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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 

Litteraturens skapande värld är fantastisk. Läsaren kan få ta del av nya världar där allt är möjligt 

och fantasin är det enda ramverket. Men eftersom litteraturen har en skapande kraft är det viktigt 

att läsaren är medveten om att boken inte återger hela sanningen av en historia eller en individs 

historia. Den Nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie beskriver i ett av sina TED-

talks den fara som finns med att enbart höra en enda berättelsen som, om den fortsätter att visa 

samma perspektiv, tillslut blir en sanning. Som författare eller berättare har de alltså både en 

ett ansvar gällande att berätta någons historia och kanske främst makt i att göra en berättelse 

om en individ till en sanning om en hel grupp av människor. Adichies TED-talk vill medvetande 

göra åhöraren om hur berättelser om Afrika ofta är skrivna av västerländska författare med 

stereotypa bilder. Dessa stereotyper berövar inte bara människor deras värdighet utan gör det 

också svårt för läsaren att se alla människors lika värde. Hur berättelser skildras och mängden 

av variationer av berättelser har alltså en betydelse. Adichies syfte med sitt TED-talk är att 

medvetandegöra att berättelser kan användas för att fördriva och skada människor, men att de 

också kan användas för att berättiga och mänskliggöra. Det är när vi inser att aldrig finns enbart 

en enda fullständig berättelse om en plats eller ett folk, som vi först kan återge en förlorad 

värdighet (TED, 2009).  

 

Under de år som Nobels litteraturpris delats ut har 116 författare belönats. Fyra av dessa har 

kommit från Afrika och femton av dessa har varit kvinnliga författare (Svenska Akademin, 

u.å.). Utan vidare diskussion om fördelningen mellan kontinentstillhörighet eller köns-

fördelning går det att se att författare från Afrika inte haft samma genomslagskraft i världs-

litteraturen som exempelvis västerländska författare haft. Det går därför att fråga sig om de 

berättelser som finns om den afrikanska kontexten varit skrivna av en utomstående, 

västerländsk författare eller en afrikansk författare. När Chimamanda Ngozi Adichie släppte 

sin första bok Purple Hibiscus från 2003 fick den fin kritik från omvärlden. I takt med att åren 

gick har hon inte bara blivit en etablerad författare utan också blivit en politisk röst. Adichies 

böcker utspelar sig ofta i en nigeriansk kontext med kvinnor som förgrundsgestalter 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Även om hennes böcker inte är ren fakta utspelar de sig i olika 

kontexter som hon själv har erfarenhet av vilket kan visa hur hon med sina böcker försöker 
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berättiga och mänskliggöra nigerianska kvinnor. Därför är hon, som kvinnlig författare från 

Nigeria, och hennes verk viktiga att uppmärksamma eftersom de utmanar de stereotypa 

berättelserna som spridits om Afrika.   

 

Eftersom Adichie etablerat sig både som författare men också som en politisk röst vore det 

intressant att studera huruvida hon använder sina skönlitterära texter för att göra politiska inlägg 

i olika debatter. Syftet med min uppsats blir därför att studera skönlitteratur som politiskt 

uttrycksmedel. Mer specifikt väljer jag att titta på vilka inramningar som förekommer kring den 

politiska debatten om ras i Chimamanda Ngozi Adichies tredje utgivna bok Americanah (2014). 

Begreppet inramning kommer från frameanalysen som är en metod som används för att studera 

problemformuleringen kring ett fenomen. Den visar att fenomen i sig inte har en given mening 

utan påverkas av individens uppfattning eller förståelse om fenomenet. Frameanalysen belyser 

alltså att perspektiven kan ser olika ut beroende på vilken individ som ramar in fenomenet 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017: 218f). Jag studerar därför i 

uppsatsen vilken dynamik som finns inom rasdebatten i boken men också se hur Adichie med 

sin bok försöker göra ett politiskt inlägg i debatten. Till hjälp använder jag mig av Holms teori 

om Counterpublic-grupper som teoretisk analysmodell. Den hjälper mig se hur sociala 

strukturer både kan skapa fördelar för privilegierade grupper i samhället men även hur bristen 

på dessa privilegier påverkar en marginaliserad grupp. Analysmodellen hjälper mig även att 

studera vem som kommer till tals i debatten. Till det använder jag mig av Erikson och 

Björneheds utvecklade textanalys, den dynamiska frameanalysen, för att analysera hur 

rasfrågan ramats in boken. Med hjälp av Holm, Erikson och Björnehed studerar jag därav hur 

skönlitteratur kan fungera som ett politiskt uttrycksmedel, och mer specifikt hur det görs i 

Adichies Americanah.  

 

 

1.2 Frågeställning 
 

För att täcka in syftet med uppsatsen lyder frågeställningen:   

Vilka inramningar förekommer angående den politiska debatten om ras i 

Chimamanda Ngozi Adichies bok Americanah? Samt, hur kan vi förstå hennes 

bok som ett inlägg i den politiska debatten om ras?  
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1.3 Diskursanknytning och teori 
 

1.3.1 Tidigare forskning om politik och skönlitteratur   
Studier om skönlitteratur med politiska uttryck rör sig i gränslandet mellan det 

statsvetenskapliga- och det litteraturvetenskapliga fältet. Trots det har tidigare forskning till stor 

del utformats från det litteraturvetenskapliga fältet som såväl det pedagogiska. Exempelvis 

finns forskning gällande identitetsskapande läsning, läsningen som meningserbjudande eller 

skönlitteraturens roll som samhälls- och kulturbärare i ett mångkulturellt samhälle (Magnusson, 

2015) (TFL, 2008). Inom det statsvetenskapliga fältet har forskning snarare fokuserat på studier 

om exempelvis politisk mobilisering, social movement eller hur människor på olika sätt kan 

påverka en politisk debatt. Ett exempel på forskning som beskriver litteratur som politiskt 

uttrycksmedel är Christine Sarrimos avhandling När det personliga blev politiskt (2000). Den 

beskriver 1960/1970-talets kvinnorörelse och den kvinnolitteratur som växte fram som ett 

behov av att undersöka de mönster som den kvinnliga identiteten, mot eller medvilligt, hade 

iklätts (Sarrimo, 2000: 18). Avhandlingen belyser kvinnorörelsens tilltro till språkets förmåga 

att kunna avslöja samhällets missförhållanden samt sprida ett medvetande till enskilda kvinnor 

både politiskt och kulturellt på en lokal, nationell och internationell nivå. Avhandlingen belyser 

huvudsakligen tre relevanta saker: För det första att litteratur kan fungera som ett uttrycksmedel 

i en politisk debatt och därmed tillmätas ett stort värde (Sarrimo, 2000: 37). För det andra visar 

avhandlingen på tilltron till livsberättelsens och de privata ämnenas erfarenhetsåtergivande 

kraft som politisk funktion (Sarrimo, 2000: 24). Det leder fram till det tredje, att även om 

kvinnolitteraturen var inriktad på att dokumentera och synliggöra kvinnors erfarenheter kom 

detta i förlängningen att leda fram till att en ny politisk, kulturell och individuell köns-

medvetenhet utvecklades (Sarrimo, 2000: 67). Även om det inte enbart går att tacka litteraturen 

för den politiska förändringen gällande kvinnorättsfrågor visar avhandlingen på hur litteratur 

kan vara ett politiskt uttrycksmedel. Kvinnolitteraturens självbiografiska verk utmanade 

därmed den offentliga litteraturens normer och ideal och medförde en politisk kraft att 

medvetandegöra och förändra samhället. 

 

Sarrimos avhandling tillför intressanta slutsatser även ur ett statsvetenskapligt perspektiv men 

är ännu ett exempel på studier från litteraturvetenskapens fält. Hur kommer det då sig att 

statsvetenskapen sällan sysslar med studier i litteratur utan lämnar detta område till 

litteraturvetenskapen? Michael J. Carter förklarar i en artikel hur medias inramning av 
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samhällsfenomen sällan ligger i linje med verkligheten. Fokuserar media på en aspekt av 

händelsen får den i förlängningen en mer framträdande roll än andra. Eftersom många 

samhällsmedborgare också förlitar sig på den mediala nyhetsuppdateringen fungerar medias 

granskning som en skapande kraft i medborgares utformande av verkligheten. Medias 

inramning är också en del av en större uppsättning strukturer som påverkar hur de, medvetet 

eller omedvetet, inramar en händelse (Carter, 2013: 2) (Carter, 2013: 4). Artikeln belyser hur 

media, genom inramning, skapar kunskap som i förlängningen får effekter på både sociala och 

politiska frågor (Carter, 2013: 10). Tillsammans med Sarrimo går det alltså att förstå att en text 

kan ha en politisk kraft men att det därför också är viktigt att se hur texten har ramat in en 

händelse. Utan att spekulera allt för mycket om varför statsvetenskapen inte sysslat med 

litteraturstudier kan artiklarna bidra till ett antagande om att en skönlitterär bok inte skildrar 

hela verkligheten utan påverkas av författarens eller författarnas inramning. Huruvida bristen 

på statsvetenskaplig forskning beror just på detta eller något annat anser jag att det ändå finns 

relevans att studera skönlitteratur. Detta eftersom litteraturvetenskapliga studier visat på hur 

skönlitteratur kan fungerar som en samhälls- och kulturbärare i ett mångkulturellt samhälle, 

samt att de kan ha en politisk kraft. Uppsatsen blir därav ett fall av studie där jag menar att det 

finns en forskningslucka och kunskapslucka i den statsvetenskapliga forskningen. Därav finns 

det också relevans för det statsvetenskapliga fältet att använda skönlitteratur som 

analysmaterial.   

 

 

1.3.2 Ras som en uppmärksammad fråga   
Eftersom uppsatsens syfte är att studera hur debatten om ras tar sig i uttryck i Americanah 

behöver rasdebatten studeras närmare. I svensk kontext kan debatten exemplifieras med 

statsvetaren Anders Hellströms försök att beskriva olika former av rasism. En uppgift han fått 

genom Forum för levande historias uppdrag från Sveriges regering. Han kom fram till att det 

finns och funnits fem uppdelningar av rasism. I ordböcker definieras ras ofta till att enbart 

handla om biologiska särdrag och därför kan Hellströms klassificeringar visa på hur rasism och 

rasbegreppet innehåller flera dimensioner utan en allt för snäv definition. I den första formen, 

den biologiska rasismen, beskriver Hellström hur rastillhörighet kopplas till biologiska särdrag 

som tilldelar människor specifika karaktärsdrag. Exempelvis är rasism grundad på hudfärg en 

form av en biologisk rasism där den enbart en yttre egenskap som tilldelar individen en 

rastillhörighet.  Den andra, ny-rasismen, beskrivs som en kulturell rasism som genom att vidga 

begreppet rasism hänvisar till kulturskillnader eller skillnader mellan etniska grupper 
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(Hellström, 2016: 17). Exempelvis när det hänvisas till ”individer från den afrikanska kulturen” 

och uppdelar människor i ett ”vi och dom”.  Den tredje dimensionen, den postkoloniala 

rasismen syftar på rasism som är kopplad till historiska processer, i detta fall kolonialismen 

(Hellström, 2016: 23). Den postkoloniala rasismen är ett exempel på rasism som ställer ”vita 

mot svarta” som är en föreställning skapad ur slaveriets historiska skede, där samhället 

fortsätter etablera de rasistiska strukturerna idag. De två sista formerna av rasism kopplas till 

hur rasism uttryckts och reproducerats. Vardagsrasismen speglar rasismens alldagliga karaktär 

och visar på hur det individuella beteendet bidrar till rasistiska strukturer i samhället (Hellström, 

2016: 27). Vardagsrasistiska uttryck aktiveras exempelvis i sociala möten mellan individer där 

tankar eller uttryck upprättar rasrelationer. Den femte och sista, den institutionella rasismen, 

pekar på hur strukturer i samhället ofta bygger på ”den vita gruppens”1 intresse vilket skapar 

en pågående diskriminering mot de som inte klassas som vita. Anledningen till att den 

institutionella rasismen ofta agerar utifrån den vita gruppens intresse handlar om att en vit 

majoritet utnyttjar sin position i samhället för att kontrollera etniska grupper, skriver Hellström. 

Exempelvis kan en institutionell rasism synas i vilka egenskaper modeller i ett modemagasin 

har. Den institutionella rasismen och vardagsrasismen behöver nödvändigtvis inte grundas på 

en medveten handling utan att en individ agerar efter invanda mönster som finns inom 

samhällets strukturer (Hellström 2016: 24f). I den här uppsatsen används Hellströms 

klassificeringar för att ge en grundläggande förståelse till vad rasism och föreställningar om 

rastillhörighet kan bygga på och var de uttrycks och reproduceras. Debatten gällande ras och 

rasism kan förstås som nationellt bunden snarare än internationellt enhetlig vilket Hellström 

belyser när han skriver att den postkoloniala dimensionen av rasism utesluter en för stor del av 

all rasism eftersom den riktar sig till specifika historiska omständigheter (Hellström, 2016: 23). 

Det är å ena sidan sant, men studerar vi debatten i USA är, å andra sidan, den postkoloniala 

rasismen just en stor del av nutida rasism. För att studera vilka inramningar som förekommer i 

rasdebatten i Americanah studerar jag därav hur forskning framställer rasdebatten i USA.  

 

Den amerikanska rasdebatten skildras som en aktuell samhällsdebatt i USA. Rastillhörighet 

beskrivs som biologiskt betingat där tillhörigheten främst kopplas till varaktiga ”yttre 

egenskaper”2, specifikt hudfärg. En individs rastillhörighet bestäms ur betraktarens öga utifrån 

 
1 ”Den vita gruppen” är ett av flertal formuleringar under det inledande kapitel som kan problematiseras. Vidare 
diskussion om detta finns under del 1.5. 
2 Yttre egenskaper hänvisas i denna uppsats till de karaktärsdrag som är synliga på en individ. Exempelvis 
hudfärg, hårkvalitet, ögonfärg, längd etc. 



 8 

samhällsstrukturer som påverkas av en rad historiska omständigheter. Rassystemet kan därför 

betraktas som en kulturell konstruktion som rangordnar människor utifrån att de biologiskt ser 

är olika ut. Denna kulturella konstruktion hänvisar till att svarta amerikaner skulle vara 

intellektuellt och moraliskt underordnade vita amerikaner (Smedley & Smedley, 2018: 314) 

(Smedley & Smedley, 2018: 16) (Henriksson, 2013: 7). De kulturella konstruktionerna bidrar 

också till att rastillhörighet kan bli ett hinder för utövningen av en individs politiska rättigheter. 

Verba, Schlozman, Brady och Nie förklarar i sin forskning, Race, Ethnicity and Political 

Resources: Participation in the United States (1993), att detta inte bara beror på sociala och 

ekonomiska resurser utan att det hänger samman med icke-ekonomiska resurser. Dessa resurser 

kallas individbaserade resurser och är exempelvis utbildning, fritid, pengar, språkkunskaper, 

vilka styr individens politiska deltagande. Det påverkar också individens möjlighet att involvera 

sig i icke politiska institutioner (på arbetsplatser, volontärarbete eller kyrkan) vilket i längden 

kan skapa resurser som underlättar politisk aktivitet (Verba, m.fl. 1993: 454ff). Studien 

undersöker skillnaden i politiskt engagemang mellan afroamerikaner, latinamerikaner och 

anglo-vita (vita anglosaxiska protestanter) i USA. Resultatet visar på att ett uteblivet politiskt 

deltagande inte beror på att individen inte vill delta i debatten utan snarare att individen inte har 

resurser att delta. Exempelvis beskriver författarna att det går att koppla samman vilka 

språkkunskaper en individ har till sitt förfogande med vilka språk som räknas som förstaspråk/ 

modersmål. I större utsträckning visar forskningen på att afroamerikaners, latinamerikaners och 

anglo-vitas språkkunskaper skapar olika möjligheter att uttrycka sig och delta både i icke-

politiska institutioner och politiska institutioner. Individbaserade resurser går därför att koppla 

samman med individens etnicitet (Verba m.fl., 1993: 494f). Oavsett om skillnader i ett politiskt 

deltagande är ett resultat av socioekonomiska positioner, sociala klasskillnader eller individ-

baserade resurser förändrar det inte det faktum att beslutsfattare i lägre utsträckning tillhör 

grupper som utsätts för en marginalisering i samhället. Därför visar ovanstående forskning på 

att rastillhörighet, som i USA bestäms av yttre egenskaper, också påverkar synen på 

möjligheten för ett politiskt deltagande. Ett lågt politiskt deltagande går därför inte att härleda 

till att individer inte har ett behov av att uttrycka sig.  

 

Av den tidigare forskningen går det därför att belysa att marginaliserade grupper som utstår en 

rasdiskriminering inte har samma möjlighet att uttrycka sig i politiska debatter, exempelvis 

rasdebatten. Istället får till exempel vita amerikaner utrymme att uttrycka sina åsikter om hur 

rasismen i USA har minskat eftersom det gjorts icke-rasistiska åtgärder på både individuell som 

institutionell nivå. Denna förståelse av rasdebatten ifrågasätter Ashley Doane eftersom hon 



 9 

menar att detta är en diskurs som grundar sig på en marginell förståelse av rasism. Denna 

marginella diskurs menar Doane bör tolkas som att rasismen ändrat uttrycksform snarare än att 

den minskat. För att rasismen inte ska växa sig starkare måste denna mer utvecklade och 

nyanserade förståelse av rasism som Doane visar på spridas på alla samhällsnivåer. Först då 

kan den fungera som ett kraftfullt vapen och utmana den marginella diskursen (Doane, 2006: 

270f). Att den marginella diskursen etableras kan bero på att vissa grupper hindras att uttrycka 

sina upplevelser och erfarenheter av rasism på en politisk nivå. Forskningen visar alltså att det 

finns en ojämlik möjlighet i att uttrycka sig i samhällsdebatter samtidigt som det finns ett behov 

av att fler människors erfarenhet får komma till yttryck för att rasismen ska minska.  

 

Den tidigare forskningen visar att den postkoloniala rasismen är en stor del av den rasdebatt 

som är aktuell i dagens USA. De rasistiska strukturerna skapar marginaliseringar och privilegier 

för olika grupper beroende på deras yttre egenskaper. Dessa strukturer leder till att det främst 

är svarta som marginaliseras samtidigt som de också har minst möjlighet eller sämre resurser 

för att delta i debatten på en officiell politisk nivå. Uppsatsen syftar alltså till att studera hur 

rasdebatten ramas in av Adichie i Americanah för att avgöra om skönlitterära böcker kan utgöra 

ett möjligt forum för uttryck i politiska debatter.  

 

 

1.3.3 Mitt bud: Holm, Erikson och Björnehed  
Tidigare forskning har visat på att rasdebatten både är en uppmärksammad, aktuell och 

politiserad fråga i USA. Med anledning av att den skönlitterära bok jag valt att analysera inte 

går att se som ett empiriskt material, eftersom det inte är en biografi, skildrar den inte en verklig 

sanning om rasdebatten. Dock kan jag, som Carter påpekar, analysera hur författaren valt att 

rama in debatten. Både genom hur olika karaktärer gör en inramning men även hur författarens 

sammantagna inramning ser ut. Därav finns det en relevans för att använda en skönlitterär bok 

som primärt material i studien. Mitt val av material leder till att analysen varken tar författarens 

bakomliggande intentioner eller faktiska åsikter i debatten om ras i beaktning. Istället använder 

jag Malin Holms teoretiska analysmodell till hjälp för att se hur aktörerna i boken ramar in 

debatten och studera vem som kommer till tals och vad som uttrycks. Analysmodellen utvecklar 

Holm i sin avhandling The Rise of Online Counterpublics? The limits of inclusion in a digital 

age (2019). Där analyserar hon hur privilegier och marginalisering ifrågasätts och reproduceras 

genom offentliga debatter på olika internetplattformar. Eftersom hennes avhandling syftar till 
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att studera ett flertal röster i olika debatter justerar jag hennes modell så att den anpassas till 

min studie eftersom jag enbart studerar en röst i en debatt.  

 

Holms avhandling studerar hur marginaliserade grupper bestrider befintliga maktstrukturer 

men också på hur privilegier reproduceras. Detta synliggör hur maktskillnader existerar mellan, 

men såväl inom, så kallade counterpublic-grupper (Holm, 2019: 205). Counterpublic-grupper 

definieras i sammanhanget som motståndsrörelser som skapas av en strukturell underordning i 

förhållande till en dominerande grupp i samhället med mål att motverka denna underordning 

eller uteslutning (Holm, 2019: 38). Holm skriver att: 

 
För att kunna studera hur den marginaliserade gruppen påverkas måste också den strukturellt 

priviligierade gruppen studeras för att förstå hur bristen på ett sådant privilegium begränsar andras 

liv (2019: 44f). 

 

I min uppsats använder jag därmed begreppet counterpublic när jag studerar vilka aktörer som 

kommer till uttryck i rasdebatten i Americanah.  

 

Innan jag beskriver Holms teoretiska modell finns begrepp det som behöver förklaras vidare. 

För att förstå en counterpublic-grupps upplevda underordning behövs det förklaras hur 

underordningar etableras. Underordningar och marginaliseringar konstrueras av sociala 

strukturer som antingen begränsar eller möjliggör människors möjligheter och livschanser. 

De sociala strukturerna är skapade och beroende av sociala aktörer som reproducerar 

strukturerna genom medvetna eller omedvetna handlingar och interaktioner. Handlingarna och 

interaktionerna i sig är också betingade av de förväntningar människor har på sig, som är 

skapade av sociala strukturer, utifrån deras positioner i samhället. Exempelvis de strukturer som 

hänvisar till vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt vilket länge skapat förväntningar 

på individer. Men, sociala strukturer är inte statiska villkor utan påverkas också av dess relativa 

position, det vill säga den kontext en social aktör befinner sig i. Detta beskrivs som ett 

intersektionellt perspektiv som betonar hur makt också är kontextuellt bundet och hur sociala 

strukturer också kan korsa varandra. Exempelvis kan kön och sexualitet kombineras så att en 

individ, i en viss kontext, diskrimineras och marginaliseras av båda faktorerna samtidigt. Istället 

för att se hur dessa faktorer adderas på varandra bidrar det intersektionella perspektivet till att 

visa hur dessa faktorer är oskiljbara dimensioner som interagerar med varandra dynamiskt. 

Dessa faktorer är inte heller statiska utan är beroende av den kontext individen befinner sig i 
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samt de relationer aktören har till andra grupper (Holm, 2019: 43ff). Exempelvis hur svart 

hudfärg i en kontext är marginaliserande medan i en annan kontext kan vara en norm. Det går 

därför att förstå hur strukturella ojämlikheter kan fungera som en nyckel till hur grupper 

upplever privilegier och marginaliseringar i olika kontexter. Det är också samma strukturer som 

påverkar hur aktörer reproducerar privilegier och marginaliseringar. Även om jag i analysen 

har ett intersektionellt perspektiv i åtanke är det aktörens hudfärg/kultur som är den primära 

faktorn.  

 

Upplevda underordningar skapas alltså av sociala strukturer som reproduceras av aktörer. Dessa 

upplevda underordningar kan uppenbara sig på olika sätt. För det första betyder inte en upplevd 

underordning eller uteslutning samma sak som ett strukturellt förtryck eller faktisk 

marginalisering. Ett strukturellt förtryck skapas när systematiska begränsningar har skett under 

en längre tid i ett större sammanhang. Det motsatta blir alltså en individ som i ett sammanhang 

är strukturellt priviligierad och är en del av en större struktur som systematiskt skapar 

möjligheter för individen i förhållande till andra grupper. Detta betyder alltså inte att strukturellt 

priviligierade grupper inte kan upplevda en maktlöshet eller marginaliseringen, utan att de inte 

är en del av ett större strukturellt förtryck (Holm, 2019: 45). Detta perspektiv utvecklar två 

sociala undergrupper av counterpublic-grupper: 

1. Subaltern: Den subalterna gruppen är en del av en historisk marginalisering där 

missgynnade förhållanden skapat en faktisk uteslutning för gruppen. Denna uteslutning 

är inte kopplad till individens intresse utan beror på individens sociala ställning i 

sammanhanget som exempelvis hindrar eller tystar grupper från offentliga debatter. 

Dessa normer bidrar till att grupper inte deltar i offentliga debatter på lika villkor. 

2. Icke-subaltern: Den icke-subalterna gruppen är inte strukturellt utesluten från ett 

sammanhang utan denna marginalisering grundas i en upplevd uteslutning. Denna 

upplevelse är beroende av tid och sammanhang och är marginaliserad i förhållande till 

aktörens intresse snarare än hens sociala ställning.  

Ett exempel på en icke-subaltern uteslutning är en antifeministisk rättighetsrörelse bedriven av 

män. Denna rörelse upplever en marginalisering och uteslutning från den allmänna debatten om 

jämlikhet på grund av att de är vita, heterosexuella, medelklass män. Men i de kontexter där 

dessa rättighetsrörelser utvecklas är de i själva verket inte strukturellt marginaliserade som män 

(eller som vita, medelklass och heterosexuella). Därav klassas denna counterpublic-grupp 

snarare som icke-subaltern än som subaltern även om motståndet skapas ur en upplevd 

uteslutning (Holm, 2019: 51f). 
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För det andra, även om sociala strukturer verkar dynamiskt och intersektionellt betyder det inte 

att alla faktorer hos en aktör ger strukturella nackdelar. Om vi föreställer oss hur arbetarklassens 

män eller färgade män påverkas av undertryckande strukturer såsom klassförtryck eller rasism 

är de inte förtryckta på grund av sitt kön. Samma logik gäller för en vit kvinna i ett mans-

dominerat och ras-differentierat samhälle. Även om kvinnan påverkas av undertryckande 

strukturer på grund av att hon är kvinna kommer hennes position påverkas intersektionellt av 

att hon är både kvinna och vit. Att säga att hon därför är helt marginaliserad stämmer inte 

eftersom hennes vita hudfärg i många sammanhang innebär ett strukturellt privilegium (Holm, 

2019: 45f). För att förstå hur sociala strukturer bidrar till att skapa counterpublic-grupper måste 

vi alltså förstå att privilegier och marginaliseringar är kontextuellt och relationellt bundna men 

att det också finns dimensioner både inom men såväl mellan counterpublic-grupper.  

 

Det räcker inte bara att identifiera vilka subalterna och icke-subalterna grupper som deltar i 

debatten om ras i Americanah. Holms analysmodell studerar också det uttryckta innehållet i de 

politiska inläggen som en ytterligare dimension. Innehållet kan antingen vara anti-

demokratiskt/ anti-egalitärt eller demokratiskt/ egalitärt. Eftersom mitt material är en 

skönlitterär bok, och inte ett forum för debatt, beskrivs även vissa uttryck snarare från hur en 

individ upplever sig möta rasism, mottagaren, och från den som uttrycker rasistiska uttryck, 

avsändaren.  Den modifierade versionen av Holms analysmodell visar därför både på hur olika 

counterpublic-grupper uttrycker sig kring ras och rasism men också hur detta upplevs. Nedan 

förklarar jag definitionerna av dessa uttryck i min uppsats.  

• Anti-demokratiska: De uttryck som strider mot den första delen av artikel 2 i de 

mänskliga rättigheterna:  

 
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna 

förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 

egendom, börd eller ställning i övrigt (Regeringskansliet, 2011: 3) 

 

Det vill säga formuleringar där ras anses utgöra ett hinder eller privilegium.  

• Anti-egalitära: Ett anti-egalitärt uttryck baseras i denna studie på definitionen av 

egalitär: ”som eftersträvar jämlikhet” (Svenska Akademins Ordböcker, u.å.) samt 
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definitionen av jämlik: ”de har samma rättigheter” (Svenska Akademins Ordböcker, 

u.å.) 

 

Utifrån dessa definitioner klassificerar jag anti-demokratiska och anti-egalitära uttryck som 

relativt lika varandra. I Americanah uttrycks också en slags rasism där det inte enbart är yttre 

egenskaper som marginaliseras utan att det också finns en koppling till kulturell bakgrund. 

Kultur går att förstå som ”the ideas, customs, and social behavior of a particular people or 

society” (Lexico, Oxford). Att, som Hellström också skriver, visar en inkludering av kultur till 

rasbegreppet på fler dimensioner av rasism och rastillhörighet. Rastillhörighet är relativt med 

yttre egenskaper som hudfärg men också beroende av påstådda kulturella karaktärsdrag som 

klumpar samman en kultur. Utifrån den tidigare forskningen om rasism i USA anses en 

”afrikansk kultur” eller en ”svart kultur” vara sämre än den ”amerikanska vita kulturen”. Denna 

form av rasism går i en amerikansk kontext att koppla till en postkolonial historia. Även att 

rasistiska uttryck först grundas i en karaktärs hudfärg spiller de alltså ofta över till att handla 

om ”den svarta eller afrikanska kulturen”. Därav hänvisar både analysmodellen till att 

klassificera ett anti-demokratiskt och anti-egalitärt uttryck som rasistiskt om de berör hudfärg 

men också kulturell tillhörighet.  

 

Den analysmodell som jag utgår från ser därmed ut som följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Two crucial dimensions: counterpublics´ social and political position (Holm, 2019: 50).  
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Holm använder analysmodellen om counterpublic-grupper för att analysera hur offentliga 

platser på internet kan fungera som en ny fysisk plattform. Denna plattform innebär en större 

inkludering i vems röst, vilka åsikter samt vilka talstilar som får vara med i en offentlig debatt 

och därmed får också de strukturellt marginaliserade grupperna en möjlighet att uttrycka och 

formulera motdiskurser (Holm, 2019: 49). Eftersom jag i min uppsats inte analyserar ett flertal 

counterpublic-grupper kan jag inte avgöra huruvida motdiskurser skapas i förhållande till vad 

som uttrycks i Americanah. Istället analyserar jag hur aktörerna i boken skapar counterpublic-

grupper men också hur Adichie, med sin bok, utgör en counterpublic-grupp. Därmed kan 

skönlitteratur, på liknande sätt som internet, tänkas innebära en större inkludering i vems röst, 

vilka åsikter och talstilar som kommer till uttryck än i den formella debatten i det politiska 

rummet. Viktigt att poängtera är dock att skrivandet av en skönlitterär bok kräver att författaren 

tillhandahåller god språkkunskap, en bra ide och ett villigt utgivarförlag. Dock kan det tänkas 

finnas färre strukturella begränsningar, sett ur ett individbaserat resursperspektiv, i att skriva en 

bok än i att få sin röst hörd i den formella offentliga debatten. Färst strukturella begränsningar 

går dock att finna på debatten på internet.   

 

 

1.4 Metod 
 

Uppsatsen använder alltså en modifierad version av Holms analysmodell, figur 1, för att fånga 

in vems och vilka uttryck som finns i Americanah gällande rasdebatten. Social position baseras 

rakt av från Holms förklaring av icke-subaltern och subaltern. Political position har jag ovan 

anpassat genom att bedöma att ett anti-demokratiskt/anti-egalitärt och demokratiskt/ egalitärt 

är de uttryck (avsändaren) eller upplevda uttryck (mottagaren) som strider mot Artikel 2 i de 

Mänskliga Rättigheterna och att det strider mot jämlikhet kopplat till ras. Denna modifiering 

väljer jag att göra eftersom Adichie inte alltid beskriver att avsändarens uttryck är skapat ur ett 

missnöje vilket först då, enligt Holm, gör dem till en counterpublic. Men eftersom dessa 

uttrycks tas emot och beskrivs föda ett motstånd, från mottagargruppen, är det relevant att också 

ta med detta i analysen. Eftersom uppsatsen också syftar till att se vilka inramningar som 

förekommer kring den politiska debatten om ras kan analysmodellen fungera som en ansats till 

första delen av analysen. Därefter använder jag mig av Josefina Eriksons metod, den dynamiska 

frameanalysen, som ett komplement för att besvara hela frågeställningen och syftet. Den 

dynamiska frameanalysen är en form av textanalys vilket passar väl för att analysera denna typ 
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av material. Med hjälp av denna metod kan jag också analysera huruvida boken kan fungera 

som ett inlägg i den politiska debatten.   

 

Den dynamiska frameanalysen utgår från tre premisser:   

1. Idéer som sociala konstruktioner vilka skapas i en dynamisk process. Det innebär att de 

både är konstruerade och konstituerande (grundande).  

2. Aktörer som aktiva i skapandet av mening.  

3. Idéer både som hindrande och möjliggörande för aktörer. Det är interaktionen mellan 

idéer och aktörer som explicit studeras. (Erikson, 2011:28) 

Till skillnad från en klassisk frameanalys utgår också den dynamiska frameanalysen från att ta 

dynamiken mellan idéer och aktörers betydelse i beaktning som en interaktiv dynamisk process. 

Eftersom uppsatsen vill studera hur rasdebatten ramas in är metoden relevant för min analys 

eftersom den belyser hur marginaliseringar och privilegier skapas genom att idéer är grundade 

av sociala strukturer som verkar både hindrande eller möjliggörande för aktörer. (Erikson, 

2011:10). Idéer analyseras i detta fall som idésystem kring en specifik fråga där en idé kan 

rymma ett ytterligare flertal olika idéer. Tillsammans med Emma Björnehed utvecklar Erikson 

den dynamiska frameanalysen ytterligare genom att utforma två nya analytiska dimensioner för 

frameanalysen:   

1) Ramens institutionaliseringsprocess 

2) Utvidgningen av frameeffekterna  

Eftersom syftet med min uppsats inte är att se huruvida Adichies bok har fått effekt på 

institutionell nivå eller hur frågan uppmärksammats i den offentliga debatten tar jag inte hänsyn 

till den första dimensionen. Den andra dimensionen är dock mer intressant eftersom den kan 

hjälpa till att analysera hur idéer kan vara både hindrande eller möjliggörande för aktörer. 

Utvidgningen av frameeffekterna handlar om att skilja mellan effektivitet (resonans) och effekt 

(handlingar påverkade av inramningen). Genom att belysa resonansen går det att förstå hur det 

inte finns en äganderätt av idéer eftersom de, efter att de formulerats och spridits, får ett eget 

liv som kan ge effekt utanför en specifik grupp i samhället (Erikson & Björnehed, 2018: 115f). 

Detta belyser hur idéer påverkar en upplevd manövrerbarhet hos aktören och hur inramningen 

har inverkan på aktörernas handlingar.  

 

Analysen ska alltså delvis ta reda på vilka inramningar som förekommer i den politiska debatten 

om ras i Americanah. Det vill säga visa på vilka idéer det finns kring rasfrågan kopplat till olika 

aktörer. Därför behöver jag både studera hur marginaliserade, och även priviligierade grupper 
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framställs. Detta sker i två steg: För det första analyserar jag de olika resultaten av 

counterpublic-grupperna för att se hur Adichie genom aktörerna ramar in rasfrågan på olika 

sätt. Det kan både visa på hur idéer är beroende av aktörer och kontext men även belysa hur 

Adichie använder olika aktörer för att få fram olika inramningar och levandegöra debatten. För 

att i det första steget kunna avgöra huruvida ett uttryck i boken är ett resultat av en 

counterpublic-grupp använder jag mig av följande analysfrågor för att kunna placera in 

resultatet i den teoretiska modellen, figur 1:  

1. Vilka idéer om ras går att utläsa i boken? Är de demokratiska/ egalitära eller anti-

demokratiska/ anti-egalitära?  

2. Vilka aktörer eller grupper är med och etablerar idésystem som verkar hindrande/ 

möjliggörande? Är det av en subaltern eller icke-subaltern aktör?  

3. I vilka sammanhang och kontexter uttrycks dessa idéer? Vilken dynamik finns mellan 

de olika aktörerna?  

För det andra analyserar jag sedan hur Adichie i helhet ramar in debatten om ras med sin bok. 

Eftersom jag inte vet vad Adichies intention med boken är, är denna analys alltså en tolkning 

som hjälper mig att se huruvida boken kan vara ett inlägg i den politiska debatten.  

 

 

1.5 Avgränsning  
 

Jag har valt att avgränsa min studie till att titta på en skönlitterär bok, Americanah, skriven av 

Chimamanda Ngozi Adichies i en svensk översättning av Ragnar Strömberg. Valet av en 

skönlitterärbok möjliggör en djupare analys av ett fall av politisk påverkan vilket underlättar 

när jag ska besvara huruvida skönlitteratur kan vara ett politiskt uttrycksmedel. Det hade varit 

möjligt att analysera ett flertal skönlitterära böcker skrivna av olika författare inom samma 

debatt, alternativt att analysera ytterligare texter som Adichie skrivit. Det hade då givit mig en 

möjlighet att jämföra olika aktörers inramning och olika politiska uttryck. Då jag ändå valt att 

avgränsa min studie till en skönlitterär bok kan en analys av ett flertal skönlitterära böcker vara 

ett förslag till framtida forskning.  

 

I uppsatsen har jag också valt att använda mig av de begrepp som Adichie själv valt att använda 

i Americanah. Därav förekommer begrepp som svart amerikan, vit amerikan och neger i 

uppsatsen. Det är inte helt oproblematiskt att använda sig av dessa begrepp, men eftersom 
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Adichie uttrycker sig i dessa termer väljer jag att vara konsekvent gällande detta. Begreppen 

kan också ha en analytisk funktion då de kan förstås som kontextuellt bundna till rasdebatten i 

USA och fångar in det rasistiska klimatet i USA. Boken utspelar sig främst i en nordamerikansk 

kontext men då Adichie valt att skriva Amerika istället för USA är jag även konsekvent gällande 

detta. Därav kommer jag i fortsättningen att hänvisa till USA som Amerika.   

 

 

1.6 Disposition  
 

Det inledande kapitlet följs av två analyskapitel. I det första redogör jag kort för bokens 

handling och sedan analyseras det material som passar in i Holms teoretiska analysmodell, det 

vill säga det som behandlar rasdebatten. I analysen redogör jag för detta under fyra rubriker, en 

rubrik för varje ruta i analysmodellen. Därefter avslutar jag den första analysen med ”övrigt 

material” som jag anser är relevant i debatten men inte kan placeras in under någon av 

rubrikerna.  

 

Det andra analyskapitlet, Adichies inramning, behandlar inramningen i två steg. För det första 

hur Adichie låter aktörerna rama in debatten. Det visar på hur olika aktörsgrupper står i relation 

till idéer och strukturer om ras samt hur debatten är kontextuellt bunden. För det andra 

analyserar jag sedan Adichies inramning med sin bok som helhet. De två analyskapitlen följs 

av en sammanfattande diskussion som summerar analyserna. Där diskuteras också huruvida 

skönlitteratur kan användas som politiskt uttrycksmedel samt om det är ett fruktbart 

analysmaterial för det statsvetenskapliga fältet. 

 

 

2. Analys: Adichies counterpublics 
 

Adichies Americanah är en berättelse om den unga Ifemelu som växer upp i Nigeria. På grund 

av de rådande lärarstrejkerna som sker på universiteten i Nigeria väljer hon, som många andra 

unga nigerianer, att söka sig till Amerika. Där bygger hon långsamt upp ett liv ensam. Från 

början lever hon torftigt, och har både svårt att få lägenhet och arbete för att klara av sina studier. 

Med tiden fylls livet av pojkvänner, arbeten och högre studier. När hon sedan efter femton år 

väljer att flytta tillbaka till Nigeria har hon precis avslutat en forskartjänst på Princeton 
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University och stängt ned sin kända blogg om ras. Innan Ifemelu som ung valde att flytta från 

Nigeria träffade hon Obinze. Han är intellektuell och vacker och de blir ett par. Planen är att 

han ska följa efter Ifemelu till Amerika men på grund av terrorattacken den elfte september får 

han inte tillstånd att ta sig in i landet. Istället upphör deras kontakt, och Obinze bosätter sig 

istället ett par år i Storbritannien innan han ofrivilligt utvisas tillbaka Nigeria. Americanah är 

en berättelse där rasfrågan får ett stort utrymme främst i den amerikanska debatten. Eftersom 

handlingen rör sig mellan en nigeriansk, amerikansk och brittisk kontext framgår det i boken 

hur rasfrågan är bunden till sitt sammanhang och inte är en lika självklar debatt i alla kontexter.  

 

 

2.1 Icke-subalterna möter och uttrycker sig anti-demokratiskt/ 
anti-egalitärt   
 

Efter att jag läst Americanah har jag, genom att använda mig av de tidigare formulerade 

analysfrågorna, lyckats uttyda två diskurser när icke-subalterna karaktärer uttrycker eller 

upplever ett anti-demokratiskt/ anti-egalitärt uttryck. Dessa två kallar jag för Svarta får allt 

serverat och Svart först i Amerika. Svarta får allt serverat beskrivs som en counterpublic-grupp 

grundad på ett upplevt missnöje skapat av vita amerikaner. Detta beskrivs exempelvis i ett 

blogginlägg där Ifemelu redogör för vad en vit manlig student utbrast i en diskussion gällande 

vitt privilegium:  

 
Vitt privilegium är bara skitsnack. Hur skulle jag kunna vara privilegierad? Jag växte upp totalt 

jävla urfattig i West Virginia. Jag är en bonnlurk från Appalacherna. Min familj lever på soc […] 

Och förresten varför måste vi tala om ras hela tiden? Kan vi inte bara vara människor (Adichie, 

2014: 430). 

 

Detta exempel beskriver hur denna counterpublic-grupp anser att diskrimineringen av svarta 

amerikaner borde jämföras med den marginalisering som vita upplever. Att vita amerikaner 

inte alls är priviligierade och svarta får faktiskt allt serverat (Adichie, 2014:208). Denna 

diskriminering grundar sig, enligt Ifemelu, i föreställningen om att ras blir klass vilket sker då 

svarta som helhet klumpas samman med fattiga vita. Då försvinner möjligheten för att det 

existerar fattiga svarta och rika svarta. Denna counterpublic-grupp beskrivs också i de 

begränsningar det finns för svarta att tala om rasism. För att vita amerikaner inte ska uppleva 

sig kränkta beskriver Ifemelu och hennes vänner att böcker om rasism måste överskrida 
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rasfrågan. ”[…] för annars kan inte vita människor svälja den” (Adichie, 2014: 416).  Svarta 

får allt serverat är alltså en counterpublic-grupp där marginaliseringen grundar sig i ett 

missnöje mot rasdebatten som ett uppmärksammat fenomen i samhället.  

 

Den andra counterpublic-gruppen, Svart först i Amerika, beskrivs när det ett flertal gånger i 

boken görs en poäng av skillnaden mellan svarta amerikaner och svarta icke-amerikaner. 

Exempelvis när Ifemelus pappa frågar om hennes nya pojkvän är en ”Amerikansk neger?” eller 

när det ifrågasätts varför hon, som nigerian, ens bryr sig om rasfrågan eftersom den egentligen 

inte är inbroderad i hennes historiska arv (Adichie, 2014: 391) (Adichie, 2014: 396). Detta 

fenomen beskrivs också då Obinze tänker hur snäv vita britters föreställning om svarta 

immigranter är eftersom han varken flytt från hunger, törst eller krig utan en otillfredsställelse 

och en dröm om valfrihet och visshet. Men denna diskrepans syns inte utan han upplever att 

alla immigranter klassas som samma slags immigranter, helt utan differenser, eftersom de antas 

begå farliga och illegala handlingar (Adichie, 2014: 344). Denna counterpublic-grupp formas 

alltså ur att ras inte beskrivs som ett problem i Nigeria, utan att Ifemelu blev just Svart först i 

Amerika (Adichie, 2014: 361). 

 

Båda counterpublic-grupperna beskriver en upplevd marginalisering eller förtyck i en 

amerikansk kontext. Svarta får allt serverat kanske tydligast är en motståndsrörelse eftersom 

de uttrycker ett explicit motstånd och missnöje i boken. Hos den andra gruppen, Svart först i 

Amerika, uttrycks missnöjet snarare gällande att de svarta icke-amerikanerna inte ska 

marginaliseras eftersom de inte är en del av den postkoloniala historian. Därmed kan de båda 

grupperna därför klassas som icke-subalterna eftersom de, egentligen inte, utstått eller upplever 

en marginalisering på grund av sociala strukturer kopplat till ras.  

 

 

2.2 Subalterna möter och uttrycker sig anti-demokratiskt/ anti-

egalitärt   
 

I boken är det individer med svart hudfärg som är den subalterna gruppen i den amerikanska 

kontextens debatt kring rastillhörighet. För att räknas tillhöra dessa grupper krävs inte mycket 

nyansskillnad i hudfärgen ur ett vitt amerikanskt perspektiv. De anti-demokratiska/ anti-

egalitära uttryck som de får utstå kopplar jag i min analys både till en institutionell och 
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individuell form av extern rasism. Den institutionella rasismen uttrycks kopplat till samhälls-

strukturer som reproducerar rasism genom hur exempelvis tidskrifter inte använder sig av svarta 

modeller utan riktar smink- och hår tips mot en ljushyad individ med rakt, vågigt och lockigt 

hår (Adichie, 2014: 366). Obinze upplever också den institutionella rasismen efter att 

terrorattacken den elfte september förhindrar honom att ta sig in i Amerika eftersom 

”Amerikaner vill inte ta i unga utländska män ens med tång” (sagt av Obinzes mor) (Adichie, 

2014: 293). Den individuella rasismen uttrycks mot den subalterna gruppen genom en slags 

vardagsrasism, främst från vita amerikaner. Den grundar sig på invanda strukturella mönster, 

föreställningar och en okunnighet om Afrika som kontinent. Eftersom det inte beskrivs på vilka 

grunder dessa uttryck görs är det svårt att avgöra huruvida det är en medveten eller omedveten 

rasism. Den subalterna gruppen möter föreställningar skapade ur idéer om att svarta inte har 

behov av solskyddskräm, att de misstänks vara knarksmugglare bara för att de är svarta eller 

hur de nekas vaxa sina ögonbryn på en spasalong (vilket går helt utmärkt när den vita 

pojkvännen följer med). Den externa rasismen exemplifierar alltså hur svart hudfärg i Amerika 

snarare är begränsande än något som möjliggör. Rasismens föreställningar bygger på strukturer 

där människor i det amerikanska samhället klassificeras i grupper. Viktigt att poängtera är att 

dessa föreställningar inte bygger på individens uppfattning av sig själv utan samhällets 

uppfattning av individen.  

 

Genom att det amerikanska samhället fortsätter att klassificera människor enligt en viss 

föreställningsram reproduceras också den externa rasismen. Det som är intressant i boken är 

dock att den subalterna gruppen också uttrycker ett anti-demokratiskt/ anti-egalitärt budskap 

mot sig själv. Detta tolkar jag som att den externa rasismen leder fram till en intern rasism 

genom att den subalterna gruppen anpassar sig efter de sociala samhällsstrukturerna. 

Exempelvis tipsar de varandra om att förändra sitt hår efter amerikansk standard för att se 

professionell ut på arbetsintervjuer. I sina blogginlägg börjar Ifemelu diskutera huruvida ras 

faktiskt är ett påhitt eller om det faktiskt finns en genetisk variation mellan svarta och vita 

(Adichie, 2014: 376). I ett annat blogginlägg ifrågasätter hon också huruvida Barack Obama 

enbart ” […] kan vinna om han förblir den magiska negern”. Med detta inlägg ifrågasätter hon 

om Amerika är redo för en svart president eftersom det finns en föreställning om hur Obama 

måste vara både förlåtande, klok och godhjärtad. Därmed bör Obama blunda och inte brusa upp 

mot den existerande rasismen för att kunna vinna (Adichie, 2014: 399f). Blogginläggen 

exemplifierar alltså hur den interna rasismen får svarta amerikaner att anpassa sig efter de 

förväntningar de har på sig vilket reproducerar rasism.   
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I det första exemplet när den subalterna gruppen möter ett anti-demokratiskt/ anti-egalitärt 

uttryck beskrivs det hur de visar ett tydligt missnöje mot att hudfärg blir deras främsta 

karaktärsdrag. Det gör dem till en counterpublic-grupp. Men eftersom den subalterna gruppen 

också skapar en intern rasism reproducerar de alltså rasismen genom att de inrättar sig efter, 

och bekräftar, att de inte är jämlika vita amerikaner på grund av ras. Samtidigt som den 

subalterna gruppen alltså skapar en motståndsrörelse av den upplevda och faktiska marginal-

iseringen inrättar de sig, i viss grad, i ordningen. Därav blir de å ena sidan en tydlig 

counterpublic-grupp med ett missnöje men å andra sidan inte.  

 

 

2.3 Subalterna med ett demokratiskt/ egalitärt uttryck 
 

Jag har lyckats uttyda tre exempel där den subalterna gruppen har ett demokratiskt/ egalitärt 

uttryck. Det första är i ett blogginlägg där Ifemelu skriver att den enda lösningen på ras-

problemen i Amerika är genom kärlek mellan svarta och vita amerikaner. Kärleken måste vara 

passionerad eftersom det först är då som hudfärg slutar vara något primärt (Adichie, 2014: 369). 

Det andra exemplet är också ett blogginlägg som förklarar varför Obama blivit omtyckt av 

svarta kvinnor. Detta skriver Ifemelu bero på att Obama bröt mönstret av att svarta 

framgångsrika män enbart gifter sig med vita fruar. När Obama därför gifte sig med Michelle 

gav detta hopp till de svarta kvinnorna eftersom en svart kvinna blev något annat än en osynlig 

kvinna i det amerikanska samhället (Adichie, 2014: 266ff). Det tredje exemplet beskrivs när en 

äldre vit kvinna ber om att få känna på Ifemelus vackra hår. Att kvinnan får känna på hennes 

hår är enligt Ifemelu ett agerande för att motverka rasism genom att en vit kvinna, som var 

uppenbart intresserad, får lära sig vad en svart kvinnas hår känns som (Adichie, 2014: 390). Jag 

tolkar dessa tre exempel som former av hur den subalterna gruppen uttrycker sig demokratiskt/ 

egalitärt. Det är svårt att avgöra huruvida dessa är demokratiska/ egalitära uttryck eftersom de 

i grund och botten grundar sig i icke-demokratiska/ anti-egalitära strukturer. Å andra sidan visar 

exemplen på handlingar som kan främja att rasismen minskar. Därav beskriver exemplen ett 

motstånd av en counterpublic-grupp mot de rasistiska strukturerna i samhället. Detta beskriver 

jag därför som Demokratiska/egalitära handlingar grundade av icke-demokratiska/ anti- 

egalitära strukturer.  
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2.4 Icke-subalterna med ett demokratiskt/ egalitärt uttryck  
 

I den fjärde gruppen, den icke-subalterna med ett demokratiskt/ egalitärt uttryck, har jag efter 

flera genomläsningar placerat in de uttryck som skapas av vita amerikaner som vill främja en 

jämlik behandling oberoende rastillhörighet. Beskrivningar av detta har jag tolkat till två 

diskurser som jag kallar Synliggör rasism och Färgblindhet. Den första diskursen beskrivs i 

boken genom hur vita amerikaner explicit uttrycker hur fel rasism är. Exempelvis angående hur 

svarta kvinnor genomgår smärtsamma hårbehandlingar när de använder relaxer-kräm för att 

göra ett proffsigt intryck, eller när de nekas till olika behandlingar på grund av yttre egenskaper 

(Adichie, 2014: 254). Ett annat exempel är då en vit man frustrerat uttrycker hur grannarna tittar 

på hans familj som om de valt att bli martyrer för en oanständig sak efter att de valt att adoptera 

ett svart barn (Adichie, 2014: 11). Synliggör rasism beskriver alltså hur en counterpublic-grupp 

skapar motstånd och synliggör hur de rasistiska strukturerna begränsar individer.  

 

Den andra diskursen, Färgblindhet, tar sig dock i uttryck genom att counterpublic-gruppen 

hävdar att de inte gör skillnad mellan eller uppmärksammar en individs hudfärg. Exempelvis 

frågar Ifemelu sin vän Ginika varför den blonda kassörskan i affären inte ville nämna en annan 

kassörskas hudfärg, som var mörk, ”Ginika skrattade ≫för att det här är Amerika. Man ska 

låtsas att inte lägga märke till vissa saker≪” (Adichie, 2014: 158). Ett annat exempel är när 

Ifemelus släkting träffar sin sons rektor i en amerikansk skola. Rektorn menar att skolan inte 

betraktar sonen det minsta annorlunda men att han, på grund av sin aggressivitet, bör placeras 

i en specialklass. Att skolan inte ser honom som annorlunda på grund av sin hudfärg menar 

Ifemelus släktning inte stämmer eftersom sonen är mest begåvad av alla elever. Enligt henne 

hade inte de vita barnen behandlats på liknande vis (Adichie, 2014: 215). Adichie skriver att 

den färgblinda diskursen i diskussioner om ras hänvisar vidare till hur långt Amerika faktiskt 

har kommit gällande rasism. Företrädare för denna diskurs menar också exempelvis att de inte 

heller kan vara rasister eftersom dennes farfar var mexikan (Adichie, 2014: 406). Även om den 

Färgblinda diskursen alltså menar att de har ett jämlikt synsätt förnekar de snarare rasismens 

existens eftersom det hindrar svarta människor att uttrycka sina upplevda marginaliseringar. 

Därmed utgör den Färgblinda diskursen å ena sidan ett demokratiskt/ egalitärt uttryck från en 

counterpublic-grupp. Men å andra sidan är det svårt att klassa det som ett demokratiskt/ egalitärt 

uttryck eftersom de snarare förnekar en existens av rasism samt hindrar den subalterna gruppen 
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från att uttrycka sig i frågan. Angående Synliggör rasism går det också att fråga sig huruvida 

det är ett demokratiskt/ egalitärt uttryck. Å ena sidan uttrycks det ett missnöje mot att yttre 

egenskaper som ras marginaliserar människor. Å andra sidan beskrivs just enbart ett missnöje 

och inte ett tillvägagångssätt vilket exemplen från den subalterna gruppen som beskrivs under 

2. 3 gör. Holms definition av counterpublic som en motståndsrörelse, grundad av en strukturell 

underordning med mål att bestrida denna underordning och uteslutning i samhället. Eftersom 

inga av exemplen under denna rubrik har en sådan målsättning blir det därför svårt att klassa 

dessa som counterpublic-grupper.  

 

 

2.5 Övrigt analysmaterial  
 

Utöver dessa rubriker har jag funnit material i boken som jag haft svårt att kategorisera in i 

analysmodellen som en subaltern eller icke-subaltern counterpublic-grupp. Dessa är Förut-

fattade meningar och Priviligierad och marginaliserad samtidigt. Den första formen är den 

mängd förutfattade meningar som beskrivs finnas mot, från och mellan icke afrikaner, 

nigerianer, igbos, jamaicaner, amerikaner, amerikaniserade nigerianer etc. Ett exempel 

beskriver när Ifemelu varit på en arbetsintervju under falskt namn och berättar det för sin vän 

som utbrister, ”Du skulle bara sagt att Ngozi är ditt stamnamn och Ifemelu ditt djungelnamn 

och brassat på med ett till som ditt andenamn. De sväljer vad skit som helst om Afrika” 

(Adichie, 2014: 163). Exemplet beskriver de förutfattade meningarna som finns gällande 

amerikaners kunskap om Afrika och afrikaner. Dessa förutfattade meningar är inte enbart från 

nigerianer mot amerikaner utan riktas kors och tvärs mot alla. Det är svårt att placera in dessa 

situationer som subaltern eller icke-subaltern eftersom det å ena sidan oftast uttrycks om aktörer 

som i relation till de sociala strukturerna i samhället är subalterna. Å andra sidan är dessa 

påståenden främst grundade på förutfattade meningar och inte på grund av marginaliseringar 

skapade ur strukturella förtryck. Det innebär att det i det specifika sammanhanget snarare gäller 

en icke-subaltern grupp än en subaltern.  

 

Den andra kategorin jag har svårt att placera är Priviligierad och marginaliserad samtidigt. Den 

beskrivs i boken vid två tillfällen: först när Ifemelu besöker en förening av afrikanska studenter 

i Amerika och sedan ett slutet sällskap i Nigeria med hemvändare från Amerika. I den första 

kontexten (den amerikanska) finns det en sammanhållning mellan afrikaner där de samtidigt 
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hånar nigerianer. I den andra kontexten (den nigerianska) skapas en sammanhållning i upplev-

elsen av Amerika men där de samtidigt hånar både nigerianer och amerikaner. Detta leder till 

att grupperna i båda sammanhangen skapar en upplevelse av att de är privilegierade i jämförelse 

med nigerianer/amerikaner, ett ”vi och dom”. Men eftersom denna grupp egentligen utgör en 

liten grupp i samhället som ofta är marginaliserad är det svårt att kategorisera in dessa 

beskrivningar som subalterna eller icke-subalterna. Oavsett om denna upplevelse är en upplevd 

eller faktiskt privilegium eller marginalisering blir det svårt att placera in dessa exempel under 

subaltern eller icke subaltern i analysmodellen.  

 

Sammanfattningsvis har jag i det första analyskapitlet använt mig av en modifierad version av 

Holms analysmodell. Med hjälp av den har jag identifierat vilka idéer som uttrycks i boken 

(demokratisk/egalitär eller anti-demokrati/anti-egalitär) samt vilka aktörer som är med och 

etablerar idésystemen (subaltern eller icke-subaltern). Resultatet av analysen visar på att de 

rasistiska uttrycken både etableras av institutioner och aktörer som sedan reproducerar 

samhällsstrukturer där rastillhörighet är något väsentligt. Även den subalterna gruppen är med 

och etablerar dessa strukturer genom att de anpassar sig till de förväntningar som samhället har 

på dem. Analysen har också visat på att det finns dimensioner inom den grupp som upplever 

rasdiskrimineringar i Amerika där också de svarta icke-amerikanerna utsätts för rasism trots att 

de egentligen inte historisk påverkats av kolonialismen. Dessa rasistiska strukturer hindrar 

alltså både den subalterna gruppen, svarta amerikaner, men också den icke-subalterna gruppen, 

svarta icke-amerikaner. Denna diskrepans är värd att uppmärksamma eftersom den belyser hur 

rasfrågan är bunden till den amerikanska kontexten. Det är både individer från den subalterna 

gruppen men också från den icke-subalterna gruppen som uttrycker hur felaktiga de rasistiska 

strukturerna är. Även om det främst är den subalterna gruppen som föreslår hur dessa strukturer 

kan motverkas, går det att fråga sig om det är demokratiska handlingar eftersom de grundar sig 

på rasistiska strukturer. Analysen berör också en icke-subaltern grupp, vita amerikaner, som 

upplever ett förtryck då de anser att ras är lika med klass. Enligt dem går det att likställa en 

fattig vit amerikans upplevda klassförtryck med en svart amerikans upplevda rasdiskriminering, 

oavsett om hen är rik eller fattig. Det beskrivs också hur inte bara denna grupp utan också andra 

amerikaner anser att rasdebatten redan gjort framsteg och därmed inte bör uppmärksammas i 

samma utsträckning. Det hindrar den subalterna gruppen från att uttrycka sina upplevelser om 

rasdiskriminering.  
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3. Analys: Adichies inramning  
 

Tidigare kapitel har synliggjort vilka idéer kring rasfrågan som framkommer samt vilka aktörer 

som kopplas till den politiska debatten i boken. Detta kapitel fokuserar på hur aktörerna ramat 

in debatten samt hur dynamiken mellan dessa ser ut. Jag analyserar också resonansen, det vill 

säga hur idéer får verkningskraft utanför en specifik målgrupp. Därefter redogör jag i min 

analys av hur Adichie ramar in den politiska debatten och försöker göra ett politiskt inlägg i 

den. 

 

 

3.1 Adichies inramningar genom aktörerna  
 

Enligt den dynamiska frameanalysen tas dynamiken mellan idéer och aktörer i beaktning. Den 

rasdebatt som framställs i boken är främst kopplad till den amerikanska kontexten. Genom att 

analysera vilka aktörer som framställs i relation till vilka idéer de uttrycker går det att utläsa tre 

aktörsgrupper i boken: vita amerikaner, svarta icke-amerikaner och svarta amerikaner. Vita 

amerikaner framställs å ena sidan som okunniga men vänliga. Okunskapen beskrivs i hur de 

föreställer sig Afrika som en kontinent med en enhetlig kultur där svarta klumpas samman utan 

att ta geografiska, ekonomiska, religiösa nyanser i beaktning. Det vänliga karaktärsdraget 

framställs i att det finns de som söker efter kunskap om ”den afrikanska kulturen”. Sedan finns 

det å andra sidan en grupp av vita amerikaner som likställer ras med klass och som menar att 

de också är marginaliserade. Denna åsikt hänvisar karaktärerna i boken till ett vitt privilegium:  

 
[…] det är exakt vad det vita privilegiet handlar om, att du kan säga det. Ras existerar inte för dig 

för att det aldrig har varit något hinder. Svarta har inte det valet. Den svarta killen på gatan i New 

York vill inte tänka på ras, tills han försöker hejda en taxi, och han vill inte tänka på ras när han 

kör under fartgränsen i sin Mercedes, tills han blir stoppad av polisen. Så bondlurken från 

Appalacherna har inget klassprivilegium, men rasprivilegium har han tamejfan. (Adichie, 2014: 

430).  

 

Det vita privilegiet beskrivs också genom att studera hur den strukturellt priviligierade gruppen 

framställs. Det visar på hur en avsaknad av privilegium skapar begränsningar för den marginal-

iserade gruppen. Ett exempel är då Obinze kommit till Storbritannien och tittar på Londonborna 

vid tunnelbanestationen och tänker ”Ni kan arbeta, ni är legala, ni är synliga och ni fattar inte 
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ens vilken tur ni har” (Adichie, 2014: 285). Detta framkallar en känsla hos Obinze av en 

avsaknad av möjligheten till mål och mening i livet. Ett annat exempel beskrivs i ett blogginlägg 

där Ifemelu beskriver den föreställning som vita människor har om att de har gjort sig förtjänta 

av sina privilegier. Denna föreställning hävdar att privilegierna inte beror på att de är vita, utan 

att de har arbetat hårt för dem. Deras möjligheter att få ett jobb skulle inte ändras om de hade 

svart hudfärg med samma meriter (Adichie: 2014: 448f). Sedan finns ytterligare även vita 

aktörer som uppmärksammar hur rastillhörighet och hudfärg kan utgöra ett hinder vilket de 

uppmärksammar som orättvist. Genom att titta på hur vita amerikaner framställs i boken görs 

ett antagande om ras där den vita hudfärgen är ett osynligt privilegium. Detta är helt oberoende 

av huruvida aktören i boken är för detta eller inte, utan det visar hur de lever i en kontext där 

hen inte begränsas på grund av sin hudfärg.  

 

Adichies framställning av den vita amerikanen som aktör visar hur rasdebatten uppenbarar sig 

olika för olika människor. Framställningen belyser också vad ett vitt privilegium kan innebära 

samt att föreställningar om ras inte bygger på individens egen uppfattning av sig själv utan det 

vita samhällets uppfattning av individen. Analysen av den vita amerikanen som aktörsgrupp 

synliggör också vem i samhället som kan tala om rasism som fenomen. Detta beskriver Ifemelu 

som att rasisterna inte försvunnit, utan det visar på att rasismen bara ändrat uttrycksform 

(Adichie, 2014: 392). Den vita amerikanen beskrivs dock bara genom att Adichie låter Ifemelu 

återberätta vad de säger. Därav går det bara att se hur den vita amerikanen ramar in rasdebatten 

ur ett svart icke-amerikanskt perspektiv. Det säger alltså ingenting om vad intentionen till vad 

den vita amerikanska aktörsgruppens uttryck är.  

 

Den andra aktörsgruppen, svarta icke-amerikaner, är den grupp som inte är uppväxta med att 

rasismens strukturer påverkat dem. Detta beror på att de inte har ett postkolonialt historiskt arv. 

Men i en amerikansk kontext utsätter även de rasistiska strukturerna dem för rasistisk diskrim-

inering. Detta beror just på att de inte är individen själv som tilldelar sig sin rastillhörighet. 

Detta belyser romanen ett flertal gånger när den beskriver hur ras och svarthet inte finns i 

Ifemelus ryggrad utan istället ett fenomen hon först lär sig hantera i Amerika. Därmed 

inkluderar rasdebatten i Amerika både den svarta icke-amerikanska gruppen och de svarta 

amerikanerna. Eftersom de berättande rösterna i boken är svara icke-amerikaner är det svårt att 

skilja på hur de ramar in debatten från hur svarta amerikaner skulle rama in debatten. Det finns 

dock en skillnad mellan hur de berörs av de rasistiska strukturerna. Den svarta amerikanska 

gruppen antar att de alltid varit utsatta för rasism och att de fortsatt kommer att vara det oavsett 
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om de anser att det är fel eller inte. Den svarta icke-amerikanska gruppen ramar istället in det 

som att de inte tar det lika personligt eftersom det egentligen inte handlar om deras historiska 

arv. De båda grupperna är överens om att rasismen påverkar de svarta amerikanerna värst. Jag 

tolkar detta som ett exempel på resonans, där idéer kan få liv och spridas utanför den specifika 

gruppen i samhället. Det postkoloniala historiska arvet har alltså upprättat idéer om svartas 

underlägsenhet som inte bara marginaliserar de svarta amerikanerna utan alla svarta i Amerika. 

Att den svarta gruppen också anpassar sig efter de strukturer kan också visa på att idéer kan 

skapa en upplevd manövrerbarhet hos aktören som har inverkan på aktörernas handlingar. Även 

om det är problematiskt att svarta amerikaner och svarta icke-amerikaner reproducerar de 

rasistiska strukturerna kan effekter av resonans klargöra varför de gör de. Det belyser också hur 

aktörer är aktiva i skapandet av idéer.  

 

Utöver de tre aktörsgrupperna har aktörernas inramning av debatten belyst ett perspektiv om 

intersektionalitet. Ett exempel i boken är när Ifemelu och ett par vänner har en diskussion om 

vem som röstar på Obama. Enligt dem finns det ett allmänt uttalande om att svarta röstar på 

Barack Obama och kvinnor på Hillary Clinton, men de frågar sig vad svarta kvinnor då ska 

rösta på. Vidare leder diskussionen in på hur Obama inte hade haft samma framgång om han 

varit en vit man, och Clinton inte heller haft samma framgång om hon varit en svart kvinna 

(Adichie, 2014: 441). Denna diskussion ramar in ett intersektionellt perspektiv av rasdebatten 

i Amerika. Som jag tidigare skrivit betonar det intersektionella perspektivet hur exempelvis 

kön, social samhällsklass och sexualitet är oskiljbara dimensioner som interagerar med 

varandra dynamiskt. Diskussionen som vännerna har uppmärksammar hur ras ofta kopplas 

samman till yttre egenskaper och blir det primära. Det talas sällan i boken om exempelvis ras 

kopplat till socioekonomisk position utan återigen klumpas svarta samman till en enhet. Det är 

intressant att aktörerna lyfter ett intersektionellt perspektiv eftersom det återigen belyser hur 

rastillhörighet både är manövrerande men också bestäms ur en betraktares öga.  

 

Eftersom den dynamiska frameanalysen fokuserar på hur idéer och aktörer interagerar i en 

interaktiv, dynamisk process är det relevant att titta hur aktörerna framställer rasdebatten 

kopplad till en kontext. I kontext till Nigeria beskrivs rasdebatten som en ickefråga där en 

diskussion om ras inte skulle fungera där. Kopplat till Amerika och Storbritannien beskrivs det 

istället hur debatten existerar, men att frågan ramas in på olika sätt. I Storbritannien beskrivs 

ras som sekundärt och klasstillhörighet är som primärt. I den amerikanska kontexten beskrivs 

istället ras som primärt och klasstillhörighet som sekundärt. Det beskrivs dock hur det kan 
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finnas en skillnad mellan hur svarta amerikaner och svarta icke-amerikaner upplever denna 

primära syn på ras i Amerika (Adichie, 2014: 342) (Adichie, 2014: 398). Genom att Adichie 

låter karaktärerna resa mellan Nigeria, Amerika och Storbritannien visar hon läsaren olika 

inramningar av rasdebatten. Den kontextuella kopplingen till rasdebatten belyser alltså att 

rasdebatten främst är en primär fråga i Amerika trots att den är aktuell i fler länder.  

 

Sammanfattningsvis visar den analys jag gjort av vilka aktörer, och vad som kommer till uttryck 

i boken, på att Adichie genom olika aktörer låter rasdebatten ramas in på skilda sätt. Aktörernas 

inramning visar på hur de interagerar med idéer, grundade på sociala strukturer, vilket skapar 

privilegier och marginaliseringar som verkar både hindrande och/eller möjliggörande. 

Inramningen visar också på hur aktörerna är beroende av sin kontext eftersom de, oavsett om 

de är subalterna eller icke-subalterna, har förutfattade meningar gentemot andra grupper. 

Adichies beskrivningar av aktörers förståelse om vad rasism är visar också på rasismens olika 

verkningskraft. Inte bara på hur den manövrerar aktörer utan också de olika former den yttrycks 

i samt vem som har rätt att tala om den. Olika aktörers förståelse visar också på hur den 

subalterna gruppen, svarta amerikaner och svarta icke-amerikaner, fortsätter inrätta sig i den 

amerikanska rasordningen samt hur de vita amerikanska strukturerna, både institutionellt och 

individuellt, fortsätter agera i invanda mönster.  

 

 

3.2 Adichies inramning som politisk aktör  
 

De två analyskapitlen urskiljer att boken beskriver counterpublic-grupper med både icke-

demokratiska/icke-egalitära och demokratiska/egalitära budskap. Kapitlen visar också hur 

Adichie framställer debatten om ras och rasism genom olika aktörers/ aktörsgruppers 

inramning. Detta kan besvara den första delen av frågeställningen, det vill säga vilka 

inramningar som förekommer angående den politiska debatten om ras i Americanah. Den andra 

delen av frågeställningen avser hur detta kan framgå som ett politiskt inlägg i debatten om ras. 

För att kunna besvara det behöver vi se vilken inramning Adichie gjort med boken som helhet 

samt fråga oss om det är möjligt att se Adichies bok som ett uttryck av en counterpublic. 

Eftersom jag inte vet Adichies egentliga intentioner till varför hon skrev boken, är det svårt att 

ge ett uttömmande svar om Adichies målsättning var att påverka rasdebatten i Amerika. Men 

genom att se hur debatten ramats in av olika aktörer samt vem som får komma till tals i vilka 
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uttryck är en möjlig tolkning att boken har ett bakomliggande syfte som är mer än att bara vara 

en skönlitterär bok. Från den tidigare forskning jag presenterat använde också kvinnorörelsen 

det skriva ordet som ett politiskt verktyg vilket visade på att böcker också kan påverka politiska 

debatter. Nedan redogör jag därför en möjlig tolkning av hur Adichie med sin bok Americanah 

ramat in rasdebatten samt om det går att förstå henne som en politisk aktör.  

 

Adichie skriver genomgående boken från Ifemelu och Obinzes perspektiv. Det ger alltså läsaren 

ett svart icke-amerikanskt perspektiv av rasdebatten, både av de situationer och fördomar de 

möter men också deras tankar. Hade läsaren exempelvis fått följa med i en vit amerikans 

tankegångar hade det antagligen givit en annan inramning av rasism i Amerika. Det är svårt att 

svara på om det är av rent berättartekniska skäl eller ett medvetet val som Adichie bara låter 

Ifemelu och Obinze berätta. Det går också att fråga sig om Adichies val att låta Ifemelu flytta 

till Amerika och Obinze till Storbritannien också har en djupare avsikt än att vara en del av en 

sorglig kärlekshistoria. Det går därför inte att svara på vad som är ett berättartekniskt skäl eller 

ett medvetet val av Adichie. Men ur ett frameanalytiskt perspektiv går det att se att dessa val är 

avgörande för vilket perspektiv av debatten som lyfts fram. Adichie lyfter fram individer som 

slits mellan olika samhällsstrukturer och kontexter vilket både levandegör debatten om rasism 

samt visar på dess dimensioner. Den rasism de möter i Amerika visar på att den baseras på yttre 

egenskaper som inte tar ett intersektionellt perspektiv i beaktning. Den visar också på att rasism 

både är kopplat till hudfärg och kulturella drag men att det främst är hudfärg som avgör vilken 

tillhörighet individer får. Adichies val av att låta läsaren följa aktörerna i olika kontexter visar 

inte enbart hur Ifemelu och Obinze har olika upplevelser av rasism, utan också att rasdebatten 

ser olika ut i Amerika och Storbritannien.  

 

Den kontextuella betydelsen kan också kopplas samman med vem som säger vad. Exempelvis 

visar Adichies inramning på att det finns dimensioner inom den svarta gruppen som inte belyses 

i rasdebatten i Amerika. Delvis utifrån att det finns flera nyanser än bara svart och vit, men 

också att alla svarta inte nödvändigtvis vuxit upp i en kontext där ras är en diskussion är ett 

problem eller en del av deras historia. I de sammanhang i boken där detta uppmärksammas är 

det i syfte att informera en vit amerikan om att inte dra alla svarta amerikaner över en kam. 

Delvis för att det marginaliserar grupper som inte varit en del av det strukturella historiska 

förtrycket. Men också för att den vita amerikanska förståelsen av rasism underskattar vad den 

egentliga rasismen i Amerika handlar om. Om vi istället föreställer oss att en vit amerikan hade 

upplyst en svart icke-amerikan om dessa skillnader hade det kunnat tolkas som att den vita 
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amerikanen försöker förminska de svarta icke-amerikanernas upplevelse av rasism. Hade det 

istället varit en svart icke-amerikan som velat belysa dimensionerna för en svart amerikan hade 

detta kunnat vara ett exempel där den svarta icke-amerikanen vill visa på att hen är mer 

priviligierad än den svarta amerikanen. Därmed är alltså Adichies val av vem som säger vad i 

vilken kontext viktig för hur hon ramar in rasdebatten i Amerika och vilket budskap boken ger 

som helhet. Jag tolkar därför Adichie som en politisk aktör genom den inramning hon gör.   

 

Som ett politiskt inlägg går det alltså att förstå att Adichie med sin bok försöker utmana 

föreställningen att det bara finns svarta och vita amerikaner. Hon visar också med de olika 

aktörerna eller aktörsgruppernas inramningar att samhällsstrukturer bara är en uppsättning idéer 

uppbyggda av aktörer. Därav är de föreställningarna om individers rastillhörighet inget allmän-

giltigt utan något som är kontextuellt bundet i sitt sammanhang. Som politisk aktör går det 

också att uttolka att Adichie vill utmana den rådande rasdebatten som förkommer i Amerika 

men också runt om i världen. Även om berättelsen inte går att utläsa som en fullständig sanning 

fungerar hennes inramning som ett försök att förändra de allmänna föreställningarna om 

rastillhörighet. Hon försöker också bredda debatten genom att visa på ett svart icke-amerikanskt 

perspektiv av rasism och ras. 

 

 

4. Sammanfattande diskussion 
 

I de två analyskapitlen framgår det att Americanah inte bara går att tolka som en skönlitterär 

bok utan också har ett syfte att ge en bredare bild av rasdebatten i en amerikansk kontext. 

Eftersom syftet med min uppsats inte bara har varit att se hur rasdebatten framställs i 

Americanah utan också studera skönlitteratur som ett politiskt uttrycksmedel kvarstår den 

senare frågan att besvara.   

 

Den första analysen av Adichies counterpublic-grupper visade på att analysmodellen lyckades 

fånga in både icke-subalterna och subalterna aktörer med icke-demokratisk/ icke-egalitärt 

uttryck. Det var svårare att placera in dessa gruppers demokratiska/ egalitära uttryck eftersom 

de grundar sig på icke-demokratiska/ anti-egalitära strukturer. Analysmodellen uppmärk-

sammade också att den subalterna gruppen i boken är med och reproducerar de rasistiska 

strukturerna samt att det fanns material som inte passade in i någon av de fyra dimensionerna. 
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Därav synliggör inte analysmodellen hela det politiska budskap som Adichie möjligtvis vill 

uttrycka genom aktörerna. Svårigheten med att använda Holms ursprungliga analysmodell 

visades vara att den fokuserar på att synliggöra maktskillnader mellan och inom så kallade 

counterpublic-grupper. Även om jag anpassade modellen till min teori inbegrep studie-

materialet en allt för dynamisk syn på rasdebatten. För att det politiska budskapet ska kunna 

ramas in behövde jag därför också använda mig av en dynamisk frameanalys som komplement. 

Den andra analysens resultat av Adichies inramning visar på att det går att tolka att Adichie 

med boken vill påverka rasdebatten. Därför skulle det också vara möjligt att inte bara se 

aktörerna som counterpublic-grupper utan också Adichie som en counterpublic. Utifrån hur hon 

också blivit en politisk aktör med sina TED-talks samt att hon själv är en svart icke-amerikanska 

från Nigeria som studerat i Amerika går det att tolka att hon i viss utsträckning har erfarenhet 

och en politisk agenda med boken. Min tolkning är därför att hon med sin bok skapar ett uttryck 

av sin counterpublic för att motverka de rasistiska strukturerna.  

 

Jag skulle därför vilja påstå att det är fruktbart att studera skönlitteratur som statsvetare. 

Skönlitteratur kan fungera som ett informativt medel även om det inte går att läsa Americanah 

som en empirisk sanning. Tillsammans med förkunskap om debatter skulle jag säga att skön-

litteratur kan bredda och nyansera en förståelse av ett fenomen. I tidigare forskning beskrev jag 

i Verba, Schlozman, Brady och Nies studie att det framgår en brist på politiskt engagemang 

inte beror på en icke-vilja utan snarare att en samhällsgrupp eller aktör inte har de resurser som 

krävs för att kunna engagera sig. Den tidigare forskningen visade alltså på att strukturer om 

rastillhörighet främst hindrar svarta i Amerika samtidigt som andra artiklar också visar på hur 

den gruppen har sämst resurser för att delta i debatten. Även om Adichie är en aktör med goda 

språkkunskaper och höga studiemeriter, vilket underlättar för henne att uttrycka sig i debatten, 

har hon också erfarenhet av att vara svart icke-amerikan i Amerika. Därmed kan hon uttrycka 

en hållning i debatten av egna erfarenheter som marginaliserad av rasismen. Med det vill jag 

säga, att även om statsvetenskapen i så stor utsträckning inte tidigare sysslat med studier av 

skönlitteratur som politiskt uttrycksmedel anser jag att det är fruktbart att göra det. Främst kan 

skönlitteratur vara ett uttrycksmedel för de grupper som annars marginaliseras och inte får 

utrymme att tala i en debatt, och kan därför fungera som ett medel eller forum att föra debatt i. 

Detta är just Adichies Americanah ett exempel på.  
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5. Slutsats  
 

Om skönlitteratur fortsätter att vara ett forskningsfält enbart för litteraturvetenskapen anser jag 

att mycket av dess värde går till spillo. Även om litteraturvetenskapens studier skapa ett givande 

forskningsbidrag om skönlitteratur och läsning kan statsvetenskapens olika metoder om 

frameanalys, diskursanalys, innehållslig idéanalys etc. uppmärksamma och utläsa bakom-

liggande budskap i böcker som är osynliga för den vardagliga läsaren. Dessa bakomliggande 

budskap kan sedan placeras i en större kontext och bidra till en förståelse om omvärlden, 

människors livsvillkor och visa på dimensionerna och distinktionerna inom och mellan 

inramningar av världen. Därmed kan statsvetenskapens fält vara ett givande bidrag till 

forskning om skönlitteratur. Dock måste det tas i beaktning hur komplext det är att studera 

skönlitteratur som en fullständig sanning eller som en empirisk verklighet. Det statsveten-

skapliga fältet kan ändå dra nytta av att studera skönlitteratur eftersom det kan ge en bredare 

förståelse och kunskap om omvärlden och vara ett bidragande inlägg i samhällsdebatter.  

 

Om jag fortsatt bedriva studier på detta område hade jag valt att titta på ett större antal böcker 

om samma samhällsdebatt. Som Adichie säger i sitt TED-talk är det viktigt att förstå att det inte 

finns en enda berättelse om en plats eller ett folk. Därmed motsätter sig denna studie sig själv 

eftersom den enbart utgår från ett svart icke-amerikanskt perspektiv av rasdebatten i Amerika. 

Trots det har resultatet av analysen besvarat frågeställningen genom att visa på att det i boken 

finns olika inramningar av den politiska rasdebatten och att boken kan fungera som ett 

bidragande inlägg för en djupare förståelse av rasdebatten i Amerika. Den sammanfattande 

diskussionen har också besvarat varför skönlitteratur inte enbart ska fortsätta vara litteratur-

vetenskapens forskningsfält utan att det också är fruktbart för statsvetenskaplig forskning. 

Uppsatsen besvarar därmed både sin frågeställning och sitt syfte med att studera skönlitteratur 

som politiskt uttrycksmedel. Därmed tolkar jag att Adichies Americanah har ett politiskt inlägg 

i debatten. Men, boken ger inte en komplett bild av rasdebatten i Amerika och därför kan 

Americanah bara förstås som en berättelse men inte den enda berättelsen.  
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