de länder där de har växt upp. Exempel på detta är dekadensen bland den rika överklassen i 
Saudiarabien och det som beskrivs som dess hysteriska lyxkonsumtion. Likaså kritiseras dub-
belmoralen i att det finns prostituerade i Syrien. Motsvarande förhållanden i Väst är inget som 
det reflekteras över i böckerna. Ylva Brune menar att det inte är ovanligt att vi väljer ut och 
överdriver skillnader på ett sådant sätt, att den Andra får härbärgera drag hos oss själva eller i 
vår kultur, som vi inte riktigt vill kännas vid.194 
 
Ett annat sätt att se på böckernas negativa beskrivningar av Orienten är att huvudpersonerna 
tycker att det de upplever i verkligheten inte stämmer med deras ”berättade” Orienten. Orien-
ten är oföränderligt, det får inte förändras, bli modernt. Carmen kritiserar bristen på äkta mat-
tor och dyrbarheter i svärmoderns hus som hon menar är som ett trist hus i en trist förort, och 
för Malika har Orienten mist sin forna glans, det enda som återstår är hotell Baron. Detta leder 
till en identitetskris hos kvinnorna. Eriksson et.al. menar att den diasporiska identiteten for-
mas av flera platser och flera historier. Den skapas både av ens ”imaginära hemländer” och av 
de platser där man nu lever.195 I en del passager verkar huvudpersonerna vara medvetna om 
sina diasporiska identiteter och de konflikter och svårigheter som de innebär. 
 
 

                                                 
192 Eriksson et.al. 2005, s. 39. 
193 Berg 2005, s. 59ff. 
194 Brune 1998, s. 29. 
195 Eriksson et.al. 2005, s. 45f. 
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6.3 Vilka teman behandlas och utifrån vilka utgångspunk-
ter?  
 
Ett viktigt tema i tre av våra fyra böcker är psykisk sjukdom. I två av böckerna lider kvinnor-
na av depressioner, ångest och anorexia, den ena vistas i perioder på psykiatrisk klinik och tar 
psykofarmaka och den andra gör åtminstone ett självmordsförsök. Anorexia brukar beskrivas 
som ett sätt att skaffa sig kontroll över sin egen kropp, i upplevelsen av brist på kontroll över 
andra företeelser i sin omgivning. Chandra Talpade Mohanty menar att västerländska kvinnor 
ser på sig själva som moderna, med kontroll över sina egna kroppar och sin sexualitet, samt 
med frihet att fatta sina egna beslut. Detta till skillnad från hur de beskriver kvinnor i tredje 
världen.196 Huvudpersonerna i våra böcker framställer således inte sig själva som västerländs-
ka. Istället leder kvinnornas identitetskris till psykiska problem. 
 
När det gäller männen beskrivs tre av dem som psykiskt labila. En får vredesutbrott och beter 
sig mer eller mindre som en galning, en beskrivs som nervös och hypokondrisk, och den tred-
je får hysteriska utbrott med självdestruktivt beteende. Intressant är att förutom de aggressiva 
uttrycken så representeras deras tillstånd i kvinnliga termer, enligt postkolonial teori. Män-
nens psykiska obalans förklaras i böckerna utifrån deras bakgrund. I takt med att de blir våld-
sammare och mer psykiskt obalanserade förknippas de alltmer med sina länder, dess kultur 
och religion. Intressant här är också att männen och kvinnorna beskrivs påfallande lika, och i 
männens, liksom i kvinnornas, fall uttrycker den psykiska ohälsan en identitetskris. Konflik-
ten ligger i att de alla har diasporiska identiteter.  
 
Ett tema som också relaterar till kontrollen över kroppen, och som är tydligt i två av böckerna, 
är våldtäktstemat. I två av böckerna blir huvudpersonerna utsatta för våldtäkter och/eller sex-
uella övergrepp. Malika beskriver dessutom detaljerat smutsen och orenheten som hon upple-
ver i Syrien. Hennes reaktion på dessa miljöer verkar överdriven och detta för också tankarna 
till våldtäkt, till att ha blivit besudlad. Ania Loomba menar att en vanlig kolonial stereotyp 
består av hur den koloniserade, ofta mörkhyade, våldtäktsmannen skändar den vita kvinnan, 
som i sin tur symboliserar den europeiska kulturen.197 Enligt vår uppfattning skulle dessa 
händelser kunna förstås som en framställning av de orientaliska männen som ett hot mot den 
europeiska kulturen. I ljuset av detta blir tvättningsproceduren av barnen, som en reaktion på 
våldtäkt, helt logisk. Malika låter dessutom barnen få förstärka denna upplevelse på så sätt att 
de uppges njuta av att bli tvättade i öronen och få naglarna klippta.  
 
Ytterligare ett viktigt tema i böckerna är det binära motsatsparet individ – kollektiv. Kvinnor-
nas självständighetssträvanden ställs emot det som är bäst för familjen, för klanen. För kvin-
norna blir det viktigare att uppfostra barnen till fritt tänkande individer än att de anpassas till 
ett traditionellt samhälle, där människans viktigaste funktion, enligt huvudpersonerna, är att 
utgöra en del av klanen. Vidare framställs just deras uppfostran av barnen vara en bidragande 
orsak till pappornas protester och våldsyttringar. I böckerna uppstår en kamp mellan det indi-
vidualistiska synsättet och det kollektivistiska. Ett vapen i denna kamp blir för kvinnorna rät-
ten att fira sina barns födelsedagar, som kan stå för firandet av individen, att fira någons allde-
les egna dag. Därför blir storslagna födelsedagsfiranden viktiga teman i två av böckerna. 
 
 

                                                 
196 Mohanty 1993,  s. 198f. 
197 Loomba 1998, s. 79. 
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6.4 Vilken bild av kvinnor och män, av Västerlandet och 
Orienten, ger dessa böcker? 
 
Beskrivningarna av både huvudpersonerna och männen är i vissa delar mer nyanserad än vad 
vi hade förväntat oss. Männen framställs både som exotiska och spännande, men även som 
våldsamma och aggressiva, alltså med hjälp av typiska koloniala stereotyper. Det som motsä-
ger detta är att i alla fall tre av dem framstår som någorlunda jämställda i början av böckerna. 
Beskrivningarna av männen får en dramaturgisk funktion att vara dels en ram för handlingen, 
och dels att säga något om huvudpersonen. Förvånande är också att en av de kvinnliga hu-
vudpersonerna framstår som fullkomligt galen och opålitlig, där man istället hade väntat sig 
försök att väcka läsarens sympati. Vidare framställs svärmödrar och svägerskor och även 
svågrar överlag som väldigt osympatiska, och de förknippas i hög grad med sina hemländer. 
Kvinnorna, det vill säga huvudpersonerna, beskrivs som stående med en fot i vardera kultu-
ren. De uppvisar en konflikt mellan sina traditionella värderingar och sina jämställdhets-
strävanden. Detta visar sig på så sätt att trots att de beskriver sig själva som viljestarka, uppro-
riska med västerländska värderingar, så ”väljer” tre av dem förhållanden med förtryckande 
män. 
 
På samma sätt som männen får en dramaturgisk funktion, får också hemländerna här utgöra 
en fond för konflikterna. På så sätt får Västerlandet stå för modernitet och ordning, medan 
Orienten är ålderdomligt och oberäkneligt. Detta görs genom både romantiserande beskriv-
ningar och negativa beskrivningar av miljöerna och samhällena. Samma egenskaper ömsom 
hyllas och fördöms beroende på situation. Analysen visar att beskrivningarna av människorna 
och miljöerna i termer av orientalism görs ofta i böckerna och att de görs för att fylla en funk-
tion, nämligen att förstärka handlingen och konflikterna i böckerna. 
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7. Avslutande diskussion 
 
Eriksson et.al. menar att ”kolonialismen inte är något som hör till det förflutna, utan snarare 
att den i hög grad fortfarande präglar världen, inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt.”198 
Feministiska forskare har även visat att ett sätt för kolonisatörerna att legitimera kolonialis-
men var som en mission för att frigöra den koloniserade kvinnan från förtrycket av den kolo-
niserade mannen, att ”rädda den bruna kvinnan från den brune mannen”.199 Missionen att räd-
da bruna kvinnor från bruna män kan vi fortfarande idag se spår att på sina håll i världen, till 
exempel som argument för att från västhåll intervenera i konflikter i Mellanöstern. Det är 
denna diskurs som böckerna verkar i, eftersom de, förutom att spegla ett människoöde, gör 
anspråk på att fungera som varningsexempel. I någon bok talas det explicit om att detta är 
syftet, i de andra är det mer ett underliggande budskap. Bo G. Jansson menar att genom att 
faktionsberättelsen blandar fakta och fiktion annonseras att författaren inte bara är ute efter att 
skildra en faktisk verklighet utan också har ett ärende av till exempel ideologisk, moralisk, 
eller religiös karaktär.200  
 
Som nämnts tidigare så är reality-trenden en stark trend, där Bo G. Jansson menar att faktion-
sepiken är mer framträdande idag än tidigare i modern tid. Orsakerna till detta menar han är 
den allt starkare medialiseringen och kommersialiseringen av samhället, som för med sig att 
den historiska verkligheten måste säljas så ”publikknipande” som möjligt.201 Vi ställer oss 
därmed frågan om inte de stereotyper, som nämnts ovan, och deras reproducerande verkan är 
starkare nu är vad de faktiskt har varit tidigare. Edward W. Said menar att orientalismen inga-
lunda hör till det förflutna. Däremot menar han att centrum för produktionen av orientalis-
mens diskurs har förflyttats från Europa till USA.202 Intressant i det sammanhanget är att En 
gyllene bur av Carmen Bin Ladin, där Carmens efternamn förmodligen är en av anledningar-
na till att boken gavs ut överhuvudtaget. I boken låter hon Usama Bin Ladin krossa hennes 
”förhoppningar om en friare värld” och begrava dem i ”den arabiska ökensanden”. En starka-
re symbol för dagens orientalism går väl knappast att hitta.  
 
När det gäller bibliotekens sätt att förhålla sig till denna litteratur, med avseende på sin roll 
som förmedlare av litteratur och på klassificering, kan vi bara konstatera att den här litteratu-
ren med sin blandning av fakta och fiktion är problematisk. Gränserna är dessutom ganska 
flytande och det finns exempel på böcker som har klassats både som Lz och Hc, men med 
tanke på den, som det verkar, ihållande reality-trenden, menar vi att det finns ett behov av, 
åtminstone, en diskussion kring dessa frågor.  
 
 

7.1 Biblioteken och slöjböckerna 
 
Vi tycker det finns flera uppslag till vidare forskning inom detta ämne. När det gäller klassifi-
ceringen av denna typ av böcker, som nämnts ovan, skulle det vara intressant att undersöka 
hur mycket av paratexten som egentligen avgör vid klassificering. Liza Marklunds och Maria 

                                                 
198 Eriksson et.al. 2005,  s. 14. 
199 Ibid., s. 23. 
200 Jansson 2006, s. 200. 
201 Ibid., s. 202. 
202 Eriksson et.al. 2005, s. 20f. 
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Erikssons böcker har ju till exempel omväxlande klassats som både Lz, Vn och Hc. I anslut-
ning till detta skulle det också vara givande att undersöka förlagens påverkan på utformningen 
av omslagen samt förlagens marknadsföring av dem. 
 
En intressant utgångspunkt för vidare forskning omkring det här vore dessutom biblioteken 
som förmedlare av dessa böcker. Att undersöka hur bibliotekarier ser på inköp av den här 
typen av litteratur, liksom hur de ser på sin roll som förmedlare av den här sortens litteratur 
till exempelvis ungdomar, tycker vi känns angeläget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

8. Sammanfattning 
 
Denna uppsats är gjord inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området och har 
som problemområde bilden av den Andre i ett antal självbiografier. Ämnet är intressant därför 
att biblioteket i sin roll som förmedlare av dessa förmodade stereotyper möjligen bidrar till 
skapandet och upprätthållandet av stereotypa människoporträtt. Syftet var att undersöka hur 
personer och miljöer beskrivs i ett antal utvalda biografier. Vi formulerade en, för hela upp-
satsen, omfattande fråga som rörde sig kring huruvida det är helt oproblematiskt att bibliote-
ken klassificerar dessa böcker som biografier. 
 
Utifrån syftet att undersöka personer och miljöer i dessa böcker formulerades en övergripande 
frågeställning för textanalysen som löd: 
– Vilken bild av kvinnor och män, av Västerlandet och Orienten, ger dessa böcker? 
 
För att besvara den frågan arbetade vi med tre underfrågor: 
– Hur beskrivs huvudpersoner och viktigare bipersoner?   
– Hur beskrivs de centrala miljöerna och det västerländska respektive det orientaliska samhäl-
let?  
– Vilka teman behandlas och utifrån vilka utgångspunkter?  
 
Avsnittet tidigare forskning presenterar forskning kring boken Inte utan min dotter av Betty 
Mahmoody och William Hoffer, eftersom vi betraktar den som en ett slags startpunkt för den 
här typen av böcker. Här har vi bland annat använt oss av Magnus Bergs Hudud . En essä om 
populärorientalismens bruksvärde och världsbild. I detta kapitel presenterar vi även forskning 
om litteratur med sanningsanspråk, så kallade faktionslitteratur. Här har vi använt Bo G. Jans-
sons Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv och Anette Årheims 
När realismen blir orealistisk. Sanna historier och unga läsares tolkningsstrategier. 
 
Uppsatsens teoretiska ram har utgjorts av teorier inom det postkoloniala fältet med utgångs-
punkt i Edward W. Saids diskursanalys Orientalism. Vi tar även upp forskning om konstruk-
tionen av begreppet Den Andre och så kallade binära motsatspar och här har vi haft stor nytta 
av John M. Hobsons Västerlandets österländska ursprung och uppställningen av motsatspar 
som representerar Västerlandet respektive Österlandet. För övrigt har vi använt oss mycket av 
antologin Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mång-
kulturella samhället av Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn. Förutom 
redaktörernas eget avsnitt har vi haft anledning att använda oss av Chandra Talpade Mohantys 
”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs”.  
 
Vi valde ut fyra böcker med utgivningsår mellan 2002 och 2007. För att genomföra vår un-
dersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. För att sedan analysera 
materialet utarbetade, utifrån vår frågeställning, analysfrågor som vi ställde till vårt material. 
Analysfrågorna baserades på de områden som frågeställningen spänner över. Dessa områden 
benämner vi personbeskrivningar, miljö/samhälle och teman. Analysfrågorna löd: 
 
Personbeskrivningar: 
Hur beskrivs personerna? Vad sägs om personerna? Hur beskriver huvudpersonen sig själv? 
Vad säger huvudpersonen? Hur beskrivs personerna i egenskap av föräldrar? Hur beskrivs 
personernas förhållande till föräldragenerationen? 
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Miljö/samhälle: 
Hur beskrivs miljöer, platser och länder i Väst och Öst? Hur beskrivs värderingar, traditioner 
och livsstil i Väst/Öst? Hur beskrivs personernas förhållande till Västerlandet/Orienten när det 
gäller värderingar, traditioner och livsstil?  
 
Teman: 
Finns det, för böckerna, centrala och återkommande teman? Vilka symboler/metaforer går det 
att hitta? 
 
Analysen visar att kvinnorna slits mellan sin uppväxt i Väst och föräldrarnas traditionella vär-
deringar. De vill leva jämställt men de vet inte hur man gör. För att normalisera denna kon-
flikt får männen funktionen av att vara den Andre. Hos männen beskrivs en förändring av 
personligheten. De går från att ha varit omtänksamma, jämställda fäder, till att bli aggressiva, 
lögnaktiga och nyckfylla, och i denna process förknippas de alltmer med sitt hemland, dess 
kultur och religion, de visar sin rätta identitet som är fast och oföränderlig. Det går också att 
betrakta de negativa beskrivningarna av männen i ljuset av personliga misslyckanden. 
 
Ett annat sätt för kvinnorna i böckerna att normalisera sin situation och sina val visar sig vara 
att ställa dem emot andra kvinnors. De orientaliska kvinnorna, i synnerhet männens kvinnliga 
släktingar, beskrivs i negativa ordalag och förknippas med bilden av en tredjevärldenkvinna. I 
analysen framkommer också att kvinnorna kan kallas barnfundamentalister, på grund av att 
när allt annat är utbytbart finns ändå alltid barnen där. Samtidigt som böckerna beskriver bar-
nen i väldigt liten utsträckning. 
  
Beskrivningarna av Orienten får i böckerna stå som en fond för handlingen och förstärka olika 
händelser och skeenden, både positivt och negativt. Intressant är att samma egenskaper an-
vänds omväxlande som positiv och negativ förstärkning 
 
Ett viktigt tema i tre av våra fyra böcker är psykisk sjukdom. Både kvinnorna och männen 
lider av psykisk sjukdom. Intressant här är också att männen och kvinnorna beskrivs påfallan-
de lika, och i männens, liksom i kvinnornas, fall uttrycker den psykiska ohälsan en identitets-
kris. Konflikten ligger i att de alla har diasporiska identiteter. Det psykiska tillståndet uttryck-
er en brist på kontroll på samma sätt som våldtäktstemat. Ytterligare ett viktigt tema i böcker-
na visade sig vara det binära motsatsparet individ – kollektiv, och här bli kampen för att få 
fira barnens födelsedagar, som en hyllning till individen, viktig för kvinnorna. 
 
Slutsatsen blir att, även om beskrivningarna av både huvudpersonerna och männen är mer 
nyanserad än vad vi hade förväntat oss, så framställs männen, de orientaliska kvinnorna och 
miljöerna med hjälp av typiska koloniala stereotyper, medan huvudpersonerna mest förknip-
pas med Väst. Fram träder den starka tudelning mellan Öst och Väst som visar att kolonialis-
men på intet sätt hör till det förflutna. Detta är något som man på biblioteken bör ha i åtanke i 
sin roll som förmedlare av den här typen av litteratur. 
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