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1 Inledning

Maten är en viktig del i allas liv, inte bara som livsnödvändigt födoämne, utan för att den 

också i hög grad kan berätta vilka vi är och vad vi gör. Maten kan berätta om nationaliteten 

och tidpunkten på året, att det till exempel är en svensk kristen som firar julafton med skinka 

och köttbullar; den berättar vilken religion vi har, till exempel en judisk person som väljer 

kosher eller en katolik som fastar; den berättar vilka sorters ställningstaganden vi gör, till 

exempel en särskild diet eller ekologiskt i grönsaksdisken; den berättar om politiska 

ståndpunkter, till exempel sockerbojkotten mot Atlantslavhandeln eller hungerstrejker mot 

orättvisor; den berättar om stereotyper, till exempel studenten som äter snabbnudlar eller 

amerikanen som bara äter stora hamburgare. Kort sagt, måltiden kan ge stor information om 

andra människor, eller lura betraktaren att anta något som inte är sant.

    I förordet till Food in Postcolonial and Migrant Literatures, en antologi om mat inom 

postkolonial litteratur, beskriver Itala Vivan hur kolonialismen förde med sig nya matvaror 

till England och övriga Europa, och att många av dessa, till exempel socker och te, blev 

integrerade i europeisk matlagning och numera tillhör stapelvarorna.1 När kolonialtiden led 

mot sitt slut hade nya maträtter redan letat sig in bland kolonisatörerna och var de som var 

lättast att blanda samman med andra kulturer. 

    I postkolonial litteratur används maten som ett kulturellt uttryck; maten är väsentlig för de

sociala sammanhangen och för kulturyttringar mellan och inom kulturer, så i narrativ kan den 

användas för att visa på sociala spänningar, förtryck och konflikter inom individer, men 

också andra situationer, kulturkrockar och både föreningar och klyftor mellan olika kulturer.2

Maten kan användas till att visa vilka identiteter immigranter har och känner igen sig i, som 

metaforer och symboler för migrationen, och som konfliktskapare och fredsmäklare i det att 

maten både kan vara en isolerande enhet och en hybrid mellan olika kulturer och situationer.3

    I Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri, publicerad 2003, spelar maten en viktig roll i 

huvudpersonen Halims kamp mellan svensk identitet och sina rötter.4 Boken är skriven i 

dagboksform på okonventionell svenska av den fiktiva karaktären Halim, en tonårspojke som 

kommer från en invandrarfamilj och som tycker sig se att den svenska integrationsplanen är 

                                                            
1 Itala Vivan, ”Preface – The Food of Elsewhere: from Western Exoticism to Postcolonial Search for Identity”, 

Food in Postcolonial and Migrant Literatures, red. Michela Canepari och Alba Pessini (Bern, 2011), s. 7.
2 Ibid, s. 8ff.
3 Maria Cristina Mauceri, ”Cultural Encounters and Clashes around the Table: Food in Migrant Writing in 

Italy”, Food in Postcolonial and Migrant Literatures, red. Michela Canepari och Alba Pessini (Bern, 2011), 
s. 269f.

4 Jonas Hassen Khemiri, Ett öga rött (Stockholm, 2003).
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ute efter att radera hans identitet. Han bestämmer sig därför för att kämpa emot integration 

och allt som är svenskt. Halim associerar svensk mat med vad han kallar Integrationsplanen 

och maten är grunden till flera av konflikterna i boken, men också till konfliktens upplösning. 

Den här uppsatsen undersöker sambandet mellan mat och berättande i romanen.

1.1 Syfte och metod

Syftet med denna uppsats är att göra en narratologisk analys av Ett öga rött, i en

narratologisk tradition som sätter berättaren i centrum, för att undersöka hur maten i romanen 

används i berättandet.

     De frågeställningar som tas upp för att uppfylla syftet är:

o Vad är matens roll i fabeln?

o Vad har karaktärerna för roller enligt den moderna narratologin?

o Hur framställs Halim som berättare i relation till maten och andra karaktärer? 

I denna uppsats används en blandning av narratologiska, strukturalistiska och postkoloniala 

teorier för att analysera hur maten används i narrativet. Uppsatsen ska undersöka berättarens 

roll för framställningen av fabeln i Ett öga rött, det vill säga vad för sorts berättare Halim är 

och hur hans världsbild formar intrigen, vilka hans och andra karaktärers roller är enligt 

narratologiska teorier samt matens betydelse inom intrigen och för Halims utveckling, enligt 

strukturalistiska och postkoloniala teorier.

1.2 Teori

I den moderna narratologin analyseras hur ett narrativ är uppbyggt. Fokus i denna uppsats 

ligger på berättaren (narrator), och hur denne interagerar med historien och karaktärerna i 

boken, och på hur karaktärerna interagerar med fabeln och intrigen. Wayne Booth 

introducerade idén om den opålitlige berättaren och den implicita (implied) författaren, vilket 

modernare narratologer senare har byggt vidare på. Mieke Bal vidareutvecklade begreppet 

fokalisering, som infördes av Gérard Genette, vilket handlar om vem narrativet är sett 

igenom. Denna uppsats använder dessa narratologiska teorier för att undersöka Halims 

karaktärsutveckling och hur narrativet utvecklas, främst för att se hur maten används i 

berättandet.

     Som ett komplement till den narratologiska teoribildningen används Roland Barthes' essä 

om mat samt till viss del postkoloniala teorier, för att förklara matens betydelse för Halim i 

ett postkolonialt och ett känslomässigt perspektiv inom en kulturell ram, som kan förklara 

hans handlingar i romanen.
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1.2.1 Modern narratologi – Bal och Booth 

Narratologi är berättandets teori; hur en text eller ett skeende är framställt. Fältet har i 

huvudsak strukturalistiska och formalistiska rötter, men lånar delar från klassisk poetik och 

lingvistik och är numera ett eget teoriområde.5 Många narratologer har genom fältets 

utveckling gett upphov till många olika termer och begrepp, en del som betyder samma sak, 

och det förekommer att narratologer är oeniga.6 För enkelhetens skull hämtas därför de flesta 

termer från Mieke Bals Narratology: Introduction to the Theory of Narrative eller, då 

svenska termer behövs, från Paul Tenngarts Litteraturteori. I andra fall är termerna 

konventionellt översatta från andra källor, till exempel ordböcker.

     Bal identifierar tre olika skikt ett narrativ är uppbyggt av: narrativ text, intrig (story) och 

fabel (fabula).7 Fabeln beskriver berättelsens grundidé, det kronologiska händelseförloppet i 

dess enklaste form; intrigen beskriver hur händelseförloppet är strukturerat och ordnat i 

sekvenser; den narrativa texten är mediet i vilken fabeln och intrigen är berättat, hur dessa är 

konverterade till tecken som kan utläsas. Inom dessa skikt finns olika aspekter som alla utgör 

grunden för ett narrativ, till exempel berättaren, aktörerna och händelserna, vilka varierar 

mellan olika verk. För enkelhetens skull används dessa skikt som avsnitt i teoridelen, men 

även andra teoretikers bidrag används.

     Den narrativa texten består av en berättare som berättar en historia.8 Bal skiljer i hög grad 

berättaren från både den implicita författaren och fokalisatorn, vilken enligt henne tillhör 

intrigens utformning och därmed tas upp i det avsnittet.9 Berättaren har traditionellt delats 

upp i första person och tredje person, men Bal menar att berättaren alltid är i första person, då 

berättandet handlar om yttranden sagda av denne – inte alltid självbiografiska – och då 

yttranden alltid uttalas av någon, är narrationen i första person.10 Då berättaren är utanför 

handlingarna i texten – traditionens tredje person – kallas denne extern berättare (external 

narrator); denne befinner sig utanför fabeln. En berättare som är en aktör inom fabelns ramar 

är en så kallad karaktärsbunden berättare (character-bound narrator); denne är ofta en 

karaktär i berättelsen, som utger sig för att yttra sanningar som denne ser dem.11

                                                            
5 Peter Barry, Beginning Theory, (Manchester, 2009 [1995]), s. 214-218; Suzanne Keen, Narrative Form, (New 

York, 2003), s. 9.
6 Keen, s. xiii.
7 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, (Toronto, 1997 [1985]), s. 6-8; Paul 

Tenngart, Litteraturteori, (Malmö, 2010 (2008)), s. 20f, 42ff.
8 Ibid, s. 16.
9 Ibid, s. 19.
10 Ibid, s. 22.
11 Ibid, s.22f.
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    Fler begrepp om berättaren introducerades tidigare av Wayne Booth, främst den opålitlige 

berättaren, vilka tas upp här tillsammans med de andra termerna om berättare. En opålitlig 

berättare (unreliable narrator) är, enligt Booth, en berättare vars handlingar skiljer sig från 

berättelsens normer; denne kan ha andra opålitliga drag, som att vara missvisande i sitt 

berättande, men det huvudsakliga kriteriet är att den opålitliga berättarens normer skiljer sig 

från den implicita författarens.12 Den opålitliga berättaren har ofta en skev 

verklighetsuppfattning, på grund av till exempel ålder, intelligens eller genom att använda 

medvetna lögner; denne är inte en karaktär som bara uppfattar händelseförloppet på ett 

ofullständigt sätt. Denna sortens berättare är ofta i första person eller en karaktärsbunden 

berättare i tredje person.13 Den implicita författaren, en annan term uppfunnen av Booth, 

strävar efter neutralitet, men skriver in sitt ideala, opersonliga jag i berättelsen, med dess 

normer för denna berättarvärld.14 Den implicita författaren är den version av den verkliga 

författaren, som denne projicerar sig själv i narrativet.15

     En berättare är skild från fokalisatorn; berättarjaget i ett narrativ tar olika skepnader. Det 

kan vara ett jag som inte uppenbarar sig i texten, det så kallade tredje person-perspektivet, det 

kan vara ett jag som inte agerar i narrativet, eller det kan vara ett jag som också är en aktör i 

narrativet.16 Språket spelar också roll; skillnaden mellan ett personligt, direkt språk och ett 

indirekt språk är stort och skapar olika narrativa skikt, beroende på hur tal och ordval 

återges.17

     Den narrativa texten har även flera andra skikt, till exempel i hur olika fabler är inbäddade 

i texten. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis ramberättelser med flera olika fabler.18 Även 

beskrivningar och andra stycken som inte tillhör narrativet hör till den narrativa texten.

    Intrigen är benämningen på hur narrativet är uppbyggt. En berättelse följer inte alltid en 

helt kronologisk ordning; den kan till exempel börja in medias res, det vill säga mitt i 

handlingen, och återberätta bakgrunden, ha stycken eller meningar som förebådar nästa 

handling i sekvensen, ha tillbakablickar eller redogörelser av bakgrunden för olika aktörer, 

vilka förklarar deras handlingar.19 De anakronistiska händelserna har olika tidsrum och 

utspelar sig vid olika tidpunkter. Skälet till den anakronistiska ordningen är berättartekniska; 

                                                            
12 Wayne C. Booth, The Rethoric of Fiction,  andra utgåvan (Chicago, 1983 [1961]), s. 158-159.
13 Keen, s. 42f.
14 Booth, s. 70ff.
15 Keen, s. 33.
16 Bal, s. 25ff.
17 Ibid, s. 47ff.
18 Ibid, s. 52ff.
19 Ibid, s. 80ff.
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författaren vill till exempel skapa spänning genom antydningar om framtida händelser, men 

inte avslöja allt på en gång.20

     De som skapar händelserna inuti intrigen är aktörerna eller karaktärerna. En karaktär är en 

aktör med förmänskligade distinkta drag som påminner om verkliga personer.21 Karaktärer är 

ofta förutsägbara, ibland stereotypa, med fasta attribut som referens till deras roll i narrativet 

vilka ändå har 'individuella' drag.22 En karaktärs tillväxt, förvandling och relation till andra 

karaktärer syftar till att forma denne för läsaren.23

     Fokaliseringen är berättelsens presentation genom en särskild vision; även ett försök att 

vara objektiv har ett särskilt sätt att se omgivningen.24 Fokalisatorn kallas karaktären som 

narrativet är sett igenom och interagerar med vad som ses, inte nödvändigtvis på ett

sanningsenligt sätt. Fokaliseringen kan skifta mellan olika karaktärer, även då berättaren är 

densamma, och det finns olika grader av fokalisering, genom externa fokalisatorer eller de 

som är bundna som karaktärer.25 Extern fokalisering, likt en extern berättare, existerar utanför 

texten och återger vad som ses någorlunda objektivt. En karaktärsbunden fokalisator 

medverkar i texten, antingen som 'jag' eller som någon aktör i tredje person, och är den 

karaktär någonting är 'sett' och upplevt igenom. 

     När det kommer till fabeln, definierar Bal den som ”a series of logically and 

chronologically related events.”26 Events, händelser, är en serie tillstånd som aktörerna går 

igenom. Dessa tillstånd karaktäriseras av att någonting förändras, genom val och 

konfrontationer. Valet som aktörerna ställs inför skapar förändringarna; konfrontationerna, 

möten mellan två aktörer (inte nödvändigtvis två individuella karaktärer) vilka skapar en 

händelse.27 En narrativ cykel är en grupp händelser där händelseförloppet är en följd på 

varandra och skapas av valen aktörerna gör, antingen till de lyckas eller misslyckas.28 Detta 

kan genomföras på berättelsens tre akter: möjligheten, händelsen och resultatet av händelsen. 

     Aktörerna delas traditionellt in i olika kategorier, beroende på vilken funktion de har.

Dessa aktörer kallas för aktanter, vilka har en identisk roll med andra aktanter i andra fabler, 

och grupperas två och två.29 Det första paret är subjektet och objektet. Subjektet är en aktör 

                                                            
20 Bal, s. 95.
21 Ibid, s. 114f.
22 Ibid, s. 119ff.
23 Ibid, s. 126.
24 Ibid, s. 142.
25 Ibid, s. 146; 156ff.
26 Ibid, s. 187.
27 Ibid, s. 182ff.
28 Ibid, s. 189.
29 Ibid, s. 197.
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som har ett mål, objektet. Objektet kan vara en karaktär eller ett tillstånd som uppnås: hjälten 

(S) vill gifta sig med prinsessan (O), riddaren (S) vill bli mäktigast i kungariket (O). Det 

andra paret är avsändaren och mottagaren.30 Avsändaren kan vara både något abstrakt eller en 

person, till exempel en kung som ger bort sin dotters hand till ett subjekt, ett karaktärsdrag 

eller samhället. Mottagaren är ofta, men inte alltid, subjektet, och kan ta olika skepnader i 

olika fabler. Det sista paret är hjälparen och motståndaren. Båda kan vara aktörer eller 

abstrakter; den ena syftar att hjälpa subjektet, den andra att stjälpa denne.31 De olika 

aktörerna kan inneha en eller flera aktantroller; likaså kan de olika rollerna bestå av många 

olika aktörer eller abstrakta roller. Dessa aktörer kan inneha många olika moraliska positioner 

i olika fabler.32

1.2.2 Mat och kultur

I ”Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption” beskriver Roland 

Barthes matens symbolik.33 Hans teori grundar sig i strukturalismen, där maten är tecken som 

betecknar exempelvis klass, situationer eller folkslag. Olika sorters mat, måltider och kök är 

upprepade handlingar för en specifik grupp människor, som ger maten olika uttryck och 

betydelser. Han tar bröd som exempel – olika situationer och personer kräver olika sorters 

bröd, vilka betecknar dessa olika situationer. Barthes identifierar tre grupper av teman 

associerade med mat: för det första betecknar mat ett historiskt och traditionellt värde där 

personen som äter deltar i ett historiskt sammanhang; för det andra betecknar mat en 

antropologisk situation, där maten får ett bättre eller sämre värde beroende på vad som äts, 

exempelvis mat som anses vara maskulin eller feminin; för det tredje markerar mat ett 

hälsovärde, där en viss sorts mat ger en viss effekt på kroppen. Utöver dessa teman har 

situationen i vilken maten äts betydelse, på arbetet, på fester, hemma och så vidare, där 

människorna konsumerar maten på olika sätt (exempelvis snabbt och lätt på arbetet och 

långsamt och mycket på middagsbjudningar) och även inmundigar olika rätter som de annars 

inte skulle äta i någon annan situation.

    Barthes koncentrerade sig huvudsakligen på franska konsumenter, men teorin kan 

appliceras på andra kök och kulturer. I hans strukturalistiska system har maten olika 'enheter'. 

Bröd är inte bara bröd, det betecknar olika saker i olika situationer, beroende på hur det 

                                                            
30 Bal, s. 198; Tenngart, s. 43.
31 Bal, s. 201f.
32 Ibid, s. 205.
33 Roland Barthes, ”Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption”, Food and Culture, red 

Carole Counihan och Penny van Esterik (London, 1997), s. 20-26. 
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tillagas, vad det tillagas av, vem som konsumerar det, och när.34 Olika enheter betecknas av

olika smaker och situationer, och tillsammans bildar de något som kan kallas matens 'ande'.35

Enheterna bildar olika system, såsom menyer, dieter och så vidare, vilka betecknar olika 

situationer och även grupper av människor. Eftersom olika kök världen över har olika enheter 

som bildar dessa olika system, kan Barthes' teori appliceras på dem, vilket görs i denna 

uppsats.

1.4 Tidigare forskning

Det finns en del forskning och uppsatser kring Ett öga rött, varav det mesta är 

kandidatuppsatser. Frågan om Halims identitet går som en röd tråd genom de flesta av 

studierna, där identiteten studeras genom postkoloniala perspektiv, genom maten och genom 

relationen mellan Halim och andra människor i hans närhet. 

     Den mest relevanta för denna uppsats behandlar maten som symbolbärare i Ett öga rött.36

Anna Jönsson behandlar i sin uppsats matens symbolvärde och bygger denna analys på 

Roland Barthes och Claude Fichlers teorier. Hon har också ett postkolonialt resonemang som 

bygger på Homi Bhabha, Fabio Parasecoli och handböckerna i litteraturteori av Tenngart och 

John McLeod. Uppsatsen granskar genom närläsning olika citat med mat i Ett öga rött och 

applicerar ovannämnda teorier på dem. Författaren kommer fram till att maten används som 

symbolbärare och identitetsskapare i romanen.

     Anna Stockbring skrev en annan relevant uppsats om Ett öga rött och en annan roman, 

denna med en narratologisk utgångspunkt.37 Hon undersöker i uppsatsen ungdomarnas 

berättarspråk och använder sig av en hermeneutiskt narrativ teori. I hennes uppsats tolkas och 

analyseras böckerna genom deras berättarspråk, vilka båda är talspråkliga i olika grad, och 

hur romanernas huvudkaraktärer ser på sig själva, inte alltid i enlighet med 'verkligheten'. 

Stockbring tar bland annat upp Sapir/Whorf-hypotesen, där språket, i korthet, skapar 

verkligheten.

     En annan uppsats, även den kandidat, skrevs av Camilla Simone Lindblad och behandlar 

manlig identitet och maskulinitet i Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik 

                                                            
34 Barthes, s. 22.
35 Ibid, s. 23.
36 Anna Jönsson, ”Säg mig vad du äter...”: mat som symbolbärare och identitetsskapare i Ett öga rött, Lund 

2009, http://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/1315746, hämtad 2014-11-03.
37 Anna Stockbring, Berättande som identitetsskapare?: En jämförelse mellan två romaner, Linköping 

2008,http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:355438/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2014-11-03.
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tiger.38 Hon använder sig av genusstudier och tar upp intressanta resonemang om relationen 

mellan Halim och hans pappa, och kommer fram till att båda två har en blandning av 

maskulina och mindre maskulina drag, till exempel att de båda är omtänksamma mot 

varandra.

     En sista kandidatuppsats som är relevant för denna uppsats är Henrik Bengtssons, som gör 

en postkolonial läsning av Ett öga rött.39 I denna uppsats används främst Said och Bhabha för 

analys av Halims identitet som invandrare och motståndare till svenskheten, men även ett 

klassperspektiv läggs på Halims identitet.

     Identitet är ett vanligt ämne när Ett öga rött behandlas; en masteruppsats vid 

Skandinavistiken från universitetet i Gent i Belgien, av Evelien Smet, undersöker identiteten i 

Ett öga rött och Invasion!, båda av Khemiri.40 Smet kommer fram till att språk och namn 

spelar stor roll i skapandet av egna och andras identiteter och illustrerar på vilka sätt Khemiri 

använder dessa i sin roman respektive pjäs för att visa hur identiteterna på så sätt formas. 

Smet visar bland annat hur Halims språkbruk gör honom till en opålitlig berättare, genom 

hans inkorrekta bruk av arabiska och svenska. Smet anlägger främst ett postkolonialt 

perspektiv som studerar invandrar- och immigrantbegreppen, med inslag av sociologi.

    Scandinavian Studies publicerade våren 2012 en artikel av Magnus Nilsson, som handlar 

om etnicitet och identitet i två svenska 'immigrantromaner', varav den ena är Ett öga rött.41

Han analyserar Halims tankar om sin egen och andras etnicitet och hur denna hänger ihop 

med identiteten, och visar att Halim har en felaktig bild av sambandet mellan identitet och 

etnicitet men för fram hur han utvecklas genom romanen.

    Food in Postcolonial and Migrant Literatures är en antologi med många intressanta 

artiklar. Den mest relevanta för den här uppsatsen är Maria Cristina Mauceris ”Cultural 

Encounters and Clashes around the Table:Food in Migrant Writing in Italy”, som handlar om 

immigranters matvanor.42 Texterna hon analyserar är visserligen italienska och hon talar om 

                                                            
38 Camilla Simone Lindblad, Fäder och söner: En komparativ studie av manlig identitet och maskuliniteter hos 

fäder och söner i Jonas Hassen Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik tiger, Dalarna 2014, 
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:721552/FULLTEXT03.pdf, hämtad 2014-11-03.

39 Henrik Bengtsson, Att göra västvärldens bild till sin - En postkolonial läsning av Ett öga rött, Lund 2008, 
http://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/1320420, hämtad 2014-11-03.

40 Evelien Smet, Identitet i Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Invasion!, Gent 2008-2009, 
http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001414567, hämtad 2014-11-24.

41 Magnus Nilsson, ”Swedish 'Immigrant Literature' and the Ethic Lens”, Scandinavian Studies, vol 84: 2012, 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=82316
039&site=ehost-live, hämtad 2014-11-03.

42 Maria Cristina Mauceri, ”Cultural Encounters and Clashes around the Table: Food in Migrant Writing in 
Italy”, Food in Postcolonial and Migrant Literatures, red. Michela Canepari och Alba Pessini, (Bern, 2011), 
s. 257-270.
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migranter till Italien, men ämnena är universella och kan appliceras på andra länders 

immigrantlitteratur. Mauceri konstaterar att det är maten som immigranterna behåller längst 

av sin kulturella identitet och det som har störst chans till kulturella korsningar med det nya 

landet. Det är också ett motiv i litteraturen skriven av och om immigranter, då maten är en så 

essentiell del av deras liv.43

    I tre sektioner analyserar hon fem texter för att undersöka uttrycken av denna litteratur, för 

att se hur maten används i deras narrativ. I de fem texterna används maten på olika sätt, vilka 

kan relateras till situationer i verkliga livet, till exempel som konflikt i identiteten hos både 

immigranter och hemvändare, som minne av hemlandet och bekräftande av den egna 

identiteten och hur maten betecknar de dubbla identiteterna hos andra generationens 

invandrare samt som både konfliktskapare och överbryggare kulturer emellan, då till exempel 

samma kryddor används i två olika kök eller olika religioner förbjuder viss mat som är vanlig 

i den dominanta kulturen. Maten kan användas både som isolerande enhet och som förening 

kulturer emellan genom hybrider i matlagningen.

2 Inledande analys och överblick

Vid en första anblick är Ett öga rött en enkel berättelse: Halim, en andra generationens 

invandrare, kämpar mot utanförskap och den så kallade Integrationsplanen – det vill säga 

idén han fått att den svenska regeringen vill förvandla alla invandrare till svenskar. En 

djupare läsning avslöjar dock en komplex historia med många händelseförlopp som vävs in i 

varandra: Halims kamp, Otmans sorg och Nourdines försök att få en skådespelarroll. Halim 

strular i skolan men lär sig från Otman och gör sitt bästa för att hjälpa Nourdine, och växer 

samtidigt i vishet. Boken är uppdelad i fyra avsnitt, som är uppkallade efter ett citat från varje 

avsnitt, med en samling icke daterade dagboksanteckningar i varje. 

     Halims historia är simpel: han får från den gamla arabiska kvinnan Dalanda reda på 

Integrationsplanen med stort I – det vill säga planen att göra alla invandrare till svenskar –

och bestämmer sig för att kämpa emot dem som en så kallad tankesultan, genom att få skolan 

att ångra att de slutat med hemspråksundervisningen och satt honom i matrådet, till en början 

med hjälp av ”knas” som vandalism av toaletter och juicepaket, senare mer konstruktivt. 

    I detta vävs Nourdines historia in. Nourdine är en vän till familjen och äter ofta middag 

med dem. Han är en skådespelare men börjar tappa sugen eftersom han aldrig får någon roll. 

Han har en gång i tiden spelat Estragon på en föreställning i Paris, men eftersom han inte får 

                                                            
43 Mauceri, s. 257.
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några nya roller i Sverige börjar han arbeta på restaurang med att dela ut reklam för den. Det 

arbetet förlorar han också då arbetsgivarna inte uppskattar att han spelar teater när han gör 

det. Halim försöker hjälpa honom att få en roll i Maria Stuart på Dramaten, först med en 

våldsam plan, sedan ren tur, men trots att denna fabel slutar hoppfullt får läsaren aldrig reda 

på om han får rollen.

     Otman flyttade från Marocko innan Halim föddes på grund av orättvisorna där. Hans fru 

dog innan boken börjar och han slutade då att läsa böcker och flyttade med Halim till 

Södermalm för att få ett bättre och inte fullt så segregerat liv. Han äger en butik men talar inte 

bra svenska, så han är fast besluten att Halim ska kunna det. Halim hjälper honom i butiken 

ibland och Nourdine gör dem ofta sällskap.

     Boken är en dagboksroman och skriven i jagform av Halim. Han använder dock ett säreget 

sätt att skriva: ibland kliver han ur sig själv och talar om sig själv i tredje person, för att visa 

att han är upprörd eller triumferande. Händelserna utspelar sig genom Halims perception, så 

han intar positionen som fokalisator såväl som berättare, och beskriver skeendet i en 

närliggande tid efterhand som han skriver dagbok. Som berättare är han opålitlig i Booths 

mening; den här uppsatsen syftar till att visa på vilka sätt hans perception och moral som 

berättare skiljer sig från den implicita författarens. Explicit är det Halim som sägs skriva 

dagboken, men läsaren kan från andra karaktärer och genom Halims utveckling utläsa den 

implicita författarens moral och budskap. 

     Som en röd tråd genom allt går maten i olika skepnader, svensk mat, matrådet i Halims 

skola och mat från Mellanöstern och Nordafrika. De ställs mot varandra och framhäver 

konflikterna men också lösningarna i narrativet. Maten i narrativet kan delas in i främst tre 

händelseförlopp; det första handlar om apelsiner, specifikt av märket Jaffa från Israel. Två 

scener i boken där apelsiner spelar en särskild roll speglar varandra, en där Jaffa-märket 

förekommer och en där den inte gör det. Denna fabel behandlar i synnerhet Halims 

opålitlighet som berättare, särskilt de uppfattningar som Dalanda ger honom, om 

intellektuella och araber/icke-araber. 

     Det andra förloppet handlar om svensk mat, i synnerhet matrådet i skolan. Halims 'knas' i 

skolan kan härledas från Dalanda, men hans utbrott är hans egna och denna tråd behandlar 

främst konflikten och lösningen i skolan och kampen mot det svenska samhället. Han 

framställer sig själv som en 'tankesultan' som står över alla andra i skolan, men även här 

märks hans opålitlighet. 

     Det tredje förloppet som behandlar mat är de middagar Halim äter med främst Otman och 

Nourdine, för det mesta nordafrikansk och libanesisk mat, men med inslag av drycker från 
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Sverige. Förhållandet mellan Otman och Halim är här i förgrunden, samt hans hjälp till 

Nourdine. Otman försöker här lära Halim om språkets och toleransens betydelse för att lyckas 

i det svenska samhället; fabelns utveckling är att Halim går från att avvisa Otmans läror till 

förmån för Dalandas, till att beundra faderns sätt att vara en kämpe. 

     Dessa händelseförlopp är inte separata, utan överlappar ofta varandra. Dalandas läror får 

exempelvis sin motvikt i specialläraren Alex i skolan, som agerar Halims och Dalandas 

motsats, och det mesta av konflikten mellan Halim och Otman utspelar sig i de två första 

trådarna. Karaktärernas roller analyseras i samband med matens betydelse i de nedanstående 

avsnitten, som för enkelhetens skull är uppdelade i de tre underfablerna. 

    I det första avsnittet analyseras de kontrasterande scenerna med apelsinerna och deras 

betydelse med hjälp av Barthes system, samt Dalanda, Alex och Otmans roller som hjälpare 

och motståndare utifrån aktantmodellen. I det andra avsnittet analyseras den svenska maten 

och matrådet utifrån en postkolonial teori och Barthes modell, det svenska samhällets roll 

som avsändare utifrån aktantmodellen samt Halims opålitlighet som berättare. I det tredje 

avsnittet analyseras förhållandet mellan Otman och Halim, språk och religion, Halims hjälp 

till Nourdine och de middagar de har, med mestadels nordafrikansk och libanesisk mat, med 

hjälp av postkoloniala och Barthes teorier.

2.1 Två reflekterade scener

Det berättartekniska greppet att antyda framtida händelser genom till exempel förebud skapar 

spänning och föraningar om vad som ska ske. Ett sätt att göra det är med en tidig scen som på 

något sätt speglar en större scen längre fram. Sådana scener är enligt Bal ovanliga; det är 

mycket vanligare att blicka tillbaka än att blicka framåt, eftersom läsaren endast känner igen 

en sådan situation när denne läser om texten.44

    I Ett öga rött speglas två scener med apelsiner som anknyter till det israeliska märket 

Jaffa. I den första scenen har Halim åkt tillbaka till Skärholmen för att träffa Dalanda, en 

äldre kvinna som är en andra generations invandrare men som har växt upp i Libyen. Hon är 

frånskild och bitter mot svenskar, då hennes make gifte om sig med en svensk kvinna. Hon 

lär Halim att araber är det bästa folket i världen och att ”intellektuella” araber är som 

kameleonter som ”glömmer all tradition och historia” och som lämnat kampen och aldrig gör 

revolution. Främst lär hon honom om ”Integrationsplanen”, att svenska politiker ska göra alla 

                                                            
44 Bal, s.95.



14

invandrare till svenskar.45 Halim slukar hennes tankegångar och det är genom hennes idéer 

som han bestämmer sig för att bli ”tankesultan”, som han kallar sig. Det är Dalanda som har 

gett honom dagboken som han skriver i.

     På torget i Skärholmen pratar de om Integrationsplanen och intellektuella; hon oroar sig 

för att Otman har blivit intellektuell och anpassat sig för mycket till svenskheten och därmed 

glömt bort kampen. Det oroar Halim också. Hon ger honom en apelsin och de pratar om 

Sharon och händelser i Palestina som hände några år tidigare i Sabra och Shatila: palestinska 

flyktingar som blev slaktade av israeler. När det gäller apelsinen, skämtar hon om att det är 

av det israeliska märket Jaffa:

”Hörru, min lille drömmare. Tyckte du om din apelsin förresten? Såg du inte Jaffa-märket?”

     Såklart jag fattade direkt hon skulle aldrig köpa Jaffa-apelsiner och länge vi skattade ihop. 

Fortfarande hon höll min hand och inuti det var varmaste känslan.46

I Barthes antropologiska system med matens enheter, som presenterades i teorin, kan 

apelsinerna betraktas som att de betecknar någonting förbjudet, som inte bör ätas, som tillhör 

fienden.47 Att bojkotta mat är en vanlig handling vid protester; dels är handlingen symbolisk 

och dels är tanken att bojkotten ska ge ekonomisk skada för landet där den bojkottade varan 

kommer ifrån. Att äta Jaffa-apelsiner vore för Halim och Dalanda att berika Israel och 

inmundiga maten från vad de betraktar som fienden, något som är skadligt för kampen. 

     I den reflekterade scenen längre fram i boken har dock Halims pappa köpt Jaffa-apelsiner, 

med ursäkten att de andra sorterna var dåliga. Han försöker nästa dag få Halim att äta av dem, 

men Halim reagerar med avsmak.48

Jag hängde jackan, sparkade av skorna i hallen och på väg mot rummet jag såg pappa hade pillat bort 

Jaffa-klistermärkena. Jag tänkte det var falskhet som spraya över flint med färg eller sätta parfym på 

död eller som ta tvålen från skoltoaletter för någon målat arabtags.

[…] Han kollade mig upp och ner och valde testa ödet.

”Halim, förresten. Här – ta en apelsin till efterrätt. Innan dom blir gamla.”

Först jag trodde jag hade hört fel, han kan inte, han måste skämta eller driver han och spelar pajas? [...]

”Helt mogna!”

Då jag tänkte nu han får skylla sig själv.

”Nej tack. Jag har nämligen lite stolthet kvar i kroppen.”49

                                                            
45 Khemiri, s. 30ff.
46 Ibid, s. 34.
47 Barthes, s. 22f.
48 Khemiri, s 121;123ff.
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Detta citat röjer två viktiga aspekter av Halim: att han letar efter falskhet hos andra och att 

han sätter stolthet i att kämpa mot Israel, vilket han fruktar att Otman har slutat med. Dalanda 

och Halim skulle aldrig köpa Jaffa-apelsiner då dessa kommer från Israel. Den israeliska 

regeringen har länge varit förtryckande mot den palestinska befolkningen, som är araber. 

Halim och Dalanda sympatiserar därför med palestinierna och Dalanda i synnerhet har gett 

Halim en antisemitisk inställning.

     Denna antisemitiska inställning, som Halim ger uttryck för i romanen, är förståelig med 

tanke på hur involverad han är i palestiniernas kamp men avslöjar Halims opålitlighet som 

berättare. I dagboken och i konversationer med specialläraren Alex framkommer uppenbara 

luckor i Halims kunskap om det judiska folket, judendom och sin egen religion – han kallar 

till exempel Salman Rushdie för jude och under en extralektion om förintelsen med Alex 

kommer det fram att Dalanda informerat honom om att Israel använde för höga siffror som 

propaganda.50

    Alex är en motsats till Dalanda: medan Dalanda lär Halim att sätta sig in i ett arabiskt-

historiskt sammanhang lär Alex honom individualitet. Halim söker efter falskhet hos andra 

och anser att Alex, som är adopterad från Korea, spelar falskt då han gillar hiphop och inte 

söker sina egna rötter och sin egen kultur. Halim bedömer andra enligt stereotyper och 

kategorier, där vissa kategorier är mer falska än andra. Halim, som tankesultan, är mer äkta 

än någon annan enligt honom själv då han har sett igenom falskhet och integrationsplaner och 

kämpar emot dem, men inte som ligist. Halim visar sina fördomar om judar när han använder 

gammal stereotyp propaganda om dem som giriga och korrupta inför Alex, som påpekar att 

Halim själv är en invandrarstereotyp då han klottrar arabiska symboler på skoltoaletterna 

istället för att delta i matrådet.51

     Genom den aktantmodell som har lagts fram av Bal kan olika aktanter urskiljas bland 

karaktärerna och situationerna i Ett öga rött.52 Halim är naturligtvis subjektet och hans objekt 

är att inte integreras i det svenska samhället, så han kämpar mot svenskheten och 

assimileringen. Till en början framställs Dalanda som en hjälpare inom aktantmodellen, då 

hon avslöjar Integrationsplanen för Halim och till synes ger honom verktyg att kämpa mot det 

svenska samhället, till exempel litteratur, dagboken och information om olika folkslag, vilka 

hjälper Halim att få en överblick över människorna runt omkring honom.

                                                                                                                                                                                             
49 Khemiri, s. 123f.
50 Ibid, s. 11;66f
51 Ibid, s. 208f.
52 Bal, s. 195-204.
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     En närmare läsning avslöjar dock att hennes verktyg gör mer skada än nytta för Halim och 

ger honom den världsbild som gör honom till en opålitlig berättare. Hon berättar för honom 

att intellektuella aldrig kan göra revolution och i samband med det kommer hon med 

förvrängda ordspråk, som avslöjas av Otman för att vara falska.53 Det ger Halim en världsbild 

där han aldrig kan göra fel eftersom han är arab och därmed automatiskt storslagen. Hon 

missuppfattar också litteratur, till exempel Rushdie och Mahfouz, och för dessa 

missuppfattningar vidare till Halim, som känner att han inte behöver titta närmare på dessa. 

Genom detta blir hon en motståndare till kampen mot svenskheten och i fabelns 

aktantmodell, där hon får rollen som motståndare i paret hjälpare-motståndare.

     Otman och Alex framställs till en början som motståndare till både kampen och i paret 

hjälpare-motståndare inom aktantmodellen. Dalanda säger rätt ut att Otman har glömt 

kampen och Halim märker att han inte är intresserad av den längre. Som motståndare i 

aktantmodellens mening försöker Otman flera gånger hindra Halim från att använda lärdomar 

han fått av Dalanda och är föraktfull inför de lärdomar han hör från Halim. Han tycks också, 

som i citaten ovan, stödja vad som Halim och Dalanda uppfattar som en av fienderna, 

nämligen Israel, då han köper Jaffa-apelsiner.

     Alex är, som förklarat ovan, den ideologiska motsatsen till Dalanda, och till synes ett 

verktyg för det svenska samhället och därför en motståndare inom aktantmodellen. Han är 

vald av skolan för att stödja Halim i undervisningen, istället för att skolan satsar på 

hemspråksundervisningen i arabiska, vilket Halim tycker skulle hjälpa honom mer. I en mer 

bokstavlig mening försöker Alex hindra Halim från att utöva det denne anser är attacker i 

kampen, nämligen klotter och vandalism.

     Det är dock mer användbara verktyg Otman och Alex ger honom: Alex får honom att se 

att hans handlingar är stereotypa och inte gör någon nytta och lär honom om individualitet 

istället för kulturell kategorisering. Otman får honom att inse betydelsen av det svenska 

språket och att ha tålamod. Hans tankar om religionens förenande, istället för separerande, 

kraft smittar också av sig på Halim. Halim anammar aldrig helt deras uppfattningar, men 

kommer under intrigernas lopp att utvecklas i deras riktning. De är därmed hjälpare, inte 

motståndare.

     Aktantmodellens avsändare är i det här fallet det svenska samhället. Bal kallar avsändaren 

för power, vilket i många fall är ett bättre begrepp, för som hon säger är avsändaren inte alltid 

                                                            
53 Khemiri, s. 221f.
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en aktiv aktör i fabeln utan oftast en kraft, som har makt över subjektet på något sätt.54 I nästa 

avsnitt analyseras denna aktant närmare, där förloppet som till större delen handlar om 

Halims kamp mot det svenska samhället utspelar sig.

     Romanen består av fyra avsnitt som är uppdelade i icke daterade dagboksanteckningar. 

Dalanda flyttar i slutet av första avsnittet, men hennes inflytande över Halim består ända till 

slutet, då Otman och de andra har lyckats bevisa falskheten i hennes lärdomar. Alex är inte 

respekterad av Halim i början men vinner större inflytande längre fram, vilket kan ses då 

Halim anstränger sig mer på lektionerna och blir mer respektfull mot honom. 

2.2 Matrådet och svenskheten

I andra avsnittet utökar Halims skola elevdemokratin, tillsätter olika råd och placerar Halim i 

Matrådet. Redan innan strulade han dock i matsalen som en protest mot svenskheten och mot 

att ha Alex som ”övervakare”, genom att till exempel ta mer bröd än lovligt och gömma de 

han inte orkar under bordet.55 Förutom det protesterar han mot beslutet att sluta med 

hemspråksundervisningen genom att klottra stjärnor och månar på toaletterna, och filosoferar 

om att han kämpar emot svenskheten på det sättet.

     Matrådet är för Halim meningslöst och symboliserar svenskhetens byråkrati. I det första 

mötet diskuteras knäckebröd – det mest svenska av alla bröd – i det oändliga, medan Halim 

filosoferar om att svenskarna är rädda för invandrarna så de försöker ”svennefiera” dem 

genom att förändra matvanor och lugna dem med TV-program, eller skicka polisen på dem 

om de inte försvenskas.56 Halim hittar en tidningsartikel om polisbrutalitet mot en 

invandrartonåring som stärker honom i den uppfattningen.

    Det svenska samhället är, som redan konstaterat, den avsändare vilken Bal talar om i 

aktantmodellen.57 Aktantobjektet är att inte integreras (O) i det svenska samhället, men Halim 

upplever tecken överallt att det svenska samhället gör det svårt för honom och andra 

invandrare att motstå integrationen. Samhället är en abstrakt kraft som tycks arbeta emot 

honom för att få honom integrerad. Den är därmed en avsändare som arbetar emot subjektet 

Halim, men passivt, så det är ingen motståndare, som i aktantmodellen är aktiv. 

     En tidigare scen, där han hjälper sin far med blanketter för affären, illustrerar varför han 

tycker så illa om svensk byråkrati och demokrati: enligt honom gör svenska politiker 

blanketterna så svåra som möjligt för att inga invandrare ska kunna starta eget och fastna i 

                                                            
54 Bal, s. 198f.
55 Khemiri, s. 15.
56 Ibid. s. 102ff.
57 Bal, s. 199.
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”arbetslöshet och bidrag. Så typiskt politiker!”58 I skolan tillsätter de demokratiska matråd 

istället för att satsa på hemspråksundervisningen, enligt Halims synsätt ett sätt att assimilera 

invandrare. 

     Halims attityder gentemot byråkratin är förståeliga med tanke på hans kamp mot 

Integrationsplanen och de tecken han ser som talar för den, men hans resonemang håller inte. 

I scenen ovan vill Otman ha hjälp med svenska språket och påminner Halim om att Marocko 

inte var en bra plats. Halim deltar heller inte aktivt i byråkratin – det vill säga matrådet – utan 

sitter bara där och gör ingenting inom ramarna för elevdemokratin för att förbättra något. Det 

bör också påpekas att Otman äger en butik och är inte hindrad från att äga en, även om det 

framkommer att han inte är helt nöjd med sin situation.

     På det första mötet i matrådet blir Halim kär. Flickan ifråga heter Marit och protesterar 

mot det meningslösa i att diskutera knäckebröd. Halim ser i henne en själsfrände och är 

övertygad om att hon också älskar honom, trots att de aldrig har talat med varandra och aldrig 

gör det heller. Hon inspirerar dock honom att förstöra juicepaketen i matsalen, med hjälp av 

tekniker som ett par ”ligistblattar” har lärt honom.59 För honom är en attack mot svensk mat 

en attack mot svenskheten, en del i en hämnd för att skolan slutat med 

hemspråkundervisningen. 

     ”Ingen fattade josexplosion var kopplad med hemspråket och jag satt med stenansikte tills 

jag kände Alex ögon.”60 I det andra mötet har matrådet blivit ännu mer byråkratiskt, med 

trähammare, sekreterare och motstridiga diskussioner i munnen på varandra, då mattanterna 

rapporterar om följderna av Halims vandalism. 

     Halims matsalsattack mot svenskheten är ineffektiv, eftersom ingen vet varför den skedde. 

Halim blandar ihop kamp med ”knas” och orsakar mer skada än nytta med sin kamp, då detta 

kostar pengar för skolan, som därmed inte kan satsa på till exempel hemspråk. Det är samma 

sak med klottret på toaletterna; Alex påpekar för honom att de snart inte har råd att ha kvar 

honom och ingen vet varför och hur klottret hänger ihop med hemspråksundervisningen, även 

om Halim gratulerar sig själv för att det fungerar. 

     En vändpunkt för Halim är en ”privatfest” han går på, utan att egentligen vara bjuden. 

Halim har en plan att bli tillsammans med Marit, efter en tid med ömma blickar, och han 

ställer några stereotyper på ända, till exempel den att invandraren är sen och svensken alltid 

är i tid. Med sig har han en ask Noblesse, och det serveras typiskt svenskt lösgodis, chips och 

                                                            
58 Khemiri, s. 97.
59 Ibid, s. 109f.
60 Ibid, s. 126.
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dryck på festen, så även om det förekommer invandrare är detta främst en 'svensk' fest och 

folk blir fulla och orediga.

     I Barthes system kan godis och chips beteckna många saker; de kan till exempel signalera 

att det handlar om någon som föredrar sådan mat framför hälsosam. I det här fallet betecknar 

lösgodis och chips en svensk fest, som den mattradition som Barthes talar om att matens ande

har.61 Lösgodis är något typiskt svenskt som kan köpas i de flesta matbutiker och 

bensinmackar och chips har ett västerländskt ursprung och förekommer på svenska fester, så 

de matkoder som förmedlas är svenska.

     Med en ask Noblesse kommer han till festen precis i tid och överrumplar värden 

halvnaken.62 Svenskar har rykte om sig om att vara punktliga, så här försöker Halim agera 

efter en svensk stereotyp, han kommer i tid och han har med Noblesse, ett svenskt godis, för 

att imponera på de andra och Marit. Han försöker därmed sätta sig in i ett svenskt system och 

försöker hitta de matkoder som betecknar det systemet. 

     Invandrare, däremot, kan ha som stereotyp att vara avslappnade när det gäller tid och 

andra relationer, vilket till exempel ses då Otman gör affärer under bordet med Samir: ”Just 

nu Samir har lite depression och tajt med cash så därför pappa kanske ska gå in med litet lån 

mest som tack för Samirs hjälp till Nourdine. I utbyte Samir har lovat schysst ränta och gratis 

gamla filmer som pappa kan sälja i affären. Det är så det fungerar hos oss – händerna tvättar 

varandra och alla tjänar till slut.”63 I fallet med festen motsätter sig Halim därmed denna 

stereotyp och beter sig som han ser det svenskt.

     Halim kommer dock för tidigt och överrumplar värden, för det är andra tonåringar och 

därmed ett annat system som han har att göra med. Vissa ungdomar kan ha som stereotyp att 

likt invandrare komma försent och vara avslappnade när det gäller punktlighet. De andra 

gästerna kommer senare. Halim hänger i köket och pratar böcker med Mårten, som likt Halim 

vill bli författare. Halim motsätter sig under kvällen det svenska festsystemet genom att inte 

dricka så mycket, vilket de svenska killarna gör, ”som dansar och spyr och då det är kört.”64

     Halim kontrasterar sig mot Mårten och säger att denne inte kan bli författare bara för att 

man rullar cigg (som alltid släcks) och har piercing och ojämn frisyr och polska Söderföräldrar. Sen 

såklart han skryter han har läst alla författare och deras mammor plus han är bästis med Björkman.65
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64 Ibid, s. 157.
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Mårten nämner sina favoritförfattare och Halim nämner sin, vilket ”knäckte” Mårten. Detta är 

dock ännu ett exempel på både Halims ytliga stolthet som arab och hans opålitlighet som 

berättare, för hans favoritförfattare är Naguib Mahfouz, som han inte ens har läst. Det enda 

Halim vet om Mahfouz är att han är arab och Nobelpristagare, vilket Dalanda har berättat för 

honom, men inte att han var en intellektuell som hade revolutionära sympatier och stödde 

fredsfördraget med Israel.66 Halim har en tendens, när det kommer till Dalandas lärdomar, att 

bara ta henne på orden och inte gräva djupare. Det är hans utveckling genom romanen att ta 

emot andras synvinklar, vilket han gör och därmed växer som karaktär.

     Hans förälskelse i Marit tar slut på festen, då hon är tillsammans med en annan kille och 

börjar kyssas med honom. Först försöker Halim försvara hennes heder genom att slåss mot 

honom, men sedan förstår han att hon föredrar den andra killen.67 Halims romans med Marit 

är ensidig och bygger endast på Halims uppfattning om de blickar hon ger honom, och ett 

ytligt gemensam motvilja mot matrådet. Han försvarar sig mot hennes svenskhet genom att 

ge henne (utan några bevis) en invandraridentitet: ”Jag sa hon är inte som andra Södertjejer 

och jag är nästan säker hon är inte helsvensk.”68 Halim höjer henne till skyarna, upphöjer 

henne till en perfekt 'madonna' utan några fel. När hon istället väljer en annan kallar han 

henne och andra kvinnor för ”fittor och svikare”.69 När Dalanda flyttar i slutet av första 

avsnittet kallar Halim även henne svikare. 

     Som Stockbring skriver i sin uppsats, är kvinnorna antingen horor eller madonnor för 

Halim.70 För henne är det ett tecken på att kvinnorna blir till ”de Andra” och objekt. Det är 

uppenbart, men det är ännu ett tecken på hur Halim delar in människor i kategorier. Dessa 

kategorier blir som objekt (i meningen 'ting', inte objektet inom aktantmodellen) för honom, 

och så länge karaktärerna i romanen håller sig inom dessa ramar förblir de autentiska objekt 

för honom. Så Halim betraktar äkta kvinnor som madonnor och om de sviker och är falska 

kallas de horor och fittor. Han betraktar ”blattar” som autentiska när de håller sin inom sina 

ramar och kämpar mot det svenska samhället och falska om de kliver utanför dem och vill 

integreras, och så vidare.

     Halim lär sig dock. Mot slutet har trådar från de andra händelseförloppen vävts in i den 

övergripande intrigen och det dröjer till slutet innan förloppet med matrådet dyker upp igen. 

Halim är på väg att av sin far lära sig tålamod och att filosofera rätt, och av Alex att hans 
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kategoriseringar inte alltid stämmer med verkligheten. Han har slutat vara ”knasig” och 

umgås med de duktiga killarna i klassen, vilka han tidigare kategoriserat som falska, och

pluggar själv så hårt att han får godkänt i varje ämne. Av Alex får han då en CD med hiphop, 

av en artist han tidigare kategoriserat på ett visst sätt, men som ser annorlunda ut i 

verkligheten.

     I sista mötet i matrådet före julen räcker Halim upp handen och föreslår att de ska servera 

mat från andra länder, särskilt marockansk/libanesisk och halal. Han använder ”svenneton”, 

och förslaget mottas väl.71 Mattanterna är inte så förtjusta; för dem är chorizo och orientalisk 

currygryta multikulturellt nog, men alla andra är entusiastiska. Han använder den svenska 

byråkratin mot mattanterna i detta fallet – elevdemokratin inom matrådet är nästan helt eniga, 

så de måste böja sig för majoriteten.

     På så sätt skapas det genom maten en korskultur i postkolonial mening; som Mauceri 

skriver i sin artikel skapar maten här en bro mellan kulturerna och används som en 

fredsmäklare i kampen.72 Halim har tidigare använt maten som konfliktskapare, men här 

förenar han svensk byråkrati med libanesisk mat och skapar nya broar mellan kulturerna. 

     Denna utveckling – att Halim arbetar med matrådet istället för mot det – är en symbol för 

att han har accepterat att ha tålamod och arbeta inom ramarna, och av värdet att kombinera 

svenskhet med hans egna kulturella rötter, istället för att helt avvisa den svenska maten som 

han tidigare har gjort. Det går inte att precisera var i romanen hans utveckling sker, utan 

samtal med främst Otman och Alex tillsammans med yttre händelser påverkar honom utan att 

han skriver ner sina tankar om det i sin dagbok. 

     Inom aktantmodellen har han lyckats att övervinna avsändaren och uppnå sitt mål, att inte 

integreras, genom att arbeta inom ramarna för det svenska samhället och integrera hans kultur 

inom den. Integration behöver inte längre betyda att han försvenskas, utan han kan behålla sin 

kultur inom ramarna av det svenska samhället, en hybridkultur. Inom Barthes teori kan det 

sägas att han har infört ett nytt matsystem, eller i alla fall infört nya enheter i den svenska 

matkulturen, trots att det enligt mattanterna redan finns sådana enheter. Halims enheter är 

emellertid mer autentiska än den mat mattanterna anser vara autentisk; dessa kan sägas ge 

utländsk mat en viss stereotyp. Halims kunskap om sin matkultur tillrättavisar denna 

stereotyp och inför korrekta matkoder.
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     Hans attityder till det svenska samhället och kategorier i stort har heller inte helt 

förändrats, utan Halim har fortfarande långt kvar till visdom. Han har dock i alla fall lärt sig 

värdet av tålamod på vägen dit. 

2.3 Marockanska middagar och svensk mat

Detta händelseförlopp sträcker sig över hela romanen och behandlar förhållandet mellan 

Halim och Otman, samt Nourdines kamp att få ett arbete. Den tematik som behandlas i 

förloppet handlar om värdet av språket och integrationen – Halim vill inte integreras, medan 

Otman anser att han bör göra det. Diskussioner om religion förekommer också och dessa 

tjänar som ett band mellan Halim och Otman.

     Många scener i detta förlopp utspelar sig runt middagsbordet, ofta tillsammans med deras 

libanesiske vän Nourdine, som till yrket är en arbetslös skådespelare. I en stor del av 

förloppet ägnar Halim sig åt att hjälpa honom att få en skådespelarroll, och till synes lyckas 

han först då han agerar på ett sätt som han uppfattar som svenskt. Maten som äts är 

marockansk, libanesisk och palestinsk och middagarna lagas hemma eller äts på restaurang. 

Ibland äts svensk mat och det dricks svenska drycker, för det mesta alkoholhaltiga.

     Det här avsnittet behandlar maten utifrån ett postkolonialt perspektiv samt genom Barthes 

teori. En mer djupgående analys av Halim som opålitlig berättare genomförs också, främst 

från ett språkligt håll, då språk spelar en stor roll i denna handling. 

     Mycket – det mesta – av den tidigare forskningen handlar om Halims identitet från olika 

synvinklar, till exempel språk, hans förhållande till sin far och inom ett postkolonialt 

perspektiv. Det här avsnittet undersöker även det hans identitet, främst från matens perspektiv 

men även från språkets och religionens. Halims förhållande med Otman och de konflikter 

som finns mellan dem handlar om just dessa frågor – Otman tar inte religionen på så stort 

allvar och vill att Halim ska bli bra på det svenska språket.

     När det gäller Halim som opålitlig berättare visar det sig att han inte heller bryr sig så 

mycket om religionen ens till en början – vilket visas då han aldrig talar om den eller 

beskriver sig då han ber eller går på religiösa sammanslutningar – och inspireras av Otman att 

tänka friare kring religionen för att få någon mening med livet och uppfylla sina mål. Han 

talar och skriver bra svenska egentligen, men vill inte använda korrekt grammatik i verkliga 

livet eller när han skriver dagbok, förutom när han vill uppnå något. Underligt nog använder 

han svenska i dagboken, om än på ett sätt som han betraktar som autentiskt för en invandrare, 

förutom då han återger arabiska konversationer, vilka skrivs på korrekt svenska. 
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     Dalanda influerade tidigt i romanen Halims tankar om religion och språk och i den här 

händelseutvecklingen i synnerhet kämpar Otman för att hennes inflytande över honom ska 

minskas. Dock var inte Halim helt enligt hennes linje ens då, till exempel när det gäller 

språket i dagboken. Hon ville att han skulle skriva på arabiska, för att han skulle bli lika bra 

på det språket som han talar det och inte tappa minnet om vilken hans identitet som arab är. 

Trots det skriver han på svenska, och eftersom hans hemspråksundervisning inte längre finns, 

övar han heller inte arabiska vilket han lovade henne, utan gör istället uppror genom 

vandalism.73

     Han ljuger också för henne om sin far:

”Din pappa... Är han verkligen rättrogen? Ber han fem gånger om dagen? Läser han Koranen ofta?”

Dom första två frågorna jag nickade på men sen det kändes som det blev för mycket lögn för en och 

samma gång så på tredje frågan jag skakade huvudet. […]

”Omar. Han älskar Omar Khayyam. Förut läste han en massa andra böcker av bland annat 

svennar. Men nu läser han nästan bara Omar.”[…]

”Omar? Vet du inte att Omar inte är arab. Han är perser, lille Halim. […] Dricker din pappa 

alkohol också?”

”Ytterst extremsällan”, jag sa och frågade om jag också kunde få en apelsin.74

I texten förekommer det dock ofta att Otman dricker något med alkohol i, whisky, vin eller 

öl, i olika sammanhang. En rättrogen muslim ska inte dricka alkohol. Vad gäller mat som är 

halal, tycks det som om Otman äter traditionellt hemma, men det verkar inte finnas någon 

halal-meny i skolan, så det är Halim som bryter mot det budet.75 Citatet avslöjar också att 

Dalanda tillskriver endast araber en särskild position som folkslag – andra muslimska folk 

verkar enligt citatet underordnat. Hon påstår att araber var de som uppfann skriften – de 

gamla egyptierna som skrev på papyrus. Egyptierna var dock en annan etnisk grupp än 

araber, och levde långt innan islam blev en religion.

     Som Mauceri skriver i ”Cultural Encounters and Clashes around the Table” så tjänar 

maten som ett minne av hemlandets kultur för invandraren.76 Det är den sista länken mellan 

den gamla kulturen och den nya, så det är den kulturyttringen de behåller längst. Otman äter 

traditionell mat, men han inkluderar också svenska drycker som öl och vin i sin identitet och 

anstränger sig för att bemöta svenskar på ett 'svenskt' sätt. Halim påpekar i sin dagbok att 
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Otman använder ett annorlunda språkbruk gentemot svenskar än vad han gör mot andra 

invandrare. Han har inte glömt sina rötter, men han anpassar sig efter svenska förhållanden, 

vilket han vill att Halim också ska göra.

     Halim använder detta faktum för att anklaga Otman att han glömt kampen. Halim agerar 

dock på samma sätt i vissa situationer, när han använder ”svenneton” för att tas på allvar. Det 

är ett exempel på Halims opålitlighet, att han anklagar andra att agera dåligt, på ett sätt han 

själv agerar på. Det första exemplet är när han köper en parabol inför sin pappas födelsedag. 

Han går in butiken och blir misstänksamt bemött för att han är invandrare, men när han 

kommer fram till kassan använder han sin svenska röst för kassörskans skull:

Men denna gång Halim lyckades sansa. Skit i jävla fittvakten, skit i blickar, du är här för köpa parabol, 

hitta billigaste, bär till kassan och flasha sen med sedlarna så dom fattar vem det är dom jiddrar med: 

ingen ligist, istället revolutionsblatten.

[…]

Framme vid kassan jag kände segerlukt. Fittbruden blev förvånad och vakten visste inte vad han skulle 

göra med sig själv när jag sa med överlägsen svenneton: ”I paket, tack.”77

Halim blir trevligare bemött efter det. Det avslöjas dock att han snattade en kabel; Halim är 

inte främmande för att snatta i butiker som ett led i kampen och som straff för deras rasism, 

något som även händer längre fram i romanen. 

     Längre ned beskriver han hur en svensk person försöker ta sig ut genom larmbågarna, som 

piper och avslöjar att han stulit något. I en anteckning längre fram avslöjar han att han ljög, 

för de har inga sådana larm (vilket är tydligt, eftersom inget larm pep för Halim), men 

rättfärdigar sig med att om det var riktiga larm så skulle han ha gjort som han skrev, det vill 

säga stanna kvar utanför.78 Han såg därmed inte någon som stal.

     Halim är i just denna situation inte opålitlig i Booths mening, men det visar att ett skikt av 

det han skriver inte ska tas på allvar. Booth menar att en berättare är opålitlig när denne 

avviker från den implicita författarens normer och moral, och inte när denne är medvetet 

vilseledande, vilket är opålitligt i populär mening. Den implicita författarens normer och 

moral kan i Ett öga rött utläsas främst genom vad Otman och Alex säger; narrativet visar till 

exempel att språket är viktigt, vilket Otman vill att Halim ska förstå, och Alex motsätter sig 

Halims tro att folk kan dömas efter stereotyper, vilket bland annat visas då hiphop-artisten 

som Alex gillar beskrivs på ett annorlunda sätt än vad Halim föreställer sig henne.
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     I Nilssons artikel ”Swedish 'Immigrant Literature' and the Ethic Lens” tar denne upp hur 

Halim ser andra genom en så kallad etnisk lins, det vill säga att han ser ras och etniciteter före 

han ser individer.79 Det är riktigt att Halim har en tendens att döma andra efter deras 

bakgrund; om någon inte passar in betraktar han dem som falska. Han använder sig därmed 

av stereotyper när han bedömer andra – en del av hans utveckling är att börja se individer 

istället, men det är inte någonting som han helt har tagit till sig vid romanens slut, vilket 

Nilsson påpekar.

     Halim är väldigt inställd på att dela in personer i kategorier – i skolan delar han in 

eleverna i till exempel ”lodisgänget”, som innehåller mest svenskar, ”ligistblattar”, 

invandrare som är bråkiga, och ”duktighetsblatten”, invandrare som pluggar till prov och får 

MVG.80 Av varierande orsaker betraktar han alla dessa utom ligisterna som falska, eftersom 

de inte följer sina kulturella normer – ”lodisgänget” låtsas vara fattiga fastän de har pengar 

och de duktiga killarna försöker passa in i det svenska samhället istället för att kämpa. En av 

konflikterna han har med Alex är att han tycker denne är falsk då han inte följer den kultur 

han fötts i (adopterad från Korea), utan är hiphoppare. Mat är en stor del av kulturen, så att 

inte äta traditionell mat skulle i Barthes terminologi beteckna falskhet för Halim och att 

kampen för den egna kulturen glöms. 

     Halim är rädd för att Otman ska integreras alltför mycket och därmed bli falsk. Han köper 

parabolen för att få in arabiska kanaler, istället för att Otman ska behöva se det svenska Vem 

vill bli miljonär?, och på så sätt länka tillbaka till deras egen kultur. Han ger den till honom 

på Otmans födelsedag, där deras vän Nourdine lagar en god middag, som noga beskrivs:

Till förrätt det blev bulgurpiroger med nötfärsfyllning och halloumisallad. Sen Nourdine dukade finaste 

abolit djadj-servering med stekta kycklingbitar på en mjuk säng av russin, grönsaker och nötter. 

Munnen vattnades och jag åt tills jag knappt kunde andas.81

”På en mjuk säng av russin, grönsaker och nötter” låter som en menybeskrivning i en 

restaurangannons. Den detaljerade beskrivningen av maträtterna betecknar dels att det är 

väldigt gott och dels att det är en festmåltid när Halim namnger dem, då det är många olika 

rätter. Maträtterna är traditionellt nordafrikanska och beskrivningen av dem ger ett lyxigt 

intryck för att det ska förstås att det handlar om en fest. Utifrån Barthes teoribildning 
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signalerar dessa maträtter och beskrivningarna av hur de lagas och äts att det handlar om 

festmat. 

     På festen kommer en svensk väninna till Otman, som heter Kerstin. Halim gillar henne 

inte eftersom han känner att hon är ett hot mot moderns minne och han beskriver henne i 

negativa termer. Hon beter sig på ett typiskt svenskt sätt när någon är på födelsedagsfest: ger 

först blommor och sedan vin, vilket betecknar en svensk matkod när det gäller gåvor vid fest. 

Vinet är enligt Halim äckligt och av dålig kvalitet, och något som hans mamma aldrig skulle 

dricka, vilket han säger på svenska så att Kerstin hör.82 Tidigare då Kerstin just kommit 

pratade han arabiska med Otman, och han växlar mellan arabiska och svenska under kvällen, 

medan Otman beter sig svenskt och bjuder Kerstin på ett ”virreglas” före maten. Otmans 

användning av språket syftar till att inkludera och vara gästfri medan Halims användning av 

språket syftar till att exkludera, då han talar på arabiska, och besegra svenskheten, då han 

talar på svenska, vilket kan ses då han på svenska jämför de svenska matkoderna med 

arabiska och finner dem undermåliga.

     Kerstin ger Otman en bok av Edward Said, ett av de viktigaste namnen inom postkolonial 

teoribildning. Halim känner inte igen namnet, men identifierar honom som arab med hjälp av 

efternamnet. Otman är dock lärd och vet förmodligen vem Said är och vad han representerar. 

Genom Kerstin visas Otmans vilja att bli integrerad i det svenska samhället, då Kerstin är 

involverad i rörelser för multikulturalism och de går på konstutställningar tillsammans. Som 

en motsats köpte Halim parabolen för att motverka integrationen och berättar på arabiska för 

Otman vilka kanaler och länder de kan få in, vilket är hela arabvärlden. Otman svarar först på 

svenska men oroar sig för priset på arabiska. Trots att han blir glad över gåvan, blir parabolen 

liggande i garderoben en lång tid, och Halim oroar sig för att någonsin få den uppsatt.

     Beskrivningar av de arabiska maträtterna finns överallt där de äts, men en middag på en 

restaurang där Nourdine tillfälligt arbetar, gör det inte, vilket är en intressant kontrast till 

deras traditionella middagar.83 Restaurangen är svensk och läsaren får inte veta vad de 

beställde, förutom att det fanns bröd och att Otman beställde in två flaskor vin. De blir svalt 

bemötta och då Otman skrattar ljudligt under diskussionen får de ogillande blickar. I Barthes 

terminologi bryter de mot denna matsituations enhet: på fina svenska restauranger ska gästen 

ha en lågmäld ton och inte bullra.84 Det faktum att maten inte beskrivs eller ens nämns visar 
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att innehållet i denna middag är av underordnad roll för narrativet, eller snarare att Halim 

betraktar den svenska maten som oviktig.

     De går till den svenska restaurangen för att uppmuntra Nourdine, som fått ett arbete med 

att vara en vandrande reklampelare åt den. Hans arbetsuppgifter är att endast vandra omkring 

med reklamskylten, men han spelar teater för att få kunder. Han får inte många roller i 

Sverige och börjar bli missmodig. Tidigare spelade han Baloo från Djungelboken (en 

intressant litterär allusion i sig själv) inför en barnpublik, och i Paris spelade han Estragon i 

en uppsättning av I väntan på Godot. Han försöker få en roll i Peer Gynt, hjälpt av Halim och 

Otman, men förlorar den då han inte har några kontakter i teatervärlden och inte talar optimal 

svenska.

     Han spelar teater på sitt arbete, men det gillas inte av hans arbetsgivare, som låter honom 

välja mellan att sluta med det eller få gå. Nourdine väljer att gå och är arbetslös igen och helt 

knäckt.85 Otman säger sig oroa sig för Nourdine, vilket kan tolkas som motiv till att han 

pressar Halim att göra gott i skolan och förbättra sin svenska och ägnar sig åt orderlistor långt 

in på kvällen istället för att se på den film de har hyrt.

     På restaurangen frågar Halim varför fadern inte är muslim längre och en diskussion om 

religion följer. För Halim och Dalanda är den muslimska identiteten essentiell för den 

arabiska kulturen men Otman kallar ofta Dalanda för fundamentalist. Han själv svarar att 

religionen inte ska tas på så stort allvar; hans erfarenheter har gjort honom vaksam mot 

religiösa ytterligheter och han anser att religionen ska skapa harmoni i samhället, inte 

söndring.86

”Men jag tror att religionen handlar om just det. Att man ska göra det som får en att må bäst. Det

finns en svensk präst som har sagt så här: det går en bro från tro till ro. Och på svenska blir det ännu 

bättre: Från tro till ro det går bro.”

[…]

”Religion får aldrig bli för viktigt, vet du. Fundamentalisterna är dom riktiga galningarna, det 

måste du komma ihåg. För mig är religionen mera ett sätt att nå ro, och...”

[…]

”Ja, Allah blir väl lite som brons arkitekt och … hm … ja om han är arkitekten så är det upp 

till varje god muslim att bygga sin egen bro. Förstår du?”87

                                                            
85 Khemiri, s. 137f.
86 Ibid., s. 115ff.
87 Ibid., s. 115.
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De pratar på arabiska, bör nämnas; Halim använder korrekt grammatik när arabiska återges 

och har svenska ord och grammatik i kursiv. Citatet Otman använder är mer än vad en präst 

har sagt: det är en fras från psalm 303, Det finns en väg till himmelen.88 Att han använder en 

sådan kristen källa till sin filosofi är en god poäng för ekumeniska tankegångar – en förening 

mellan två religioner som ofta är och har varit i konflikt med varandra. Han vill ha harmoni 

och ro, så det är bättre att vara vänner än fiender. 

     Det är därför han heller inte gillar Dalanda; hon är en fundamentalist, enligt honom, och 

därmed farlig. Hon har en separatistisk syn på kultur och religion: araberna är bäst, den 

arabiska och muslimska kulturen ska vara oförändrade, vilket hon influerar Halim med. I det 

här religiösa fallet är Otman hennes ideologiska motsats, precis som Alex är det när det gäller 

individualitet versus stereotyper, och han försöker ge Halim en tolerant attityd till sin 

omgivning.

     En senare scen visar liknande attityder: Otman dekorerar sin butik med julpynt med Halim 

och Nourdines hjälp, samtidigt som de diskuterar den pågående intifadan. Otman gillar inte 

de palestinska ledarna och vill hellre ha fredsförhandlingar och befäl som är bra på det än 

intifada och självmordsbombare.89 Han tar upp vad Koranen lär om det stora och det lilla 

jihad, där det stora är kampen mot det onda inom sig och den lilla kampen mot orättvisor. 

”Men ingen av dom har någonting att göra med terrorattacker mot barn och kvinnor!”90

Otman är väl beläst och intellektuell, vilket han medger i diskussionen med Nourdine:

”Jag säger inte att han inte har gjort några misstag. Men det är fel sak att fokusera på – tänk alla brott 

som judarna...”

”Nourdine, jag vet det. […] Det är ju därför jag är så besviken. Ska vi sänka oss till deras 

nivå? Det finns en tid för våld och en annan till för förhandlingar.”

[…]

”Vi är väl intellektuella män du och jag. Är vi inte det? Då måste vi ju granska båda sidor 

kritiskt. Och vad är det som vi behöver? Fler självmordsbombare? Eller fler begåvade förhandlare?”91

Otman vill se en egen palestinsk stat och håller med om att Israel har begått brott, men han 

anser att mer våld är fel väg att gå. Halim är tagen av sin fars kampvilja, men inser inte värdet 

i att förhandla; han kommer med ett av Dalandas ordspråk, om intellektuella som inte gör 

                                                            
88 B. Setterlind, “Det finns en väg till himmelen”, Den svenska psalmboken med tillägg, (Stockholm, 2002 
[1986]).
89 Khemiri, s. 219.
90 Ibid., s. 220.
91 Ibid., s. 219.
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revolution, vilket Otman och Nourdine skrattar åt. De båda anser sig vara intellektuella och 

Otman visar sig vara beläst i Koranen genom att komma med ett ordspråk från den: ”Den vise 

vill veta, den dåraktige tala.”92 Dalanda har använt språket på ett felaktigt sätt genom att ljuga 

och hitta på falska ordspråk; Otmans ordspråk kommer från en autentisk källa, vilket visar att 

han är mer äkta än Dalanda.

     Ordspråket kan appliceras på Halim: han lyssnar endast på Dalanda och tror han vet bäst, 

vilket han berättar för alla som vill höra, istället för att acceptera andra synpunkter och själv 

kritiskt granska information. Från Dalanda har han en antipati mot intellektuell strävan och 

anser därför att den mer obildade ”ligistblatten” är mer äkta än ”duktighetskillen”, trots att 

han från Dalanda får veta att araber var de smartaste lärda i världen. Han vill tala, men han 

vill inte veta vad det är han ska tala om och hur. Det finns en paradox där som han inte vill 

kännas vid och bortförklarar då han nuddar vid den. Vid slutet av boken umgås han dock med 

de han tidigare kallat för duktighetskillarna och tycks hitta ett mål i livet som han strävar efter 

på ett intellektuellt sätt.

     När Otman får se språket i dagboken blir han arg på Halim.93 Otman och de vänner han 

har i sin närhet – Nourdine och Samir – är i en dålig situation då de inte kan språket, han själv 

med en affär ”full med skit”, de andra arbetslösa. Otman sitter fast och han vill inte att Halim 

också ska göra det, utan kunna få pengar för att förändra världen, vilket är det viktigaste. 

Dessutom vet han att Halim talar bättre svenska än så där – Halim beskyller andra för att vara 

något de inte är, men själv döljer han sig och blir något han inte är och blir istället en 

stereotyp. Smet påpekar i sin masteruppsats att i det här fallet är Otman den mest 'äkta' 

eftersom han har behållit sin kunskap om sin kultur och inte låtsas att han är något som han 

inte är.94

     Det är likadant med arabiska. Halim talar bra arabiska, men han använder inte det han 

förmodligen kan. Smets masteruppsats tar upp det: han påpekar att Halim inte är intresserad 

av arabiskan, bara dess mäktighet som kulturbärare, och är inte intresserad av till exempel 

betydelsen av sitt namn.95 Halims pappa kommer in och berättar om betydelsen av sitt namn 

(”drömmaren”, vilket Dalanda ofta använde då hon tilltalade honom) och att han ville ge 

honom dubbelnamnet El Saber, som betyder tålamod.96 Halim verkar inte intresserad just i 

                                                            
92 Khemiri, s. 222.
93 Ibid., s. 215f.
94 Smet, s.44
95 Ibid., s. 44, 47
96 Khemiri, s. 226f.
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det ögonblicket, men i de följande kapitlen använder han tålamod, så det är tydligt att han är 

påverkad.

     En opålitlig berättare är en berättare med normer och moral som avviker från den implicita 

författarens; genom Otman och Alex får läsaren en idé om vad dessa normer och moraler är. 

Otman och Alex blir talespersoner för den implicita författaren, som teoretiskt sett är 

författarens andra jag som skriver så objektivt som möjligt, utan inverkan av till exempel 

politik.97 Genom konflikterna med Otman och Alex ändrar Halim långsamt attityd från att 

vara fundamentalistisk till att förmå skolan att förena delar av svensk och mellanösterns 

kultur.

     Halim filosoferar efter samtalet på restaurangen fram en egen religion, som kom till 

honom efter en dröm. I drömmen ser han flera gudar som är stränga och skapar alla 

katastrofer på jorden för att hålla människorna i schack. En gud är på människornas sida och 

kallas för Rödnäsan. Denne ger människorna otur ibland men oftast tur; efter det refererar 

Halim ibland till honom då något går bra.98

     Det är en karaktär, en etiopier vid namn Curre, som har en hjärnskada och arbetar i skolan, 

som han mot slutet kallar för Rödnäsan, eftersom han verkar vara dess personifikation. Halim 

tar ibland hjälp av honom då han behöver en vuxen omkring sig, främst då han köper en 

luftpistol som han gör om till en 'riktig'. Halim får den hjälpen, och pengarna till pistolen, 

efter att ha snattat chokladrutor från lärarrummet och sålt dem i staden, med en klassresa som 

ursäkt. Det är vanligt att svenska ungdomar säljer kakor på detta sätt, så det har blivit en egen 

matkod att sälja, vilket Halim utnyttjar för att få pengar. 

     Denna exkursion blir till hjälp för Halim då han försöker hjälpa Nourdine att få en 

teaterroll. Han träffar en kvinna med teateranknytning på tunnelbanan som han tidigare sålde 

chokladrutor till. Då kvinnan inte kan hjälpa Nourdine stjäl Halim hennes telefon och får 

senare ett SMS på den om ett genrep på Dramaten. Halim går dit med en påse Gott och 

blandat. Godiset är svenskt, men Halim inser själv att detta godis inte är en passande matkod 

på den fina Dramaten. På genrepet ser han Mikael Persbrandt i rollen som Leicester, i en 

uppsättning av Maria Stuart. Enligt Halims åsikt vore Nourdine bättre i rollen och han 

planerar att sätta Persbrandt ur spel.

     När det kom till kritan kunde Halim dock inte genomföra någon misshandel; fegheten eller 

någon inre motvilja tog över.99 Det kan vara ett sätt för den implicita författaren att visa vilka 

                                                            
97 Booth, s. 69f.
98 Khemiri, s 142f.
99 Ibid., s 187f.
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normer som finns, att visa vilken lösning som fungerar. Halim försöker med våld men förmår 

sig inte genomföra det; kanske är han påverkad av Otman, kanske för att han i grund och 

botten är en bra person. 

     När Persbrandt blir misshandlad (antydningsvis av Curre, vilket gör att Halim kallar 

honom för Rödnäsan) skyndar sig Halim dock att se till att Nourdine blir övervägd.100 Det 

sker på ett formellt svenskt sätt, med CV och foto och bra svenska, och Halim skriver ett 

rekommendationsbrev på korrekt svenska med ett påhittat svenskt namn till Ingmar Bergman. 

Denna metod går bättre för Halim, som lyckas genomföra planen, men det är i slutet av boken 

osäkert om Nourdine får rollen. Han lyckas dock agera till synes 'svenskt' och ljuger lite för 

att det ska verka som om Nourdine har svenska kontakter, i kontrast till den våldsamma 

planen som han inte kunde genomföra.

     När Halim är borta och lämnar CV sätter Otman och Nourdine upp parabolen. Nästa dag, 

sista dagen på höstterminen, kommer han hem och de tittar på arabisk TV. Ett arabiskt Vem 

vill bli miljonär? kommer upp, som är exakt likadant som på TV4 och där Otman lyckas få 

alla svaren rätt. Att det finns Vem vill bli miljonär? på arabiska symboliserar att kulturen inte 

är homogen; det finns multikulturella yttringar både i väst och öst.

     De dricker glögg, vilket i Sverige är en enhet i julfirandet, och går sedan till en restaurang 

för att fira allt det goda som har hänt. På restaurangen – Jerusalem Kebab – beställer de in en 

al mazat-meny med många rätter. Denna scen tjänar, förutom som ett tecken på festligheter, 

som en kontrast till besöket på den svenska restaurangen; maten och själva ätandet beskrivs 

och atmosfären är vänligt ställd mot dem:

Resten av kvällen det var maximal ätartakt med slörpljud och servetter slängda på golvet och rödsås 

rinnande på underarmar. Så fort maten började ta slut servitören gav nya tallrikar med saker som 

bastorma, torkad oxfilé och mannsaff, lamm i yoghurtsås. Nourdine sa lammköttet var godast i stan och 

pappa som gillar grillad fisk smaskade i sig massa samak mashwi.101

De är bullriga och sitter kvar på restaurangen länge, och servitören kommer med massor med 

mat till dem utan att förakta dem. Restaurangen bjuder till och med på baklava när de är 

färdiga. Stämningen är så harmonisk att Halim vill ge dem julklappar där och då, något som 

visar att han inte är främmande för att blanda sig med andra kulturer och religioner: 

julklappar och glögg är främst en kristen tradition, även om den har spridits till andra kulturer 

                                                            
100 Khemiri, s. 230ff.
101 Ibid., s. 247.
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(i sig ett tecken på att kulturer inte är homogena). Att de dricker glögg och julpyntar affären 

är också tecken på det, att de accepterar andra kulturers uttryck och till viss del delar det. De 

äter dock sin egen kulturs mat, vilket är ett uttryck för hur kulturer kan bli till hybrider.

     Otman ser ett hemligt budskap på servetten: på arabiska står det ”Vi kommer att 

återvända.” Halim lyckas inte hitta det själv, men blir glad att Otman finner det, vilket visar 

att han också är en tankesultan, kanske i högre grad än Halim själv. I början av det här 

händelseförloppet var han orolig för att Otman har glömt bort kampen, men Otman visar på 

bättre sätt att kämpa: språk, tålamod och pengar. Halim bestämmer sig för att ha tålamod, och 

reflekterar några scener tidigare på sin egen utveckling: ”Vilken annan tankesultan har gått 

från ligist till grymmaste förhandlare och fått svenska skolorna fatta det är ingen idé dom 

förbjuder hemspråk för som svar dom får klottrade toaletter och måste bjuda på halal al 

mazat-meny?”102 Halim vill bli förhandlare och börjar i skolans matsal, vilket är en stark 

kontrast till hur han började protestera: den tidiga vandalismen har viss likhet med 

självmordsbombare, medan det att införa en al mazat -meny ligger i linje med Otmans idé om 

kampen.

     Maten betecknar enligt Barthes system här olika kontraster: den svenska matatmosfären i 

restaurangen är inte till för bullrigt firande, medan restaurangen som serverar mat från deras 

hemtrakter välkomnar lite stök.103 Maten som äts är festmat i de flesta exemplen och 

situationen som maträtterna betecknar medför att de som äter blir glada och svettiga, eftersom 

det är stark mat det handlar om.

     Maten i denna handling betecknar mötet mellan deras kultur och svenskarnas. Som 

Mauceri skrev i sin artikel är det maten som har det enklast att korsa olika kulturella 

barriärer, vilket visas i att Halim och kompani kan äta enligt sin kultur på en restaurang i 

Stockholm, och det faktum att kulturella enheter som öl och glögg letat sig in i deras 

kultur.104 Det går en bro till ro även genom kulturella uttryck som kan delas med andra.

3 Diskussion

Det ska påpekas att den här uppsatsens perspektiv är från insidan av romanen och därmed 

diskuterar karaktärernas beslut och motiv från deras sida, inte från ett perspektiv som 

förklarar författarens ståndpunkter. Flera av teorierna grundar sig ju på Roland Barthes, så det 

känns naturligt att särskilja Khemiri från Ett öga rött och inte, som vissa har gjort, betrakta 

                                                            
102 Khemiri, s. 239.
103 Barthes, s. 20-26.
104 Mauceri, s. 257; 269f.
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Halim som något biografiskt yttrande från Khemiri utan som en egen karaktär. Att Khemiri 

uppträder som sig själv i romanen kändes inte nödvändigt att analysera för att uppfylla syftet 

i den här uppsatsen; andra uppsatser och arbeten har redan gjort analyser åt det hållet.

     Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur maten används i narrativet. Maten 

spelar en stor roll i de olika trådarna och interagerar med karaktärernas roller och deras 

kulturer. Uppsatsen delades upp i de händelseförlopp som tycktes uppenbara, vilka har en 

tematik som i huvudsak går som en röd tråd genom respektive förlopp, även om dessa 

överlappar, och har en särskild situation när det gäller maten. Eftersom analysen genom 

denna uppdelning har spridits ut, kan resultaten sammanfattas här.

     Enligt aktantmodellen är Halim subjektet (S), medan objektet (O) för honom är att inte 

integreras. Avsändaren (A), det som Bal kallar power, är i det här fallet det svenska 

samhället, som gör det svårt för Halim att uppnå objektet. Halim är därmed även mottagaren 

(Mt) och avsändaren i den här fabeln är någonting som försvårar omständigheterna. Dalanda 

är en motståndare (M), som till en början uppfattas som en hjälpare, men vars handlingar gör 

det svårare för Halim i det långa loppet att motstå integrationen. De riktiga hjälparna (H) är 

Otman och Alex, som ser ut som motståndare i början men som ger Halim de verktyg han 

behöver för att kunna hantera integrationen på rätt sätt.

     Han motstår integrationen genom maten: genom att integrera sin matkultur i det svenska 

samhället motstår han samtidigt själv att tappa sin identitet. I den postkoloniala diskursen 

som lades fram i den tidigare forskningen och i inledningen nämns det att maten är det som 

lättast tar sig över kulturerna, särskilt i de koloniserande länderna som adopterar olika 

matvanor från de koloniserade. Maten är också en källa till konflikter, så också inom Ett öga 

rött, särskilt i det första avsnittet i uppsatsen, med Jaffa-apelsinerna, som representerar en 

yttre fiende. Även i det andra avsnittet används maten som uttryck för konflikter: genom att 

vandalisera i matsalen uttrycker Halim sitt missnöje mot rådande normer i det svenska 

samhället och dess matkultur. Genom att integrera sin mat och dominera i matråden används 

maten som brobyggare i romanens upplösning och symboliserar att fred kan råda mellan 

olika kulturer.

     Enligt Barthes artikel om matens symbolik betecknar den festliga maten som äts av Halim 

och hans nära och kära en tradition och historia som de deltar i. De enheter som beskrivs är 

traditionella, men även nya enheter som glögg och vin dricks, vilket betecknar en vilja hos 

personerna att integreras utan att för den skull förlora sin identitet. Även på privatfesten hos 

klasskamraten är matenheterna festliga, men matsituationen är för Halim obekant och han 

missuppfattar den till en början. Kontrasten mellan festmåltider i den svenska restaurangen 
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och Jerusalem Kebab betecknar olika matsituationer och traditioner och Halim och Otman

övervinner inte riktigt gränserna i den svenska matsituationen.

     Halim är en opålitlig berättare utifrån Booths definition. Han framför åsikter och attityder 

som inte stöds av de normer den implicita författaren företräder, vilka istället kan utläsas i 

yttranden som främst Otman och Alex framför. Romanen är en bildningsroman och handlar 

om Halims karaktärsresa till att bli mindre opålitlig, men han kan fortfarande utvecklas vidare 

i slutet av boken. Hans opålitlighet kan ses i de yttranden och handlingar han gör om arabisk 

tradition, litteratur och andra etniciteter, samt i hur han kategoriserar äkta och oäkta 

handlingar och i vilket grad hans handlingar kan betraktas som äkta enligt hans egna 

definitioner.

     Det finns mycket annat att analysera när det gäller Ett öga rött. De flesta uppsatser och 

andra arbeten tar upp frågan om identitet och språk, vilket även den här uppsatsen behandlade 

en aning. Det finns dock andra teman som kan diskuteras, till exempel Khemiris litterära 

allusioner, vilka i viss mån tangerades i den här analysen. Särskilt Mahfouz vore intressant att 

studera närmare, då han är rakt motsatt till vad Dalanda predikar, men även Said och Kipling 

(i relation till Nourdines första roll). Det historiska sammanhanget är också intressant; 

romanen kan med hjälp av hänvisningar i texten dateras till hösten 2000, till exempel 

uppsättningen av Maria Stuart och den palestinska intifadan. 

     Halims syn på kvinnor tangerades även det en aning i uppsatsen, men har inte studerats 

närmare. Han ser dem som madonnor om de är äkta och som svikare och horor om de går 

emot hans uppfattning om hur de ska vara. En stor del av denna uppdelning grundas på hans 

saknad av modern; på flera ställen i boken minns han henne och det är tydligt att han 

fortfarande sörjer och saknar henne. Mauceri tar upp minne i sin artikel, särskilt som de 

utlöses av dofter och smaker, likt Marcel Proust.105 Ett skäl till att Halim dras till Dalanda är 

att hon påminner om hans mor, både när det gäller åsikter och dofter av henna och siden.

     Ett öga rött är vid en första anblick enkel men har fler lager i sitt berättande än vad en 

läsare vid en första anblick kan tro. Den här uppsatsen visar förhoppningsvis en del av dessa 

lager och hur Khemiri använder språket och kulturen för att diskutera stereotyper, filosofier 

och andra vägar att vandra på. Romanen var framgångsrik då den kom ut och kommer 

förhoppningsvis vara relevant även i framtiden, då romanen ger läsaren mycket att fundera 

över och provoceras av. 

                                                            
105 Mauceri, s. 260ff.
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