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1 Inledning – den dystopiska genren och 

dess mylla 
Under en kort period i slutet av 80-talet och början av 90-talet när Berlinmuren föll, 

Kalla kriget tinade och apartheid-systemet avskaffades i Sydafrika verkade världen 

lämna det horribla 1900-talet bakom sig och gå mot en ljusare framtid.     

   Men ”underbart är kort” som Povel Ramel sjöng, ”alldeles för kort.”1 Snart kom nya 

krig, nya diktaturer och nya brott mot mänskligheten. För att inte tala om klimathotet 

som inte längre är ett hot utan ett faktum. Enligt Tom Moylan i Scraps on Untainted Sky 

(1994) har det dystopiska narrativet vuxit ur den fruktsamma mylla som 1900-talet 

tillhandahöll med hundra år av terror, krig, folkmord och svält.2 I det nya seklet, 

framhåller Alexander Charles Oliver Hall i en artikel i Critical Insights: Dystopia (2012), 

att den rädsla som vuxit fram efter terrorattacken den 11 september 2001 har gett nytt 

bränsle åt genren.3 Kort sagt om elände är grogrunden finns det många infallsvinklar i 

samtiden för den som känner sig manad att skriva en dystopi. Vilket Johannes 

Anuyru gjorde. 2017 kom hans roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar som 

skildrar ett mardrömssamhälle som vuxit fram i Sverige, i en nära framtid, efter ett 

islamistiskt terrordåd.4 Vid sidan av klimathotet är terror och främlingsfientlig 

högerpopulism de stora hoten mot det demokratiska samhället idag och Johannes 

Anyuru adresserar med sin dystopi båda dessa frågor.   

   Vi har återigen girat för en asteroid, hamnat ur kurs och är likt rymdskeppet Aniara 

(1956)5 – Harry Martinson kanaliserade rädsla för atombomben – på väg mot den 

stora tomheten.6 Johannes Anyuru har med De kommer att drunkna i sina mödrars tårar 

skickat iväg en nödraket för att rädda oss alla. 

2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur De kommer att drunkna i sina mödrars tårar 

fungerar som en critical dystopia – en dystopi som verkar som en varning genom att 

framställa en tillspetsad version av tendenser i vår samtid, men som också innehåller 

utopiska drag och hopp om en annan bättre framtid.7  

   Den övergripande frågeställningen om hur gestaltningen fungerar kommer att riktas 

mot fyra centrala aspekter:  

 trovärdighet 

 hegemoniskt narrativ och mot-narrativ 

 
1 Povel Ramel. ”Underbart är kort”. Ur Knäppupps monumentalepos Ratata: The Staffan Stolle story. Stockholm: 

Reuter & Reuter, 1956. 
2 Tom Moylan. Scraps on Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia. Taylor & Francis Ltd, 2000, xi. E-bok. 
3 Alexander Charles Oliver Hall. “A Nineteen Eighty-Four for the Twenty-First Century: John Twelve 

Hawks´s Fourth Realm Triology as Critical Dystopia”. I Critical Insights: Dystopia. Keith M. Booker (red.). 

Ipswich Massachusetts: Salem Press, 2012, 211. E-bok. 
4 Johannes Anyuru. De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Stockholm: Norstedt, 2017. E-bok. I 

fortsättningen hänvisas till denna roman inom parentes i texten. 
5 Harry Martinson. Aniara: en revy om människan i tid och rum. Ny utg.. Stockholm: Bonnier i samarbete med 

Harry Martinson-sällsk., 1997. 
6 Gunnar Tideström. Ombord på Aniara: en studie i Harry Martinsons rymdepos. Stockholm: Aldus, 1975, 9. 
7 Lyman Tower Sargent. “The Three Faces of Utopianism Revisited.” I Utopian Studies. 5(1), 1994, 9. 
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 självreflexitivitet 

 tvetydighet 

   Intentionen är att se hur romanen skapar trovärdighet enligt genrekonventionerna 

för science fiction. Hur tidsresan förklaras för att verka ”realistisk” och därmed 

övertyga om att dystopin beskriver en möjlig framtid.  

   Vidare vill jag undersöka hur romanens kritik av samtiden gestaltas genom 

dystopins hegemoniska narrativ och mot-narrativ. Hur tendenser i samtiden 

främmandegörs genom att uppförstoras för att verka som en varning och ett 

avskräckande exempel.  

   Min avsikt är också att analysera hur romanens självreflexitivitet – genom en 

växelverkan mellan det framtida samhället och samtiden – ytterligare belyser dagens 

samhällsklimat. 

   Slutligen vill jag undersöka hur romanen, trots sin dystra framtidsprognos, genom 

tvetydighet och ett öppet slut ändå innehåller utopiska tendenser  

3 Tidigare forskning, teorier och begrepp 
   Dystopin som genre har sina rötter i den litterära utopin och även släktskap med 

science fiction.8 Thomas Mores skildring av idealstaten Utopia (1516) gav namnet åt 

genren litterära utopier.9 Under 1900-talet utvecklades dess motpol – den litterära 

dystopin – med skildringar av mardrömssamhällen. En ny gren av genren växte fram 

under 1980-talet med romaner som blandade utopiska och dystopiska drag. Lyman 

Tower Sargent myntade begreppet critical dystopia för denna nya inriktning som här i 

fortsättningen kommer att översättas till kritisk dystopi.10  

   För att undersöka hur De kommer att drunkna i sina mödrars tårar – i fortsättningen De 

kommer – fungerar som samhällskritisk dystopi utgår jag från Darko Suvins teorier om 

främmandegöring i studien Metamorphoses of Science Fiction: on the Poetics and History of 

a Literary Genre (1979).11 Suvin beskriver science fiction som ”the literature of cognitive 

estrangement.”12 Begreppet cognitive estrangement är en vidareutveckling av Viktor 

Shklovskys ostranenie och Bertolt Brechts Verfremdungseffekt.13 Där estrangement ”fuels 

the soaring imagination of science fictional difference, while cognition is the reality 

principle that adheres to our real conditions of existence and thereby keeps the 

imagination honest.”(Min kursivering).14 Som en genre med nära band till science 

fiction strävar alltså dystopin efter att synliggöra, förvränga eller uppförstora – det vill 

säga främmandegöra – tendenser i vår samtid för att på så sätt framföra kritik mot 

dessa. Men lika viktigt är att skapa trovärdighet och logik så att läsaren godtar 

berättelsen och på så sätt kan ta till sig samhällskritiken i dystopin. Cognitive 

estrangement är alltså en främmandegöring förankrad i läsarens krav på ”realism” i 

 

8 Brian Baker och Nicolas Tredell. Science fiction. New York: Palgrave Macmillan, 2014, 104f. 
9 Sarah Ljungquist. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940. Diss., Umeå Universitet., 2001, 15. 
10 Sargent. “The Three Faces of Utopianism Revisited”, 9. 
11 Darko Suvin. Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre. Gerry Canavan 

(ed.). Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, 15-22. E-bok. 
12 Suvin. Metamorphoses of Science Fiction, 15.  
13 Ibid, xviii. 
14 Ibid, xviii. 
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en genre som går bortom realismen. Utifrån dessa principer undersöker uppsatsen 

dels hur Johannes Anyuru genom cognitive estrangement framför sin samhällskritik 

genom att i dystopin presentera uppskruvade tendenser från vår samtid, dels hur 

dystopin byggs upp för att framstå som trovärdig för läsaren. 

   Uppsatsens syfte är också att undersöka hur De kommer verkar som en varning, 

vilket analyseras med hjälp av Raffaella Baccolinis och Tom Moylans teorier om den 

dystopiska genrens samhällskritiska funktioner i antologin Dark Horizons: Science 

Fiction and the Dystopian Imagination (2003).15 Baccolini och Moylan skriver:  

the dystopian imagination has served as a prophetic vehicle, the canary in a cage, 

for writers with an ethical and political concern for warning us of terrible 

sociopolitical tendencies that could, if continued, turn our contemporary world into 

the iron cages portrayed in the realm of utopia´s underside.16 

Dessa tankar ligger till grund för min analys av hur Johannes Anyuru genom att 

teckna framtiden som ett skräckscenario kritiserar och varnar för tendenser i dagens 

samhälle. En nyckel är till exempel Baccolinis och Moylans teorier om begreppet mot-

narrativ.17 De menar att dystopier är “built around the construction of narrative of the 

hegemonic order and a counter-narrative of resistance (…) a counter-narrative 

develops as the dystopian citizen moves from apparent contentment into an 

experience of alienation and resistance.”18 I uppsatsen analyseras hur mot-narrativet 

utvecklas i protest mot den hegemoniska ordningen i den dystopiska 

framtidsskildringen i romanen.  

   Uppsatsen bygger också på Baccolinis och Moylans vidareutveckling av Lyman 

Tower Sargents begrepp kritisk dystopi.19 De menar att denna genre genom öppna slut 

är mer hoppfull än klassiska dystopier:”[T]he new critical dystopias allow both 

readers and protagonists to hope by resisting closure: the ambiguous, open endings of 

these novels maintain the utopian impulse within the work”.20 I min analys av De 

kommer undersöks hur romanen, trots sin dystra framtidsprognos, genom tvetydighet 

och ett öppet slut ändå innehåller utopiska tendenser.  

   Även Tom Moylans tidigare forskning om dystopier i Scraps on Untainted Sky: 

Science Fiction, Utopia, Dystopia (2000) har varit viktig för min förståelse av romanens 

självreflekterande drag – till exempel hur protagonisten själv blir en läsare som 

undersöker dystopins innebörd.21 

   För vidare insikter om dystopins dubbelbottnade och ofta motstridiga funktioner 

har även essäsamlingen Critical Insights: Dystopia (2012) av Keith M. Booker (red.) 

bidragit med ingångar till min läsning av De kommer.22 Till exempel diskuterar 

 

15 Raffaella Baccolini och Tom Moylan. (red.). Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination. New York: 

Routledge, 2003. 
16 Baccolini och Moylan (red.). Dark Horizons, 1f. 
17 Ibid, 5. 
18 Ibid, 5. 
19 Sargent. “The Three Faces of Utopianism Revisited”, 9.  
20 Baccolini och Moylan (red.). Dark Horizons, 5. 
21 Tom Moylan. Scraps on Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia. Taylor & Francis Ltd, 2000. E-bok. 
22 Keith M. Booker (red.). Critical Insights: Dystopia. Ipswich Massachusetts: Salem Press, 2012, 208. E-bok. 
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Alexander Charles Oliver Hall23 och Andrew Milner24 dystopins målsättning att både 

skrämmas för att varna, men samtidigt även ingjuta hopp och vilja till förändring, 

istället för cynism och apati. Vilket är en intressant och svår balansgång som 

diskuteras i min analys av romanen.  

   Vad gäller tidigare forskning om Johannes Anyurus författarskap har den främst 

behandlat hans tidigare verk från debuten, diktsamlingen Det är bara gudarna som är 

nya (2003)25 fram till romanen En storm kom från paradiset (2012).26 Ett undantag är 

Carita Bäckströms artikel ”Anyuru och Aniara”27  som diskuterar relationen mellan De 

kommer och Harry Martinsons rymdepos Aniara (1956).28 Bäckströms artikel har varit 

en stor tillgång då den visar på en rad exempel där karaktärer och företeelser i 

romanen delar namn med eller alluderar på Aniara. Bland annat påpekar hon att 

Christian Hondo som äger serietidningsbutiken som utsätts för terrordådet i De 

kommer är namne med den asteroid som rymdskeppet Aniara tvingas väja för och 

därmed hamnar ur kurs. Denna allusion är betydelsefull för min tolkning av 

romanens inställning till konst och yttrandefrihet i förhållande till religion. 

Bäckströms analys av kopplingen mellan Martinsons mima – maskinen som visar 

bilder i Aniara – och Anyurus al-Mima – fånglägret för terrorister i De kommer – har 

också varit viktig för min analys av protagonistens tidsresa, även om Bäckströms 

tolkning skiljer sig något från min. 

   I min analys av romanens samhällskritik har Anne Heiths diskussion om 

förhållandet mellan hudfärg, religion och svensk identitet i Anyurus författarskap i 

artikeln ”Blackness, Religion, Aesthetics: Johannes Anyuru's Literary Explorations of 

Migration and Diaspora” berikat min analys av dessa teman i De kommer.29 Även 

Evelina Stensbecks avhandlingen Poesi som politik: Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru 

och Athena Farrokhzad (2017) har bidragit med många värdefulla aspekter av Anyurus 

samhällskritik.30 Framförallt Stenbecks analys av diktsamlingen Det är bara gudarna 

som är nya med utgångspunkt i postkolonial fenomenologi. Till exempel har hennes 

diskussion om förorten, med stöd av bland annat Frantz Fanons teorier i Jordens 

fördömda (1962), varit betydelsefull för min syn på förortens symboliska värde i 

Anyurus skildring av det framtida samhället.31   

 
23 Alexander Charles Oliver Hall. “A Nineteen Eighty-Four for the Twenty-First Century: John Twelve 

Hawks´s Fourth Realm Triology as Critical Dystopia”. I Critical Insights: Dystopia. Keith M. Booker (red.). 

Ipswich Massachusetts: Salem Press, 2012, 208. E-bok. 
24 Andrew Milner. “Need It All End in Tears? The Problem of Ending in Four Classic Dystopias”. I Critical 

Insights: Dystopia. Keith M. Booker (red.). Ipswich Massachusetts: Salem Press, 2012, 112. E-bok. 
25 Johannes Anyuru, Det är bara gudarna som är nya: dikter. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003. 
26 Johannes Anyuru. En storm kom från paradiset. Stockholm: Norstedt, 2012. 
27 Carita Bäckström. ”Anyuru och Aniara”. Nya Argus. Nr 2-3, 2018, 51-54. 

http://www.kolumbus.fi/nya.argus/ (Hämtad 2019-05-19) 
28 Harry Martinson. Aniara: en revy om människan i tid och rum. Ny utg., Stockholm: Bonnier i samarbete med 

Harry Martinson-sällsk., 1997. 
29 Anne Heith. “Blackness, Religion, Aesthetics: Johannes Anyuru's Literary Explorations of Migration and 

Diaspora”. Nordlit. Nr 31, 2014, 59-70. 
30 Evelina Stenbeck. Poesi som politik: aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad. Diss., Lunds 

universitet, 2017. 
31 Frantz Fanon. Jordens fördömda. Ny utg., övers. Per-Olov Zennström. Stockholm: Leopard, 2007. 

javascript:wlink('http://www.kolumbus.fi/nya.argus/')
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4 Trovärdighet – zero-världen, tidsresor 

och cognitive estrangement 
   I Det kommer består främmandegöringen av en skildring av ett framtida samhälle där 

tendenser i vår samtid är förvrängda och uppförstorade för att uppfattas som en 

varning. För att läsaren skall ta till sig samhällskritiken och ta varningen på allvar 

behöver tidsresan mellan det framtida samhället och vår tid ges en trovärdig 

förklaring. 

   I romanen tar en flicka som sitter intagen på den rättspsykiatriska kliniken Tundra, 

efter medverkan i ett terrorattentat, kontakt med en författare. Hon hävdar att hon 

kommer från framtiden. Flickan från framtiden och författaren är inte namngivna, 

men kommer i fortsättningen att kallas Flickan och Poeten. Flickan ger Poeten 

anteckningar som hon påstår är en berättelse om sitt liv i ett framtida Sverige. 

Egentligen heter flickan Annika Isagel och är belgisk medborgare som konverterat till 

islam vid fjorton års ålder. På grund av misstankar om inblandning i 

terrorverksamhet har Annika tidigare hållits fången i al-Mima, ett fångläger i 

Jordanien där hon blivit utsatt för tortyr. Själv säger dock Flickan att hon inte är 

Annika Isagel. Hon hävdar istället att hon är från Göteborg, från framtiden. Platsen 

hon kommer ifrån kallas här i fortsättningen för Flickans framtidssamhälle.  

   Till att börja med köper Poeten den allmänna uppfattningen att Flickan är en 

fanatisk och hänsynslös terrorist som lider av schizofreni. När han ser Flickan, ser han 

en ”mördare som hade spillt blod i min religions namn. En demon som stulit mitt 

ansikte.”( s. 27) För honom finns inga tidsresor och parallella världar; berättelsen om 

framtiden är sprungen ur en väldigt sjuk flickas vanföreställningar. Men han börjar 

mer och mer ifrågasätta att det är hela förklaringen. Det finns indicier som talar för att 

det inte bara är vanföreställningar: 

En sak som komplicerade denna bild var att hon överhuvudtaget inte talade 

det språk hon borde – flamländska – och att det, så vitt jag visste, inte fanns en 

rimlig förklaring till hur hon kunde tala svenska. (s. 29f)  

Dessa indicier får Poeten och läsaren att tvivla – det finns ingen ”rimlig förklaring” till 

att Annika Isagel kan svenska. Anyuru planterar på så sätt in spår som väcker Poetens 

och läsarens misstro till den allmänna förklaringen om Annikas schizofreni. Två 

narrativ ställs mot varandra; den gängse uppfattningen mot Flickans berättelse om 

framtiden. Och genom romanen rör sig Poeten från den förra till den senare. Romanen 

byggs upp som en dokumentärfilm där Poeten undersöker omständigheterna kring 

Flickans/Annika Isagels fall genom att samla in material, rationellt, vetenskapligt och 

metodiskt. Han läser om ”tidsresor” och vittnesmål från al-Mima, han intervjuar en 

före detta fånge i al-Mima för att försöka förstå. Han försöker förklara Isagels 

vanföreställningar logiskt och diskuterar med hennes läkare, med sin fru och sina 

vänner. På så sätt rör sig Poeten succesivt genom olika faser av förståelse och söker 

olika logiska förklaringsmodeller för att förstå sanningen bakom Flickans berättelse 

och skapar på så sätt trovärdighet genom att hela tiden vara förankrad i vad Darko 

Suvin i Metamorphoses of a Science Fiction kallar en zero world:  

In a typology of literary genres for our cognitive age, one basic parameter 

would take into account the relationship of the world(s) each genre presents 

and the ”zero world” of empirically verifiable properties around the author 



7 
 

(this being ”zero” in the sense of a central reference point in a coordinate 

system, or of the control group in an experiment.)32 

The zero world – i fortsättningen zero-världen – är alltså referenspunkten; 

utgångspunkten för Poetens verklighetsuppfattning och denna ställs i romanen mot 

Flickans alternativa världsbild. I Poetens (och läsarens) zero-värld sker inga tidsresor; 

där betraktas människor som säger sig komma från framtiden som psykiskt sjuka, 

schizofrena med vanföreställningar. Ett klassiskt tema i science fiction som till 

exempel i Terminator 2 (1991) där Sarah Connor är intagen på en psykiatrisk klinik för 

att hon tror att hon har träffat personer från framtiden.33  

   Från att tro på den gängse förklaringen börjar Poeten genom sina efterforskningar 

tro att det är tortyren i fånglägret i al-Mima som är förklaringen till Annika Isagels 

vanföreställningar. En psykologisk förklaring. Tidsresan är ingen tidsresa utan en 

produkt av Annika Isagels hjärna till följd av experimenten som utförts i al-Mima: 

människor med elektroder fästa på sina rakade huvuden, människor som 

sänktes ned i vatten eller fick elektriska impulser skickade genom kroppen. 

Vissa av fångarna i al-Mimafängelset lär, utöver skendränkningarna och 

misshandeln, också ha utsatts för neurologiska experiment. (s. 30) 

Neurologiska experiment är lättare för läsaren att ta till sig än tidsresor och ger en 

rimlig förklaring till Flickans berättelse.  

   Men Poetens övertygelse börjar svikta lite: ”’Du minns ingen tidsmaskin?’ sa jag, 

(…) flyttade fokus från det faktum att hon, trots allt, var en flicka från Belgien, tillbaka 

till hennes vanföreställningar.” (s. 64) Vilket visar en spricka i Poetens 

föreställningsvärld; det är inte längre självklart att hålla sig till den gängse 

uppfattningen. Poeten börjar också se ett mönster; andra fångar från al-Mima 

uppvisar samma symptom: 

jag började förstå att flickan inte var ensam om sin sjukdom, att inte bara 

vansinnet utan också dess specifika uttryck hade kommit ifrån al-Mima: 

tortyren hade av någon anledning blivit begriplig för offren med hjälp av 

fantasier om att den var en öppning till andra tider och liv. (s. 94) 

Poeten flyttar sig succesivt längre bort från zero-världens noll-punkt och tar läsaren 

med sig och på så sätt hålls trovärdigheten – det kognitiva i cognitive estrangement – 

intakt. Berättelsen om framtiden betraktas fortfarande som en fantasi, men stegvis 

förändras narrativet och inställningen till Flickans berättelse skiftar.  

   När Poeten går igenom vittnesmål från tidigare fångar börjar han tro att det finns 

en agenda bakom tortyren. Han börjar tro att Annika Isagel har fått falska minnen 

inplanterade när hon var fången i al-Mima. Att fångarna blir hjärntvättade och genom 

neurologiska experiment med nya avancerade tekniska maskiner med sladdar 

kopplade till hjärnan, får nya minnen och nya identiteter. Han intervjuar en före detta 

fånge i al-Mima som berättar: 

”Sen mindes du grejer.” (…) ”Flippade grejer, bror.” (…) jag låg där med 

sladdar och sånt på huvudet och mindes att jag hade kört en bil full med 

sprängmedel rakt in i en byggnad i Mogadishu.” (…) ”Det har aldrig hänt. Men 

 
32 Suvin. Metamorphoses of Science Fiction, 23. 
33 James Cameron. Terminator 2: Judgement Day. Stockholm: Universal studios, 2009. 
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jag mindes att jag hade gjort det.” (…) ”Jag mindes att jag hade gjort det i 

framtiden. Jag hade sprängts.” (s. 94) 

Med ”realistiska”, tekniska förklaringar övertygas läsaren så om att Annika Isagels 

nya identitet inte beror på schizofreni utan på att nya minnen och nya identiteter har 

planterats in av säkerhetsföretaget som ansvarar för al-Mima. Istället för en 

psykologisk förklaring får läsaren nu en teknisk förklaring. Här sker alltså ytterligare 

en förflyttning bort från zero-världens uppfattning i riktning mot Flickans världsbild, 

men romanen behåller kontakten med marken eftersom det ”orealistiska” görs rimligt 

genom ett ögonvittne och genom avancerade maskiner. Maskinen i al-Mima är vad 

Darko Suvin skulle kalla en ”’plausibility-validating’ device” som ger en rimlig 

förklaring till Flickans tillstånd förankrad i zero-världens fysiska lagar.34 På så sätt 

grundas förklaringen vilket, enligt Darko Suvin, är ett krav för science fiction till 

skillnad från fantasy eller sagor där flygande mattor inte behöver förklaras: 

The folktale accessory, such as the flying carpet, evades the emirical law of 

physical gravity (…) This wish-fulfilling element is its strength and its 

weakness, for it never pretends that a carpet could be expected to fly.35 

Maskinerna i al-Mima är inte mattor som flyger av sig själva utan förtroendeskapande 

teknik för att läsaren slutligen ska acceptera Flickans tidsresa och därmed ta den 

dystopiska framtidsvarningen på allvar. För Poeten lämnar till sist den gängse 

uppfattning och börjar tro på Flickans tidsresa. Han överger tanken på konstgjorda 

identiteter och övergår till att tro att Flickans medvetande är ett eko som via 

kvantdatorerna i al-Mima sänts mellan olika parallella verkligheter. Han börjar också 

ifrågasätta syftet med experimenten: ”’Varför ville ett militärföretag plantera den där 

berättelsen i henne?’ sa jag. ’Om Sverige? Om en framtid där muslimer utplånas av 

fascister?’” (s. 101) Och i ett samtal med sin fru Isra ger Poeten uttryck för att han tror 

på Flickan och att säkerhetsföretagets syfte med experimenten i al-Mima var att 

undersöka framtiden:  

”Du tror på henne”, sa hon (…)  

”Jag tror att något okänt tog hennes kropp i besittning när hon befann sig i al-

Mima. Ett minne av en annan värld, av en möjlig framtid. Kanske var hela 

syftet med det som skedde där inte att plantera falska minnen inuti människor, 

utan att avsöka … framtiden. Jag vet inte, Isra.” (s. 158) 

   Därmed har Poeten accepterat Flickans berättelse. Stegvis, förankrat med empiri och 

teknik – grävande journalistik och plausibility-validating devices – har tidsresan getts 

en trovärdig förklaring, utan att tappa fotfästet i zero-världen och dess krav 

på ”realism”. Först genom psykologiska förklaringar, via neurologiska experiment, till 

kontakt mellan olika parallella universum och avsökning av framtiden. På så sätt 

uppnås cognitive estrangement; den fantasifulla främmandegöringen med 

tidsresenären knyts till verklighetens realiteter och läsaren suggereras att acceptera 

romanens föreställningsvärld. Om Flickans berättelse endast varit en psykiskt sjuk 

flickas vanföreställningar skulle framtidsscenariot bara vara en fri fantasi som 

visserligen fortfarande skulle verka skrämmande, men inget som skulle berört 

läsarens egen samtid. Den stegvisa förklaringen får läsaren att ta samhällskritiken på 

 
34 Suvin. Metamorphoses of Science Fiction, 22. 
35 Ibid, 20. 
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allvar och göra kopplingen till sin samtid, vilket kommer att behandlas utförligare i 

uppsatsens senare delar. 

   Tidsresan har dock ytterligare en möjlig dimension: den gudomliga. Även om 

Poeten själv aldrig uttrycker det rent ut så antyds att det är eller kan vara Guds verk. 

Citatet från Koranen i inledningen ger läsaren en indikation om den riktningen: ”I 

Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn” (s. 4). Det gör även berättelsen från 

Koranen – som Flickan använder som exempel för att beskriva sin tidsresa – om när 

Gud vred tillbaka tiden för att personerna i berättelse skulle få möjlighet att be 

kvällsbönen, med tillägget att för muslimer är detta något som verkligen hände och 

inte bara en symbolisk allegori:  

Jag råkade känna till den här berättelsen, som handlar om Guds makt över 

tiden, och fortsatte den: ”Profeten bad till Gud att mannen skulle få möjlighet 

att be bönen i tid.” (…) Och solen steg på nytt över horisonten”, sa jag. (s. 63) 

Flickan tillägger dock att hon inte menar att det var Gud som sände henne genom 

tiden, men det framstår som om hon säger detta mest för att inte förhäva sig. Flickan 

ber också till Gud när hennes mamma dör: ”Ändra det. Gör allt annorlunda.” (s. 67) 

Vilket skulle kunna betyda att hon blir bönhörd genom tidsresan för att förhindra 

terrorbrottet. Vidare talar Poeten om en hemlig kraft bakom tidsresan: 

Om det inte ens gick att stoppa de bilder hon mindes, bilderna från hennes 

framtid. Fanns det då inte en kraft i världen som löpte djupare än historiens 

ytliga skeende? En hemlig kraft. En omöjlig kraft. En storm. (s. 157) 

Vilket kan ses som en anspelning på att det är ett uppdrag från Gud, men här lämnas 

inga definitiva svar.  

   Vad gäller romanens etablering av trovärdighet sker den tydligt genom Poetens 

grundliga undersökning av Flickans berättelse som får honom att stegvis övertygas 

om att hon talar sanning och att tidsresan har en logisk, teknisk förklaring. Bakom 

denna tekniska förklaring finns dock även det gudomliga ingripandet som en 

möjlighet.  

   Läsaren kan visserligen, som Per Wirtén skriver i sin recension ”En överväldigande 

berättelse om vår tid” i Expressen, välja tolkning:  

Tundraflickans gåta förblir olöst. Är hennes minne från framtiden oavsiktliga 

effekter av den tortyr hon utsatts för i ett fångläger för misstänkta terrorister i 

Jordanien?  

Jag väljer i stället den antydda förklaringen att hon är Guds underverk, en 

ängel med uppdrag att korrigera jihadisterna, som Anyuru insiktsfullt 

kallar ”reformationens demoner”, och på så vis undvika vansinnet som annars 

väntar.  

Hennes anrop är en uppmaning att vi, alla, nu måste ingripa och ta ansvar. För 

änglar finns ju bara i Johannes Anyurus roman.  

Eller hur är det egentligen?36 

Men om man som Wirtén väljer att tro att det var Gud som sände Flickan genom tiden 

för att förhindra terrorbrottet och att allt vilar i Guds händer – insha’Allah – vad finns 

det då för anledning att ta samhällskritiken i romanen på allvar? Om Flickan är en 

 
36 Per Wirtén. ”En överväldigande berättelse om vår tid”. Expressen. 2017-03-20. 

https://www.expressen.se/kultur/en-overvaldigande-berattelse-om-var-tid/ (Hämtad 2019-05-19) 

https://www.expressen.se/kultur/en-overvaldigande-berattelse-om-var-tid/
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ängel sänd av Gud – varför skulle hennes anrop då vara en uppmaning till läsaren att 

som Wirtén skriver ”ingripa och ta ansvar”? Detta tangerar en viktig fråga om en 

möjlig deterministisk tolkning av romanen. Vid ett tillfälle förklarar Flickans mamma 

att Gud först skapade en penna och sa ”’[s]kriv ner allt som kommer att ske från och 

med nu, till tidens ände.’” (s. 45) Vilket ger ytterligt lite utrymme för handlingskraft; 

det ständiga problemet med den fria viljan och en allsmäktig Gud. Det finns dock 

mycket som motsäger en deterministisk tolkning. Redan att Flickan åker tillbaka i 

tiden och möjligen ändrar historiens bana motsäger den deterministiska hållningen att 

historien redan är skriven. Den kan uppenbarligen skrivas om och det är Flickan som 

gör det.  

   Romanen öppnar för att Gud kan vara inblandad i tidsresan, men det kan också 

tolkas som ett uppdrag Flickan ger sig själv. Att det är hennes starka vilja att rädda 

sina föräldrar och sin vän Liat som skickar henne genom tiden. När hon har rest 

genom tiden känner hon att det är ”[n]ågot hon måste minnas. Liat. Rädda Liat. 

Rädda mamma och pappa, fast de redan är döda.” (s. 25) Romanen byggs upp kring 

Flickans handlingskraft, hennes motstånd och vilja att agera kan ses som en symbol 

för människans vilja till godhet. Den lilla människan som kan göra skillnad genom 

sina handlingar. Således kan människans kärlek till sin nästa vara den hemliga 

kraften, stormen som Poeten talar om. Genom att inte direkt kalla den hemliga kraften 

för Gud ges en öppning för den icke-troende läsaren att välja den förklaringen. 

Dystopin som sådan framstår som ett imperativ – med funktionen att belysa 

samhällsproblem och uppmana till motstånd och vilja att agera vilket kommer att 

behandlas utförligare i uppsatsen sista del.  

   Den ateistiske läsaren kan också välja enbart den tekniska förklaringen. 

Kvantdatorerna i al-Mima gör det möjligt, rimligt eller i alla fall plausibelt att helt 

välja att tro på tekniken, utan inblandning av någon hemlig kraft. Genom de 

neurologiska experimenten i Hus K i Kaningården som spelar in fångarnas smärta och 

skickar iväg signalen för att användas av militären har det blivit störningar i själva 

tiden. Flickans medvetande kan på så sätt sändas bakåt i tiden till ett parallellt 

universum. Och genom kvantdatorerna i al-Mima blir Annika Isagel mottagare av 

Flickans medvetande – utan Guds inblandning.  

   Men det finns också utrymme för ytterligare tolkningar av tidsresan genom 

kopplingen till Harry Martinsons Aniara. Carita Bäckström skriver i sin 

artikel ”Anyuru och Aniara” i Nya Argus: ”När Anyuru ger lägret Jordanien namnet 

Al-Mima (sic.) tänker jag att han vill knyta an till Martinsons vision, men med 

omvända förtecken. I Al-Mima används maskinens makt inte för att med sina bilder 

trösta, som Miman på Aniara gör, utan tvärtom: bilderna används för att döda själen, 

ympa in nya minnen och en ny identitet i offren.”37 Vilket stämmer till viss del. Men 

Poeten går dock som visats tidigare ifrån förklaringsmodellen om inplanterade 

identiteter till att tro att maskinerna har använts till att ”avsöka … framtiden.” (s. 158) 

Säkerhetsföretaget använder maskinerna för tortyr, men deras huvudsakliga syfte är 

främst att se in i framtiden. Människorna är hänsynslösa, men maskinen i sig är ju 

egentligen god – då den förmedlar Flickans medvetande till Annika Isagel för att hon 

ska kunna stoppa terrordådet. I Aniara är miman inte bara en maskin som visar bilder; 

 
37 Bäckström. ”Anyuru och Aniara”, http://www.kolumbus.fi/nya.argus/  

javascript:wlink('http://www.kolumbus.fi/nya.argus/')
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miman visar bilder som har hänt, har ett medvetande, är en artificiell intelligens och 

betraktas även av vissa som en Gud. Har säkerhetsföretaget i al-Mima ofrivilligt råkat 

skapa en artificiell intelligens med goda intensioner, en Gud? Eller en maskin som blir 

Guds redskap? I Aniara ger Martinsons mima inga besked om sina källor: 

I miman fick vi in att det finns liv/ 

på flera håll./ 

Men var ger miman ej besked om./ 

Det kommer spår och bilder, landskap och fragment av språk/ 

som talas någonstans, men var./ 

Vår trogna Mima/ 

Gör allt hon kan och söker, söker, söker./ 

[…] 

och bild och ljud och doft går fram/ 

ur rika flöden./ 

Men sina källors riktning ger hon ej besked om./ 

Det ligger utanför och alltid bortom/ 

En mimas tekniska natur och hennes fångstförmåga./38 

Säkerhetsföretaget använder maskinen för att avsöka framtiden, men Poeten 

ifrågasätter om deras intention är att inplantera nya identiteter i de torterade. Detta 

framställs som oavsiktligt. Här verkar maskinerna agera på eget bevåg. Det går att dra 

paralleller till vad Sara Danius skrivier om Aniara i Husmoderns död och andra texter: 

Det märkliga är att Martinssons högteknologiska uppfinning är mänskligare – 

godare, visare, känsligare – än någon människa i Aniara. Men miman är i 

grunden en maskin, och det är här det blir intressant. Miman står inte för det 

radikalt annorlunda. I den mån det andra existerar i Aniara, representeras det 

snarare av människan, hon som blivit en främling för sig själv, hon som 

förvandlats till människans varg.39 

När Anyuru namnger fånglägret efter miman tyder det inte på att han som Bäckström 

menar använder ”omvända förtecken” utan snarare att maskinen står för det goda och 

människan i det här fallet för det onda. Sara Danius skriver: "Miman spränger 

ramarna för Martinsons kulturpessimism. Hans maskin är en sant utopisk fantasi. Det 

finns trots allt en strimma hopp i Aniara, som när det evigt drivande rymdskeppet 

liknas vid en liten blåsa i Guds andes glas."40 Vilket även är fallet med maskinerna i al-

Mima. Trots att människorna använder dem som tortyrredskap är det maskinerna 

som möjliggör Flickans resa som förhindrar terrordådet och därmed kanske även den 

dystopiska framtiden. Med eller utan Guds hjälp.  

   För att sammanfatta ger romanen alltså inget definitivt svar. Det är upp till läsaren 

att tro på Gud eller inte, men maskinerna och kvantdatorerna finns där som 

plausibility-validating devices för att förklara tidsresan och därmed skapa cognitive 

estrangement. Således byggs den trovärdighet upp som krävs för att läsaren ska 

acceptera det overkliga i tidsresan. Poetens karaktär går från den gängse 

uppfattningen att Flickan/Annika Isagel är schizofren – till att tro på hennes berättelse 

om framtiden och tidsresan. Detta genom att noggrant undersöka bakgrunden med 

 
38 Martinson. Aniara, 11. 
39 Sara Danius. Husmoderns död och andra texter. Stockholm: Bonnier, 2014, 206. 
40 Ibid, 207. 
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journalistiskt arbete; han gör intervjuer och går igenom källmaterial om fånglägret al-

Mima. Hans förklaringsmodeller rör sig succesivt bort från zero-världens uppfattning; 

först med psykologiska förklaringar, sen tekniska förklaringar – plausibility-

validating devices som kvantdatorer – vidare till parallella verkligheter, men utan att 

förlora science fiction genrens krav på logik. Kopplingen till Martinsons Aniara låter 

dock Flickans tidsresa slutligen förklaras genom artificiell intelligens. Det är inte 

säkerhetsföretaget som planterar in en ny identitet i Annika Isagel; det är maskinerna 

som skickar Flickans medvetande genom tiden. Det gudomliga ingripandet finns med 

som en möjlighet i romanen, men inte som en slutgiltig förklaringsmodell. Det kan 

vara Gud som verkar genom maskinerna i al-Mima, men det kan också vara 

maskinerna själva. Det är som med Darwins evolution; det går att tro enbart på 

evolutionen eller på att Gud ligger bakom evolutionen. 

5 Varning – hegemonisk narrativ, mot-

narrativ och kritik 
   Dystopier verkar ofta som en varning.41 De kritiserar samtiden genom att peka på 

tendenser i samhället och främmandegör dem genom att vrida till dem en aning. I De 

kommer skapas, som visats i uppsatsens första del, trovärdig främmandegöring – 

cognitive estrangement – genom att bygga upp logiska förklaringar utifrån 

protagonisten grundliga undersökningar av Flickans berättelse. Stegvis övertygas 

Poeten att tro på hennes berättelse genom plausibility-validating devices som stödjer 

trovärdigheten utifrån zero-världens krav på logik. På så sätt övertygas läsaren att 

acceptera romanens verklighetsbeskrivning och kan därmed ta till sig 

samhällskritiken och varningen i berättelsen från framtiden. Flickans berättelse kan 

ses som en varning dels för terrorism och radikal islamism och dels för rasism och 

islamofobi. I De kommer har bekämpandet av radikal islamism slagit över i islamofobi 

som inte bara sträcker sig till extremister utan alla muslimer. Den svenska identiteten 

och värdegrunden har blivit exkluderande, medborgarskapet har blivit villkorat och 

värnandet om konst- och yttrandefrihet har slagit över i bejakande av hets mot 

folkgrupp och religiösa minoriteter.  

   Flickans berättelse om framtiden är en dystopi utifrån Lyman Tower Sargents 

definition ”a non-existent society described in considerable detail and normally 

located in time and space that the author intended a contemporaneous reader to view 

as considerable worse than the society in which the reader lived.”42 Berättelsen 

innehåller många klassiska drag från litterära dystopier eller för den delen fascistiska 

diktaturer: åsiktsregistrering, angiveri, förtryck, indoktrinering, läger för 

oliktänkande, förbjudna böcker, medicinska experiment på människor som inte längre 

betraktas som människor. Läsaren kan dra paralleller till tendenser i vårt samhälle; 

nationalistiska strömningar, rasism och medborgargarden.43 Men också till historiska 

 
41 Peter Fitting. “Unmasking the Real? Critique and Utopia in Recent SF films”. I Dark Horizons: Science 

Fiction and the Dystopian Imagination. Raffaella Baccolini och Tom Moylan (red.), New York: Routledge, 2003, 

156. 
42 Sargent. “The Three Faces of Utopianism Revisited”., 9. 

43 Jenny Höglund. ”När rasismen vunnit”. Aftonbladet, 2017-03-20.  

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit (Hämtad 2019-05-19) 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit
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diktaturer som nazisternas Tyskland.44 I analysen av Flickans berättelse refereras till 

Sverige, svenskar, svenskhet och svenska värderingar utifrån synen på dessa i 

Flickans framtidssamhälle. 

 

5.1 Det hegemoniska narrativet och den svenska identiteten 

   I Flickans berättelse framträder ett hegemoniskt narrativ – det framtida Sveriges 

verklighetsbeskrivning och sociala struktur – en berättelse om hur svenskarna varit 

för ”goda” vilket ledde fram till terrordådet i Hondos seriebutik. En parallell kan dras 

till flyktingkrisen 2015 då Sverige till slut stängde gränserna efter debatten om att 

Sverige haft en alltför generös flyktingpolitik. I Flickans framtidssamhälle har nya 

lagar – februarilagarna – införts för att förhindra nya terrorattacker. Enligt dessa 

måste alla invånare två gånger om året skriva under ett medborgarkontrakt av 

svenska värderingar för att få behålla sina medborgerliga rättigheter. Vilket kan ses 

som en kritik av samtidens diskussion om krav på språk- och samhällskunskaper för 

att asylsökande ska få bidrag och permanenta uppehållstillstånd. Februarilagarna kan 

också ses som en kritik av Patriot Act, Stockholmsprogrammet och andra lagar som i 

kriget mot terrorism framförallt beskär muslimer och icke-västerländska medborgares 

rättigheter. I Flickans framtidssamhälle föregås signerandet av medborgarkontraktet 

av intensiv propaganda där filmen från terrorattacken visas på skärmar i det 

offentliga rummet, med sluttexten: ”Allting kunde ha varit annorlunda.” (s. 33) 

Medborgarna blir matade med berättelsen om hur svenskarna varit för tillåtande 

gentemot osvenska värderingar. Därför är också Koranen förbjuden i sin ursprungliga 

form och tillåts enbart i en försvenskad version. Lagarna förbjuder också kosher och 

halalkött, religiösa symboler och kläder. Alla medborgare betraktas inte längre som 

svenskar, till exempel muslimer. De som inte skriver under medborgarkontraktet 

betraktas som sverigefiender, fråntas alla rättigheter och sätts i läger som 

Kaningården – ett före detta miljonprogramsområde – där de ska omprogrammeras 

genom undervisning i svenska värderingar. Genom det hegemoniska narrativet i 

Flickans berättelse visas så en uppförstorad spegel av normer och tendenser i 

samtiden som romanen vill belysa och varna för. 

   De svenska värderingarna i medborgarskapskontraktet och den nationella svenska 

identiteten i Flickans framtidssamhälle byggs således upp kring vad de inte är – 

muslimska och judiska. Skapandet av den nationella identiteten i berättelsen stämmer 

väl överens med Sara Ahmeds tankar i Strange Encounters: Embodied Others in Post-

Coloniality (2000)45 där hon med stöd av bland annat Robin Cohens tankar i Frontiers of 

identity (1994)46 argumenterar för att ”national identity is produced through the 

differentiation between familiar and strange” och att den ständigt omskapas i 

förhållande till främlingen, utlänningen och den andre; rent av kräver denne för att 

existera.47 Det vill säga att byggandet av en nation och en nationell identitet ”requires 

some-body or some-where to not-be in order for it to be.” På samma sätt som Edward 

 
44 Eva Ström. ”En episk varning”. Helsingborgs Dagblad, 2017-03-20, 14. blob:https://artikelsok-ip-btj-

se.proxybib.miun.se/794aac70-4c79-4502-b907-2bfe99a66432 (Hämtad 2019-05-19) 
45 Sara Ahmed. Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality. London: Routledge, 2000, E-bok. 
46 Robin Cohen. Frontiers of identity: the British and the others, London: Longman, 1994. 
47 Ahmed. Strange Encounters, 99f.  

blob:https://artikelsok-ip-btj-se.proxybib.miun.se/794aac70-4c79-4502-b907-2bfe99a66432
blob:https://artikelsok-ip-btj-se.proxybib.miun.se/794aac70-4c79-4502-b907-2bfe99a66432
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Said i Orientalism (1978) 48 menade att Europa byggde sin självbild genom att se sig 

som motsatsen till Orienten.49 För Sara Ahmed finns dock skillnaden även innanför 

gränserna: 

What I want to suggest in contrast is that the definition of the nation as a space, 

body, or house requires the proximity of ‘strangers’ within that space, whether 

or not that proximity is deemed threatening (monoculturalism) or is welcomed 

(multiculturalism).50 

Den svenska identiteten, som den gestaltas i romanen, byggs upp genom att skapa 

fiender, ”strangers” inuti landet. Enligt det framställda hegemoniska narrativet i De 

kommer är muslimer och judar i grunden främlingar med osvenska värderingar; trots 

det ser svenskarna Sverige som ”enda landet i världen där det inte fanns rasism.” (s. 

53) De stränga februarilagarna med de svenska värderingarna måste försvaras för att 

undvika nya terrordåd. Denna självbild kan jämföras med Ahmeds analys av 

Australiens självbild i Strange encounters sådan den framträder i dokumentet National 

Agenda for Multicultural Australia (1989).51 Hon finner att synen på det mångkulturella 

samhället bara gäller utseende och kultur som någonting som individen har inte är.52 

När det kommer till värderingar och att vara australiensare är det, menar Ahmed, 

västerländska värderingar som definierar normen. Detta går att jämföra med hur 

religiös identitet betraktas i Flickans framtidssamhälle där Koranen tillåts, men bara i 

en försvenskad reviderad version. Gestaltningen av svenskarnas syn på religiösa 

minoriteter i Flickans framtidssamhälle och deras självbild – att Sverige inte är 

rasistiskt – kan således genom cognitive estrangement ses som en kritik av det 

samtida Sveriges självbild som ett icke-rasistiskt land med religionsfrihet.  

   Framtidssamhället som Johannes Anyuru beskriver är alltså, med Lyman Tower 

Sargent ord ”betydligt sämre” (min översättning) än vårt nutida, och genom sin 

tillspetsade version av det samtida samhällsklimatet kritiseras dessa tendenser och 

varnar för vilket samhälle de i förlängningen leder till – med Raffaella Baccolinis 

ord ”warning us for the terrible sociopolitical tendencies that could, if continued, turn 

our contemporary world into the iron cages portrayed in the realm of utopia´s 

underside.”53 I dystopin skapas alltså det Darko Suvin kallar cognitive estrangement – 

vårt samhälle främmandegörs så att vi får syn på det. Som Suvin uttrycker det: ”we 

transport ourselves to the other world (estrangement) so that we can better think about 

this one (cognition).”54 

 

5.2 Mot-narrativ, språk, minne 

   I De kommer lever Flickan och hennes föräldrar till en början ett ganska vanligt liv; 

Flickan går i skolan och hennes föräldrar undertecknar medborgarkontraktet. De gör 

inget motstånd mot förtrycket. Flickan är vad Darko Suvin i Metamorphoses of Science 

 
48 Edward W. Said. Orientalism. London: Penguin Books, 2003, 1f. 
49 Ahmed. Strange Encounters, 99. 
50 Ibid, 100. 
51 Office of Multicultural Affairs Australia. National Agenda for a Multicultural Australia: Sharing our Future. 

Canberra: Australian Govt. Pub. Service, 1989. 
52 Ahmed. Strange Encounters, 105-106. 
53 Baccolini och Moylan (red.). Dark Horizons, 1f. 
54 Suvin. Metamorphoses of Science Fiction, xxi.  
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Fiction kallar ”a native of elsewhere/elsewhen”.55 För läsaren framstår samhället 

förskräckligt, men för Flickan som är uppvuxen där – ”a native” – är det framtida 

samhällets värderingar det normala. Hon har inget att jämföra med. Hon accepterar 

de svenska normerna – den hegemoniska ordningen - men är dock aldrig helt 

övertygad om svenskarnas verklighetsbeskrivning. Hon känner sig alienerad, men till 

en början försöker hon passa in:  

Jag tänkte på ord den vintern. Svensk, till exempel. Du var svensk om 

svenskarna tyckte att du var svensk, det var det vi lärde oss på 

värdegrundslektionerna. Jag var inte svensk eftersom jag var muslim och så. 

Men vem var egentligen den första svensken, som bestämt att de andra var 

svenskar? Han fanns inte, och där han borde stå fanns ett hålrum, ett hål inne i 

ordet svensk. (s. 42) 

I romanens början accepterar Flickan att hon som muslim inte är svensk. Hon 

accepterar det hegemoniska narrativet, men hon börjar ifrågasätta vem som har 

bestämt definitionen av ordet svensk. Det är således genom språket romanens mot-

narrativ utvecklas. Flickan upplever en tomhet i språket: ”’Den fanns inuti orden, och 

gjorde så att det inte längre var skillnad på sånt som det skulle vara skillnad på. Yani 

en muslim och en terrorist. Eller en sjuksköterska och en väktare.” (s. 78) Flickans 

funderingar tyder på ett visst mått av motstånd och ifrågasättande av normerna i det 

framtida samhället och kan, om vi följer Suvin, även ses som en kritik mot semantiska 

förskjutningar i språket i dagens samhälle.  

   Mot-narrativet utvecklas ytterligare när Flickan får reda på att hennes pappa 

tidigare har gett ut böcker, vilket hennes föräldrar har hemlighållit. Hon börjar förstå 

att det har funnits en tid före februarilagarna när hennes pappa varit författare och 

betraktats som svensk. Att han har kritiserat det nya Sverige, men blivit refuserad; 

samhället har tystat honom. Enligt Tom Moylan i Scraps on Untainted Sky är 

protagonisten i dystopier ”generally prohibited from using language” 56 och Raffaella 

Baccolini menar i en artikel i Le trasformazioni del narrare att när protagonisten väl 

använder språket har orden tappat sin mening eller endast blivit ett 

propagandaredskap.57 Men pappan bryter mot den hegemoniska ordningen när han 

tar med Flickan till en poesiuppläsning där hon blir presenterad för hans vänner från 

förr: 

och jag förstod att de hörde till pappas tidigare liv, när han hade gett ut böcker 

och kanske varit svensk.(---) Han läste en dikt om stenar som smälte eftersom 

de bar på ett ljus som han liknade vid sharia, lagen, och publiken skruvade 

ängsligt på sig och många gjorde besvikna grimaser när han sa det arabiska 

ordet. (s. 42f) 

Flickans pappa har blivit refuserad, förlorat sitt språk och valt att inte berätta för 

Flickan om hur det var före terrorattacken. Han gestaltas till en början som en bruten, 

ängslig och inåtvänd man, men detta ändras genom att han väljer att visa upp sitt 

tidigare liv och läsa dikten om sharia som han vet är betraktad som osvenskt. Detta 

 
55 Suvin. Metamorphoses of Science Fiction 88. 
56 Moylan. Scraps on Untainted Sky, 149. 
57 Raffaella Boccolini. “‘It's not in the womb the damage is done': Memory, Desire and the Construction of 

Gender in Katharine Burdekin's Swastika Night”. I Le trasformazioni del narrare. E. Siciliani, A. Cecere, V. 

Intonti, A. Sportelli (ed.), 293-309. Fasano di Brindisi: Schena, 1995. 295. 
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hjälper också Flickan att förstå att en annan ordning är möjlig och hennes karaktär 

utvecklas från att vara en icke-ifrågasättande ”native of elsewhere” till att blir en del 

av romanens mot-narrativ. Tom Moylan skriver i Scraps on Untainted Sky: 

An important result of the reappropriation of language by the dystopian misfits 

and rebels is the reconstitution of empowering memory. With the past 

supressed and present reduced to the emirica of daily life, dystopian subject 

usually lose all recollection of the way things were before the new order, but by 

regaining language they also recover the ability to draw on the alternative 

truths of the past and ”speak back” to hegemonic power.58   

I romanens början är Flickans familj förtryckta genom språket; de lever sina liv i nuet 

utan minnen från livet innan ”den nya ordningen” (min översättning). Men språket 

som varit ett maktmedel för den svenska regimen att förtrycka muslimer, blir nu 

istället ett medel för Flickan att börja ifrågasätta den hegemoniska ordningen och för 

Flickans pappa att ”tala emot” och göra motstånd. Det handlar alltså om språk, men 

också om minne och historieskrivning. Flickans föräldrar har – kanske för att skydda 

henne – inte berättat sin version av historien. De har låtit henne växa upp med 

svenskarnas historieskrivning. Den svenska identiteten har i Flickans 

framtidssamhälle som visats tidigare byggts upp kring föreställningen att terrordåden 

inträffade för att svenskarna var för goda förr i tiden – det vill säga för toleranta mot 

andra värderingar och religioner. Februarilagarnas förtryck av muslimer rättfärdigas 

genom propaganda: 

Skärmen blev svart, det stod att allting kunde ha varit annorlunda, att om 

svenskarna bara inte hade varit så goda, hade Hondos aldrig hänt. Filmen 

började om. Amin plockade fram kniven, fällde ut bladet. (s. 110) 

Det hegemoniska narrativet om den nationella identiteten formas genom ett noggrant 

urval av vilka berättelser som ska framhållas och vilka som ska glömmas. 

Svenskarnas nationalitetsskapande i romanen kan förstås med hjälp av de principer 

Ania Loomba beskriver i Colonialism/Postcolonialism (1998) utifrån Ernest Renan’s 

tankar i What Is a Nation? från 1882:59  

A national ‘memory’ is also the subject of Ernest Renan’s 1882 essay ‘What is a 

Nation?’, which remains a foundational text on the subject. ‘A nation is a soul, a 

spiritual principle’, Renan says, and of all its cults ‘that of the ancestors is the 

most legitimate, for the ancestors have made us what we are. A heroic past, 

great men, glory...this is the social capital upon which one bases a national 

idea’ (1990: 19). Renan is emphatic, too, that ‘forgetting...is a crucial factor in the 

creation of a nation’ (1990: 11; emphasis added). Thus, forging a collective 

identity involves careful selection from past histories.60 

   Svenskarna formar sammanfattningsvis historien om sig själva och sin nationella 

identitet i Flickans framtidssamhälle genom att välja de bort berättelsen om det 

mångkulturella Sveriges positiva sidor. Flickan som förut bara har haft tillgång till 

svenskarnas historieskrivning, får vid poesiuppläsningen en inblick i hur samhället 

såg ut innan attacken och kan därmed börja ifrågasätta den hegemoniska ordningen. 

 
58 Moylan. Scraps on Untainted Sky, 149. 
59 Ernest Renan. What Is a Nation? and Other Political Writings. New York: Columbia University Press, 2018. 
60 Ania Loomba. Colonialism/Postcolonialism. 3. ed. London: Routledge, Taylor and Francis Group, 2015, 163f. 

E-bok.  
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På så sätt utvecklas motståndet – mot-narrativet – i romanen och därmed, i enlighet 

med dystopins genrekonventioner, kritiken mot liknande tendenser i samtiden. 

Dystopin skildrar så svenskarnas nationella identitet som en extrem variant av 

nationalistiska strömningar i dagens samhällsklimat. 

   I och med att det blir allt svårare för Flickans familj att leva ett normalt liv växer 

deras motstånd mot det framtida samhällets normer. Medborgargarden – så kallade 

Riddarhjärtan – trakasserar muslimer och utför kontroller för att hitta sverigefiender. 

Vilket kan ses som en kritik mot Sveriges tillfälliga identitetskontroller som infördes 

vid gränserna efter flyktingkrisen 2015. Det går också att som Jenny Höglund i sin 

recension ”När rasismen vunnit” i Aftonbladet dra paralleller till ”rörelser som Soldiers 

of Odin”61 i vår samtid. Skillnaden är att i Flickans framtidssamhälle är 

medborgargarderna sanktionerade genom februarilagarna. Flickan berättar för 

Poeten: 

I min tid kunde en ladda ner en app som kontrollerade ditt passnummer mot 

ett register över sverigefiender, och enligt februarilagarna fick alla medborgare 

göra kontroller på varandra, och dessutom fanns det olika mobilspel som gick 

ut på att en skulle rapportera sverigefiender, så vi som inte var svenskar hade 

alltid passen på oss, så det var inga problem egentligen. (s. 45) (Min kursivering.) 

Flickan anpassar sig, men hennes vän Liat står upp mot männen som kallar sig 

Riddarhjärtan: ”’Vi genomför ett medborgarförhör’, sa en av männen (…) ’Vi har rätt 

enligt februarilagarna att förhöra misstänkta sverigefiender.’ (…)’Då kan jag förhöra 

dig i så fall’, sa Liat, för jag är också medborgare.’” (s. 55) Liats karaktär är en del av 

romanens mot-narrativ som ser igenom dubbelmoralen och försöker protestera. Även 

Flickans mamma kritiserar svenskarnas normer. Hon vill inte skriva under 

medborgarkontraktet och försöker övertala Flickans pappa att de ska fly till Algeriet.  

”De delar in människor i vänner och fiender.” 

”Det är värre än så”, sa mamma. Jag hörde ofta något i hennes och pappas 

röster när de samtalade i köket på kvällarna: en pulserande skräck under 

orden.  

”De delar in oss i människor och djur.” (s. 48) 

Flickans mamma väljer tillslut att inte skriva under medborgarkontraktet. Hon gör 

ingen revolution, men vägrar följa det svenskarnas normer: 

Hon satt vid köksbordet och klippte sönder sina kontokort. (…) Jag visste att 

hon klippte sönder korten för att hon hade vägrat signera 

medborgarkontraktet: den som blev sverigefiende fick sina konton frysta 

samtidigt som den blev av med sitt medborgarskap (s. 56) 

Hennes karaktär går således emot det framtida samhällets hegemoniska ordning och 

kritiserar därmed, genom cognitive estrangement, även samtidens indelning av 

människor i vi och dom.  

   Familjen planerar att fly till Algeriet, men när de ska fly släpps en atombomb i 

Algeriet och de måste stanna i Sverige. Mammans motstånd är brutet; när hon inte 

kan fly ger hon upp, blir deprimerad och dör under oklara omständigheter. Efter 

moderns död vägrar även Flickans pappa att skriva under medborgarkontraktet och 

 
61 Höglund. ”När rasismen vunnit”, https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-

rasismen-vunnit 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit
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de blir placerade i Kaningården för omprogrammering. Flickan väljer dock att rymma 

från Kaningården, hon gör motstånd, men blir infångad och satt i Hus T. Där blir hon 

utsatt för medicinska experiment som leder till hennes död.  

   Flickan och hennes föräldrar gör motstånd och skapar ett mot-narrativ, men det 

hegemoniska narrativet vinner. I det framtida samhället finns ingen möjlighet till 

förändring, som i klassiska dystopier som George Orwell’s 1984 (1950)62 och Aldous 

Huxley’s Du nya sköna värld (1932)63 är allt motstånd lönlöst. Raffaella Baccolini skriver 

i Critical Insights: Dystopia att motståndet i klassiska dystopier till slut alltid 

krossas: ”Classical dystopias, in fact, invariably end with the victory of the totalitarian 

state over the individual, and if hope is maintained at some level in these works, it is 

only possible outside the story”.64 (Min kursivering.) Flickans berättelse kan således 

betraktas som en klassisk dystopi; hon dör och regimen lever vidare. 

Framtidsskildringen innehåller inget hopp utan skall endast fungera som en varning. 

Hoppet finns endast i Flickans tidsresa, när hon dör i Hus T och hennes medvetande 

reser bakåt genom tiden med uppdrag att förhindra terrordådet – det vill säga utanför 

berättelsen om det framtida samhället. Här finns en öppning, fast även när Flickans 

medvetande har ”rest” till Poetens samtid för att förhindra framväxten av det 

framtida mardrömssamhället köper hon det hegemoniska narrativet och den framtida 

regimens budskap att ”[a]llting kunde ha varit annorlunda” (s. 33) om inte 

terrorattentatet utförts. Flickans karaktär är fortfarande till viss del ”a native” i det 

framtida samhället; för henne är skulden enbart terroristernas. Om hon förhindrar 

terrorbrottet så undanröjer hon anledningen till förtrycket av muslimer och därmed 

framväxten av mardrömssamhället. Men Flickan tar med sig kampen – mot-narrativet 

– till Poetens samtid. När han kommer i kontakt med Flickans berättelse ifrågasätter 

han hennes analys av orsakerna bakom diktaturens framväxt. Eftersom han inte är 

uppväxt med det framtida samhällets normer och inte blivit utsatt för dess 

propaganda har han lättare att se igenom det hegemoniska narrativet. Jag kommer att 

återkomma till Poetens roll som uttolkare av Flickans berättelse senare i uppsatsen.  

 

5.3 Det koloniala tillståndet, utanförskap och identitet 

   Det hegemoniska narrativet och mot-narrativet i Flickans berättelse kan också ses 

som en metafor för samtidens postkoloniala strukturer. På samma sätt som Flickans 

uppfattning om sin identitet och världen rör sig från det hegemoniska narrativet till 

mot-narrativet kan man ur ett postkolonialt perspektiv se den hegemoniska 

ordningen i dystopin som en kolonial diskurs. Flickan befinner sig i det koloniala 

tillståndet – ett tillstånd som enligt Frantz Fanon och Homi Bahba utmärks av 

hybriditet, ambivalens och ångest.65 Flickans uppfattning av sig själv i förhållandet till 

 
62 George Orwell. Nittonhundraåttiofyra. Stockholm: Bonnier, 1950. 
63 Aldous Huxley. Du sköna nya värld. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1932. 
64 Raffaella Baccolini. ”Ursula K. Le Guin’s Critical Dystopias”. I Critical Insights: Dystopia, Keith M. Booker 

(red.). 2012, 38f. 
65 Ania Loomba. Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. Stockholm: Tankekraft, 2006, 

178. 

”Bahba går tillbaka till Fanon för att hävda att liminalitet och hybriditet är ofrånkomliga inslag i ”det” 

koloniala tillståndet. Enligt Fanon uppstår ett psykiskt trauma när det koloniserade subjektet inser att han 

varken kan tillägna sig den vithet som han uppfostrats till att älska eller bli av med den svarthet som han 
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det svenska samhället sker från ett utifrånperspektiv, där hon ser sig som den andra 

och svensken som den Andra med postkolonial terminologi.66 Flickan känner sig 

kluven; är ambivalent i sitt förhållande till svenskarna, vilket Homi Bhaba menar 

karaktäriserar förhållandet mellan den koloniserande och den koloniserade.67 Hon 

berättar för Poeten: 

Över min uppväxt vilade en dubbelhet, en känsla av att jag kanske var en 

annan än den jag trodde. Jag minns att jag ville byta namn till Hedvig eller 

Elsa, namn som jag tyckte hörde till jorden under mina fötter och himlens 

blåhet över mig. (s. 35-36) 

   Flickan ifrågasätter mer och mer svenskarnas normer och befinner sig på tröskeln 

mellan acceptans av det hegemoniska narrativet och mot-narrativet, eller med 

postkolonial terminologi vad Bahba kallar the liminal space mellan kolonial diskurs och 

en ny icke-kolonial identitet.68 Till att börja med vill hon passa in istället för att 

revoltera. Hon gör ett Sensogramkonto där hon låtsas vara svensk: 

Den kvällen skapade jag ett konto på sensogram, som var en app, typ som det 

där Facebook som ni har i er tid.(---) Bläddrade efter en snygg selfie, ångrade 

mig och sökte efter en bild på en svensk tjej istället. Tog inte den mest 

överdrivna, typ ingen blondin med flätor och folkdräkt som vissa politiker 

hade i riksdagen. En svensk bara. Första gången jag berättar detta. Jag låtsades 

ha ett annat ansikte. (s. 41) 

Istället för att försöka förändra samhällets syn vill hon förändra sig själv. Hon 

bokstavligt talat gömmer sig bakom vad Frantz Fanon69 skulle kalla en ”vit mask”. 70 

Flickan berättar svenskarnas skämthistorier om muslimer för att skapa ett avstånd 

till ”sverigefienderna” men kanske också för att hon egentligen vill ifrågasätta 

stereotyperna. ”Ibland berättade jag skämten om muslimer själv, för Liat eller en 

klunga jämnåriga utanför gallerian, för att skapa ett avstånd mellan mig själv och 

bilderna, visa att jag var annorlunda än Amin.” (s. 39f) Flickan härmar svenskarna, 

vad som enligt postkolonial teori kallas mimicry.71 Ania Loomba skriver: “If in 

 
lärt sig förakta. Bahbha förstärker denna tankegång och slår fast att koloniala identiteter alltid involverar 

instabilitet och ångest.” 
66 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin. Post-Colonial Studies: The Key Concepts. (2nd ed.). Taylor & 

Francis Ltd - M.U.A., 2007, 155. E-bok. 
67 Ashcroft, Griffiths och Tiffin. Post-Colonial Studies, 10. 
68 Ibid, 117f. 

“The importance of the liminal for post-colonial theory is precisely its usefulness for describing an ‘in-

between’ space in which strategies for personal or communal self-hood may be elaborated, a region in 

which there is a continual process of movement and interchange between different states. For instance, the 

colonized subject may dwell in the liminal space between colonial discourse and the assumption of a new 

‘non-colonial’ identity. But such identifications is never simply a movement from one identity to another, it 

is a constant process of engagement, contestation and appropriation.” 
69 Frantz Fanon. Svart hud, vita masker. Daidalos, Göteborg, 1997. 
70 Loomba. Colonialism/postcolonialism, 144. 

Fanons tankar med Ania Loombas ord: “For the black subject however, the white serves to define 

everything that is desirable, everything that the self desires. (…) (1967:138) Therefore, blackness confirms 

the white self, but whiteness empties the black subject. (…) For the ‘Negro’, racial identity overrides every 

other aspect of existens. (…) The black person attempts to cope by adopting white masks that will somehow 

make the fact of his blackness vanish (…) (1967: 152)”  
71 Ashcroft, Griffiths och Tiffin. Post-Colonial Studies, 124f. 

Mimicry “has come to describe the ambivalent relationship between colonizer and colonized. When the 

colonized discourse encourages the colonized subject to ‘mimic’ the colonizer, by adopting the colonizer’s 
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Fanon’s writings colonial authority works by inviting black subjects to mimic white 

culture, in Bhabha’s work such an invitation itself undercuts colonial hegemony.”72 

Flickans svenska vänner vet inte riktigt hur de ska reagera när hon berättar skämten 

om muslimer och hon skapar därmed en osäkerhet kring skämten – ironiserar hon 

över dem? 

   Svenskarnas ifrågasättande av och misstänksamhet mot hennes muslimska identitet 

gör att hon själv ifrågasätter den. På en fest dricker hon alkohol men kräks ”upp en 

genomskinlig sörja som plaskade ut över mina fötter och någon skrek äckliga muslim, 

lär dig fucking dricka. (…) Tvingar din pappa dig att bära så där vida byxor eller 

väljer du själv? Tycker du att en ska få rösta om en har osvenska värderingar?” (s. 36)  

   Flickans karaktär går från att försöka härma en svensk identitet till att försöka skapa 

en egen identitet som muslim. När hon tillslut sätts i fånglägret i Kaningården 

försöker hon bryta mot svenskarnas syn på henne. Hon försöker inte längre låtsas 

vara svensk utan börjar umgås med en grupp sufiska kvinnor: 

Jag började härma deras tal och deras blygsamma sätt att hålla handen framför 

munnen när de skrattade. (…) de tillhörde en grupp som trodde att befrielsen 

skulle komma om muslimerna övergav dunya, yani den här världen som ändå 

inte är helt verklig. Typ sufier, som mamma. (s. 105) 

Flickan dras till de sufiska kvinnorna, men också till Martyren Amin Heliga Krigare 

Brigad (sic.) de unga män i Kaningården som hyllar Amin och terrordådet. För henne 

är det de två alternativ som står till buds för att skapa en identitet bortom den svenska 

– from sufier eller våldsbejakande islamist. Flickans identitetsproblem – hennes 

utanförskap då hon som muslim inte betraktas som svensk, hennes försök att härma 

sig till en svensk identitet genom mimicry, hennes vilja att anpassa sig till den 

hegemoniska ordningen, hennes alienation på tröskeln mellan en kolonial och en icke-

kolonial identitet – kan ses som en kritik av det svenska samhällets syn på muslimer 

idag genom dystopins cognitive estrangement-funktion att främmandegöra för att 

belysa problem i samtiden. Denna kritik kommer avhandlas ytterligare i avsnittet om 

självreflexivitet. 

 

5.4 Kaningården, förorten och yttrandefrihet 

   Romanens skildring av Kaningården där sverigefienderna hålls fångna för 

omprogrammering kan ses som en vinklad version av samtidens syn på förortens 

miljonprogramsområden: 

Det som hade hänt i den värld jag kommer ifrån var att det hade varit kaos i 

Kaningården, skjutningar och bilbränder och sånt, balagan, och många av 

huset var dessutom förstörda av mögel, så till slut tömde politikerna området 

på folk och byggnaderna stod tomma, och då började ett företag sätta 

 
cultural habits, assumptions, institutions and values, the result is never a simple reproduction of those 

traits. Rather, the result is a ‘blurred copy’ of the colonizer that can be quite threatening. This is because 

mimicry is never very far from mockery since it can appear to parody whatever it mimics. Mimicry 

therefore locates a crack in the certainty of colonial dominance, an uncertainty in its control of the behavior 

of the colonized.” 
72 Loomba. Colonialism/postcolonialism, 175. 
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flyktingar i dem och när flyktingarna utvisades blev det en av platserna där 

sverigefiender hamnade. (s. 44f) 

Även här framförs samhällskritik genom att rikta förstoringsglaset mot samtidens 

segregation, försummandet av underhåll i miljonprogrammen, handfallenheten mot 

skjutningar och negligeringen av människor i förorten. Människorna i förorten är de 

andra, de som inte passar i den hegemoniska ordningen och genom att förvandla 

förorten till ett fängelse där sverigefiender hålls instängda för omprogrammering 

förstärks symboliken av samhällets syn på människorna i förorten idag. Evelina 

Stenbeck menar i sin analys i Poesi som politik att i ”Det är bara gudarna som är nya är 

förorten ett exempel på en hemvist som befinner sig i en kolonial relation till det 

övriga samhället”73 och att förorten ”tjänar som en projektionsyta åt ett 

maktförhållande som innefattar både de som genom en symbolisk gränsdragning 

befinner sig innanför och de som står utanför hegemonins gräns.”74 I De kommer är den 

symboliska gränsdragningen markerad med konkret taggtråd. 

   Svenskarnas förhållande till sverigefienderna i Kaningården är med 

postkolonialistiskt språkbruk ambivalent; de både förtrycker och försöker “hjälpa” 

och utbilda dem.75 Flickan berättar att hon kom: 

att tänka på mannen som hade blivit svald av en jättefisk i Koranen, och sen 

satt fast där. Jag tänkte att vi var i magen på Sverige. Varje dag hade vi 

lektioner i Hus K (…) [lärarna] pratade om att män måste byta blöjor och 

dammsuga, och nästa gång satte en av väktarna på en tecknad film om hur 

barn blir till (…) Lärarna kallade sig för demokrati-entreprenörer och 

yttrandefrihetscoacher och samtalsaktivister. (s. 82) 

En gestaltning av gamla koloniala mönster att förtrycka under förevändningen att 

hjälpa, lära, uppfostra och civilisera de kolonialiserade för att de ska passa in i den 

koloniala diskursen, den hegemoniska ordningen. Skildringen av Kaningården kan 

också ses som en kritik mot Migrationsverkets förvar och samtidens diskussioner om 

krav på språktest och samhällskunskapsutbildning för asylsökande.  

   Kritiken är också riktad mot samtidens yttrandefrihetsdebatt. I dystopin ställs frågan 

om gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp till sin spets – vad Jenny 

Höglund i sin recension i Aftonbladet kallar ”yttrandefrihetsfetischism”.76 Rasistisk 

konst uppmuntras och bejakas i yttrandefrihetens och den konstnärliga frihetens 

namn: 

 
73 Stenbeck. Poesi som politik, 56. 

Stenbeck bygger sitt resonemang utfrån Frantz Fanons teorier i Jordens fördömda och Urban Ericsson, Irene 

Molina och Per-Markku Ristilammis Miljonprogram och media: föreställningar om människor och förorter, 

Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2002. 
74 Stenbeck. Poesi som politik, 53f. 

Stenbeck bygger sitt resonemang utfrån Frantz Fanons teorier i Jordens fördömda och Urban Ericsson, Irene 

Molina och Per-Markku Ristilammis Miljonprogram och media: föreställningar om människor och förorter, 

Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2002. 
75 Ashcroft, Griffiths och Tiffin. Post-Colonial Studies, 10. 

“Ambivalence also characterizes the way in which colonial discourse relates to the colonized subject, for it 

may be both exploitative and nurturing, or represent itself as nurturing, at the same time.” 
76 Höglund. ”När rasismen vunnit”. https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-

rasismen-vunnit 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit
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Läraren började mala på om sin yttrandefrihet och det dära, rätten att häda, och 

visade oss planscher med Göran Lobergs teckningar (…) Sen delade han ut 

papper och pennor och bad oss rita egna teckningar. Sa att det var en möjlighet 

att bryta en psykologisk låsning. Pappa ritade en svart man med tjocka 

ballongläppar och kolsvart hud. (…) Efter ett tag förstod jag att alla ritade av 

Göran Lobergs bilder för att inte få sina säkerhetsklasser höjda, så jag gjorde 

samma sak själv. (s. 83) 

De fångna böjer sig för att inte råka illa ut, men ingen ”omvänds” på riktigt. Liats 

pappa som också hålls fången i Kaningården säger: 

”Du vet vad de där lektionerna handlar om, eller hur?” sa Liats pappa. (---)  

”Det handlar om att göra vissa människor till såna som det går att säga 

vadsomhelst till.”  

”Varför då?”  

”Därför att då går det också att göra vadsomhelst mot oss.” (s. 88) 

Karikatyrerna av svarta och av muslimer och deras religion som sverigefienderna 

tvingas rita, för tankarna till nazismens propaganda mot judar under 1900-talets första 

hälft. Romanen vill visa att denna konstsyn leder till en avhumanisering av muslimen, 

av främlingen, av den andre. Den kritiserar i första hand förlöjligandet av muslimer, 

inte hädandet av islam. Som Liats pappa menar att om man kan säga vad som helst 

till muslimer – kan man också göra vad som helst mot dem. Vilket i förlängningen 

också kan inbegripa att om man kan avbilda muslimer hur som helst – leder även 

detta till en avhumanisering. Genom dystopins främmandegörande funktion 

cognitive estrangement – att belysa problem i samtiden genom att förstora och 

förvränga dessa tendenser och förlägga dem i framtiden – kan paralleller dras mellan 

konstsynen i teckningslektionernas i Hus K och Lars Vilks Mohammedkarikatyrer.77 

Teckningslektionerna kan även ses som ett inlägg i rasismdebatten om till exempel 

Stina Wirséns pekböcker om den stereotypt framställda barnboksfiguren ”Lilla 

Hjärtat”.78  

   Sammanfattningsvis visar analysen att Anyurus dystopi kan läsas som en varning 

genom att tendenser i dagens samhälle främmandegörs – som till exempel 

nationalistiska strömningar, rasism, utanförskap, kolonialism och 

yttrandefrihetsfetischism. Dessa tendenser presenteras i romanens hegemoniska 

narrativ – ett narrativ som beskriver det framtida samhällets självbild som en satir 

över samtiden. Det hegemoniska narrativet ifrågasätts och kritiseras genom romanens 

mot-narrativ – ett motstånd som byggs upp genom karaktärernas utveckling. 

Analysen visar att Flickan i romanens början gestaltas som ”a native of elsewhere” – 

en person som accepterar och försöker anpassa sig till det framtida samhällets normer, 

men som känner sig mer och mer alienerad och genom språket börjar ifrågasätta den 

 
77 Therese Eriksson. ”Smärtsamt om de oönskade”. Västerbottens-Kuriren. 2017-11-09, 3.https://web-retriever-

info-

com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05081520171109486375A99AC54CC

E808C9428387914A0&serviceId=2 (Hämtad 2017-05-19) 
78 Johan Hellekant. ”Böcker med ’Lilla Hjärtat’ stoppas”. Svd. 2012-11-22. https://www.svd.se/lilla-hjartat-

stoppas-av-wirsen (Hämtad 2017-05-20) 

”Debatten om barnboksfiguren Lilla Hjärtat som en rasistisk stereotyp av svarta blev för mycket. Förlaget 

Bonnier Carlsen stoppar nu sex böcker. Bokhandlare, och även landets bibliotek informeras idag. Sex 

pekböcker stoppas på grund av rasismdebatten om hur svarta avbildas.” 

https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05081520171109486375A99AC54CCE808C9428387914A0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05081520171109486375A99AC54CCE808C9428387914A0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05081520171109486375A99AC54CCE808C9428387914A0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05081520171109486375A99AC54CCE808C9428387914A0&serviceId=2
https://www.svd.se/lilla-hjartat-stoppas-av-wirsen
https://www.svd.se/lilla-hjartat-stoppas-av-wirsen
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hegemoniska ordningen. Flickans karaktär utvecklas också genom att hennes 

pappa ”talar emot” regimen och ger henne en inblick i hur samhället såg ut före 

terrordådet. Vidare diskuterades även Flickans identitetsproblematik – hur Flickan till 

en början försöker anpassa sig, härma en svensk identitet för att passa in. Men hur 

hennes karaktär utvecklas och senare försöker skapa en egen identitet som muslim, 

vilket ur ett postkolonialt perspektiv kan ses som en utveckling från en kolonial 

identitet som den andra, till en icke-kolonial identitet.  

   Min analys visar dock att det hegemoniska narrativet vinner och mot-narrativet 

krossas genom att Flickan dör i berättelsen om framtiden, vilket förstärker romanens 

varnande funktion. Flickans berättelse kan därför betraktas som en klassisk dystopi. 

Motståndet överlever dock genom att Flickans medvetande skickas bakåt i tiden. Där 

tar hon kontakt med Poeten och ger honom anteckningarna om sitt liv i det framtida 

samhället. Eftersom Poeten inte har blivit utsatt för det framtida samhällets 

propaganda har han lättare att ifrågasätta det hegemoniska narrativet och fortsätta 

Flickans kamp. Poeten blir på så sätt själv en läsare av dystopin och en del av mot-

narrativet. Denna självreflekterande funktion kommer att diskuteras vidare i 

uppsatsens kommande avsnitt. 

6 Självreflexivitet – Poeten som läsare och 

den oscillerande feedback-loopen 
   Som visats i analysen av romanens trovärdighet kunde Poeten genom 

verklighetsförankrade förklaringsmodeller succesivt övertygas att tro på Flickans 

tidsresa. Därmed lades grunden för att läsaren ska acceptera skildringen av det 

framtida samhället. I uppsatsens andra del visades hur Flickans berättelse kan läsas 

som en varning genom att tendenser i dagens samhälle främmandegörs i dystopins 

hegemoniska narrativ. Vidare visades hur ett mot-narrativ växer fram som en reaktion 

mot förtrycket. I Flickans berättelse krossas dock mot-narrativet, men lever vidare 

genom att Flickan reser genom tiden och ger sin berättelse till Poeten. Därmed blir 

romanen självreflexiv vilket är ett utmärkande drag för den kritiska dystopin. 

   I sin analys av The Female Man av Joanna Russ79 (1975) i Scraps on Untainted Sky visar 

Tom Moylan att ”the point-of-view character, Lorimer can be read as a reader” (…) His 

characterological position is one that actual readers can follow at the level of manifest 

plot but also at the level of a self-reflexive rehearsal of the sf reading protocol.”80 Vad 

Tom Moylan menar med ”sf reading protocol” är sannolikt Darko Suvins begrepp 

cognitive estrangement och feedback oscillation. Suvin menar att science fiction skapar 

en pendelrörelse mellan texten, läsaren och samtiden som ger läsaren nya perspektiv 

på sin samtid. Han kallar det feedback oscillation. Denna pendelrörelse uppkommer av 

science fiction genrens tidigare nämnda främmandegörande effekt – cognitive 

estrangement.81 Suvin menar att ”[c]ognitive estrangement constitutes precisely this 

twofold move: we transport ourselves to the other world (estrangement) so that we can 

better think about this one (cognition)."82 

 
79 Johanna Russ. The Female Man. London: Women's Press, 1985. 
80 Moylan. Scraps on Untainted Sky, 19. 
81 Suvin. Metamorphoses of Science Fiction, xviii. 
82 Ibid, xxi. 
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   De kommer är självreflekterande genom Poeten, som ju bokstavligen är en läsare av 

Flickans berättelse. Han läser framtidsskildringen och – som avhandlats i uppsatsens 

första del – undersöker dess trovärdighet, men han börjar också ställa frågor om sin 

samtid. Han är likt Lorimer en reflekterande läsare, en mellanhand, en hjälp för 

läsaren att ställa frågor om hur dystopin fäster i läsarens samtid. På samma sätt som 

Moylan ser på Lorimer som en sf-läsare kan även Poeten sägas befinna sig i den 

oscillerande feedback-loopen (min översättning). Han är vad här kommer att kallas en 

oscillerande feedback-läsare: 

Jag hade kommit till Kaningården för att gå på fredagsbönen, men också för att 

mäta något i Tundraflickans berättelse. Ville hålla upp hennes antydningar om 

den här platsen mot de påtagliga tingens ljus och se vad som gav vika. (s. 37) 

   Poeten läser och börjar fråga sig vad det dystopiska samhällets förtryck har för 

orsaker i samtiden. Moylan jämför också protagonisten Lorimers funktion med en 

resenär i en utopi: ”much like a visitor in a literary utopia follows the travelogue of 

the utopian guide, but he also endeavors to grasp what is not being said.”83 I De 

kommer är Flickan Poetens guide till den andra världen – det framtida samhället. Hon 

blir en ögonöppnare som genom att presentera sin berättelse får Poeten att se sin värld 

i ett nytt ljus. Till en början väcker kontakten med Flickan och hennes berättelse rädsla 

hos Poeten. Som visats i uppsatsens första del kan han inte bara avfärda hennes 

historia som fantasier eller vanföreställningar. ”Något som hade att göra med flickan 

på kliniken, något som jag anade som ett eko eller en skugga, skrämde mig och fick 

mina händer att skaka.” (s. 32) Rädslan får Poeten att fundera och reflektera: ”[v]ille 

jag återvända till Tundra. (…) Vilken av alla mina frågor trodde jag att en inlåst, 

schizofren flicka kunde besvara.” (s. 49)  

 

6.1 Yttrandefrihetens gränser 
Det Flickans berättelse får Poeten att fundera över är bland annat konsten och 

yttrandefrihetens roll. Enligt det hegemoniska narrativet i dystopin är förklaringen 

bakom terrordåden att terroristerna inte accepterade Lobergs konst. Alla som inte 

accepterar den blir där betraktade som sverigefiender. Genom undervisning i 

yttrandefrihet försöker svenskarna bryta deras ”psykologisk låsning” mot satiriska 

bilder av Allah och Profeten. Ur terroristernas synvinkel är det istället Göran Lobergs 

och Christian Hondos skändning av islam som är orsaken till terrorbrottet. För att 

undersöka skuldfrågan och förstå orsakssammanhangen bakom Flickans berättelse 

intervjuar Poeten Christian Hondo, seriebutiksägaren, som beskriver sin syn på konst, 

yttrandefrihet och moral: 

”Könsorgan i svenska flaggans färger, kungahuset i underkläder. (…)  

”Rätt banalt, kan man tycka.” Jag vaggade huvudet från sida till sida i en halvt 

bekräftande nick.  

”De försökte bränna ner butiken”, sa han. ”Skinheads var det på den tiden.” 

(…)  

”Jag hatar inte människor. Jag vill skaka om deras föreställningar om världen. 

Deras antaganden om moral, om nationen. Om sig själva. Du har läst de Sade?” 

 
83 Moylan. Scraps on Untainted Sky, 22. 
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(…)  

”De ville döda mig”, sa han. ”Jag vill bara döda Gud.” (s. 69) 

Hondos konstsyn grundar sig på moraluppfattningen att högre värden egentligen inte 

existerar, att inget är tabu och att det är konstens uppgift att bryta ned dessa 

föreställningar. Poeten hjälper läsaren att ställa frågorna om sin samtid och dess 

konstsyn – genom den oscillerande feedback-loopen – och på så sätt fungerar 

romanen som en självreflekterande kritisk dystopi.  

   Som Jan-Olov Nyström skriver i sin recension ”Framtid utan hopp” i Norrbottens-

Kuriren riktar romanen läsarens blick mot terrorattacken i Paris 2015 då ”butiksägaren 

har det lätt förklädda namnen Christian Hondo, nästan som Charlie Hebdo.”84 Men 

namnet pekar även mot Harry Martinsons Aniara vilket Carita Bäckström 

uppmärksammar i artikeln ”Anyuru och Aniara” i Nya Argus: ”Serietidningsbutikens 

ägare heter Christian Hondo. Aniara kommer ur kurs efter en nödgir för asteroiden 

Hondo (som också är namnet på den japanska ö där Hiroshima ligger).”85 I Aniara 

skriver Martinson: 

En nödgir för asteroiden Hondo/ 

(som härmed räknas upptäckt) tog oss ut ur kursen./ 

Vi missade på Mars, kom ur dess bana/ 

[…] 

När ringen dragit bort och rymden klarnat/ 

var ingen återvändo längre möjlig./ ”86 

Poeten skuldbelägger inte Hondo, men genom kopplingen till Aniara gör det. Då 

seriebutiksägaren är döpt efter asteroiden som krockade med Aniara – anledningen 

till att rymdskeppet störtar ut i tomheten – läggs skulden för framväxten av den 

fascistiska staten inte bara på terroristerna utan även på seriebutiksägaren. Romanen 

vill visa att tendenserna i vår samtid – Christian Hondos eller Charlie Hebdos 

konstsyn – i förlängningen leder till ”yttrandefrihetsfetischismen” i Flickans 

framtidssamhälle. Denna konstsyn delges därmed en del av ansvaret för terrorbrottet. 

Genom pendelrörelsen, jämförelsen mellan Flickans framtidssamhälle – den 

oscillerande feedbacken – och kopplingen till Martinsons asteroid framförs så 

samhällskritiken. 

   Poeten intervjuar även Göran Loberg, konstnären bakom serieteckningarna av 

Profeten. Poeten låter Loberg tala för sin sak utan att gå i replik. Läsaren får själv ta 

ställning till Lobergs uttalanden. Poeten vill ”inte nödvändigtvis … bli indragen i hans 

tankevärld.” (s. 119) Han känner viss sympati, men blir äcklad och sårad av Lobergs 

teckningar, fast har ändå seriemagasinet hemma. Det är alltså inte ett direkt 

avståndstagande mot karikatyrerna. Lobergs uttalande om att det numera 

är ”rasisterna som sköter den traditionella konstnärliga hanteringen’ (…) ’Det vill säga 

att det idag är rasisterna som utför provokationen som får folk i karnevalsstämning.’” 

(s. 118f) ser Poeten som ett uttalande fött ur sömnlöshet och snarare ett sätt att skapa 

 
84 Jan-Olov Nyström. ”Framtid utan hopp”. Norrbottens-Kuriren. 2017-03-22 https://web-retriever-info-

com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05732920170322b8c120f1ebaf2f7991

368d0c9684efbe&serviceId=2 (Hämtad 2017-05-19) 
85 Bäckström. ”Anyuru och Aniara”. http://www.kolumbus.fi/nya.argus/ 
86 Martinson. Aniara, 7. 

https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05732920170322b8c120f1ebaf2f7991368d0c9684efbe&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05732920170322b8c120f1ebaf2f7991368d0c9684efbe&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05732920170322b8c120f1ebaf2f7991368d0c9684efbe&serviceId=2
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avstånd till Poeten än en genomtänkt ståndpunkt. Vilket mattar av uttalandets udd; 

Poeten ser det som en provokation, snarare än en åsikt. 

   Poeten anklagar alltså inte Loberg för terrorbrotten. Han tycker synd om Loberg, 

ensam, sömnlös, utan hem och gemenskap. Poeten ”diskuterade yttrandefrihetens 

plats bland upplysningsidealen” (s. 119f) med Loberg, men utan att deklarera några 

ståndpunkter, inga svar till läsaren. Vidare får Loberg utveckla sin syn på kroppen, 

moralen och högre värden: 

”Vad tortyren gör”, sa han, ”är att visa upp kroppen på ett slags scen. Den 

visar att inget annat än kroppen spelar roll. Inte sant?” 

”’Kanske det”, sa jag, inte för att jag inte förstod resonemanget, utan för att jag 

inte nödvändigtvis ville bli indragen i hans tankevärld.  

”Tortyren visar hur omöjligt det är att ha en kropp och samtidigt inbilla sig att 

det finns ideologi, religion, kultur, inte sant? Tortyren visar inte bara den 

torterade, utan oss alla, hur skrattretande det är att överhuvudtaget vara en 

varelse av kött och hud och nerver som inbillar sig att vissa saker är heliga.” (s. 

119) 

   Poeten tar inte ställning, men romanen som helhet gör det genom att ställa Lobergs 

moraluppfattning mot till exempel Flickans mammas syn på människan som en 

kärleksdikt av Gud. Eller Poetens syn på människokroppen – där böner viskas i 

händer och sänds upp mot Gud, där människan kan tömma sig själv och fyllas med 

Gud – jämfört med Lobergs syn där inget är heligt, där kroppen är gränsen som 

omöjliggör högre ideal.  

   Romanen tar också ställning mot Lobergs konstsyn vars uppgift är att provocera och 

bringa folket i ”karnevalstämning”. Han gör det genom att ställa den mot pappans 

dikter om ”stenar som smälte eftersom de bar på ett ljus som han liknade vid sharia” 

(s. 43). Lobergs och Hondos ifrågasättande av moral och högre värden, deras konstsyn 

där inget är heligt – ställs mot Poetens konstsyn och religiositet. Kritiken är inte direkt 

uttalad, men antydd genom att dessa diametrala uppfattningar är ställda emot 

varandra.  

   Poeten tar dock till sig av vissa av Lobergs tankegångar om att själva blicken, 

betraktaren, publiken är orsaken bakom både tortyr, terror och konst: 

I Abu Ghraib, och kanske också i al-Mima, tvingades offret att delta i 

framställandet av just den bild som gjorde våldet möjligt. Blicken var en 

nödvändig del av både tortyren och terrorattackerna. Min blick. Jag slöt 

ögonen, hårt. Ett krig där blicken, den ömmaste beröring vi förmådde, hade 

blivit ett vapen. (s. 122) 

Inte bara torteraren och terroristen bär alltså skuld utan även betraktaren. På så sätt 

delges även läsaren skuld och ett ansvar att agera. Men även om mottagaren indirekt 

är orsaken bakom våldet och publiken därmed bär skuld, menar Poeten att detta 

svar ”tillät oss glömma frågan: de där sakerna hände för att muslimer var löjliga. 

Skrattretande. (…) Kanske var det vad Göran Lobergs teckningar uttryckte, och 

kanske var det därför jag upplevde dem så våldsamma, trots att de bara bestod av ett 

par tuschstreck.”(s. 122) Och här tar Poeten slutligen ställning. Även om 

terrorismen/tortyren/konsten behöver en betraktare är det ändå själva objektifieringen 

och dehumaniseringen av muslimer som är kärnfrågan och grunden i romanens kritik 

mot Lobergs och Hondos syn på konst, moral och yttrandefrihet.  
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   Kritiken presenteras således genom en växelverkan mellan intervjuerna av Loberg 

och Hondo och synen på konst och yttrandefrihet i Flickans framtidssamhälle. 

Tendensen i vår samtid – att det i yttrandefrihetens namn inte går att kritisera anti-

islamsk eller rasistisk konst – främmandegörs genom att presenteras i destillerad form 

i det hegemoniska narrativet i Flickans berättelse. I dystopin kritiseras en alltför 

tillåtande syn på konstnärlig frihet visavi religion och minoriteter. Vilket också är en 

kritik av begränsad religionsfrihet och åsiktsfrihet. Men det är inte själva hädelsen 

mot islam romanen kritiserar utan dehumaniseringen av den andre.  

   När Poeten läser Flickans berättelse gör han kopplingen till Hondos och Lobergs syn 

på konst och moral i sin samtid. Via den oscillerande feedback-loopen visas så att en 

alltför tillåtande syn på satirisk konst i förlängningen leder till dehumaniseringen av 

muslimer. Poeten ifrågasätter därmed det hegemoniska narrativet i dystopin och kan 

därför betraktas som en del av mot-narrativet, som härmed kan sägas återuppstå i 

romanens andra tidsplan – Poetens samtid.  

   Romanen beskriver alltså ett sluttande plan som leder från Lobergs bilder och 

Hondos konstsyn till teckningslektionerna i Hus K i Flickans framtidssamhälle. 

Genom romanens självreflektion varnas således för vart denna konstsyn i dagens 

samhälle leder.  

 

6.2 Radikalisering och utanförskap  

   Vidare försöker Poeten förstå orsakerna bakom Amin och Hamads radikalisering. 

Enligt det hegemoniska narrativet i Flickans berättelse berodde terrordådet på att 

svenskarna varit för goda, vilket visades i uppsatsens andra del. Svenskarna släppte in 

för många ”främlingar” i landet och tillät dem att utöva sin religion fritt, vilket ledde 

fram till terrorbrottet. Poeten som oscillerande feedback-läsare ifrågasätter det 

hegemoniska narrativet i Flickans berättelse – att endast terrordådet var orsaken 

bakom framväxten av det dystopiska samhället. Han intervjuar därför de två 

terroristernas – Hamads och Amins – föräldrar för att bättre förstå orsakerna bakom 

radikaliseringen. Hamads föräldrar berättar att han likt Flickan ville byta till ett 

svenskt namn. De berättar också att Hamad inte såg Sverige som sitt hemland: ”’Det 

svenska livet räckte aldrig.’ (…) ’Redan när han var barn frågade han jämt om Syrien, 

om sina kusiner. Han trodde att det fanns något bättre för honom där borta. Han 

trodde att han kom därifrån.’” (s. 144) Radikaliseringen beror inte på att han lever i en 

socialt utsatt situation; hans föräldrar har fina jobb och han klarar sig bra i skolan. 

Trots till synes goda förutsättningar väljer han att börja sälja narkotika och 

hemlighålla sina studier vid universitetet. Hamad väljer hellre en schabloniserad 

identitet som knarklangare än identiteten som universitetsstuderande. För att sedan 

välja en identitet som radikal islamist. Att välja ett ”Svensson-liv” är trots till synes 

goda förutsättningar uteslutet för Hamad. Det är alltså samma tendenser av alienation 

som Flickan känner i sin framtid, samma mimicry och samma utanförskap. 

   Poeten har också svårt att förstå varför Amin radikaliserades då ingenting tyder på 

att varit intresserad av religion: ”att han tvärtom ogillade muslimer för deras 

rättrådighet och saktmodighet. (s. 151) Men i ett samtal med sin fru Isra berättar hon 

om en konversation mellan James Baldwin och Audrey Lorde. 
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”Baldwin sa nånting om den amerikanska drömmen, att både Martin Luther 

King och Malcolm X hade trott på den, trots allt. Ungefär så. Varpå Audrey 

Lorde sa att ingen hade drömt om henne, aldrig någonsin. Ingen drömde om 

den svarta kvinnan förutom för att komma på hur de skulle kunna utplåna 

henne. När jag läste flickans text tänkte jag på att det kanske är så för muslimer 

i Sverige idag. Ingen utom Daesh drömmer om oss.” (s. 121f)  

Isra är således också en oscillerande feedback-läsare som gör kopplingar mellan 

dystopin och samtiden. Och här ser Poeten en orsak även till Flickans radikalisering 

inför terrordådet: ”Kanske var det så här enkelt, och så här komplext: Hamad erbjöd 

helt enkelt henne och Amin en dröm som rymde dem.” (s. 152) I Flickans 

framtidssamhälle räknas inte muslimer som svenskar. Men när Poeten betraktar sin 

egen samtid ser han samma mönster av förtryck och utanförskap. Han menar att i 

nutidens Sverige drömmer ingen utom Daesh om muslimer – de räknas inte, de 

diskrimineras, betraktas som främlingar, som de andra, vilket leder till alienation och 

utanförskap, vilket i sin tur kan leda till radikalisering. Även om förtrycket är värre i 

Flickans framtidssamhälle är det samma tendenser. Poeten har således genom den 

oscillerande feedback-loopen – jämförelsen mellan dystopin och sin samtid – börjat se 

på Sverige med nya ögon. 

   Poetens ser alltså känslan av hemlöshet och utanförskap hos muslimer i Sverige som 

orsaken bakom radikaliseringen som leder fram till terrordådet. Flickan däremot ser 

förtrycket av muslimer i sin tid endast som svenskarnas motreaktion på terrordådet. 

Poeten ifrågasätter Flickans uppfattning om att skulden enbart ligger på Amin och 

Hamad: ”’Om det du berättar stämmer’, sa jag, ’beror hatet mot oss enbart på vad vi 

gör eller inte gör, inte på de som hatar oss. Du frikänner dem, eftersom du säger att 

deras hat föddes av attacken.’” (s. 98) På detta svarar inte Flickan. Hon är, som 

beskrivits tidigare i uppsatsen, för historielös och insnärjd i sin tid, sitt samhälle och 

helt enkelt för hjärntvättad av den hegemoniska ordningen i framtidssamhället för att 

se att skulden inte bara är terroristernas. Poeten frikänner dock inte svenskarna och 

deras hat; han ifrågasätter det hegemoniska narrativet. Han gör den oscillerande 

feedback-loopen och ser otryggheten för muslimer redan i sin tid och han börjar 

ifrågasätta sin bild av Sverige. Flickans berättelse får honom till exempel att ompröva 

orsaken bakom sin mammas rädsla för myndigheter efter sin flykt till Sverige från 

Gambia: 

Så småningom hade hon fått uppehållstillstånd, och blivit svensk, men hon 

hade varit rädd för myndigheterna här, rädd för banken, rädd för grannarna, 

och jag hade alltid tolkat det som en rest från hemlandet, en skugga som hon 

fört med sig över havet, men nu undrade jag om det inte var tvärtom, om inte 

rädslan hörde hit, till detta land. (s. 79) (Min kursivering.) 

Poeten inser att rädslan och utanförskapet är en del av Sverige redan nu, vilket 

motsäger Crister Enanders analys i sin recension i Östersunds-Posten:  

boken förespråkar, omedvetet eller medvetet, en reträtt från politiken. Sett i 

ljuset av Anyurus tidigare böcker är det förvånande. Här ges de samhälleliga 

förklaringarna på sin höjd en undanskymd plats. Att terror inte enbart 

stammar ur religiös fanatism utan även måste ses som en reaktion på förtryck 

och mångas tillhörighet i såväl underklass som trasproletariatet tycks sakna 
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betydelse. Idealet tycks nu i stället vara det lilla livet, en flykt in i kärnfamiljens 

hägrande lycka.87  

Sant att terroristerna inte skildras som underklass, inte Hamad. I romanen är det inte 

förtrycket av underklassen som skapar terrorister. Amins svåra uppväxt med 

lillasystern Nours död spelar ingen roll, för även i Flickans parallella värld där 

lillasystern inte dör utför Amin terrordådet. Snarare pekar romanen mot att det är 

rasism, mobbing och kränkning som leder till Amins radikalisering. Men det är svårt 

att se romanen som vad Enander kallar ”en reträtt från politiken”, även om udden 

riktas mot islamofobi och strukturell rasism snarare än klassförtryck. Hamad och 

Amin är ”oönskade”. Hamad drömmer om att heta Hasse eller Lasse, han drömmer 

om Syrien, som han ser som sitt land. Romanen kritiserar så det samtida Sveriges 

oförmåga att inkludera, skapa hemkänsla och tillhörighet för muslimer. Utanförskapet 

i Flickans framtidssamhälle är detsamma som för Amin och Hamad endast mer 

synligt. Det är samma alienation, mimicry och ambivalens. Romanen menar att 

kolonialismens skugga skapar terrorister – det svenska samhällets misslyckande att 

låta den svenska identiteten omfatta muslimer även i samtiden. Under terrordådet 

döljer Amin sitt ansikte ”för att visa att han ingår i en anonym massa, att han kan vara 

vemsomhelst. Han kan vara muslimen som sitter bredvid dig på bussen, arbetslös och 

vänlig – en vanlig, väluppfostrad ung man som reser sig upp för äldre, för det mesta, 

men som har fått nog av rasismen och kolonialismen, typ.” (s. 17) Det är dessa 

tendenser – rasism, islamofobi, utanförskap och alienation som Poeten får syn på i sin 

egen samtid när han läser Flickans framtidssamhälle.  

   Romanens självreflexitivet kan sammanfattningsvis sägas fördjupa kritiken i 

Flickans berättelse och rikta läsarens blick mot samtiden. Poeten blir en oscillerande 

feedback-läsare som börjar skärskåda och omförhandla sin världsbild. Han 

undersöker dels synen på konst- och yttrandefrihet och dels orsakerna bakom 

terrordådet. Eftersom Poeten inte har utsatts för propagandan i Flickans 

framtidssamhälle kan han lättare ifrågasätta det hegemoniska narrativet i dystopin 

och bli en del av mot-narrativet, som på så sätt återföds i Poetens samtid. Genom detta 

väcks nytt hopp om framtiden, vilket kommer diskuteras ytterligare i kommande 

avsnitt.  

7 Tvetydighet – motstånd, hopp och utopi 
   De kommer är som visats i uppsatsens tidigare delar en tydligt samhällskritisk roman 

som genom sin dystra framtidsprognos vill fungera som en varning. I Flickans 

framtidssamhälle främmandegörs tendenser i vår samtid – som islamofobi, 

yttrandefrihetsfetischism och nationalistiska idéer om den svenska identiteten – 

genom att uppförstoras och dras till sin spets. Kritiken uppmärksammas också genom 

romanens självreflexiva drag; den växelverkan som uppstår mellan framtidsdystopin 

och samtiden, där Flickan som guide och Poeten som oscillerande feedback-läsare 

hjälper läsaren att reflektera över problemen i samtiden. Dystopin verkar som ett 

 
87 Gunilla Kindstrand och Crister Enander. ”Förväntningar som inte infrias”. Östersunds-Posten. 2017-03-27. 

https://web-retriever-info-

com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=050816201703274785932&serviceId=2 

(Hämtad 2019-05-19) 

https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=050816201703274785932&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=050816201703274785932&serviceId=2
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avskräckande exempel på hur framtiden kan bli ifall vi inte kommer tillrätta med 

problemen romanen fokuserar på. För att De kommer ska fungera som en kritisk 

dystopi måste varningen framstå som tillräckligt allvarlig för att skrämma läsaren, 

men inte så deterministisk att läsaren grips av förlamande vanmakt.  

 

7.1 Balans mellan hopp och förtvivlan 

   I uppsatsens andra del beskrevs hur ett mot-narrativ skapas som reaktion på den 

hegemoniska ordningen i Flickans framtidssamhälle. Mamman gör motstånd genom 

att vägra skriva under medborgarkontraktet, pappan gör motstånd genom att läsa sin 

dikt om sharia. Flickan gör motstånd genom att rymma från Kaningården. Men 

mamman dör, pappan sätts i läger och ger upp och Flickan fångas in och dödas. 

Berättelsen om framtiden är en varning – en klassisk dystopi – läsaren ska bli rädd. 

Men romanen erbjuder en väg bort från dystopin genom att Flickans medvetande 

skickas bakåt i tiden, till Poetens samtid. Det finns hopp, men endast utanför Flickans 

framtidssamhälle. Tidsresan väcker därmed en vilja att agera mot de tendenser 

romanen kritiserar och kan som helhet betraktas som en kritisk dystopi. Romanen 

låter läsaren förstå att vi måste agera nu för att inte hamna där – i det skrämmande 

framtidssamhället – för väl där finns ingen återvändo.  

   Men även om Flickan ”skickas” tillbaka och ändrar förutsättningarna är romanen 

tvetydig; den väcker hopp, men inte alltför mycket. Det är inte helt säkert att 

skräckscenariot har förhindrats – slutet är öppet. Vilket skapar den balans mellan 

rädsla och hopp som krävs för att läsaren ska bli skrämd, men inte apatisk utan villig 

att agera mot de tendenser av främlingsfientlighet, rasism och islamofobi som 

kritiseras i romanen. På så sätt kan romanen ingjuta hopp och en vilja till förändring 

istället för cynism och apati vilket enligt Alexander Charles Oliver Hall i Critical 

Insights: Dystopia är utmärkande för den kritiska dystopin:  

In addition to producing an effective sort of cognitive estrangement that allows 

its readers to see the problems with their empirical world more clearly, a 

critical dystopia also gives readers the sense that there is hope yet to improve 

that world. This hope can promote social action and quell the tendency to 

wallow in cynicism or apathy.88 

   Flickan sägs också komma från en parallell verklighet. Det är inte från denna 

världens framtid hon kommer utan en parallell verklighet som liknar vår, men den 

inte riktigt är likadan. Vilket också skänker hopp; det är inte oundvikligt att dystopin 

blir vår framtid. 

   Det som också väcker hopp är att Poeten väljer att stanna i Sverige. Som läsare av 

Flickans dystopiska berättelse gör han Suvins oscillerande feedback-loop och blir först 

rädd och vill fly. Kontakten med Flickan och hennes berättelse väcker oro: ”[n]ågot 

som hade att göra med flickan på kliniken, något som jag anade som ett eko eller en 

skugga, skrämde mig och fick mina händer att skaka.” (s. 32) Han börjar ifrågasätta 

om det finns en framtid för honom och hans familj som muslimer i Sverige. När 

Poeten hittar en slags runa klottrad på en vägg tror han att det är vad Flickan har 

beskrivit som Riddarhjärtanas emblem och han ser detta som en början på den 

framtid hon berättat om: 

 
88 Hall. A Nineteen Eighty-Four for the Twenty-First Century, 208. 
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En konstig metallpin. Såg ut som en blandning av en snöflinga och ett hakkors. Jag 

tittade ut i ljuset och sökte efter ungdomarna, försökte avgöra om de var 

svenskar. Om svenskarna skulle kalla dem för svenskar. Jag ropade efter vår 

dotter, att hon skulle komma till oss. Ropade att världen var mindre trygg än 

havet. (s. 102f) 

   Poeten beslutar sig för att flytta till Toronto för att undkomma Flickans 

profetia: ”Var det på grund av Tundraflickan som vi inte kunde stanna här? Var det 

hennes ord som drev oss att lämna min mammas grav och tvättstugorna och trädens 

sätt att stå i brand om hösten?” (s. 113) Dystopi fungerar alltså som en varning för 

Poeten: ”Det var inte krig i Sverige. Vi förintades inte i dödsläger. Ändå förberedde 

jag och Isra resan bort. Vår visumansökan hade beviljats.” (s. 128) Men genom 

Flickans handlande för att hindra terrorattacken, får han mod att stanna och känner 

även en skyldighet gentemot henne att kämpa för att hennes dystra framtid aldrig ska 

komma. Berättelse har först skrämt honom, sedan väckt en vilja till motstånd. ”’Vad är 

vi skyldiga henne?’ sa jag.’ Tundraflickan? Är vi inte skyldiga henne något på grund 

av det hon gjorde?’” (s. 158) Flickans motstånd får också Poeten att känna en strimma 

hopp: ”Vi stannade för att vi var skyldiga flickan på kliniken att känna hopp. För att 

allting var annorlunda på grund av henne.” (s. 164) Genom Poetens utveckling från 

rädsla till hopp och motståndsvilja kan mot-narrativet återuppstå. Romanen utför 

således den balansakt som enligt Andrew Milner i Critical Insights: Dystopia är 

dystopins dilemma – att både skrämmas och väcka motståndsvilja: 

The equivalent problem is how to represent naturalistically plausible dangers 

that are sufficiently terrible to pose existentially plausible threats, but 

insufficiently so to demoralize the reader or viewer. Insofar as its serious 

purpose lies in a capacity to warn, the central dilemma of dystopian fiction is 

that the more grimly inexorable the fictive world becomes, the less effective it 

will be as a call to resistance.89   

   För att sammanfatta visas alltså hur De kommer balanserar mellan hopp och 

förtvivlan. Läsaren skräms med den dystopiska framtidsversionen, men ges hopp 

genom Flickans tidsresa och Poetens beslut att stanna i Sverige. Tvetydigheten kring 

terrorattacken skapar en osäkerhet hos läsaren. Ingenting är säkert, möjligen är den 

dystopiska framtiden avvärjd i och med Flickans aktion, men slutet är öppet. Poeten 

väljer att stanna i Sverige, inte för att han är övertygad om att den dystopiska 

framtiden är avvärjd utan snarare för att han tror att den möjligen inte är avvärjd. Han 

måste stanna för att fortsätta Flickans kamp, eftersom hon har ingjutit hopp om att en 

bättre framtid är möjlig om han agerar nu. Mot-narrativet som krossades i Flickans 

berättelse återföds – och i Poetens samtid har det fortfarande en chans att vinna. 

 

7.2 Religion, politik och utopi 

     Som beskrivit i uppsatsens första del finns antydningar om ett gudomligt 

ingripande vid Flickans resa genom tiden för att stoppa terrordådet. Det gudomliga 

ingripandet skall dock inte ses som ett deterministiskt ”om Gud vill” – där allt kan 

lämnas i Guds händer. Att vi bara kan invänta räddningen från ovan, eftersom det är 

Flickans och Poetens handlande som sätts i fokus i romanen. Både av Flickan själv – 

 
89 Milner. “Need It All End in Tears? The Problem of Ending in Four Classic Dystopias”, 112.  
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det är hon som måste ”rädda Liat” – och Poeten som vill skriva en bok om Flickan.   

Romanen har en tydlig motståndsvilja som representeras av Poetens val att stanna i 

Sverige och även av hans vän dokumentärfilmaren och aktivisten Mido som försöker 

övertyga Poeten att stanna i Sverige: ”Mido försökte ännu en gång övertala oss att 

stanna, han sa att det fanns hopp, att jag och Isra behövdes” (s. 129) Det är alltså inte 

Gud som ska förhindra den dystopiska framtiden; det är människorna – genom sina 

handlingar. Däremot är religionen – sufismen – ständigt närvarande i romanen.    

Flickan beskriver sufismen trossats som ”att befrielsen skulle komma om muslimerna 

övergav dunya, yani den här världen som ändå inte är helt verklig.” (s. 105) Jenny 

Höglund skriver i artikeln ”När rasismen vunnit” i Aftonbladet: 

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar är dock inte en roman som i första 

hand syftar till att frikänna någon. Den beger sig rakt in i samtidens mörka 

hjärta, och i den mån som något politiskt motstånd formuleras, har det sina 

rötter i sufismen som i romanen företräds av olika kvinnor. Ett mystiskt, 

förlåtande moment.90  

Det går dock att ifrågasätta om de sufiska kvinnorna och deras förlåtande drag ska 

uppfattas som motståndet i romanen. Sufismen står snarare för målet, utopin, att 

vända ryggen mot dunya – världens ytlighet – och ingå i den muslimska 

församlingens gemenskap. Flickans mamma är sufier, men hennes motstånd framstår 

inte som förlåtande; hon kritiserar regimen, klipper sina kontokort och vägrar skriva 

under medborgarkontraktet. Hon handlar eller försöker handla i den utsträckning 

hon kan. Varken Poetens eller Flickans motstånd handlar om att överge dunya och 

överlåta allt i Guds händer. Flickan vill stoppa terrordådet och gör det genom att 

skjuta Amin. Inte särskilt sufiskt. Poeten vill använda orden som motstånd och skriva 

en bok om Flickan, han flyr inte till Toronto utan stannar i Sverige.  

   Crister Enander som kritiserar romanens brist på politisk slagkraft skriver i sin 

recension i Östersunds-Posten: ”Idealet tycks nu i stället vara det lilla livet, en flykt in i 

kärnfamiljens hägrande lycka.”91 Och visst framställs familjens gemenskap som 

lycklig jämfört med tragiken i Hondos och Lobergs isolering, men framförallt ställs 

religionens och den muslimska församlingens gemenskap mot ateismens och 

värdenihilismens enslighet. Religionen står för drömmen, målet och den hägrande 

utopin. Religionen presenteras främst som ett tillstånd, till exempel genom att släppa 

taget om jaget genom bön. Men motståndet är inte världsfrånvänt. Motståndet finns i 

den lilla människan handlingar: i Midos filmer, Poetens ord och Flickans agerande. De 

utopiska dragen målas upp genom församlingens gemenskap som vänder ryggen mot 

världens ytlighet, men romanen är inte som Enander skriver en ”en reträtt från 

politiken”.92 Samhällskritiken i romanen är tvärtom tydligt politisk, som visades i 

analysen av Flickans framtidssamhälle och Poetens oscillerande feedback-läsning.  

   Kritiken av samtidens ytlighet symboliseras även av Flickans och 

Liats ”avgudadyrkan” av popstjärnan Oh Nana Yurg som visar sig vara ett hologram, 

med låtar är skrivna av ett dataprogram, skapat av ett företag. Vilket förstärks 

 
90 Höglund. ”När rasismen vunnit”, https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-

rasismen-vunnit 
91 Kindstrand och Enander. ”Förväntningar som inte infrias”. https://web-retriever-info-

com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=050816201703274785932&serviceId=2 
92 Ibid.  

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/PQXm5/nar-rasismen-vunnit
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=050816201703274785932&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=050816201703274785932&serviceId=2
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ytterligare av att Oh Nana Yurg anspelar på Yurgen i Aniara, som representerar 

illusion och avgudadyrkan i Aniara: 

Men rymdens hårdhet pressar oss till riter/ 

och altartjänster som vi knappast övat/ 

sen förgoldonsk tid, nu halvt förgäten./ 

Och Aniaras fyra religioner/ 

Med präster, krucifix och tempelklockor,/ 

vaginakult och ropande yurginnor/ 

[…] 

bär ansvaret för alla illusioner/93  

Allusionen på Yurgens illusioner måste anses politisk med sin udd riktad mot 

nöjesindustrins brist på djup och allvar som framställs som en motpol till religionens 

djup.  

   Romanen innehåller alltså både politisk samhällskritik och utopiska tendenser vilket 

är ett utmärkande för den kritiska dystopin.94 De utopiska tendenserna i Anyurus 

författarskap uppmärksammas även av Evelina Stenbeck som i sin analys av Johannes 

Anyurus och Athena Farrokhzads poesi i Poesi som politik skriver: 

Anyuru och Farrokhzad söker de stora berättelserna som Jean-Francois Lyotard 

i La condition postmoderne (1979) hävdade var överspelade: Anyuru antirasismen 

och religionen, Farrokhzad feminismen och socialismen.25” Historien är inte 

slut, menar poeterna, den existerar som en ständig möjlighet – så gör även idén 

om framtiden.95 

I De kommer finns religionen som utopisk dröm och anti-rasismen som politiskt 

motstånd och kamp. Romanen är kritisk mot samtiden, men gläntar på dörren mot en 

möjligen hoppfull framtid. Tom Moylan menar att den kritiska dystopin motsätter sig 

slutet på vad Jean-Fransois Lyotard kallar de stora berättelserna och erbjuder 

helhetslösningar och radikala alternativ. I Scraps on Untainted Sky skriver Moylan: 

Although the critical dystopian position continues the qualitatively progressive 

advances of identity politics, it also takes the political imagination into a larger 

realm of democratically unified alliance politics; and although it remains 

attuned to contemporary theoretical practices of openness, diversity, and 

resistance to the closure of master narratives, it also revives and privileges 

totalizing analyses that consider the entire political-economic system and the 

transformative politics that are capable of both ruptureing that system and 

forging a radical alternative in its place.96  

   Sammanfattningsvis visar analysen att romanen som helhet kan betraktas som en 

kritisk dystopi – en samhällskritisk varning, som balanserar mellan hopp och 

förtvivlan. Romanen förmedlar också genom skildringen av religionen en möjlig 

utopisk framtid. Utopin presenteras i församlingens gemenskap hos Gud; Poeten och 

hans vänner som träffas och ber tillsammans och vänder världen ryggen. Men 

samhällskritiken är politisk. Mot-narrativet i romanen är handlingsinriktat och 

dystopins varning är en uppmaning till läsaren att agera.  

 
93 Martinson. Aniara, 53. 
94 Moylan. Scraps on Untainted Sky, 188f. 
95 Stenbeck. Poesi som politik, 223. 
96 Moylan. Scraps on Untainted Sky, 190. 
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8 Sammanfattning 
   I uppsatsen har jag undersökt hur Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i 

sina mödrars tårar fungerar som en kritisk dystopi. Hur romanen skapar trovärdighet. 

Hur samhällskritiken gestaltas som en varning genom att främmandegöra tendenser i 

samtiden. Hur kritiken fördjupas genom romanens självreflexitivitet. Och slutligen – 

hur den genom tvetydighet och ett öppet slut både skrämmer och väcker hopp.  

   Den dystopiska genren liknar på många sätt science fiction genren med samma 

förmåga att skapa cognitive estrangement – främmandegöring som genom, logik 

och ”realism” skapar trovärdighet och får läsaren att acceptera berättelsens 

orealistiska element. I uppsatsens första del undersöktes hur romanens trovärdighet 

etableras genom att Poeten ledsagar läsaren genom olika faser av förståelse av 

Flickans tidsresa. Hur han genom grävande journalistiskt arbete, intervjuer och 

research och med hjälp av plausibility-validating devices, succesivt börjar tro på 

Flickans berättelse om framtiden. Dessutom visades hur romanens anknytning till 

Harry Martinsons Aniara antyder att tidsresan sker med hjälp av maskiner med 

artificiell intelligens. Uppsatsen visade på så sätt hur romanen utan att tappa fotfästet 

i den kognitiva världen skapar den trovärdighet som krävs för att uppnå cognitive 

estrangement, vilket får läsaren att acceptera romanens verklighet. 

   När trovärdigheten är etablerad kan läsaren ta till sig dystopins kritik av samtiden. I 

uppsatsens andra del visades hur samhällskritiken gestaltas genom främmandegöring 

i Flickans berättelse om framtiden. Uppsatsen visade hur romanen belyser tendenser 

som islamofobi, rasism, nationalism och kolonialism i vår samtid genom att förstora 

och vrida dessa till sin spets. Här beskrevs hur ett mot-narrativ etableras i opposition 

mot den hegemoniska ordningen i det framtida samhället och hur detta motstånd 

krossas för att förstärka framtidskildringens funktion som ett varnande exempel. 

Vidare visades hur De kommer kan ses som ett inlägg i samtidens debatt om gränsen 

mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp och hur romanen på detta sätt menar att 

en alltför tillåtande konstsyn leder till en avhumanisering av muslimer, av främlingen, 

av den andre.   

   Kritiken i skildringen av framtidssamhället förstärks genom romanens 

självreflexitivitet vilket undersöktes i uppsatsens tredje. Här beskrevs hur Flickan 

fungerar som Poetens guide till den alternativa världen – det framtida samhället. Hur 

hennes berättelse blir en ögonöppnare för Poeten och får denne att se sin värld i ett 

nytt ljus. Uppsatsen visade hur han på detta sätt blir en läsare av den dystopiska 

berättelsen och genom Darko Suvins oscillerande feedback-loop gör kopplingar 

mellan problemen i Flickans framtidssamhälle och sin samtid. Bland annat 

analyserades hur Poeten undersökte denna växelverkan mellan Flickans utanförskap i 

dystopin och Hamad och Amins utanförskap i samtiden. Hur Flickans situation kan 

betraktas som en uppförstorad spegel av deras situation – en antydan om att även då 

muslimer inte betraktas som sverigefiender i vår tid så finns samma tendenser, 

samma identitetsproblematik här och nu. Att vara medborgare, men inte fullt ut 

betraktas som svensk. Att betraktas som invandrare, trots att man är född i Sverige. 
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   Vidare analyserades hur Lobergs och Hondos ifrågasättande av moral och högre 

värden, deras konstsyn där inget är heligt – ställs mot Poetens konstsyn och 

religiositet. Hur romanen bland annat genom kopplingen till Martinsons Aniara 

kritiserar rasistisk och islamofob konst. Inte genom att kritisera hädelsen av islam 

utan dess dehumanisering av muslimer. Här beskrevs också hur kritiken framförs 

genom en växelverkan mellan Lobergs och Hondos konstsyn i vår samtid och 

teckningslektionerna i Hus K i det framtida samhället. 

   I den avslutande delen analyserades hur De kommer som kritisk dystopi balanserar 

för att både skrämmas och ingjuta hopp. Hur romanen genom att låta allt motstånd i 

Flickans berättelse slås ned skapar en tillräckligt dyster framtidsprognos för att 

skrämma läsaren, men också erbjuder en öppning genom Flickans tidsresa för att 

förhindra terrordådet. Uppsatsen beskrev också hur romanen genom gestaltningen av 

Poetens väg från rädsla till hopp och motståndsvilja, trots sin dystra framtidsprofetia 

framstår som hoppfull. Samtidigt visades att romanens slut är öppet och tvetydigt; det 

är inte säkert att förhindrandet av terrorbrottet betyder att den dystra framtiden är 

avvärjd. Men genom Poeten som oscillerande feedback-läsare av Flickans berättelse 

kan det krossade mot-narrativet i dystopin återuppstå i Poetens samtid. Uppsatsen 

visade så hur romanen låter läsaren förstå att vi måste agera nu för att avvärja den 

skräckinjagande framtidsversionen – för väl där finns ingen återvändo.  

   Slutligen undersöktes romanens utopiska drag gestaltade i den muslimska 

gemenskapen, där religionens andlighet ställs mot och kritiserar samtidens ytlighet. 

   Sammanfattningsvis visades således hur De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av 

Johannes Anyuru kan läsas som en kritisk dystopi – en samhällskritisk varning, som 

genom självreflexitivitet och cognitive estrangement får läsaren att reflektera över sin 

samtid. Vidare uppmärksammades hur romanen genom utopiska tendenser, 

tvetydighet och ett öppet slut verkar både skrämmande och hoppingivande. 

Uppsatsen visade därmed hur romanen väcker läsarens motståndsvilja och kan ses 

som en uppmaning till handling för att förhindra en dystopisk framtid. 
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