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Abstract 
 

This study examines how racism and police brutality are illustrated in The hate U give 

and Dear Martin, which are two bestselling novels that emphasize the importance of 

resistance, and willingness to fight back against abuse of power and the oppression of 

African Americans in the US. Through the use of critical discourse analysis, power 

structures and race relations in the US are analyzed by means of postcolonial and power 

theory as well as by means of narrative theory. Moreover, the textual elements that are 

of importance to the analysis are the study of characters, motives and themes, 

specifically how the characters are affected by harmful stereotypes and forced into 

silence by the legal system in an attempt to justify police brutality. The analysis 

presented here indicates a colonial discourse, where the power structures in America are 

designed to work against African Americans. The characters’ actions and reactions to 

police brutality and oppression are therefore of importance in my study to depict how 

the novels creates a meaning for resistance and for finding a way for “the other” to be 

heard. My conclusion is that the characters’ voices are their weapons against police 

brutality, abuse of power, and oppression. To fight with one’s voice is to prove the 

stereotype, “thug”, wrong about African Americans, a stereotype that is often used by 

the police and the media to justify police brutality. 
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1 Inledning 
 

Young Adult-litteratur är en stor genre i USA som fortsätter växa i antal läsare och 

författare.1 Genren innehåller ett antal subgenrer där ibland contemporary och 

dystopian.2 De båda subgenrerna skiljer sig ifrån varandra på så sätt att den först 

nämnda baseras på vår verkliga värld och den andra på en mer mörk och dystopisk värld 

(till exempel The Hunger Games). Förutom dessa självklara skillnader finns det även en 

kontrast i dess kritiska perspektiv på vårt samtida samhälle. Dystopin kritiserar 

övervakningssamhället, rasrelationer, maktstrukturer och förtryck. Det är ett fåtal 

romaner och författare inom contemporary som tar en liknande inställning och vågar 

uttrycka en likartad kritik mot samhället. Bristen på kritik kan grunda sig i den ofta 

utopiska-synen på barn-och ungdomslitteratur.3 Dock har genren utvecklats de senaste 

åren för att skapa en mer varierad contemporary YA. Hashtagen Ownvoices och 

organisationen We Need Diverse Books (WNDB) är ett försök till att skapa en 

mångkulturell YA, Diversebooks, där alla typer av marginaliserade röster får en plats.4 

WNDB arbetar för en förändring inom bokförlagsbranschen med förhoppningen att fler 

romaner ska publiceras med karaktärer som är till exempel afroamerikaner, lider av 

psykisk ohälsa, eller ett handikapp. WNDB vill skapa en contemporary YA där alla blir 

representerade.5 Ownvoices innebär att karaktären och författaren är afroamerikan, eller 

att karaktären och författaren lider av psykisk ohälsa. Romanerna i sig ska alltså 

representera en rättvis bild av det som skildras, därför är det viktigt att författaren har 

liknande bakgrund som dess karaktär. WNDB och Ownvoices skapar en fantastisk 

mångkulturell contemporary YA, som är högst efterlängtad. Där förhoppningsvis alla 

ska bli representerade, inte enbart vita, vackra och välmående människor. 

 Dear Martin och The hate U give är alltså Ownvoices romaner, och genom 

deras kritik mot samhällets maktstrukturer och polisvåld hjälper de contemporary 

genren att utvecklas, och bidrar till att afroamerikaners röster blir hörda. Skillnaden är 

dock att Dear Martin och The hate U give är hårdare i sin samhällskritik än andra 

Diversebooks vill jag påstå. Få romaner inom Ownvoices har innan The hate U give och 

Dear Martin publicerades berört polisvåld, dock har ett antal romaner berörande 

                                                 
1 Young Adult-litteratur kommer fortsättningsvis att förkortas YA. 
2 National library, https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/childrens-and-youth-

literature/genres-and-forms-for-young-adult-and-young-fiction (Hämtad 2018-05-08) 
3 Maria Nikolajeva, ”Othering the Future: Stereotypes of Dystopia”, i Power, Voice and Subjectivity in 

Literature for Young Readers, Routledge, New York, 2010, s. 73 
4 http://www.corinneduyvis.net/ownvoices/ (Hämtad 2018-05-08)  
5 https://diversebooks.org/about-wndb/ (Hämtad 2018-05-08) 

https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/childrens-and-youth-literature/genres-and-forms-for-young-adult-and-young-fiction
https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/childrens-and-youth-literature/genres-and-forms-for-young-adult-and-young-fiction
http://www.corinneduyvis.net/ownvoices/
https://diversebooks.org/about-wndb/
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polisvåld publicerats efteråt. 

 The hate U give och Dear Martin publicerades av debutförfattare under 

2017 och påverkades av Black Lives Matter rörelsen. Romanerna blev bästsäljare, vilket 

bör frambringa en diskussion om inte läsarna av YA vill, likt WNDB, ha en mer 

mångkulturell och samhällskritisk litteratur. Intresset för den dystopiska genren de 

senaste tio åren bör även betraktas som ytterligare indikation på denna viljan hos läsarna 

av YA.6 Jag argumenterar för att romanerna är samhällskritiska och påvisar denna brist 

inom contemporary. The hate U give och Dear Martin berör rasism, polisvåld, 

maktmissbruk och förtryck i USA idag. Romanerna reflekterar hur afroamerikaner lever 

i USA. Rädslan inför polisen och rättsväsendet som afroamerikaner upplever till följd 

av diskriminering och förtryck. Romanerna framhäver och kommenterar debatten kring 

hur maktmissbruket och förtrycket bör hanteras. Vissa vill slå tillbaka med våld, vissa 

vill använda sin röst som ett vapen. Det är liknande läror som Dr. Martin Luther King 

Jr. och Malcolm X predikade, dessa två sidor kvarstår och båda sidorna undersöks och 

diskuteras i romanerna i relation till Black Lives Matter rörelsen. Hur försvarar 

afroamerikaner sig mot makten och förtrycket idag? Finns det något rätt och fel? Det är 

på grund av dessa diskussioner, ämnen och teman, det kritiska förhållningssätt att 

betrakta USA och lyfta frågor om rasism och polisvåld, som jag valt dessa romaner. The 

hate U give och Dear Martin ifrågasätter stereotyper och vågar kritisera USA och 

framhåller att det behövs en förändring. Författarna skapar karaktärer vilka blir en 

referenspunkt, eller ett sätt att skapa en identifikation med en etnisk grupp och deras 

position, om läsaren inte är en del av denna grupp. 

 I The hate U give bevittnar protagonisten Starr sin barndomskompis Khalil 

bli ihjälskjuten av en polis. Till följd av att polisen och media försöker demonisera 

Khalil väljer Starr att vittna, trots att hon är rädd att inte bli hörd. Hon är rädd för vad 

konsekvenserna blir när hon gör sin röst hörd och öppet kritiserar polisen och makten de 

representerar. Hon försöker förstå vem polisen vill ha rättvisa för, Khalil eller polisen 

som mördade hennes vän. 

 Dear Martin följer protagonisten Justyce, han är en ung man som studerar 

för att bli antagen till ett Ivy League universitet. I ett försök att hjälpa sin exflickvän, 

blir Justyce rasprofilerad av en polis. Händelsen utvecklar ett intresse hos Justyce för 

medborgarrättsrörelsen, och han börjat skriva brev till Dr. Martin Luther King Jr. 

Justyce upplever en inre kamp. Han försöker hantera och förstå betydelsen av 

                                                 
6 Nikolajeva, Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers, s. 73 
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rasrelationer i USA och hur det påverkar honom. När Justyces vän Manny blir 

ihjälskjuten av polis väljer Justyce att vittna. Som följd blir Justyce kritiserad och 

framställd som en gängmedlem i media. Medias och samhällets reaktion leder till 

Justyces ifrågasättande av Martin Luther King Jr.s metod. Är ett fredligt motstånd, 

rösten, det bästa alternativet för att besegra polisvåld och förtryck i USA. För hur, om 

inte genom gängkriminalitet, får unga afroamerikanska män en maktposition i USA 

idag.   

 Likt det jag nämnde ovan, vill jag hävda att Angie Thomas och Nic Stone 

fyller ett tomrum inom contemporary. De vill uppmärksamma och belysa hur det är att 

växa upp som afroamerikan i USA idag. Hur polisvåld och rasprofilering är ett 

maktverktyg.7 Det framhäver rasismens utsträckning och dess strukturella närvaro i 

rättsväsendet. Romanerna påvisar hur förtryck är ett vardagsmoment för 

afroamerikaner.8 Båda romanerna kritiserar även medias betydelse för ett bevarande av 

förtrycket gentemot afroamerikaner. Deras rapportering och stereotypa beskrivning av 

afroamerikaner leder till en demonisering av unga afroamerikanska män. Denna 

demonisering kan jag som läsare känna igen i medias beskrivning av faktiska fall. Till 

exempel i fallet med de fem unga män vilka anklagades för våldtäkt och mordförsök på 

en joggare i Central Park, New York. Männen kallades i media för ”super-predators”, 

”Wolf pack”, hjärtlösa och våldsamma.9 De dömdes efter mycket tryck från 

allmänheten och media för våldtäkt och mordförsök. Männen blev friade först 6–11 år 

senare, då det framkommit genom DNA-bevisning att dessa unga män var oskyldiga.10 

 Nic Stone skrev Dear Martin efter att hon hört om fler och fler fall av 

polisvåld och dödande av afroamerikaner. När Black Lives Matter rörelsen skapades 

och verkade finna att Dr. Kings läror inte passade i dagens USA, eller missanvände citat 

av Dr. King, ville hon försvara och undersöka hur hjältar från medborgarrättsrörelsen 

skulle agerat idag. Den idéen ligger till grunden för Dear Martin; What would Dr. King 

do if he was alive in the 21st century?”.11  

                                                 
7 J.D Myall, Meet Nic Stone, Debut Author of Bestselling Novel ‘Dear Martin’, 

Writer’s Digest, 2017-10-23.  http://www.writersdigest.com/online-editor/meet-nic-stone-debut-author-

of-bestselling-novel-dear-martin (2018-03-20) 
8 Susie Mesure, New YA sensation Angie Thomas: "Publishing did something pretty terrible. They made 

the assumption that black kids don’t read", The telegraph, 2017-04-17. 

https://www.telegraph.co.uk/books/authors/meet-angie-thomas-author-new-ya-sensation-inspired-black-

lives/ (2018-03-20) 
9 Ava Duvernay, Det 13:e tillägget, (Dokumentär), USA: Netflix, 2016, https://www.netflix.com/browse, 

27.30 min 
10 Det 13:e tillägget, 30.00 min 
11 Myall, http://www.writersdigest.com/online-editor/meet-nic-stone-debut-author-of-bestselling-novel-

dear-martin (2018-03-20) 

http://www.writersdigest.com/online-editor/meet-nic-stone-debut-author-of-bestselling-novel-dear-martin
http://www.writersdigest.com/online-editor/meet-nic-stone-debut-author-of-bestselling-novel-dear-martin
https://www.telegraph.co.uk/books/authors/meet-angie-thomas-author-new-ya-sensation-inspired-black-lives/
https://www.telegraph.co.uk/books/authors/meet-angie-thomas-author-new-ya-sensation-inspired-black-lives/
https://www.netflix.com/browse
http://www.writersdigest.com/online-editor/meet-nic-stone-debut-author-of-bestselling-novel-dear-martin
http://www.writersdigest.com/online-editor/meet-nic-stone-debut-author-of-bestselling-novel-dear-martin
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Angie Thomas blev som universitetsstudent tillsagd av sin professor att hon bör skriva 

om sina erfarenheter, då hon kan hjälpa de som blivit tystade att få en röst. Detta är ett 

av hennes mål med hennes skrivande, det andra är att presentera sin bild av verkligheten 

och att bryta ner stereotypa föreställningar.12 Både Thomas och Stone har liknande 

erfarenheter som sina karaktärer, de är själva en del av det afroamerikanska samhället. 

Dom har fått uppleva maktmissbruk och förtryck och hur det är att växa upp i ett 

område där det ständigt sker skjutningar. Därför vill jag påstå att deras romaner skapar 

en legitim röst och försöker visa läsare som inte upplevt förtryck, hur det faktiskt är att 

vara afroamerikan i USA. “It's dope to be black until it's hard to be black”.13  

 Min analys utgör en studie och diskussion om betydelsen av rösten som ett 

vapen. Hur motstånd mot förtryck gestaltas och får en avgörande plats, då det är en 

väsentlig faktor i romanerna. Författarnas vilja att yttra sig och försvara de tystade, de 

afroamerikaner som redan förlorat sina liv till följd av polisvåld och rasism, skapar en 

legitimitet. Deras legitima röster måste bli hörda för att läsarna kan hjälpa författarna att 

sprida ordet, och kunskapen, vidare. Författarnas yttrande om deras karaktärer och 

polisvåldet de får utstå, grundar sig i verkliga händelser. Därför är dessa romaner 

viktiga för att belysa maktstrukturer i USA, hur maktmissbruk alltid bör bemöttas med 

motstånd, The hate U give och Dear Martin är författarnas motstånd.  

 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet i uppsatsen är att studera hur representationen av afroamerikaner framställs i två 

bästsäljande ungdomsromaner där maktmissbruk och förtryck är den gemensamma röda 

tråden. Båda författarna framställer maktmissbruk och förtryck genom att skildra 

användandet av polisvåld i romanerna, och hur det påverkar karaktärerna. Genom att 

studera polisvåld, ges även möjligheten att studera gängkriminalitet, betydelsen av talet, 

att ha en röst och strävan efter att bli hörd, samt medias betydelse i romanerna. Utöver 

detta kommer jag diskutera betydelsen av två kvinnliga afroamerikanska författare, och 

hur deras romaner skapar en legitim röst och representation över hur afroamerikaner 

lever i USA idag. För att kunna studera och analysera dessa motiv och teman, samt 

                                                 
12

 Mesure, https://www.telegraph.co.uk/books/authors/meet-angie-thomas-author-new-ya-sensation-

inspired-black-lives/ (2018-03-20) 
13 Angie Thomas, The hate U give, Balzer + Bray, an imprint of Harper Collins Publishers, New York, 

2017, s. 11 

https://www.telegraph.co.uk/books/authors/meet-angie-thomas-author-new-ya-sensation-inspired-black-lives/
https://www.telegraph.co.uk/books/authors/meet-angie-thomas-author-new-ya-sensation-inspired-black-lives/
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betydelsen av karaktärernas tal och röst i The hate U give och Dear Martin, blir mina 

frågeställningar som följande: 

• Hur skapas en legitim röst genom författarintention och romanernas 

protagonister?  

• Hur används talet och rösten som ett vapen mot maktmissbruk och förtryck i 

romanerna? 

• Hur diskuteras maskulinitet och utanförskap i romanerna? 

• Hur problematiserar och ifrågasätter romanerna demoniseringen av unga 

afroamerikanska män?  

• Hur påverkar polisvåld och medias förvridna narrativ karaktärerna i romanerna? 

 

3 Metod och Teori 

3.1 CDA, kritisk diskursanalys 

Min uppsats består av en ideologisk och sociohistorisk analys och dess grund är en 

kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys, eller CDA utformades av lingvisterna 

Norman Fairclough och Teun van Dijk.14 De menar att CDA för det första berör semios, 

vilket innebär alla sorters meningsskapande, några exempel är genom språk, 

kroppsspråk, visuella bilder, eller tv-program.15 För det andra är CDA tvärvetenskaplig 

till dess natur, därför kräver den flera perspektiv. För det tredje är diskursanalys kritiskt 

i två viktiga aspekter; CDA vill förtydliga kopplingar mellan språk och element i det 

sociala livet, exempelvis hur språk verkar i makt- och dominansrelationer. Den andra 

aspekten är att CDA vill förändra, vilket innebär att analysen har ett 

”kunskapsintresse”.16 Teun Van Dijk framhäver att målet med CDA är att inrikta 

diskussionen på diskursens roll och ifrågasättandet av makt och dominansrelationer. 

”Dominans definieras då som det sätt på vilket eliter, institutioner eller grupper utövar 

makt som resulterar i social ojämlikhet”.17 Van Dijk framhäver även att maktutövande 

och maktmissbruk kan framträda som ömsesidigt skapat. Simon Lindgren berör i sin 

diskussion om begreppet CDA, att de ömsesidiga skapande av maktutövande och 

maktmissbruk kan inträffa då den underordnade gruppen övertygas om att dominansen 

                                                 
14 Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, Liber, Stockholm, 2009, s. 118 
15 Norman Fairclough, ”The discourse of New Labour”, i Margaret Wetherell, Stephanie Taylor & 

Simeon Yates (red.): Discourse as Data: A guide for Analysis, Sage, London, 2001, s. 229 
16 Fairclough, s. 230 
17 Teun Van Dijk, Elite Discourse and Racism, Sage, London, 1993, s. 300 
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är naturlig och legitim.18 CDA har även dess teoretiska arv i Foucault diskursteori, samt 

Bachtins tankar om intertextualitet.19 Det är två teoretiker som kommer ha en plats i min 

analys, berörande USA:s maktdiskurs och rösten, talet och ordets betydelse i The hate U 

give och Dear Martin.  

 Kritisk diskursanalys strävar alltså efter ett ”kunskapsintresse” i 

diskursens roll, och hur makt- och dominansrelationer ifrågasätts. Simon Lindgren 

diskuterar hur varje populärkulturell text är inte endast en del av en diskursiv kontext, 

utan en aspekt i ett större sociohistoriskt sammanhang. Till följd är en diskursanalys 

uppdelad på tre nivåer: textuell, kontextuell och sociohistorisk.20 I min analys består den 

textuella nivån av en karaktär- och motivstudie. Den kontextuella nivån, USA och 

rasrelationer. Den avslutande nivån är den sociohistoriska nivån, förankrad i min teori 

genom användandet av postkolonial- och maktteori, samt begreppet intersektionalitet. 

Dessa tre teoretiska aspekter används genomgående i analysen för att beskriva och 

genomföra en karaktärs-och motivstudie. 

 

3.2 Motivstudie 

Metoden för att genomföra en motivstudie är att studera hur polisvåld som motiv 

uttrycks i The hate U give och Dear Martin. Motivet driver karaktärerna till agerande, 

därför blir skildringarna av polisvåld i romanerna centralt och till följd min 

utgångspunkt för min motivstudie. Genom att studera motivet polisvåld kommer det 

övergripande temat maktmissbruk och förtryck mot afroamerikaner i vårt samtida USA 

även studeras och bli högst närvarande i analysen. Den postkoloniala- och maktteori jag 

valt, samt begreppet intersektionalitet, blir därför även min metod för en motivstudie. 

Det förtydligar diskursen och maktstrukturerna, vilket belyser afroamerikaners position 

och varför de mer frekvent blir utsatta för polisvåld än vita medborgare. 

 

3.3 Karaktärsstudie 

I The Rhetoric of Characters in Children’s Literature av Maria Nikolajeva, diskuteras 

bland annat olika karaktärer, karaktäriseringar och hur det kan påverkar handlingen. 

”The various theoretical approaches to literary characters have oscillated between two 

extremes: characters as mere agents in the plot and characters as complete psychological 

                                                 
18 Lindgren, s. 119 
19 Lindgren, s. 119 
20 Lindgren, s. 149 
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existents”.21 Nikolajeva framhäver en diskussion mellan två extrema skildringar av 

karaktärer, bör karaktärerna studeras som verkliga, levande personer, eller endast inom 

den textuella konstruktionen. Det är ett mimiskt eller ett semiotiskt vis att betrakta och 

diskutera karaktärer, vilket även kan klargöras med att karaktärerna antingen 

representerar eller illustrerar; är det duplicering av verkligheten genom imitation, eller 

antydan av en viss aspekt av verkligheten. Jag vill påstå att karaktärerna i The hate U 

give och Dear Martin är skapade genom ett mimetiskt narrativt perspektiv, till följd av 

att karaktärerna har psykologiska aspekter. Samt att en mimetisk karaktär kräver att 

författaren använder egna erfarenhet för att gestalta dom. Karaktärernas beteende 

förklaras då genom författarnas egna sociala bakgrund, etnicitet, kön, kultur och 

uppväxt.22 Därför vill jag hävda att karaktärerna i The hate U give och Dear Martin ska 

upplevas som verkliga, levande personer.  

 Nikolajeva argumenterar även för karaktärernas inverkan på handlingen 

genom ”person-against-society” konflikten.23 Handlingen drivs av karaktärernas 

agerande och reagerande på deras konflikt med samhället. I relation till The hate U give 

och Dear Martin innebär konflikten polisvåld, förtryck och maktmissbruk. Det medför 

att min motiv- och karaktärsstudie utfaller i en sammanflätning i min analys. 

Genom Spivak, Bachtins och Foucaults olika teorier berörande talet och ordets 

betydelse, studeras Starr och hennes utveckling. Språket ger henne möjligheten till en 

förändring i sin karaktärisering och utveckling, vilket är varför dessa teorier blir min 

metod för studiet av Starr. 

 Bhabhas analys av stereotypa föreställningar, Wistisens diskussion om 

förorts-identiteten, samt dokumentären Det 13:e tillägget blir aktuell för att förstå de 

manliga karaktärernas problematik för att skapa en maskulinitet i USA. Demoniseringen 

av afroamerikanska män och utanförskapet som förorten representerar blir en svår 

omgivning att utvecklas inom, vilket karaktäriserar de manliga karaktärerna i The hate 

U give och Dear Martin. Männens relation till våld diskuteras, samt hur det påverkar 

deras agerande för ett motstånd mot polisvåld, förtryck och maktmissbruk. 

  

                                                 
21 Maria Nikolajeva, The Rhetoric of Characters in Children’s Literature, Scarecrow Press, Lanham, 

2002, s. 3 
22 Nikolajeva, The Rhetoric of Characters in Children’s Literature, s. 8 
23 Nikolajeva, The Rhetoric of Characters in Children’s Literature, s. 163 



  
 

8 

3.4 Teori  

I relation till mitt syfte och metod blir postkolonial- och maktteori grundläggande i min 

kritiska diskursanalys. Därtill använder jag även narratologin och dess teorier, vilka har 

utvecklat metoder för att studera rösten och ordets betydelse. Analysen av talet och 

röstens funktion, dess betydelse i romanerna, stödjer sig på Michail Bachtin teori 

berörande ordets dialogiska betydelse, samt Foucaults maktteori. Dessa teorier stödjer 

mitt argument om att The hate U give och Dear Martin skapar en legitim röst för 

afroamerikaners situation i USA idag. 

 Gayatri Chakravorty Spivak klassiska text ”Kan den subalterna tala?” blir 

passande i min analys för att diskutera betydelsen av två afroamerikanska författarinnor, 

samt för mitt argument om en legitim röst. I min analys av protagonisten Starr ur The 

hate U give blir även Spivaks teori aktuell för att diskutera språket och röstens 

betydelse. Rösten blir Starrs vapen och möjlighet att göra motstånd mot maktmissbruket 

hon upplever och bevittnar. 

 Homi K. Bhabhas kapitel ”The Other Question” behandlar stereotyper, 

diskriminering, och diskursen av kolonisering. Bhabha argumenterar att det intressanta 

är strukturen, uppbyggnaden av en stereotyp, och hur den kan uppstå ur en kolonial 

diskurs. Hans intresse är ej i diskussionen om positiva eller negativa bilder. Han vill 

förstå produkten av kolonial makt; hur ambivalensen kan bistå i att skapa en 

”otherness”, ett ”vi” och ”dom” perspektiv mot subjektet, vilket skapar ”den andre”. 

Han konstaterar följaktligen att konstruktionen av ett kolonialt subjekt i en diskurs, samt 

utövandet av makt genom diskursen, kräver en artikulation av skillnad – ras eller 

sexuell. Bhabhas diskussion berörande stereotypen har jag funnit användbar i min studie 

av de manliga karaktärerna. 

 Michel Foucault argumenterar över maktens funktion och exakt vad är 

makt. ” Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer 

överallt ifrån […] Det är namnet man sätter på en sammansatt strategisk situation i ett 

givet samhälle”.24 Makt behöver alltså inte vara en instans eller strukturell. Till exempel 

är polisvåld mot afroamerikaner ett strukturellt problem på de viset att det påvisar ett 

mer accepterat beteende, ett rättfärdigande av att skjuta och skada afroamerikaner i 

USA. Men hur skapas dessa strukturella problem? Det är genom maktens påverkan och 

skapande i allt, att makten kommer överallt ifrån. Foucault beskriver även att makt 

                                                 
24 Michel Foucault, Sexualitetens historia: Band 1 viljan att veta, Daidalos, Göteborg, 2002, s. 103f. 
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upprättas av accepterade former av kunskap, vetenskapligt förstående och ”sanning”.25 

Makt är inte alltid något konkret eller påtagligt som polisvåld. Foucaults perspektiv på 

makt skapar ytterligare en nivå i analysen av maktmissbruk och förtryck mot 

afroamerikaner i USA, utöver användandet av den postkoloniala teorin, vilken i sig 

också är en maktteori. Därmed menar jag att Foucault kan fördjupa min analys genom 

att skapa en större förståelse för makt, och hur makt även genomsyrar talet och rösten. 

Foucault diskuterar relationen mellan könet och makt, vilket jag vill projektera på 

relationen mellan afroamerikaner och makt. Han nämner att det är en fråga om förtryck, 

där talaren har en fördel. 

 

Om könet är undertryckt, det vill säga dömt till förbud, obefintlighet, stumhet, då 

har själva handlingen att tala om det, att tala om dess undertryckande, karaktär av 

medveten överträdelse. Den som för ett sådant språk ställer sig i viss mån utanför 

makten; han vräker undan lagen; han föregriper den kommande friheten om än 

aldrig så lite.26 

 

Maktteorin hjälper mig att studera förtrycket av afroamerikaner som representeras i 

romanerna. Det kan behandla ett konkret maktverktyg som polisvåld, eller något mindre 

synligt som till exempel vardagsrasism, eller betydelsen av att våga använda sin röst för 

att försvara sin folkgrupp och bekämpa förtryck. 

 Michail Bachtin är intresserad av ordets betydelse och analyserar ordet 

som redskap och ordet som innebörd. Utöver detta finner han även en fascination för 

den dialogiska formen. Han menar att det varken finns ”något första ord, något sista ord 

eller några gränser för den dialogiska kontexten”27. Det konstnärliga ordet inbegriper 

alltid ett större perspektiv än personen själv, det inbegriper även det sociala och 

kulturen. Bachtin påstår att allt språkbruk är dialogiskt, vilket han undersöker i Det 

dialogiska ordet och Dostojevskijs poetik. Han studerar ordet, det dialogiska talet, de 

dialogiska relationerna och det dialogiska umgänget.28 Samt hur de dialogiska- och 

monologiska diskurserna påverkar talet, respektive rösten. I en dialogisk diskurs tillåts 

alla röster, allas åsikter får utrymme. I en monologisk tillåts endast en röst och dess 

förstärka åsikt. En monologisk form blir alltså betydligt mindre polyfon, en monologisk 

                                                 
25 Foucault, Sexualitetens historia, s. 18f. 
26 Foucault, Sexualitetens historia, s. 36 
27 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, Anthropos, Gråbo, 1991, s. 271f. 
28 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, Anthropos, Gråbo, 2010, s, 221  
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form, till skillnad från en dialogisk, saknar därutöver ett sammanflätande av författaren 

och karaktärerna. Bachtin påstår att den monologiska formen är strängt begränsad, ”att 

förinta dialogen (med ett ’auktoritärt ord’, med våld) är att förinta människan”.29 Till 

följd av Bachtins argumentation om ordets betydelse, diskurser, dialogens form vill jag 

påstå att hans narrativa teori är viktig för min studie av rösten. Jag finner att det 

föreligger paralleller mellan Bachtins narrativa teori och Foucaults maktteori, vilket 

skapar en grund för min diskussion om talets betydelse för motstånd mot maktmissbruk 

och förtryck. 

 

3.5 Teoribegrepp  

 
3.5.1 Makt 

Michel Foucaults bok Sexualitetens historia: Band 1 viljan att veta, anspelar redan i 

titel på relationen mellan sexualitet och makt. Den refererar till Friedrich Nietzsches 

uttryck ”Viljan till makt”.30 Foucaults diskussion om vetande, makt och sexualitet 

skapar en förbindelseform vilken reflekterar utformandet av förtryck och hur det kan 

uttrycka sig, samt hur kostsamt det är att befria sig från denna förbindelseform av 

förtryck. ”Det krävs ingenting mindre än överträdelse av lagarna, upphävande av 

förbuden, en ordets inbrytning, ett njutningens återinförande i vardagslivet och en helt 

ny ekonomi i maktens mekanismer; för minsta glimt av sanning berör politiken”.31 I en 

diskussion om ras och rasism finns det fler paralleller till ”sexualitetens frigörelse” som 

Foucault nämner ovan. Bhabha hävdar att likheter mellan sexualitet och rasfrågor finns i 

förhållande till olikheter i samhället, vilket skapar en diskurs. Foucault menar att 

sexualitetens historia även är en diskursernas historia.32 Sexualitet och könet diskuteras 

i samhället, talet tystas inte, men regleras. Det skapar ett ordnat system av vetande, 

vilket i relation till ras kan yttras i form av stereotyper och rasism. Om någon försöker 

bryta systemet av vetande, kunskap om stereotypa föreställningar, talar Foucault om 

”det oanständiga ordet”. Att tala om det ”otillåtna” i maktutövningens område. Att tala 

om det i mindre god ton är otillåtet, dock om maktutövarna talar om det, kan 

diskussionen regleras och framhävas till dess fördel.33  

 Foucault är intresserad av maktens polymorfa tekniker, och han nämner 

även de negativa elementen i en förtryckshypotes – förbud, vägran, censur, 

                                                 
29 Bachtin, Det dialogiska ordet, s, 282 
30 Foucault, Michel, Sexualitetens historia, s.14 
31 Foucault, Sexualitetens historia, s. 35 
32 Foucault, Sexualitetens historia, s. 85 
33 Foucault, Sexualitetens historia, s. 44f. 
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förnekanden. Det skapar också en diskurs, ett verktyg för maktutövande.34 Utöver dessa 

element inom en förtryckshypotes benämner även Foucault fem viktiga huvuddrag för 

att analysera makt i relation till kön.35 Dessa huvuddrag är en beskrivning över hur makt 

fungerar överlag, och det kan även användas för att analysera ras och etnicitet.  

De fem huvuddragen är:  

- Den negativa relationen syftar på att det enbart finns en negativ relation mellan 

makt och dess subjekt, ett sätt att utesluta, vägra eller dölja dom. Till exempel 

hur många afroamerikaner har möjligheten till universitet? Högre positioner 

inom yrkeslivet? Genom makt finns det sätt att utesluta en grupp från samhället, 

genom till exempel ekonomiska företeelser. 

- Regelns instans gäller lagligt och olagligt, tillåtet och förbjudet. ”Makten skapar 

ett rättstillstånd i och med att den formulerar sig. Den talar, och regeln är där”.36 

Alltså kan makt även syfta till en del av lagstiftningsfunktionen vilket är synligt 

i vår historia med Apartheid i Sydafrika och Jim Crow lagarna i USA. 

- Förbudscykeln berör att makten inte tvingar, men ställer någon inför två val av 

ickeexistenser; Lev i skuggorna eller riskera att visa dig och försvinna. 

- Censurens logik menar Foucault kan ha tre former; säga att något inte är tillåtet, 

hindra att det sägs, eller dementera att det existerar.  

- Det enhetliga mönstret innebär att utövandet skulle ha liknande egenskaper på 

alla nivåer. Den är lika brutal i alla dess uttryck och formuleringar, vare sig det 

är en instans eller en vän som uttrycker makt. Det förekommer gradskillnader, 

men det är en gemensam makt. Makten blir alltså en form av lag, vilken 

personen blir undergiven inför och tvingad till lydnad. 

För att återanvända citatet från teoriavsnittet: ”Makten är överallt; inte därför att den 

omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån”.37 Foucaults perspektiv på makt 

klargör att det inte är enbart psykologiska aspekter, inte endast lagar, eller en strukturell 

rasism. Alla aspekter är avgörande i en maktstruktur, en diskurs, och ett förtryck mot 

afroamerikaner. Maktens närvaro förtydligas genom rasism och dess olika former; 

polisvåld, vardagsrasism, klassförtryck, i diskussionen om lön, att afroamerikanska 

kvinnor får betalt avsevärt mindre än en vit man. Det finns även fler dimensioner inom 

förtrycket mot afroamerikaner. Kvinnorna får en större ”distans” till det amerikanska 

                                                 
34 Foucault, Sexualitetens historia, s. 41 
35 Foucault, Sexualitetens historia, s. 96f. 
36 Foucault, Sexualitetens historia, s. 96 
37 Foucault, Sexualitetens historia s. 103 
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samhället genom ekonomiska företeelser som en avsevärt lägre lön. Ekonomiska 

aspekter påvisar hur makt uttrycks och är närvarande överallt i vår samhällsdiskurs.  

 I relation till stereotypen där en ”trovärdig sanning” baserad på 

ideologiska föreställningar skapar en olikhet, ”den andre”, vilket leder till ett sätt att 

betrakta människor som ”vi” och ”dom”. Makten tvingar till tystnad och sanningen hör 

inte till maktens ordning, vilket framhäver stereotypens betydelse för att bibehålla en 

”vi” och ”dom” diskurs i USA. Stereotypen är ett maktredskap, en möjlighet att skapa 

en förvriden bild av afroamerikaner, hemliggör hur dom verkligen är, hur deras situation 

i USA faktiskt ser ut. ”Hemlighållande är för makten inte något missbruk; det är 

nödvändigt för att den skall kunna fungera”.38 

 Foucaults maktteori är även aktuell i min analys av rösten. Vem tillåts 

tala? Vems röst har en större betydelse än någon annans? Vem har en röst och vems röst 

har legimitet? Talet blir alltså en strategi mot makten,39 därför anser jag att Foucaults 

teori om relationen mellan makt och tal kan vara en väl fungerande teori för att 

diskutera talet och rösten, och dess betydelse i The hate U give och Dear Martin. 

Förtryck skapar ett tillstånd vilket försvårar för en kvinna från en minoritetsgrupp. 

Möjligheten att våga tala, våga berätta sanningen, när det är nödvändigt att hon tystas 

för att makten ska kvarstå. I The hate U give väljer Starr att försvara sig och Khalil. 

Hennes bemötande av polis, media och människorna i hennes omgivning kan även 

relateras till Foucaults diskussion om makt och röst.  

 
3.5.2 Rasism  

“So while ‘races’ may not exist, racism, or the belief in such biological differences, has 

had enormous impact on behaviour and practice, from the highest levels of government 

policy to everyday social relations in the pub and on the football terrace”40. Rasism är 

synnerligen ett svårt begrepp att förklara på grund av dess komplexitet och dynamiska 

process genom tro, sociala relationer, och historiska kontext. Rasism beskrivs av Neil 

MacMaster som ett kameleontliknande fenomen, vilket alltid kan finna ny kraft och 

former i olika politiska, sociala och kulturella uttryck41. Att beskriva rasism som ett 

kameleontliknande fenomen förklarar även problemet med en universell beskrivning av 

begreppet, det är under konstant förändring. Därför argumenterar flera forskare, 

                                                 
38 Foucault, Sexualitetens historia s. 98 
39 Foucault, Sexualitetens historia, s. 36 
40 Neil Macmaster, Racism in Europe, 1870-2000: European culture and society, [Elektronisk resurs], 

Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2001, s. 1 
41 MacMaster, s. 2 
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däribland MacMaster, att man bör tala om rasism i plural, och inte om en rasism.42 Av 

de olika typerna av rasism är de två vanligaste idag antisemitism och hudfärgsrasism. 

Då mitt ämnesval berör afroamerikaner i USA, begränsar jag mitt användande av rasism 

till den senare av de två; hudfärgsrasism. Jag kommer analysera och diskutera hur denna 

typ av rasism representeras i romanerna genom svårigheten att inte få sin röst hörd, 

vardagsrasism, demoniseringen av unga afroamerikanska män, samt användandet av 

stereotypen och polisvåld.  

 

3.5.3 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett kritiskt perspektiv som innebär att man studerar förtryck och 

diskriminering i skärningspunkten mellan olika maktstrukturer samt den roll dessa 

spelar i maktens formation.43 Det innebär exempelvis att man undersöker hur relationen 

mellan ras, etnicitet, kön, ålder och funktionshinder producerar och reproducerar 

maktrelationer på ett intrikat sätt.44 Forskare inom området hävdar att en nära relation 

mellan sexism, rasism och klassförtryck existerar, och att dessa tre strukturella element 

är en del av maktens landskap.45 Begreppet intersektionalitet myntades av Kimberlé 

Crenshaw, forskare inom Critical Race Theory samt aktiv inom rörelsen Black 

Feminism. Hon ville bevisa för det amerikanska domstolsväsendet hur ras- och 

könsdiskrimineringen ofta sker simultant, att det är svårt att särskilja ifrån varandra.46 

Hennes vilja att påvisa denna diskriminering inför domstolsväsendet gör begreppet 

aktuellt i min analys då jag är intresserad av de svårigheter den afroamerikanska 

kvinnans ställs inför, samt hur afroamerikanska män demoniseras och framhävs som en 

stereotyp, en thug, innan han blivit dömd. Intersektionalitet har dess rötter inom Critical 

Race Theory, vilket skapar en tydlig indikation på dess ursprung och vilja att analysera 

makt i relation med genus-ras-klass.  

 Genom intersektionalitet och begreppets vilja att utmana samhället skapar 

det politiskt sprängkraft. Begreppet kan synliggöra de multipla maktordningar 

människors identiteter, dess komplexitet, befinner sig i. Stereotyper om 

afroamerikanska män och kvinnor, konstruerandet av ”invandraren” i Sverige, kan 

förvandlas till ett politiskt utmanande intersubjektivitet, enligt Irene Molina, och kan 

                                                 
42 MacMaster, s. 2 
43 Irene Molina, ”Intersektionalitet”; En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 5, Anna Lundberg, 

Ann Werner (red), 2016, Nationella sekretariatet för genusforskning, s. 33–38., s. 33 
44 Molina, s. 36 
45 Molina, s. 33 
46 Molina, s. 33 
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alltså användas i aktivistisk kamp.47 Intersektionalitet vill förstå maktrelationen i genus-

ras-klass och dess syfte är ett kritiskt och analytiskt synsätt jämtemot samhället. Till 

följd av det skapar begreppet politisk sprängkraft, en kritisk analys och granskande av 

maktordningar, förtryck och diskrimineringar, vilket är närvarande i både de strukturella 

och i vardagen. Irene Molina diskuterar i sin artikel ”Intersektionalitet” betydelsen av 

historiska rötter för att förstå förtryck och maktstrukturer i dagens samhälle, som till 

exempel uppbyggnaden av nationalstaten.48 USA har alltid haft lagar och regler som har 

förhindrat afroamerikaner till lika rättigheter i deras land; sexism och rasism är en del av 

landets konstruktion. Tupacs citat ”Thug Life: The hate U give little infants fucks 

everybody”49, anspelar på de bristande förutsättningarna som afroamerikaner får som 

spädbarn. Deras plats i samhället är redan bestämd efter maktdiskursen, där rasism och 

klassförtryck är avgörande element. 

 Intersektionalitet är därför ett användbart begrepp för att analysera 

afroamerikaners position i USA och hur det representeras i romanerna. The hate U give 

och Dear Martin återkopplar till historiska aspekter som medborgarrättsrörelsen och 

uppbyggnaden av USA och hur det påverkar afroamerikaner idag. Författarna påvisar 

skärningspunkten, dom analyserar hur rasism, sexism och klassförtryck existerar, hur 

det påverkar rasrelationer, och hur maktmissbruk uttrycks mot afroamerikaner. 

 

4 Forskningsöversikt 
 

Wendy Rountree är en av få forskare som valt att analysera och diskutera manliga och 

kvinnliga karaktärer i afroamerikansk ungdomslitteratur. Vad får karaktärerna 

representera? Vad har dessa karaktärer för roll att fylla? Hennes resonemang berörande 

dessa frågor diskuteras I hennes böcker Just Us Girls: The contemporary African 

American Young Adult Novel, och The Boys Club – male protagonists in contemporary 

African American young adult.   

 Just Us Girls diskuterar Rountree betydelsen av afroamerikanska 

författare som i gestaltningen av sina litterära karaktärer försöker inge hopp hos unga 

afroamerikanska läsare. The Boys Club inleds med ett kapitel om definitionen av 

manlighet och våldets funktion och syfte. Hennes diskussion berörande manlighet är 

                                                 
47 Molina, s. 36 
48 Molina, s. 34 
49 Thomas, s. 17 
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mest aktuellt i min analys, samt hennes diskussion om faderns roll och betydelse för 

unga manliga karaktärer.    

 Suriyan Panlay diskuterar i Racism in contemporary african american 

children’s and young adult literature olika aspekter av hudfärgsrasism, samt hur det 

uttrycks i afroamerikansk barn-och ungdomslitteratur. Rasism i tidigare afroamerikansk 

ungdomslitteratur har givit uttryck åt ett förakt mot den svarta kroppen, förakt över det 

som afroamerikanska ungdomar inte är. Till exempel karaktärerna i Toni Morrisons The 

Bluest Eyes. Karaktärerna definierar sig själva som vad dom inte är, dom är inte vita, 

dom har inte blont hår, dom är inte rika. Utöver dessa kroppsliga gestaltningar berör han 

även hur internaliserad rasism kan uttryckas och dess roll i ungdomslitteraturen. Han 

fortsätter sin argumentation med att poängtera att, precis som i Toni Morrisons roman, 

blir de psykologiska aspekterna de som framhävs i litteraturen. Den politiska och 

strukturalistiska rasism, förtrycket, som finns i samhällsdiskursen blir inte kritiskt 

granskat. Genom The hate U give och Dear Martin analyserar jag maktstrukturer, hur 

förtryck och maktmissbruk är det övergripande temat, samt polisvåld som motiv, och 

hur det påverkar karaktärerna. Då blir Panlays argumentation berörande den politiska 

och strukturalistiska rasismen, en studie för att styrka mina argument om polisvåldets 

påverkan och omfattning mot karaktärerna i The hate U give och Dear Martin. 

 För att ytterligare påvisa denna strukturalistiska rasismen i USA blir 

dokumentären Det 13:e tillägget viktig för att påvisa strukturen bakom polisvåld samt 

medias betydelse för afroamerikaners position i USA. Dokumentären analyserar 

kriminaliseringen och massfängslandet av afroamerikaner, och förtydligar hur 

massfängslandet använts som ett maktverktyg mot afroamerikaner sedan slaveriet 

avskaffades. Dokumentären belyser maktmissbruk och förtryck i USA och hur 

strukturell rasism inte enbart handlar om polisvåld, utan även om lagarna. Exempel på 

detta är ”Three strikes law” och ”Mandatory minimum sentencing law”, vilka skapades 

för att fängsla afroamerikaner i kriget mot droger.50 Fortsättningsvis diskuteras medias 

roll och hur de tillåts förvrida narrativet i skildringen av afroamerikaner. 

Konsekvenserna av detta förvridna narrativ bidrar i skapandet av demoniseringen av 

unga afroamerikanska män. 

 Lydia Wistisen skriver i sitt kapitel ”En sång om Trojas murar” i 

Mångkulturell barn-och ungdomslitteratur om maskulinitet och utanförskap i den 

                                                 
50 Det 13:e tillägget, 58.23 min 
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svenska förortsskildringen.51 Analysen är användbar i min karaktärsstudie av de 

manliga karaktärerna, för att jämföra hur förorten representeras och formar 

karaktärernas identitet. Samt problematiseringen hos män som försöker finna en 

identitet baserad på omvärldens fördomar, vilket representeras i Dear Martin och The 

hate U give. 

 

5 Black Lives Matter - En rörelse för rättvisa 

Black Lives Matter skapades på grund av att en man vid namnet George Zimmerman, 

blev friad efter att ha skjutit ihjäl en ung afroamerikansk man vid namnet Trayvon 

Martin. Zimmerman blev friad då Florida har vapenlagar likt ”Stand-your-ground”. 

Lagen innebär att en person har möjligheten att försvara sig med dödligt våld. Lagen 

refereras till av kritiker till USA:s vapenlagar som ”shoot first law”, vilket poängterar 

problemet. ”Stand-your-ground” var kraftigt finansierad och marknadsförd av National 

Rifle Association (NRA), som kallar lagen för en medborgares naturliga rätt.52 Till följd 

av införskaffandet av ”Stand-your-ground” har skjutningar i självförsvar ökat i Florida, 

med 200 procent.53 Zimmerman hade under månaderna innan skjutningen ringt polisen 

ett antal gånger och samtalen berörde flertalet gånger unga afroamerikanska män. 

Diskussioner har uppstått till följd av skjutningen. Agerade Zimmerman i självförsvar, 

eller dog Trayvon Martin till följd av en mans försök till att ta lagen i egna händer. 

Under rättegången, och efter hans friande dom startades protester. Domen blev en 

världsnyhet, och kritiserades av många, där ibland Barack Obama. Han betonade 

vapenlagarnas och deras skadliga påverkan, lagar som är en del av rättsväsendet i 

flertalet stater i USA.54 Frikännandet av Zimmerman ledde till uppror, vilket även blev 

början för #BlackLivesMatter. Hashtagen förvandlades vidare till en aktiviströrelse efter 

mördandet av Michael Brown och Eric Garner. 

 

Black Lives Matter is an ideological and political intervention in a world where 

Black lives are systematically and intentionally targeted for demise. It is an 

                                                 
51
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affirmation of Black folks’ humanity, our contributions to this society, and our 

resilience in the face of deadly oppression. […] It became clear that we needed to 

continue organizing and building Black power across the country. People were 

hungry to galvanize their communities to end state-sanctioned violence against 

Black people, the way Ferguson organizers and allies were doing.55 

  

 

Black Lives Matter är en avgörande faktor i bekämpandet av polisvåld i USA. De vill 

förbättra möjligheterna för afroamerikaner, kämpa mot det våld och kränkningar 

afroamerikanska kvinnor får utstå, och polisvåldet mot främst unga afroamerikanska 

män. Black Lives Matter vill hjälpa afroamerikaner att läka från det trauma staten har 

påtvingat dom genom deras brutala historia och förtryckande behandling av 

afroamerikaner. Rörelsen har ofta demonstrationer och protester mot polisens agerande i 

relation till afroamerikaner. Polisvåld, rasprofilering, och den ojämlikhet som 

afroamerikaner ställs inför när det kommer till rättsväsendet i USA. Dock har Black 

Lives Matter kritiserats till följd av dess taktik och ibland våldsamma demonstrationer 

och protester. Medborgarrättsrörelsen och Martin Luther King Jr.s lära och vilja att 

eftersträva fredliga demonstrationer och predikande om kärlek och respektfullhet för att 

ändra lagarna, är inte Black Lives Matter val av taktik för att skapa en förändring. 

Barbara Reynolds, tidigare aktivist, var aktiv under medborgarrättsrörelsen och 

instämmer i orden: “This ain’t your grandparents’ civil rights movement”56, vilket var 

ett av slagorden under Ferguson protesterna. Hon framhäver i sin artikel att hon stödjer 

Black Lives Matters rättsfråga, men inte deras val av metod. Hon är inte ensamt om 

denna åsikt. Författarna till The hate U give och Dear Martin väljer även att 

kommentera användandet av våldsamma protester, uppror, samtidigt som författarna 

menar att en förändring måste ske i USA:s samhälle. Black Lives Matter, Barbara 

Reynolds, Angie Thomas och Nic Stone kräver en förändring, men vad är det bästa 

motståndet mot makten; Våld, eller fredliga aspekter?  Angie Thomas och Nic Stone 

framhäver medborgarrättsrörelsens perspektiv, samt att användandet av rösten bör vara 

det första motståndet mot förtryck. 
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6 Analys 

6.1 Rösten som vapen 

6.1.1 Författarintention och den legitima rösten 

Innan analysen tar sin början vill jag enbart kort diskutera mitt valda perspektiv på 

legitimitet och den legitima rösten vilket blir en viktig del av denna delen av min 

analys. Legitimitet till sitt yttrande och vad det innebär är en fråga vilket diskuteras 

inom postkolonial litteraturteori och skildrar olika åsikter och perspektiv på vad det 

innebär och syftar på. Mitt perspektiv på diskussionen om legitimitet blir i relation till 

författarna och USA:s diskurs, hur de genom The hate U give och Dear Martin, uppnår 

legitimitet i sina yttrande genom deras vittnesmål, samt spridningskraften som 

romanerna haft. En legitim röst blir därför i relation till deras erfarenheter, deras vilja att 

skapa ownvoices romaner och karaktärer vilka vittnar om förhållandet i USA idag. 

Författarna uppnår därför legitimitet genom deras intention och hur dom som ”den 

andre” gestaltar hur diskursen i USA är skapad för att förtrycka afroamerikaner i USA. 

 The hate U give och Dear Martin är båda skrivna av debutförfattare, vilka 

vill ifrågasätta dagens USA och granska rasrelationer i sina romaner. De kritiserar 

polisens agerande genom sina karaktärer vilka upplever hur maktstrukturerna och dess 

maktverktyg i USA, är konstruerade mot afroamerikaner. Författarna konstaterar att 

afroamerikaner har andra förutsättningar från födseln. I The hate U give formuleras 

samhällskritiken genom ett samtal mellan Starr och hennes pappa, Maverick.  

 

When the Khalils get arrested for selling drugs, they either spend most of their life 

in prison, another billion-dollar industry, or they have a hard time getting a real job 

and probably start selling drugs again. That’s the hate they’re giving us, baby, a 

system designed against us. That’s Thug Life.57  

 

Thug Life återfinns i maktstrukturerna, i samhällets diskurs och uppbyggnad, vilket 

författarna vill belysa. Författarnas vilja att åskådliggöra dessa strukturer, samt 

polisvåldets betydelse för förtrycket av afroamerikaner, intresserar läsare av YA vill jag 

påstå. Romanerna har blivit bästsäljare, och The hate U give har varit på The New York 

Times bästsäljarlistan i 62 veckor.58 Romanerna engagerar läsare världen över. Angie 

Thomas uttrycker en vilja att låta de tystades röster höras och vill skapa en 
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referenspunkt för läsare som inte upplevt förtryck, vilket hon lyckas med. Thomas och 

Stone hjälper YA skapa Diversebooks genom deras romaner. De bidrar till YA genom 

att representera afroamerikaner, och skapar litteratur där fler känner igen sitt vardagsliv, 

kampen mot förtryck och våld. Författarna skapar litteratur som försöker hjälpa läsaren 

förstå hur motstånd kan se ut och alternativen som finns.   

 Kan den subalterna tala? Det är frågan som intresserar Spivak i hennes 

mest välkända och kontroversiella essä. Som författarna till romanerna Dear Martin och 

The hate U give, vill Spivak ge de tystade en röst, men är det möjligt? Hon frågar sig 

om forskare idag kan undvika liknande problem som tidigare uppstått under 

kolonialism; kommer forskarnas försök att representera de förtrycka hjälpa, eller ej? 

Kan den subalterna få sin röst hörd, och vad krävs för att det ska inträffa? Spivak 

försöker i sin artikel även påvisa den subalternas position i samhället i relation till den 

västerländska diskursen. Hon menar att den subalterna alltid innehar en dubbelbottnad 

roll i relationen mellan makt-underordnad. Den subalterna har aldrig anpassat sig efter 

den dominerande folkgruppens synsätt eller språk för att uttrycka sin egen identitet. 

Justyce skapar ett experiment i ett försök att förstå makt-underordnad och rasrelationer i 

USA. Hans experiment består av att skriva brev till Martin Luther King Jr., vilket 

stärker honom i slutändan när han förstår att det bästa motståndet är att tala och vara sig 

själv.59 Justyce väljer Martin Luther King Jr., fredlig aktivist och Justyce försöker finna 

vägledning i hans agerande. Hans relation till makt-underordnad överensstämmer med 

Spivaks synsätt. Han använder Martin Luther King Jr. läror för att uttrycka sig och sin 

etniska karaktär, istället för att anpassa sig efter sina vita klasskamrater och vänner efter 

att han blivit rasprofilerad av polisen. 

 Spivak söker en möjlighet för den subalterna att tala, men konstaterar att 

det ej är möjligt. Hon fastställer att den subalterna aldrig kan tala för sig själv, utan 

behöver förlita sig på västerländska intellektuella för att tala för henne, det innebär en 

form av kollektiv röst, inte individuellt av den subalterna. Alltså blir Spivaks rätt 

abrupta svar på om den subalterna kan tala, nej. Det kan dom inte.60 I Dear Martin 

uttrycker Trey, en afroamerikan som bor i förorten där Justyce växte upp, en liknande 

åsikt. I Justyce strävan efter en plats utanför förorten, blir han utsatt för internaliserad 

rasism av Trey. Han påpekar att Justyce aldrig kommer åstadkomma något, om han inte 

blir buren av de vita. Trey verkar tro, likt Spivak, att Justyce inte kan bli hörd eller få 
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legitimitet till sitt tal. ”we ’need the white man for the ride to the top’”.61 Essäns 

kontroversiella slutsats finner jag förståelig genom Spivaks diskussioner och debatter 

samt hennes synsätt på den subalternas position. Dock kan jag inte instämma i hennes 

slutsats. I Spivaks essä kan den subalterna uppnå tal, men inte legitimitet för sitt 

yttrande, sin röst. Dock vill jag påstå att den möjligheten finns. Angie Thomas och Nic 

Stone är afroamerikanska kvinnor och har upplevt förtryck genom deras etniska 

bakgrund och kön. Deras position i USA som förtryckta grundar sig på två aspekter, 

men jag hävdar att de uppnår en legitim röst med sina romaner, på grund av deras 

position som förtryckta. Deras röster och vilja vittnar om förtrycket de och andra 

afroamerikaner upplevt. Författarna vill bryta den stereotypa föreställningen av 

afroamerikaner, de vill förtydliga förtrycket och de vill göra motstånd. Genom 

romanernas stora genomslagskraft har deras vittnesmål fått effekt. De talar, och deras 

röster blir hörda. De har legitimitet genom deras erfarenheter och genom att dom 

skildrar en rättvis bild över hur det är att vara afroamerikan i USA idag. Författarna har 

inte enbart blivit hörda av sin omgivning, sin etniska grupp. Romanernas spridning i 

vårt globaliserade samhälle tillför en ny möjlighet för den subalterna att tala och få sin 

röst hörd. Författarna tar tillvara på möjligheten och deras nyfunna maktposition. 

 Författarna vet genom sina erfarenheter hur det är att bli tystade. Hur lätt 

åtkomligt våld och gängkriminalitet kan upplevas för att skapa motstånd och någon 

form av maktposition när inget annat är effektivt. I The hate U give och Dear Martin 

väljer båda protagonisterna Starr och Justyce att vittna mot poliserna som sköt deras 

vänner. Deras röster blir tystade, de saknar legitimitet. Deras tystade röster synliggör 

maktstrukturen och deras karaktär ifrågasätts. Polisen tystas inte eller upplever ett 

likartat ifrågasättande. Starr och Justyce är inte jämställda inför lagen i relation till 

poliserna. Förtrycket de lever i är alltså närvarande i konfrontation med rättsväsendet i 

USA. Maktmissbrukets tydliga närvaro i samhället framhävs ytterligare när polisen i 

The hate U give, frias. Samt att rättegången i Dear Martin ogiltigförklaras. Liknande 

domar har inträffat i vår samtid, till exempel rättegångarna berörande Trayvon Martin 

och Rodney King. The hate U give och Dear Martin gestaltar verkligheten som 

förtryckt och förtryckare i USA.62 Författarnas vilja att förankra sig i verkligheten i 

uppbyggnaden av deras värld är ytterligare ett argument för legitimitet till deras röster 

och hur romanerna representerar ownvoices. De skapar trovärdiga karaktärer som får 
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rollen att hjälpa de tystade. Både Starr och Justyce har utvecklats i sina karaktärer i 

slutet av romanen, de får vittna mot rättsväsendet för att försvara sina vänner som mist 

livet. Dom skildrar hur svårt det är att våga vittna, att våga stå upp mot rasism, om det 

händer på en fest eller i en rättssal.63 The hate U give avslutas med att Starr förstår 

ordets kraft och betydelsen av att använda sin röst. Hon har skapat en vilja hos 

invånarna i Garden Heights. De skriker, de marscherar och de demonstrerar för en 

förändring. För att Khalil och andra som dödats av poliser inte ska bli glömda. De 

fortsätter kämpa och de fortsätter tala.64 

 Jag vill påstå att Thomas och Stone följer den kommunikationskedja som 

Nikolajeva tycker är optimal i det narrativa flödet. ”Implied author→ narrator→ 

character-narrator → focalizer→ (focalized) character→ character-narratee→ 

narratee→ implied reader”.65 Det skapar en dialog där karaktären är delaktig i 

narrativet, en viktig aspekt i kommunikationskedjan för att förtydliga hur viktig 

karaktären är för narrativet, vilket sällan framhävs inom narratologins teorier. 

Nikolajeva vill genom denna kommunikationskedja förtydliga att karaktären är en del 

av narrativet, dialogen, och bör därför studeras i den rollen och inte bli förbisedd mellan 

den implicite författaren och läsaren. Dialogen mellan författaren, karaktären och 

läsaren belyser hur ett motstånd kan utövas, samt hur viktigt ett motstånd mot 

maktmissbruk är. Bachtin anser att en författare alltid är i dialog med sitt skapande. 

Dialogen kan dock begränsas i en monologisk form till följd av författarens roll som 

skapare till den uppbyggda världen. Användandet av författarens egna och direkta ord 

skapar en mer kontrollerad miljö, en begränsning, till skillnad mot en dialogisk form.66 

Bachtin finner att den monologiska formen kan anses mer kvävande och inte lika 

givande; den monologiska formen förhindrar skapandet av en äkta dialog.67 Den 

dialogiska formen skapar en sammansmältning mellan författaren och karaktärens röst, 

vilket är att föredra enligt Bachtin. Likt Nikolajeva vill Bachtin ha ett narrativ med en 

delaktig karaktär. Han argumenterar att en sammansmältning innebär en dialogisk 

diskurs, vilket skapar ett narrativ där allt är i dialog med varandra, författaren, 

karaktärerna och ideologiska diskussioner. I en monologisk diskurs placeras istället 

dessa ideologiska föreställningar i hjältens mun.68 Sammansmältningen av sanningen 
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om världen i den dialogiska kursen, är omöjlig att separera för personlighetens sanning. 

Fortsättningsvis argumenterar Bachtin att i den dialogiska synkretsen, ingår varje 

främmande sanning, alla hjältar har en länk, en dialog på något vis, vilket även 

instämmer med karaktärerna i Dear Martin och The hate U give.69 Det är ett 

tvåstämmigt ord där både författarintentionen och karaktärens intention blir hörda. ”I 

varje ord skulle det ljuda av meningsbrytningar (mikrodialog) och höras ekon från den 

stora dialogen”.70 Dialogen blir därför en form för författaren att ge karaktären 

möjligheten att uttrycka ett motstånd mot förtrycket. Bachtins resonemang förtydligar 

den dialogiska formens betydelse, hur förintandet av motståndarens ord, förintar den 

dialogiska sfären.71 Bachtins analys av ordets betydelse har likheter med Foucault 

diskussion om maktteori. Hur tystnad är ett maktverktyg, censur som ett element i 

förtryckshypotesen. Tystnad som maktverktyg skildras i The hate U give och Dear 

Martin genom hur Starr och Justyce bemöts av polisen, hur de försöker underminera 

deras ord. 

 I sexualitetens historia och vansinnets historia, belyser Foucault 

betydelsen av tystad för maktens kvarvarande. Hur makten ofta använder tystnaden som 

en form av kontroll över maktstrukturen. I vansinnets historia diskuterar Foucault 

avsaknaden av ett gemensamt språk mellan den ”moderna människan” och den 

vansinnige.72 Det är en aspekt i diskussionen om språk och möjligheten att använda sin 

röst för afroamerikaner i USA. Då, afroamerikaner, likt den vansinnige, betraktas som 

”den andre” i samhällsdiskursen. De tystas, och genom att de fråntas språket, 

censureras, fråntas de kunskap, vilket hjälper förtryckarna att skapa en totalitär kunskap 

och samhälle där ”den andre” tystas. Enligt Foucault fem punkter berörande 

förtryckshypotesen och maktens uppbyggnad blir förbudscykeln och censurens logik 

aktuella i relation till talet. Den vansinnige som ”den andre” undanhålls kunskap, de 

förlorar möjligheten till att yttra sig via bristen av språkliga möjligheter och kunskap. 

Genom punkten censurens logik och dess tre former, ”säga att något inte är tillåtet, 

hindra att det sägs, eller dementera att det existerar”73, undanhålls ”den andre” från 

kunskap och deras tystnad krävs. Dessa punkter inom censur innebär att om ”den andre” 

uttalar sig dementeras deras yttrande. En afroamerikan som vittnar upplever inte enbart 

den svåra uppgifter att vittna, utan blir ifrågasätt som person. Hennes tal regleras och i 
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förläggningen blir förbudscykeln ytterligare ett maktverktyg i förhindrandet av hennes 

röst. Ett val av två ickeexistenser. Gör inte motstånd, och lev i skuggorna, ingen 

förändring kommer ske. Eller tala och riskera att försvinna.  

 Spivaks diskussion om den subalterna kan tala vittnar om en maktstruktur 

där den subalterna, och främst den subalterna kvinnan, upplever förtryck. Stone och 

Thomas beskriver genom karaktärerna riskerna med att vittna och göra motstånd. Dock 

kan riskerna synliggöra maktstrukturernas konstruktion, vilket gör en kritik av dom 

möjlig. Författarna använder den dialogiska diskursen för att utföra en kritisk 

granskning och vittna om samhällsdiskursen i USA. Hur tystnad krävs, samt hur 

polisvåld, förtryck och maktmissbruk är maktverktyg vilka bidrar till ett samhälle 

konstruerat mot afroamerikaner. Författarna väljer att konstruera en dialogisk värld där 

alla karaktärerna står i dialog med varandra, där alla påverkas av samhällsdiskursen. 

Deras påverkan varierar till följd av etnicitet, kön och klass, samt förtydligar den 

dialogiska formen hur maktverktygen används mot afroamerikaner, samt hur en del av 

den vita befolkningen inte förstår, eller vill se hur afroamerikaner lever i USA idag. I 

Dear Martin skildras genom en klassrumsdiskussion, hur maktverktyg likt 

hudfärgsrasism, vardagsrasism och polisvåld kan skapa ett samhälle konstruerat mot en 

folkgrupp. Justyce klasskamrat, Jared, påstår att USA är ”color-blind”74 idag, ett 

påstående som vittnar om en oförståelse inför det förtryck afroamerikaner kämpar mot 

dagligen.  

 Genom kulturen och främst hiphopen har afroamerikaner funnit ett språk, 

en uttrycksform vilket är friare och mer godtagbar i maktstrukturen för att diskutera 

rasrelationer. Rappare liknande Tupac och N.W.A har skapat musik och texter som 

hjälper afroamerikaner att ifrågasätta och stå upp mot förtryck och rasism de möter i sin 

vardag. Musiken når en bredare publik och har en form av legitimitet i sig på grund av 

dess spridning. Artisternas texter gestaltar deras egna uppväxt och liv som 

afroamerikan. Ett citat från Starr som nämndes i inledningen är: ”It's dope to be black 

until it's hard to be black”75. Citatet skildrar hur afroamerikansk kultur, likt hiphop, 

anammas mer okomplicerat av en större folkgrupp, än afroamerikaners problematiska 

situation i USA. Hiphopen blir därför en friare form, mindre dömande och mer 

accepterande, som ger dom möjligheten att diskutera deras problem, situationer och 

maktstrukturerna de möter i USA. Alltså blir hiphopen en friare möjlighet för 
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afroamerikanska artister att uttrycka sin åsikt, något som Thomas och Stone försöker 

uppnå med sina romaner. Författarna vill genom sina romaner använda kulturen för att 

kommentera deras samhälle och skapa en diskussion. Thomas och Stone använder sina 

röster för att visa hur polisvåld påverkar unga afroamerikaner. De vill visa hatet de får 

utstå i samtida USA, och vad menar egentligen Tupac med Thug Life? Vad är hatet de 

får, hur är det konstruerat? Utöver möjligheten att kommentera samhällsdiskursen, tror 

jag Thomas och Stone vill ge läsarna hopp. De vill få människor i förtryck att inse 

kraften bakom motstånd, hur maktverktygen kan användas mot förtryckaren. 

 Wendy Rountree diskuterar i Just Us Girls, betydelsen av afroamerikanska 

författare och rollen de ofta intar för att skapa en positiv syn på sin etniska bakgrund 

och samhälle för läsarna.76 De vill ofta förbättra unga afroamerikaners liv genom 

litteraturen, få dom att känna sig som en del av en gemenskap. Genom den traditionen 

vill jag igen framhäva författarnas legitimitet och betydelsen av deras bakgrund. De 

förstår att dagens unga upplever förtryck, polisvåld och maktmissbruk. Författarna är 

medvetna om massfängslande av afroamerikaner, gängkriminalitetens makt, och 

stereotypa åsikter. Författarna vet att afroamerikaner får uppleva från födseln hur deras 

roll i samhället har konstruerats mot dom. The hate U give och Dear Martin diskuterar 

tunga och svåra ämnen, ändå upplever karaktärerna en positiv utveckling, Starr och 

Justyce stärks i deras karaktärer och identiteter. Romanerna framhäver betydelsen av att 

inte tro på stereotypa föreställningar om afroamerikaner. Gängkriminalitet behöver inte 

vara allas sanning. 

 

6.1.2 Starr Carter, rosen som växer i betongen 

Hjältens ord om sig själv och om världen väger lika tungt som författarens ord 

vanligtvis gör […] Det äger en utomordentlig självständighet i verkets struktur, det 

ljuder liksom jämsides med författarens eget ord och förenas på ett särskilt sätt med 

det och med de andra hjältarnas fullvärdiga röster.77  

 

Bachtin belyser i citatet författarnas vilja att skapa trovärdiga protagonister, vilket även 

är författarnas intention i The hate U give och Dear Martin. Genom författarnas egna 

erfarenheter, skapar dom ett förenat ord, en legitim röst hos Starr och Justyce. 

Protagonisterna i romanerna agerar för att försvara sig och sina vänner när de ställs inför 

USA:s rättsväsen. Nikolajeva menar att karaktärernas agerande även påverkar 
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handlingen, vilket i relation till The hate U give och Dear Martin skapar en handling 

driven av en ”person-against-society” konflikt.78 I min motiv- och karaktärsstudie 

förtydligar det hur karaktärernas agerande och reagerande påverkar och driver 

handlingen. Nikolajeva beskriver handlingen som: ”[…] the character meets social 

conventions that prevent him from reaching a goal or compel him to make a moral 

choice”.79 Starr gör ett moraliskt val att försvara Khalil och sin etniska folkgrupp. Det är 

ett svårt och skrämmande val, men hennes val blir en reaktion på polisens bristande 

undersökning av händelsen. Hon inser att Khalil kommer bli ytterligare en afroamerikan 

som blivit tystad till följd av polisvåld. Hennes reaktion blir därför att tala, vägra låta sig 

själv eller Khalil bli tystade. Hon vägrar låta polisen rättfärdiga Khalils död.80  

 I detta avsnitt av analysen studeras karaktären Starr Carter, samt hur 

hennes vilja till motstånd gestaltas genom en strävan för rättvisa för att hindra 

rättsväsendets rättfärdigande av Khalils död. Hur Starr som karaktär utvecklas genom 

att frambringa ett motstånd mot det förtryck och maktmissbruk hon ställs inför. Alltså, 

hur nyttjas rösten som vapen i The hate U give. 

 

Investigating or justifying? 

I know the answer to her question. I knew it when I saw Khalil at the party. He 

never wore new shoes. And jewelry? Those little ninety-nine-cent chains he bought 

at the beauty supply store didn’t count. Ms. Rosalie just confirmed it. But what the 

hell does that have to do with him getting murdered? Is that supposed to make all 

of this okay? […] I refuse to make them feel better about killing my friend.81 

 

Starr genomgår sitt första polisförhör efter händelsen för att hon vill säkerställa rättvisa 

för Khalil. Dock söker inte polisen rättvisa för Khalil utan ett rättfärdigande av polisens 

agerande. Starr inser att hon måste försvara Khalil och sin egen karaktär. Polisen 

försöker skapa en gängrelaterad koppling till Khalil. Frågorna centreras kring Starr och 

Khalils tidigare aktiviteter under kvällen, inte händelsen med polisen Cruise. Det skapar 

en ilska hos Starr, ilskan är närvarande under hela händelseförloppet i romanen. En ilska 

för det orättvisa i situationen, att polisens frågor berör Khalils förmodande roll inom 

gängkriminaliteten i Garden Heights, ifall han distribuerade droger eller ej, samt om 

Starr druckit alkohol innan händelsen. Starr låter sin ilska över situationen och 

smutskastningen av Khalil bli hörd, när hon utbrister: ”He didn’t pull the trigger on 
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himself either”.82 Även om Starr upplever en rädsla inför polisen, väljer hon att tala för 

sin vän Khalil. Det är hennes största drivkraft som karaktär, tills hon inser viden av 

problemet.  

 I mitt tidigare analysavsnitt diskuterade jag hur Starr förstår att 

problematiken om polisvåld och förtryck är större än henne och Khalil, den kvällen och 

den polisen. Hon förstår att hon kan påverka mer än Khalils rättegång, genom att 

fortsätta tala och sprida sin ilska över Khalils öde till invånarna i Garden Heights. Hon 

försvarar inte enbart sig själv eller Khalil, utan alla de som blivit tystade. När The hate 

U give avslutas förstår läsaren att det inte är enbart Starr som kämpar för Khalil. Hela 

Garden Heights är aktiva i hennes motstånd, alla lånar sina röster till de tystade.83  

 Protagonisten Starr får uppleva förtryck på grund av hennes kön och 

afroamerikanska bakgrund. Hennes tal och röst blir ifrågasatt och bortförklarat på ett vis 

som polisen Cruise inte verkar uppleva. Istället framställs Cruise som en familjefar, en 

kristen man som varit polis i 16 år. I en tv-intervju med polisens pappa försöker han 

rättfärdiga sin son, framhäva Cruise goda sidor, samtidigt som Khalil demoniseras. 

Cruise va rädd för Khalil och Starr, Khalil körde för fort, han svor, han hade droger och 

ett vapen i bilen, vilket inte är korrekt. Pappan avslutar med att Cruise endast ville hem 

till sin familj, att han inte är ett monster. Dock framställer han Khalil och Starr som 

monster, när deras enda syfte va precis som Cruise, att komma hem.84 Skillnaden i 

bedömandet vittnar om rasism, klassförtrycket och hur rasrelationer i USA uppstår. Hur 

dessa maktstrukturer är uppbyggda och bör utmanas och kritiseras. Ordet från en polis 

väger tyngre än en ung afroamerikansk kvinna. Polisen Cruise sköt Khalil men blir inte 

ifrågasatt förutom av afroamerikaner, han svartmålas inte i media, eller av sina kollegor. 

 Nina Lykke påminner läsarna i sin artikel om intersektionalitet vikten av 

att diskutera genus, etnicitet, och klass då alla dessa aspekter är sammanflätande i en 

diskussion om diskriminering.85 Begreppet används för att analysera dessa aspekter i 

socio-kulturella hierarkier och hur maktordningar kan inkludera samt exkludera efter 

samhällsdiskursen. Det vill säga att exkluderandet kan bero på genus, etnicitet, ras, 

klass, sexualitet, och ålder.86 Starr, en ung afroamerikansk kvinna, blir exkluderad till 

följd av samhällets diskurs och de strukturella maktordningar vilket placerar henne som 
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den subalterna, den förtryckta, i USA. Kimberlé Crenshaw myntade begreppet 

intersektionalitet i förhoppningen att det skulle upplysa och förtydliga hur ras- och 

könsdiskriminering sker simultant. Det är omöjligt att separera och är högst närvarande 

i USA:s rättsväsen.87 Starr blir därför ifrågasätt på ett vis som den vita polisen Cruise 

inte upplever; hennes röst och yttrande har inte legitimitet. Under hennes förhör med 

polisen ifrågasätts hennes och Khalils karaktär mer än händelsen. Under rättegången 

svarar hon på alla frågor berörande händelsen, men hennes vittnesmål har inte 

tillräckligt med legitimitet, polisen Cruise frias för Khalils mord.88 

 Spivak diskuterar epiologiskt våld, förtryck mot en folkgrupp och hur det 

påverkar den subalterna. ” […] där man sammanblandar epistemiskt våld med 

framgången för undervisning och civilisation. Och den subalterna kvinnan kommer att 

vara lika stum som alltid”.89 Precis som diskussionen inom begreppet intersektionalitet, 

menar Spivak att afroamerikanska kvinnorna upplever två typer av förtryck. Spivak 

hävdar att genom införandet av ett ”gott” samhälle efter kolonialtiden, förblir kvinnan 

förtryckt genom att hon måste ”skyddas”, vilket ses som en rättvis laglig politik efter 

kolonialtiden.90  Spivak fortsätter även sitt argument genom att ifrågasätta hyckleriet 

inom den patriarkala strategin. Kvinnan som ett fritt subjekt, den goda kvinnan. Hur en 

skyddad kvinna faktiskt kan bli instängd, förtryckt av detta ”skydd” och ”goda” 

samhälle. Spivak finner även likheter med kvinnan som subaltern med Freuds 

perspektiv på kvinnan som syndabock i ”Ett barn blir slaget”.91 För att diskutera om den 

subalterna kan tala eller inte, menar Spivak att en mätning av tystnaden som objekt för 

hennes undersökning kan framhäva denna roll som syndabock. Hon hävdar dock att en 

fara fortfarande existerar med Freuds diskurs, i en diskussion om kvinnans roll i 

historien samt att det inte kan ses som ett socialt kollektivt tankemönster, utan mer som 

”vild psykoanalys”.92 Men Spivaks vilda psykoanalys är ett fängslande perspektiv. Det 

goda samhället som USA ofta framställs som, har många brister som faktiskt inte 

skyddar dess invånare. Att en folkgrupp känner rädsla inför polisen är ett bevis för 

bristen i samhällsdiskursen. När befolkningen i Garden Heights inser att Starr var i bilen 

med Khalil reagerar dom på hennes val att vara tyst, inledningsvis. Dock vågar 

invånarna extremt sällan vittna om gängkriminalitet i området, till följd av vad 
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konsekvenserna kan bli. Starr placeras i en situation där hon utstår skuldbeläggande från 

människorna i Garden Heights, hennes grannar och vänner, när hon inte vågar utnyttja 

sin röst.93 När hon senare väljer att göra sin röst hörd, får hon inte legitimitet för sitt 

yttrande. Polisen och rättsväsendet bestämma sig för att inte lyssna eller tro på hennes 

ord.94 När polisen i Garden Heights möter Starr och hennes pappa Maverick, tvingar de 

ner honom på marken. De nästintill griper honom, men avbryts till följd av ett 10-tal 

vittnen, vilka har Khalils öde i minnet. De vägrar vika med blicken eller återgå till deras 

egna angelägenheter, vilket polisen ber dom om. Invånarna vägrar och säger att 

Mavericks gripande är deras angelägenhet.95 Starrs val att tala med polisen, i en tv-

intervju, samt senare vid demonstrationen stärker invånarna i Garden Heights och Starrs 

känsla av tillhörighet i området. Dock leder det ”goda” samhällets skydd endast till 

förtryck och ett förnekande att låta hennes röst bli hörd. 

 Varför väljer Starr ändå rösten som vapen och inte våld? Ett karaktärsdrag 

hos Starr är hennes intresse för språk, samt hur det kan användas som ett viktigt 

redskap. Hon ändrar sin röst, ordval och tonläge när hon är i skolan. Hon refererar till 

sig själv som Williamson Starr och Garden Heights Starr. 

  

That means flipping the switch in my brain so I’m Williamson Starr. Williamson 

Starr doesn’t use slang-if a rapper would say it, she doesn’t say it, even if her white 

friends do. Slang makes them cool. Slang makes her ‘hood’. Williamson Starr 

holds her tongue when people piss her off so nobody will think she’s the ‘angry 

black girl’. […] Basically, Williamson Starr doesn’t give anyone a reason to call 

her ghetto.96 

 

Starrs utveckling under romanens gång har en avsevärd påverkan på hur hon väljer att 

uttrycka sig. Starr som protagonist karaktäriseras tidigt som samhällskritisk, men även 

nervös inför att bli betraktad utifrån stereotypa föreställningar. Nervös på den nivån att 

hon ändrar hur hon framställs genom sitt språk. I slutet av romanen har hennes 

utveckling skapat en större samhörighet med hennes etnicitet och hon karaktäriseras inte 

längre som rädd för stereotypa föreställningar. Hon är stolt över Garden Heights där hon 

växt upp. Hon har under romanen utsatts för psykiska påfrestningar, men hon inser 

betydelsen av det hon vunnit.97 Hon vågar uttrycka stolthet inför sin bakgrund, hon 

känner inte längre ett behov av att ändra sitt språkbruk, eller skilja hennes vita och 
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afroamerikanska vänner åt.98 Likt Spivaks diskussion om makt-underordnad vågar Starr 

mer och mer bejaka sin etnicitet och känner inte ett behov av att anpassa sitt språk och 

dylikt efter de vita personerna i hennes omgivning. Det skapar en spännande studie av 

Starr. Förtrycket hon upplever som afroamerikansk kvinna, förtryck baserat på kön, 

klass, etnicitet, hur rättsväsendet försöker tysta hennes röst, kväver henne inte. Starr 

väljer att använda förtryckarnas maktverktyg mot förtrycket. Till följd av att hon 

använder språket och sin röst som motstånd, uppnår hon en känsla av frihet. 

 Spivak diskuterar i slutet av sin essä änkeoffer. Hur dom genom 

självuppoffring, uppnår frihet. Hon förklarar att friheten för en subaltern-kvinna kan 

endast uppnås genom ett (icke) självmord av hennes identitet.99 Att förgöra ens identitet 

är inte att döda självet, utan det blir i detta som det kvinnliga subjektet får sitt fria val 

tillbaka. Även om diskussionen berör änkeoffer anser jag att det är ett fascinerande 

perspektiv på den subalterna kvinnan. Spivak finner att ett förgörande av identiteten är 

den enda friheten, och i hennes analys av änkeoffer blir det en självklar frihet. Dock vill 

jag argumentera för att friheten kan uppnås utan ett förgörande eller (icke) självmord.  

Förgörandet av ens identitet blir som ett motstånd för änkeoffret. I The hate U give blir 

istället Starrs frihet att återfinna sin identitet som afroamerikan. Därför vill jag påstå att 

i dagens USA behöver frihet inte innebära ett förgörande av ens identitet, utan ett 

sammanbindande av den. Istället för att skapa Williamson Starr och Garden Heights 

Starr blir Starrs frihet i enandet av dom. Jag tror på betydelsen av motstånd, samt att 

motstånd även kan vara en samhörighet med sin etniska grupp och därför stärker den 

subalterna sin identitet ytterligare. Det är på det viset Starr finner en känsla av frihet, 

och det är genom denna frihet hon utvecklas som karaktär. Hon ändrar inte sin identitet 

men inser att hon inte vill anpassa sig eller kamouflera sig, för att bli en del av det vita 

samhället. Hon utvecklas och får större frihet, genom afroamerikaners kamp mot 

förtrycket, och möjligheten att ta ställning. Hon vågar vittna och hjälper därför sig själv 

till frihet.100 Betydelsen av att göra sin röst hörd för möjligheten till frihet och chansen 

att börja om på nytt, diskuteras även av Panlay. ”[…] how one can shatter the silence 

and assert one’s own agency, in order to become empowered, liberated and visible. […] 

the ability to tell their own stories, to become their own translators, in their own black 

tongue, affords them a chance to begin anew”.101 Det är den förändring Starr upplever, 
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det är genom användandet av maktverktyget, rösten, hon uppnår en känsla av frihet. 

Ordets kraft är alltså ständigt närvarande under romanens och Starrs utveckling, hennes 

möjlighet till frihet. Därför blir det även ett förklarligt val för Starr att fortsätta använda 

språket. Hon har aldrig haft ett intresse för våld, men ett intresse för språk. Rösten blir 

därför hennes vapen. 

 Likt Foucault inser Starr att språket är ett maktverktyg som konstruerar 

makt. Ett verktyg som även kan användas emot maktstrukturen. Språket används av 

polisen för att underminera Starrs tal och röst. ”[…] som en dom att försvinna, men 

också som en befallning om tystnad, ett hävdande av icke-existens, och därmed också 

som ett fastställande: om allt detta finns ingenting att säga, ingenting att förstå, 

ingenting att veta”.102 Maktstrukturerna i USA är till polisens fördel och kan jämföras 

med Foucault fem element i förtryckshypotes, Den negativa relationen, regelns instans, 

förbudscykeln, censurens logik och det enhetliga mönstret, blir maktens mekanik 

synliga.103 Dessa element av förtryck är en del av vardagen för afroamerikaner i USA, 

och genom att tala bryter den subalterna samhällsdiskursen. Samhällets maktstrukturer 

synliggörs och blir kritiserade. Bilden av en ung afroamerikansk man som en ”simpel” 

kriminell krossas genom Starrs vittnesmål, samt skildringarna av afroamerikanska män i 

The hate U give och Dear Martin. Khalil var inte en stereotyp, inte enbart en thug, 

vilket media och polisen försöker framställa. Genom att använda rösten istället för våld 

kan karaktärerna synliggöra samhällets brister och hur rasism är närvarande i USA 

genom maktmissbruk, förtryck och polisvåld. Rösten blir Starrs vapen och hon 

använder den väl, hon hjälper människorna i sin omgivning, att återupprätta minnet av 

Khalil, samt under en tv-intervju väljer hon att kämpa, med sin röst. 

  

His assumption killed Khalil. It could’ve killed me. ’If officer Cruise were sitting 

here’, Mrs. Carey says, ‘what would you say to him?’ […] Ms. Ofrah says this 

interview is the way I fight. When you fight, you put yourself out there, not caring 

who you hurt or if you’ll get hurt. So I throw one more blow, right at One-Fifteen. ‘I’d 

ask him if he wished he shot me too’.104  

 

Starr karakteriseras som en kämpe, likt Nikolajevas argumentation om karaktären som 

driver handlingen, ”person-against-society” konflikt.105 Genom Starrs uttalande belyser 

hon förtrycket, och hur hennes motstånd synliggör maktstrukturerna i samhället. Kanske 
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hade polisen Cruise önskat att han dödat henne också. Då hade motståndet kvävts, 

tystats. Maktmissbruket hade kunnat fortgå utan motstånd. Starr som karaktär driver 

alltså handlingen framåt samtidigt som hon belyser motivet och temat i romanen. Starr 

fortskrider med att reagera och agera utefter polisens fortsatta rättfärdigande av polisen 

Cruise agerande.  

 I slutet av The hate U give uppstår demonstrationer i Garden Heights efter 

att polisen blir frikänd för Khalils mord. Starr deltar av en slump vid demonstrationen 

och hamnar på taket till en bil. Hon håller ett tal till folksamlingen vilka består av 

invånarna i Garden Heights.106 Lydia Wistisen diskuterar betydelsen av 

panoramaperspektivet, de som Starr söker för att hålla sitt tal. Hur perspektivet talar till 

en persons längtan efter kontroll. Wistisen hävdar att panoramaperspektivet är ett sätt att 

uttrycka ett ägarskap, ett verktyg för makt och rum.107 Dock blir panoramaperspektivet 

inget maktverktyg i förorten, karaktärerna upplever oftare en känsla av instängdhet till 

följd av ett panoramaperspektiv över sin stadsdel. När Starr klättrar upp på bilen och 

väljer att tala till folkhavet som demonstrerar, där en upprorskänsla är högst närvarande, 

får hon ett panoramaperspektiv. Hon ser sin familj, vänner och grannar. Omkring dom 

står poliser och innesluter folkmassan och polisen försöker överrösta henne när hon 

talar. Polisen uppmanar henne till tystnad, annars kommer polisen tvingas agera. Starrs 

panoramaperspektiv förtydligar förtrycket, samhällets strukturella isolering och 

fängslande av afroamerikaner. Hon fortsätter tala, och polisen fortsätter med hot. Starr 

skriker tillslut ”Khalil lived!”108 och folksamlingen skriker med henne tills polisen 

brukar tårgas och ”attackerar” folksamlingen. Starr får en maktposition genom 

perspektivet till följd av att hon når ut till folkhavet med sin röst, dock symboliserar de 

hon ser, instängandet av sin familj, vänner och grannar, hur USA är ett samhälle 

konstruerat mot afroamerikaner. 

 

And to every kid in Georgetown and in all ’the Gardens’ of the world: your voices 

matter, your dreams matter, your lives matter. Be roses that grow in the concrete.109 
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6.2  Manlighet och utanförskap 

The hate U give och Dear Martin har en tydlig författarintention, där Thomas och Stone 

vill problematisera och kritisera stereotypa föreställningar. Nikolajeva diskuterar hur 

studiet av en karaktärisering kan innebär hur en karaktär väljer att agera och reagera. 

Det blir en extern karaktärisering, vilket betyder att den även är auktoritär, dock är 

läsaren fortfarande fri till en egen tolkning.110 I min karaktärsstudie blir därför 

karaktärernas agerande och reagerande intressant för att förstå karaktärerna och hur dom 

driver handlingen framåt. 

 ”En sång om Trojas murar” är ett kapitel som studerar maskulin identitet 

och utanförskap i skildringar av den svenska förorten. Wistisens analys tillåter en 

spännande jämförelse mellan den svenska förorten, hur karaktärerna representerar 

manlighet och den komplexa problematiken bakom utanförskap. Wistisen argumenterar 

även för att maskulinitet måste förstås i plural, samt i kontexten de konstrueras.111 Män 

boende i förorten blir därför påverkade av deras omgivning, deras uppväxt i förorten. I 

skapandet av deras manliga identitet försöker de därför både bekämpa och bejaka 

omvärldens fördomar, vilket skapar en förvirring hos männen. Omvärldens fördomar 

baserade på stereotypa föreställningar om förorten och männen som lever där, deras 

etniska och kulturella bakgrund, skapar en karaktär där utanförskap blir en del av jaget. 

 Wendy Rountrees argumentation i The Boys Club uppvisar likheter med 

Wistisens definition av manlighet och utanförskap. Båda anser att utanförskap är en 

viktig aspekt för skapandet av maskulin identitet i förorten, samt våldets betydelse, där 

Rountree fortsättningsvis konstaterar kontrasterna mellan manligt och kvinnligt i 

relation till våld. Kvinnan bör bli räddad och mannen bör slåss för att rädda henne.112 

Varför representeras kvinnan som oförmögen att rädda sig själv, och varför måste våldet 

vara männens uttrycksform för deras frihet?  

 The hate U give och Dear Martin diskuterar dessa representationer av 

manlighet och utanförskap. Författarna har valt att kritiskt granska de stereotypa 

föreställningar om afroamerikanska män, gängkriminalitetens plats, samt hur 

internaliserad rasism även kan förekomma när någon försöker bryta mot den manliga 

förorts-identiteten.  

 I detta avsnittet av analysen utvidgas min karaktärsstudie till ett 
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inkluderade av de manliga karaktärerna. Karaktärerna kommer diskuteras i relation till 

Bhabhas analys av stereotypa föreställningar samt hur de uppstår. Utöver Bhabha 

använder jag mig av Wistisen och Rountree i diskussionen om förorten, våldet och 

gängkriminalitetens betydelse för karaktärerna Khalil, DeVante, Justyce och Manny. 

 

6.2.1 Demoniseringen av unga afroamerikanska män 

 

An important feature of colonial discourse is its dependence on the concept of 

‘fixity’ in the ideological construction of otherness. Fixity, as the sign of 

cultural/historical/racial difference in the discourse of colonialism, is a paradoxical 

mode of representation: it connotes rigidity and an unchanging order as well as 

disorder, degeneracy and daemonic repetition. Likewise the stereotype, which is its 

major discursive strategy, is a form of knowledge and identification that vacillates 

between what is always ‘in place’ already known, and something that must be 

anxiously repeated.113 

 

Romanerna ifrågasätter och problematiserar demoniseringen av unga afroamerikanska 

män genom att diskutera samhällets uppbyggnad och förtrycket männen upplever 

genom stereotypa förväntningar från barndomen. Hur skadliga är stereotypa 

föreställningar? Afroamerikaner i USA hör stereotypen upprepas, likt Bhabha nämner i 

citatet ovan. En ångestliknande upprepning, för vad innebär det för maktstrukturerna 

ifall stereotypa föreställningar inte längre är ett aktuellt maktverktyg. Idag kan 

stereotypa föreställningar inte enbart hjälpa förtryckarna att kvarhålla de nuvarande 

positionerna i maktstrukturen, utan det blir en skadlig representation, en lögn för 

afroamerikaner. Lögnen kan tyvärr upplevas som sanning när den upprepas tillräckligt 

ofta.114 Det blir enklare att se stereotypen än de möjligheter som existerar. I The hate U 

give upplever Khalil att han inte har en möjlighet att hjälpa sin familj från fattigdom om 

han inte blir en thug. ”’I don’t need help from nobody, okay? And that li’l miminum-

wage job your pops gave me didn’t make nothing happen. I got tired of choosing 

between lights and food”.115 Afroamerikaner demoniseras som ”thugs”, dock kan livet 

inom kriminalitet vara påtvingat då personer, likt Khalil, inte har något alternativ. Efter 

Khalils död framställs han enbart som en thug. Starrs vän Hailey, från Williamson, 

upplever en ilska mot Starr när Hailey inser att Khalil, som karaktäriseras i media likt 

en farlig kriminell, varit på Starrs födelsedagsfest där Hailey närvarat. Hon blir upprörd 
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då hon anser att det funnits en fara för Haleys liv på festen på grund av Khalil. Haileys 

åsikt är enbart färgad av medias framställning av Khalil, inte till följd av hennes egna 

erfarenheter under festen. När Starr och Hailey har en konfrontation om Khalils död, 

uttrycker Hailey: ”’ He was a drug dealer and a gangbanger.’ Hailey says. ’Somebody 

was gonna kill him eventually’ […] ’The cop probably did everyone a favor. One less 

drug dealer on the-’”.116 Citatet avslutas i en mening till följd av att Starr väljer att slå 

Hailey. Det är enbart vid detta tillfället Starr använder våld för att försvara Khalil. 

Haileys åsikt är tyvärr inte ovanlig och den framhäver hur afroamerikaner likt Khalil 

förlorar sitt värde som människa efter att de framställs som thugs. Deras liv spelar inte 

längre någon roll. I The hate U give kritiseras åsikter likt Haileys genom att Thomas 

mänskliggör Khalil, hon visar personen bakom stereotypen. Khalil var Starrs 

barndomskompis, och tillsammans med en annan vän, Natasha, var dom en oskiljaktig 

trio. ”’The Hood Trio. Tighter Than-’The inside of Voldemort’s nose’”.117 Khalil likt 

flertalet unga idag älskade Harry Potter, och att umgås med sina vänner, han var roligt 

och hade skrattgropar. Det är den Khalil som Starr kände, inte Khalil som ”thug”. Starr 

problematiserar demoniseringen av Khalil genom att synliggöra de sidorna av Khalil 

hon kände, för att ge en motbild av medias rapportering av honom startar hon en blogg: 

”The Khalil I Know”.118 Genom denna karaktärisering av Khalil synliggörs hur en 

afroamerikan är mer än en stereotyp, Khalil är inte enbart en stereotyp vilket media 

framställer honom som. ”The Khalil I know was afraid of animals. […] The Khalil I 

know loved bubble baths almost as much as he loved his grandma”.119 Framställningen 

av Khalil blir en effektiv metod för att kritisera demoniseringen av afroamerikanska 

män, samt att påvisa hur felaktig stereotypa föreställningar om unga afroamerikanska 

män är. 

 Bhabhas argumentation i ”The Other question” baseras på ambivalensen 

hos ”den andre” som en viktig aspekt inom skapandet av en stereotyp. Kraften av 

ambivalensen ger den koloniala stereotypen dess spridning och kvarhåller den koloniala 

diskursen som ett maktredskap. Stereotypa föreställningar upprepas och anpassas efter 

historiska samhällsdiskurser. Det leder till en ”trovärdig sanning”, en förutsägbarhet 

vilket måste vara närvarande då det skapar en möjlighet för stereotypen att bli logiskt 

konstruerad i samhället. Ambivalensens funktion blir därmed ett viktigt maktverktyg för 
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diskriminering på antingen etniska eller sexuella grunder.120 Stereotypa föreställningar 

skapas genom en ambivalent metod, baserad på kunskap och makt för att kvarhålla en 

kolonial diskurs. Likt Foucault omnämner kunskap som ett maktverktyg, förtydligar 

även Bhabha kunskapens betydelse för ett skapande, samt kvarvarande av stereotypa 

föreställningar. Att nedvärdera ”den andre” till något ociviliserat eller degenererande på 

grund av deras etnicitet var ett kolonialt maktverktyg för att rättfärdiga västerländska 

erövringar i exempelvis Afrika. Att afroamerikaner har fått positionen som ”den andre” 

i dagens USA är inte svår argumenterat. Afroamerikaner skildras i media som ”thugs”, 

polisens rasprofilering vittnar även om en syn på afroamerikaner som ”den andre”, hur 

de antar att personen är en fara. 

 I Dear Martin får Justyce uppleva stereotypa fördomar vid upprepade 

tillfällen under romanens utveckling. Inledningsvis när han blir rasprofilerad av en 

polis, när hans antagande till Yale ifrågasätts av Jared, en vit klasskamrat, och även mot 

slutet av romanen och händelserna kring Mannys död. För att belysa dessa fördomar 

Justyce upplever, hävdar Jared att USA är färgblint, men hans åsikter är ändå baserade 

på stereotypa fördomar. Det framhävs genom hans aggression när Justyce blir tidigt-

antagen till Yale, men inte Jared. Han hävdar att Justyce enbart blivit antagen till följd 

av att Yale måste uppfylla en kvot av antalet antagna afroamerikaner. Att Jared alltid 

kommer vara kritiskt mot personer från minoritetsbefolkningen på universitet: ”I’m 

gonna wonder if they’re qualified to be there”.121 Hans påstående vittnar om rasism och 

förtryck, samt föreställningen om vita som överordnade, att afroamerikaner inte har en 

möjlighet till universitetsstudier, att dom saknar kunskapen, förutom när de kvoteras in. 

Hans påstående visar att USA inte är färgblint. 

 ” […] his race becomes the ineradicable sign of negative difference in 

colonial discourses. For the stereotype impedes the circulation and articulation of the 

signifier of ‘race’ as anything other than its fixity as racism”.122 Citatet diskuteras i 

förbindelse till Frantz Fanons Black skin, White masks, hur stereotypa föreställningar 

fixerar och låser en folkgrupp vid den negativa skillnaden. Den tillåter inte en frigörelse 

från skillnaden som skapar en degeneration, en negativ fixering vid etniciteten. Därför 

skapas en demonisering av afroamerikaner idag, för att kvarhålla den stereotypa 

föreställningen som existerar. I media idag är det en överrepresentation av 
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afroamerikanska män som framställs som kriminella, utan att ha blivit fällda för brott.123 

Medias makt att framhäva ”klyschiga bilder”, vilka framställer afroamerikaner som 

thugs, eller som: ”Black and brown folks as seen as animals in cages”.124 De gör den 

koloniala diskursen möjlig att bibehålla i USA, där afroamerikaner är ”den andre”. 

Stereotypen blir ett maktverktyg för att underminera en befolkning, för att skapa en 

kontext vilken baseras på befolkningens rädsla för afroamerikaner. Kontexten med en 

rädd befolkning gör det lättare att rättfärdiga massfängslandet av afroamerikaner, vilket 

även inträffar i The hate U give, där Khalil gestaltas i media som farlig, och polisens 

agerande blir rättfärdigat genom hans frikännande. 

 

6.2.2 ”The hood” – Stereotypa föreställningar i förorten  

Förorten beskrivs sedan 1970-talet i Sverige som en annorlunda plats, där männen 

beskrivs som unga, uttråkade och arga.125 Idag beskrivs förorten och dess invånare 

genom liknelser till de koloniala tankemönstren av dagens media. Med koloniala 

tankemönster syftar jag på hur förorten beskrivs utifrån liknande ideologiska 

föreställningar som är dominanta i den koloniala diskursen. Invånarna i förorten 

beskrivs som ett främmande folkslag.126 Den annorlundahet med vilken förorten 

betraktas skapar därför nya diskurser och identiteter för männen som bor där. Wistisen 

argumenterar för att förorten har symboliserat tomma ytor, där resterande delar av 

samhället projicerar allt det som inte passar in. Förorten blir genom dess geografiska 

position ”den andre” i sig. Platsen för dessa mäns uppväxt och hem representerar 

utanförskap i sig. ”Då platsen är en del av kontexten utgör den också en aktiv del i 

konstruktionen av jaget”.127 Att människorna i förorten i Sverige eller USA upplever ett 

utanförskap, en känsla av maktlöshet, samt att de inte tillhör, är därför inte 

häpnadsväckande. Deras hem symboliserar en plats för allt det som inte passar in, vilket 

får till följd att de inte har en plats i samhället.128 Förorten blir även definierat utifrån en 

”etnisk annorlundahet”, frågan om utanförskap berör alltså inte enbart klass, utan även 

etnicitet. Utanförskapet och de manliga karaktärerna formas av att bli rasifierade i ett 

samhälle präglat av rasism.129 Det leder till en känsla av maktlöshet hos karaktärerna 
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vilket Wistisen menar påverkar deras maskulinitet. Hon hävdar att makt över 

karaktärens omgivning kan innebära makt över konstruktionen av karaktärens 

identitet.130 Makt i Garden Heights innebär en position inom gängkriminalitet. Det är så 

männen får respekt och möjligheten att tjäna tillräckligt för att inte behöva välja mellan 

olika förnödenheter. Dom tre centrala manliga karaktärerna i The hate U give, Khalil, 

DeVante och Maverick har alla varit en del av gängkriminaliteten. Khalil dog, Maverick 

fick ett fängelsestraff och DeVante försöker under romanens utveckling lämna 

gängkriminaliteten. För att ens få en möjlighet till att lämna gängkriminaliteten är dock 

priset DeVantes liv, eller männen som mördade hans bror.131 Maktlösheten inför 

stereotypa föreställningar och förorts-identiteten blir därför en avgörande aspekt för hur 

männen utövar sin maskulinitet. Det skildras genom Khalil och DeVantes inställning 

om att deras möjligheter finns enbart inom gängkriminalitet. Samt den internaliserade 

rasism Justyce får utstå i Dear Martin när han väljer att bryta mot förorts-identiteten.132 

The hate U give och Dear Martin gestaltar ett socialt och klass centrerat utanförskap i 

förorten, där rasism är en väsentlig aspekt för utanförskapet. Justyce uppväxt i förorten 

och hans åsikter gör honom till ”den andre” på privatskolan där han studerar. Han 

upplever en lättnad i att återvända till förorten, där alla förstår kampen. Polisvåld, 

förtryck och maktmissbruk är en närvarande del i människornas liv, samt att 

utanförskapet har format alla deras karaktärer, och ingen i förorten skulle påstå att USA 

är färgblint eller att USA är ett jämställt land.133  

 

6.2.3 Våld och gängkriminalitetens plats  

”That’s the hate they’re giving us, baby, a system designed against us. That’s Thug 

Life”.134 Inledningsvis i analysen diskuterades Thug Life, genom ett samtal mellan 

Maverick och Starr. Det innebär ett samhälle konstruerat mot afroamerikanen, där han 

är fixerad i representationen av ”den andre”. Thug Life framhäver hur skadlig 

föreställningen om stereotypen är och hur förorts-identiteten kan vara kvävande för en 

afroamerikan. Thug Life påverkar unga afroamerikaner genom att begränsa männens 

karaktär, samt deras möjligheter i USA. Genom klass och etniskt förtryck konstruerat 

samhället emot dom, männen demoniseras och bemöts av stereotypa föreställningar. ” I 
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became a King Lord when I was twelve. Shit, that was the only way to survive. […] 

Kinging became my life. I was down to die for it, say the word”.135 Maverick föddes in i 

kriminalitet, det var hans verklighet likt många afroamerikaner idag. För Maverick, 

Khalil och DeVante blir gängkriminalitet en möjlighet till en maktposition.   

 I Wistisens analys av manliga karaktärer finner hon ett samband mellan 

Ebba Gröns låt ”We’re only in it for the Drugs” och förortsidentiteten.136 Låtens text 

reflekterar genom ironi och sanning, hur män i förorten både har en ilska och en form av 

bejakande av samhällets fördomar gentemot dom. Låttexten bekräftar samhällets 

stigmatisering av de unga afroamerikanska männen i förorten. Avståndet mellan inner-

och ytterstad växer genom att klassklyftorna vidgas, och en social och kulturell skillnad 

uppstår vilket även skapar ett större avstånd mellan befolkningen i förorten och de i 

innerstaden. Wistisen beskriver förorten som en plats där invånarna måste kämpa för 

rätten att vara människa.137 En rätt som verkar försvinna för Khalil då han enbart 

beskriv som ”thug” i media efter sin död. Hans liv förlorar betydelse och blir en av 

många afroamerikaner som skjuts ihjäl av polisen, där rättsväsendet rättfärdigar hans 

död till följd av rasprofilering och en demoniserad bild av unga afroamerikanska män. 

”’Everybody wants to talk about how Khalil died,’ I say. ’But this isn’t about how 

Khalil died. It’s about the fact that he lived. His life mattered. Khalil lived!” I look at 

the cops again. ‘You hear me? Khalil lived!’”.138  

 Thug Life konstruerar en befolkning som lever i förtryck, där våldet kan 

användas av individen för att upprätta en begränsad maskulinitet hos de manliga 

karaktärerna.139 Gängkriminalitet innebär ett liv i våld. Likt Rountrees diskussion 

berörande våld som mäns uttrycksform för att definiera sig själv, blir våld även deras 

motstånd. Våldet kan ge, men även ta maskulinitet från en karaktär, alltså kan våldet 

splittra jaget.140 ” I våldet finns måhända en befrielse från en frustrerande position men 

det är samtidigt möjligt att det för hjältarna ut till en än mer marginaliserad tillvaro”.141 

Rountree ifrågasätter våldets position och ett våldsamt agerande, varför är våldet en 

heroisk handling i definitionen av manlighet?142 Rountree diskuterar ”Boy Code” vilket 

beskrivs som ett uppmuntrande till ”tuffhet”, och fortsättningsvis till våld. Det skapar en 
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förvriden förväntan på unga män vilket skapar stress i skapandet av männens karaktär. 

Det skapar en svårighet att betrakta och uppskatta mannens karaktäriserande, då den 

förvridna förväntan inte överensstämmer med hans karaktär. Till följd kan det skapa en 

ung man som upplever ett lågt självförtroende, frustration och ilska. Vilket i sin tur kan 

leda till ett liv inom våld, antingen att personen utsätts för våld, eller är den som utdelar 

det.143 Rountree menar att unga afroamerikanska män lär sig att vara män på gatorna, 

vilket skapar konsekvenser genom ett liv i våld.144 Justyce, Khalil och DeVante är alla 

karaktärer vilka har lärt sig maskulinitet på gatorna. Khalil och DeVantes uppväxt har 

involverat våld och gängkriminalitet, det har färgat dom och deras uppfattning om 

manlighet, att deras framtid endast finns i Garden Heights och inom gängkriminaliteten. 

 

6.2.3.1 Khalil och DeVante  

I The Rhetoric of Character in Children’s Literature diskuterar Nikolajeva hur ett antal 

studier påvisat och diskuterat hur barnlitteratur och YA innehåller konkreta typer av 

karaktärer. Däribland afroamerikaner, homosexuella, immigranter och handikappade.145 

En diskussion inom studier av karaktärer är hur kan vi förstå dom, och för denna 

förståelse är det viktigt med en sociohistorisk kontext.146 Ett namn, kön, ålder och 

etnicitet är det grundläggande, utöver det krävs mer information och genom Aristoteles 

beskrivning av karaktärer som antingen ”noble or base”147, synliggörs de ofta 

karaktäristiska dragen vilket kan presenteras i barnlitteratur. Den onde och den gode. 

Dock i förhållande till The hate U give och Dear Martin är dessa karaktäristiska drag 

vilket tillhör barnlitteratur, stereotypa föreställningar vilka författarna vill bryta mot i 

gestaltningen av sina skönlitterära karaktärer. ”noble or base” blir en grund på vilken 

stela grundläggande karaktärsdrag kan skapas, dock skapar dom fördomsfulla karaktärer 

i relation till vår verklighet, där afroamerikanen presenteras som den onde. Bhabha 

diskuterar relationen mellan den onde och gode och framhäver Frantz Fanons argument 

om hur afroamerikaner framställs i barnlitteratur. När barnet möter stereotyper baserade 

på etnicitet eller sexualitet framställs den vite som hjälte, och afroamerikanen som 

demonisk. Det skapar en ideologisk och psykologisk identifikation, vilka återskapas 

dagligen i koloniala samhällen.148 Dock vill jag påstå att barnlitteratur idag har 
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genomgått en förändring och stereotypa föreställningar förekommer inte på liknande vis 

som under Frantz Fanons tid. Jag vill påstå att stereotypa frågeställningar ifrågasätta 

mer idag, inom barn-och ungdomslitteratur. I The hate U give är det aktuellt genom 

karaktärerna Khalil och DeVante. De blir inte karaktäriserade av författaren som ”den 

onde”, utan som komplexa människor vilka försöker finna en plats i samhället. Alltså, 

försöker karaktärerna ifrågasätta och problematisera stereotypen av en afroamerikan, 

demoniseringen, samt hur rapporteringen berörande Khalil framställs i media. Khalil 

och DeVante reflekterar genom sina karaktärer hur afroamerikaner är konstruerande 

som ”den andre” i USA. Kvarvarandet av diskursen kräver en fortsatt negativ 

representation av afroamerikaner likt Bhabha diskutera berörande stereotypen. Det blir 

ett maktverktyg som påverkar Khalil och DeVante då båda antar en förorts-identitet till 

följd av diskursens kvävande förtryck. Förtrycket och samhällets konstruktion mot 

Khalil och DeVante skapar handlingens konflikt, vilket Nikolajeva benämner: ”person-

against-society”.149 Deras karaktärisering som förtryckta afroamerikanska män i 

förorten driver konflikten i handlingen genom deras agerande, deras våldshandlingar 

inom gängkriminaliteten. Hur samhället konstruerats mot dom, och hur karaktärerna får 

representera de begränsade möjligheter som afroamerikanska män i förorten lever med. 

Hur reagerar karaktärerna mot förtryck och maktmissbruk? Polisvåld? Innan Khalil blir 

skjuten är han frågvis mot polisen, då han inser att polisen endast stoppade dom till 

följd av rasprofilering. Khalil agerade med en respektlös ton och ifrågasättande av 

polisens agerande förtydligar hans konflikt med samhällskonstruktionen i USA. Hans 

respektlösa agerande mot polisen Cruise där polisen symboliserar USA, ett land där 

Khalil inte kan skapa sig en plats förutom i gängkriminaliteten, förtydligar varför Khalil 

reagerar med en ilska över att bli stoppad av polisen. Det är en ilska mot polisvåld, 

rasprofilering, mot maktstrukturerna och diskursen som fortsätter demonisera Khalil 

och andra afroamerikanska män; som en person vars liv inte har en betydelse. Khalil 

väljer istället att beskydda Starr, och genom att försöka säkerställa att hon mår bra, blir 

Khalil skjuten av polisen Cruise.150  

 Wistisens diskussion om förortens betydelse i skapandet av maskulinitet, 

hur förorten kan begränsa och bli en del av karaktären är aktuellt i analysen av Khalil 

och DeVante. För Starrs pappa Maverick, är Garden Heights en del av honom för att 

han växt upp i området, och för att han inte vill överge det. För honom blir inte området 
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en begränsning, utan det är hans hem, en del av hans identitet. Khalil och DeVante 

upplever inte en liknande positiv inställning till förorten. Garden Heights innebär ett 

socialt, kulturellt och ekonomiskt utanförskap. Ett utanförskap som försvårar 

möjligheten till en maktposition i samhället utanför förorten.  En uppväxt och existens i 

förorten innebär en miljö fylld till bristningsgränser av omvärldens fördomar. 

Gängkriminaliteten blir deras möjlighet till en maktposition i Garden Heights, parallellt 

som gängkriminalitet visar maktlösheten i situationen. Det blir ett bejakande av 

stereotypa föreställningar. Deras konflikt med samhället förtydligas genom deras 

fixering i representationen, likt Bhabhas analys. Det blir ett kvarhållande av en negativ 

skillnad genom etnicitet, för att bibehålla diskursen där män som Khalil och DeVante 

representerar ”den andre”. Till följd av utanförskap, rasism och förtryck skapar Khalil 

och DeVante en maskulinitet i gängkriminalitet, förorts-identiteten och våld, vilket 

formar deras karaktärer.151  

 Rountree diskuterar betydelsen av en frånvarande far, hur unga 

afroamerikanska män kan finna en förebild hos ”thugs” genom deras bristande eller 

icke-existerande föräldrar. Khalil och DeVante försöker finna män att identifiera sig 

med, vilket blir gängledare. Mavericks roll i The hate U give blir att försöka rädda 

DeVante från gängkriminalitet. Maverick upplever att han inte hjälpte Khalil nog, och 

romanen avslutas med att DeVante lyckas lämna gängkriminaliteten och Garden 

Heights. DeVante blir därför en spännande karaktär i relation till stereotypa 

föreställningar och förorts-identiteten. Han är en ”thug”, och har enbart antagit den 

positionen då han inte kunde föreställa sig en position eller framtid utanför Garden 

Heights. Genom Mavericks hjälp blir förorts-identiteten en mindre del av Khalils 

karaktär, gängledarna blir inte längre DeVantes förebild, utan Maverick. Rountree 

nämner att det största problemet för unga afroamerikanska män efter sociala orättvisor 

och rasism, är fädernas frånvaro.152 Detta problematiseras genom DeVantes möjligheter 

i Garden Heights innan Mavericks ingripande. Maktstrukturerna i USA där ett 

massfängslande av afroamerikaner innebär ett splittrande av familjer, där unga män 

söker en manlig förebild på gatorna istället för i hemmet.153 DeVante upplever inte 

länge en ambivalens, en vilja att vara delaktig i gängkriminalitet, han vill endast 

överleva, vilket skildras genom hans val att lämna Garden Heights och senare vittna 

mot gängledaren. Han vill förbättra möjligheterna för andra unga män i Garden Heights 
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genom att minska risken för våld och kriminalitet, minska risken för att bejaka 

stereotypen. DeVante är närvarande i folkhavet när Starr håller sitt tal. Hennes tal 

inspirerar DeVante att ändra sitt motstånd mot förtryck från våld, till användandet av sin 

röst. ”[…] After seeing you face those cops the way you did, I don’t know, man. That 

did something to me,’ he says. ‘And that lady said our voices are weapons. I should use 

mine, right?’”.154 

 

6.2.3.2 Manny och Justyce  

Likt Khalil och DeVantes fäder, är Justyces pappa inte närvarande i romanen, men 

Justyce har en sund relation till sin mamma, samt har en manlig förebild i sin lärare, 

Doc. Dock är familjedynamiken och dess betydelse inte lika avgörande i Dear Martin. 

Stone finner ett större intresse i diskussionen om ett färgblint USA, om relationer 

mellan afroamerikaner då någon likt Justyce, försöker bryta normen och skapa en 

position utanför förorten. Likt diskussionen om manlighet och stereotypens fixerande 

position, är Justyce medveten om demoniseringen av afroamerikaner, han blir 

rasprofilerad, och han blir framställd i media som ”thug”. I privatskolan upplever han 

ett utanförskap, och även i förorten då han försöker finna sin karaktär utanför dess 

gränser. Justyce problematiserar under romanens utveckling vad han bör göra, vad 

förväntas av honom, och vad vill han. De motgångar han upplever och hur ska han 

agera efter det. I ett brev till Dr. Martin berättar han om förtrycket vilket han upplever 

från både vita klasskamrater (Jared), och från afroamerikaner. ” It’s like I’m trying to 

climb a mountain, but I’ve got one fool trying to shove me down so I won’t be on his 

level, and another fool tugging at my leg, trying to pull me to the ground he refuses to 

leave. […] how do I work against this, Martin? Getting real with you. I feel a little 

defeated”.155 Justyce val, hur han agerar och reagerar genom att skriva till Dr. Martin, 

att välja sin röst istället för våld när han har alternativet, är det som karakteriserar 

honom.156 Likt Foucault diskussion berörande makt, att makt är kunskap; att förnuftet 

avgör i fråga: vad man bör, hur man bör, när man bör. Att göra sig själv till ”objekt för 

ord och förnuft, dvs. för kunskap. […] ’själens kamp med sig själv’”.157 Justyce inser att 

kunskap är det som tar honom framåt, en universitetsutbildning och att våga uttrycka sin 

kunskap. Justyce kamp i sitt inre är hur han ska förhålla sig till sin omgivning och de 
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fördomar som finns om honom. Justyce blir förtryckt av främst sin klasskamrat Jared då 

Justyce blir antagen till Yale. Jared påstår att han inte förtjänat sin plats. Samtidigt 

upplever Justyce internaliserad rasism från Trey, en afroamerikan som försöker 

förminska Justyce prestationer. Justyce agerande och vilja att uppnå kunskap och skapa 

sig en plats utanför förorten, bemöts av Trey genom orden att Justyce kommer 

återvända till ”the hood”, att Justyce behöver ”the white man for the ride to the top”.158 

Justyce får upprepade gånger höra av afroamerikaner och vita i sin omgivning att han 

inte kommer uppnå sitt mål, att han är en ”race-traitor” då han vill sträcka sig utanför 

den stereotypa föreställningen. Men genom Justyce agerande och reaktioner på de 

händelser han utsätts för i Dear Martin, utvecklas han som karaktär. Han bevisar genom 

sina reaktioner på demoniseringen av honom i media, stereotypa föreställningar från 

klasskamrater och polis att han väljer en maskulinitet och karaktär baserad på Martin 

Luther King Jr.s tro om ett fredligt alternativ för att hantera rasism och förtryck. Justyce 

använder likt Starr rösten som motstånd. Hans utveckling som karaktär under romanens 

gång är att förstå maktstrukturerna i USA, deras utformning och hur han bör agera för 

att skapa sig en plats i USA, utanför våld och gängkriminalitet. 

 Till skillnad från tidigare utgivna romaner berörande afroamerikaner 

handlar det alltså inte om ett inre psykologiskt tillstånd hos Justyce eller Manny.159 I 

Dear Martin problematiseras hur protagonisterna upplever vardagsrasism och 

internaliserad rasism, känslan av att inte vara ”Black enough”. Manny uttrycker en oro 

över universitetet, då han valt en skola med en majoritet av afroamerikanska studenter. 

Manny har inte växt upp i förorten och har främst vänner som är vita. ”You’re my only 

black friend, dawg. I’m supposed to go from this all-white world to an all-black one 

overnight?”.160 Mannys agerande I Dear Martin baseras på hans förståelse för 

vardagsrasism, Jareds ”skämt” berörande hudfärg, eller att Manny inte kan sluta 

basketboll förrän ”Massah set me free”.161 Mannys utveckling i romanen och förståelse 

för afroamerikaners förtryck blir en reaktion på Justyce agerande och konflikt med 

samhället och polisvåld. Mannys agerande mot polisen är inte respektlöst till följd av 

ilska mot samhällets konstruktion likt Khalil upplevt. Manny agerar respektlöst för han 

inte förstår hotet, som Justyce dock verkar uppfatta, utan agerar impulsivt och reagerar 
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till följd av lättnaden att våga tro på sin etnicitet och uppleva en samhörighet med den 

och Justyce. Det leder till att han vägrar anpassa sig efter en vit man i bilen bredvid.162  

 

6.3 Polisvåld 

6.3.1 Massfängslandet av afroamerikaner 

Vad innebär det att vara kriminell i USA? Dokumentären Det 13:e tillägget belyser hur, 

sedan slaveriet, USA fört en politik inriktad mot att fängsla och försvåra för 

afroamerikaner i deras samhälle. Genom det 13.e tillägget förbjuds slaveri, förutom för 

de som blivit dömda för ett brott.163 Sedan 70-talet har det uppstått ett massfängslande 

av afroamerikaner i USA och i Det 13:e tillägget beskrivs hur politiken under 70-talet 

fokuserade på ”the war on drugs”, som en del av en politisk strategi för att lyckas 

fängsla afroamerikaner. Dokumentären visar hur President Reagan valde under sin 

mandatperiod att utveckla detta tidigare retoriska krig mot droger, till ett bokstavligt 

krig med start 1982.164 Dokumentären hävdar att USA:s politik och lagar är utformade 

på ett sådant viss att det är mer missgynnsamt mot afroamerikaner. Under ”the war on 

drugs” blev de hårdare straff berörande droger som crack-kokain, vilket var den 

vanligaste drogen bland afroamerikaner, och ett mindre hårt straff på kokain, vilket 

vanligtvis användes av vita.165 Ekonomiska orättvisor och klasskillnader växer sig större 

i USA genom denna politik och blir starten av massfängslandet av afroamerikaner i vår 

moderna tid.166 Att afroamerikaner idag framställs stereotypiskt som en ”thug”, en 

gängmedlem kan refereras tillbaka till den hårda och brutala politiken under 70- och 80-

talet. I Det 13.e tillägget förklaras hur antalet fångar har stigit från 1970-talet tills idag. 

1970 var det 300 000 fångar i USA. Idag är det 2 300 000.167 

 Under Bill Clintons tid som president tillkom ett antal lagar som idag gör 

att antalet afroamerikaner som blir fängslade fortsätter stiga, och får sitta av en längre 

tidsperiod. Lagar liknade ”3 strikes law”, innebär att om du har begått tre våldsbrott 

döms du automatiskt till livstid. ”Mandatory mimimums law” påtvingar ett 

minimumstraff, du måste sitta av 85 procent av ditt straff, alltså försvinner möjligheten 

till villkorlig frigivning. Lagarna blir så oförlåtliga att en kvinna kan dömas till livstid 
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för att enbart ha smugglat kokain en gång.168 Lagarna utgör ett politiskt maktspel vilket 

förvärrade afroamerikaners position som förtryckta inför rättsväsendet i USA. 

 Foucault diskuterar i sin maktteori vikten av ekonomiska orättvisor som en 

av de fem grundpelarna i maktstrukturer, samt Regelns instans i förtryckshypotesen 

vilket berör lagligt och olagligt inom maktstrukturen. ”Makten skapar ett rättstillstånd i 

och med att den formulerar sig. Den talar, och regeln är där”.169 Alltså kan makt även 

syfta till en del av lagstiftningsfunktionen vilket förtydligar hur lagar anstiftade för ett 

”war on drugs” främst skadar afroamerikaner. Det skapade en börda för afroamerikaner, 

vilket de vita medborgare inte påverkades av. I Det 13:e tillägget diskuteras hur 

massfängslandet påverkar afroamerikaner. Det skapar splittrade familjer där förtrycket 

inte enbart blir en press från samhället, utan maktstrukturernas kraft når in i den 

afroamerikanska familjen. En pappa, bror eller syster fängslas och borgen är en 

svårbetald angelägenhet. Definitionen av Thug Life har redan analyserats i uppsatsen, 

men igen blir det viktigt att påpeka hur samhället konstruerat mot afroamerikaner. 

Maverick valde att erkänna ett brott hans vän begått, till följd av ”3 strikes law”. ”King 

had two strikes, and that charge would’ve meant life. I didn’t have a record, so I took 

the charge and got a few years and probation. Loyal like a motha”.170 Thomas 

kommenterar samhällets problem med massfängslandet, hur det påverkar familjer och 

hur det skapar större ekonomiska orättvisor, samt större glapp mellan klasserna.  

 Problematiken i relationen mellan afroamerikaner och polis samt 

rättsväsendet berör inte enbart polisvåld och maktmissbruk. Utan vad är risken för en 

afroamerikan att bli gripen, att bli en del av fängelsesystem i USA. Ett fängelsestraff är 

inte enbart ett straff i ett antal år, utan det kvarstår som ett straff även efter de blivit 

frisläppta. Afroamerikaner har inte enbart en negativ relation eller rädsla inför polisen 

på grund av våld, utan förtryck och maktmissbruk är närvarande i rättsväsendets 

agerande till följd av lagar konstruerade mot afroamerikaner. Det skapar ett 

fängelsesystem vilket är svårt att bli fri från, då frihet innebär en svårhet till jobb vilket 

fortsättningsvis leder tillbaka mot gängkriminalitet. ”[…] they have a hard time getting 

a real job and probably start selling drugs again”.171 I Dear Martin diskuteras frågan om 

ett jämställt USA i Justyce klassrum, där de vita studenterna stoltserar med brott de 

undkommit, främst drogrelaterat.172 Denna diskussionen äger rum dagar efter att Justyce 

                                                 
168 Det 13:e tillägget, 37.10 min 
169 Foucault, Sexualitetens historia, s. 96 
170 Thomas, s. 175 
171 Thomas, s. 170 
172 Stone, s. 28 



  
 

46 

blir rasprofilerad och gripen efter att han hjälpt sin ex-flickvän. Diskussionen i relation 

till Justyce erfarenhet vittnar om skillnaden inför lagar och rättsväsendet. 

 

6.3.2 Polisvåld som maktverktyg 

Videomaterial berörande polisvåld visas dagligen på sociala medier, vilket illustrerar att 

polisvåld är ett maktverktyg, vilket blir mer omfattande för att kvarhålla maktstrukturer 

och skapa förtryck mot afroamerikaner i USA. Polisvåld är en politiskt laddad fråga och 

det är förståeligt varför intresset för YA berörande polisvåld tilltar. Sedan utgivningen 

av The hate U give och Dear Martin har ytterligare två böcker utkommit med polisvåld 

som motiv, All American Boys och Tyler Johnson was here. Likt Panlay, härstammar 

mitt intresse i relationen mellan verkliga händelser av polisvåld, och hur det reflekteras i 

romanerna. Panlay framhäver skillnaden mellan vita och afroamerikaner i relation till 

polisvåld. Till exempel rapporteras att polisen skjuter afroamerikaner varannan dag, en 

siffra som är betydligt större än antalet vita som blir skjutna.173 Afroamerikaners 

position som minoritetsbefolkning framhäver riskerna att som afroamerikan bli skjuten 

är avsevärt högre än för majoritetsbefolkningen. För att förtydliga polisvåldets 

omfattning i USA ytterligare, har 352 personer blivit dödade av polis i USA, under 

2018.174 Under juni 2015 dödades 19 afroamerikaner, det vill säga en afroamerikan var 

38:e timme, vilket även innebär att det har minskat med 27 procent från maj 2015. Av 

dessa som blivit dödade i juni 2015 var 32 procent obeväpnade.175  

 Polisvåld och strukturell rasism påverkar självklart afroamerikaner och 

reflekteras genom karaktärerna i Dear Martin och The hate U give på en psykologisk 

nivå, då främst genom deras vilja att få upprättelse. Att få berätta sin historia och inte 

behöva uppleva rädsla inför polisen. Att inte behöva bli rasprofilerade, eller framställas 

som en stereotyp av en afroamerikan. ”It is, therefore, of the essence that various issues 

concerning racial injustice should be made political, and that their continuing existence 

and threats should be recognised as political and structural defects, not individuals’ 

flaws”.176 Panlay diskuterar att polisvåld måste betraktas som en strukturell defekt i 

USAs diskurs, inte att det är en individuell persons brister vilket skapar polisvåld. I 

relation till polisvåld och massfängslandet av afroamerikaner bör begreppet 

intersektionalitet belysas för att förstå förtryckets dimension inför rättsväsendet, och likt 
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Panlay argumenterar förtydligar intersektionalitet att polisvåld är en strukturell defekt i 

USA:s diskurs. Författarna väljer att framhäva skärningspunkten inom intersektionalitet 

där rasism, sexism och klassförtryck existerar. Intersektionalitet blir därför politiskt 

sprängstoff till följd att begreppet kritiskt analyserar maktstrukturer i samhället. 

Massfängslande, rasprofilering och polisvåld är maktverktyg inom strukturen, vilket 

kvarhåller förtrycket mot afroamerikaner. Stereotypa föreställningar och 

demoniseringen av unga män skapar ett förtryck inför rättsväsendet. Dear Martin och 

The hate U give väljer att analysera polisvåld, och gör det till ett centralt motiv i 

romanerna. Det formar karaktärerna i romanerna och blir konflikten vilket driver 

handlingen framåt. 

 När Khalil och Starr blir stoppade av polisen Cruise minns Starr två samtal 

med hennes föräldrar när Starr var enbart 12 år. Det första berörande sex, blommor och 

bin. Det andra samtalet behandlade hur hon bör agera om hon någonsin blir stoppad av 

en polis. Starrs föräldrar poängterar betydelsen av att hon ska vara tyst om hon inte blir 

tilltalad. Hon ska inte göra några plötsliga rörelser, hålla händerna synliga, och göra vad 

poliserna än ber henne göra.177 Starr inser med förskräckelse när polisen Cruise stoppar 

dom, att Khalil inte blivit uppfostrad med en liknande inställning mot polisen. Efter 

skjutningen av Khalil, fortsätter polisen rikta sitt vapen mot Starr när hon försöker 

hindra blödningen.178 Händelsen mellan polisen Cruise och Khalil och Starr vittnar om 

att polisen blir upplärd att skjuta först. Demoniseringen av afroamerikanska män skapar 

ett obefintligt hot för polisen Cruise. Han upplever en obefogad rädsla och agerar utefter 

den. Här vill jag igen förtydliga varför intersektionalitet är nödvändigt för att belysa 

polisvåld och dess utsträckning. Begreppet visar i relation till polisvåld 

skärningspunkten mellan de olika maktstrukturerna i USA och hur genom karaktärernas 

etniska bakgrund sanktioneras polisvåld, utfört av polisen Cruise. Lagarna hjälper en 

polis som skjuter först, men inte en obeväpnad afroamerikan. Statistiken berörande antal 

afroamerikaner som blivit skjutna av polis i USA är skrämmande, men om poliser 

medvetet stoppar unga personer utan misstanke för brott, utan enbart på grund av deras 

hudfärg, kan ett obefintligt hot skapas. Det förklarar statistiken, som dock fortfarande är 

skrämmande. 

 

Long story short, I tried to do a good deed and wound up on the ground in 
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handcuffs. […] I apparently looked so menacing in my prep school hoodie, the 

cop who cuffed me called for backup. The craziest part is while I thought 

everything would be cool as soon as her parents got there, no matter what they 

told the cops, these dudes would not release me.179  

 

Dear Martin inleds omgående med händelsen där Justyce blir rasprofilerad. Polisen 

vägrar inse att deras anklagelser och anledningar till hans gripande är felaktiga, de 

utnyttjar sin position och förlitar sig på stereotypa föreställningar berörande Justyce. 

Fortsättningsvis har Justyce och andra studenter en diskussion i klassrummet berörande 

polisvåld. Ett fall likt Trayvon Martin diskuteras där Jared argumenterar att 

afroamerikanen som blev ihjälskjuten var kriminell, han hade blivit tidigare dömd, ett 

argument vilket verkar vara Jareds rättfärdigande av händelsen. Fortsättningsvis 

kommenterar en vit student Jareds argument, ”Whatever Jared. Bottom line, nobody 

sees us and automatically assumes we’re up to no good. […] We’ll never be seen as 

criminals before we’re seen as people”.180 Studentens påpekande klargör kraften bakom 

demoniseringen av afroamerikaner, hur förorts-identiteten och gängkriminalitet är 

”hotet” polisen upplever, inte mannen bakom stereotypen.  

 Foucault skriver att ”makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, 

utan därför att den kommer överallt ifrån”.181 Diskussionen i klassrummet, polisvåld, 

rasprofilering, internaliserad rasism, kravet på tystnad, samt medias förvridna narrativ; 

är alla maktverktyg och olika sätt att uttrycka rasism och förtryck mot afroamerikaner. 

Upprepningar skapar ett kvarvarande av makt, det blir en strategisk situation i USA:s 

samhälle, likt upprepningen av stereotypen för ett kvarvarande av den koloniala 

diskursen. Till följd av dessa aspekter är The hate U give och Dear Martin viktiga 

litterära texter för att beskriva förtrycket i vårt samtida USA, hur rasism uttrycks och 

hur USA blir ett hem och exil för afroamerikaner.182 Romanerna belyser hur 

representationen som ”den andre” blir skadlig både i skapandet av en karaktär, samt i 

relationen med polisen och rättsväsendet i USA. Karaktärerna bemöts respektlöst och 

kränkande av polisen genom rasprofilering. Dock besitter polisen en maktposition 

genom legitimiteten som polis. Karaktärerna måste följa hans order. Khalil och Manny 

besvarar polisens order med en respektlöshet, vilket leder till att de mister sina liv. Starr 
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och Justyce får fortsätta leva med traumat om att bevittna deras vänner bli ihjälskjutna 

till följd av rasprofilering.  

 Inför min analys beskrivs Black Lives Matter, hur rörelsen utvecklades 

under och efter rättegången mot Zimmerman, mannen som dödade Trayvon Martin. 

Barack Obama kommenterade domen och vapenlagarna i Florida, specifikt ”Stand-

your-ground-law”. Obama begrundade möjligheten om en jämlikhet inför lagen. Hade 

Trayvon Martin, om han varit myndig och haft ett vapen, hade hans dödande av 

Zimmerman blivit rättfärdigat? Efter att Trayvon hade följt efter honom i en bil, för att 

han kände sig hotad. Alltså, hade Trayvon Martin blivit frikänd likt Zimmerman genom 

ett exakt överensstämmande agerande som Zimmerman? Om svaret på den frågan är 

oklart bör lagarna granskas är Obamas avslutande ord.183 Lagarna är för alla 

medborgares beskydd, men är alla medborgare lika inför lagen eller rättsväsendet? Nej. 

Zimmerman agerade utifrån fördomar som leder till rasprofilering och dödandet av 

Trayvon Martin, därefter blir han frikänd. Khalil i The hate U give blir ihjälskjuten av 

polis efter att ha blivit rasprofilerad. Händelsen bevittnas av Starr, och polisen 

frikänns.184 I Dear Martin, blir Justyce rasprofilerad och gripen för att ha hjälpt sin ex-

flickvän. Han blir frigiven först efter att en advokat klarlägger varför polisen inte kan 

gripa Justyce.185 Justyce och Manny blir rasprofilerade och Manny blir ihjälskjuten. 

Justyce likt Starr bevittnar händelser och vittnar om det inträffade, men rättegången blir 

ogiltigförklarad, alltså döms inte polisen för mord. Han döms för stökigt uppträdande, 

samt för att han avlossade sitt vapen vid en publikplats.186   

 

’Did Mr. Rivers use foul language and make an obscene gesture toward my client 

that you would’ve perceived as threat?’ ‘I don’t know what your client thought. I’m 

not him.’ ‘Are you aware that my client witnessed the shooting death of his partner 

by a young man physically similar to yourself?’187 

 

Under rättegången i Dear Martin brukar advokaten argumentation i ovanstående citat, 

vilket är ett försök till ett rättfärdigande av polisens agerande. Ett rättfärdigande till följd 

av polisens forne partner, som blev ihjälskjuten av en afroamerikan. Advokaten 

hänvisar även till Mannys svordomar och hans val att fortsätta spela högljudd musik 

                                                 
183 The Washington Post, 19 Juli 2013, https://www.washingtonpost.com/politics/president-obamas-

remarks-on-trayvon-martin-full-transcript/2013/07/19/5e33ebea-f09a-11e2-a1f9-

ea873b7e0424_story.html?noredirect=on&utm_term=.4997c68c31e2 (Hämtad 2018-05-10)  
184 Thomas, s. 387  
185 Stone, s. 11 
186 Stone, s. 193f. 
187 Stone, s. 192 

https://www.washingtonpost.com/politics/president-obamas-remarks-on-trayvon-martin-full-transcript/2013/07/19/5e33ebea-f09a-11e2-a1f9-ea873b7e0424_story.html?noredirect=on&utm_term=.4997c68c31e2
https://www.washingtonpost.com/politics/president-obamas-remarks-on-trayvon-martin-full-transcript/2013/07/19/5e33ebea-f09a-11e2-a1f9-ea873b7e0424_story.html?noredirect=on&utm_term=.4997c68c31e2
https://www.washingtonpost.com/politics/president-obamas-remarks-on-trayvon-martin-full-transcript/2013/07/19/5e33ebea-f09a-11e2-a1f9-ea873b7e0424_story.html?noredirect=on&utm_term=.4997c68c31e2


  
 

50 

som essentiella element till rättfärdigandet av polisens agerande. Hade ett liknande 

argument varit aktuellt om en afroamerikansk man stod anklagad för mord? Mord på en 

vit polis, då mannen som sköt ihjäl dess vän var en vit polis. Eller att mordet skedde till 

följd av svordomar. Självklart hade argumentation inte varit en möjlighet att rättfärdiga 

händelsen om positionerna var omvända. Det bevisar att polisvåld är ett faktum vilket 

ofta rättfärdigas, och där alla medborgare inte står lika inför lagen eller rättsväsendet. 

Därför är romaner likt The hate U give och Dear Martin viktiga för att kritiskt granska 

afroamerikaners verklighet, och hur det är att växa upp som afroamerikaner i USA.  

 

We weren’t doing anything wrong. Not only did officer Cruise assume we were up 

to no good, he assumed we were criminals. Well, officer Cruise is the criminal. 

[…] I’m sick of this! Just like y’all think all of us are bad because of some people, 

we think the same about y’all. Until you give us a reason to think otherwise, we’ll 

keep protesting.188  

 

Thomas väljer att avsluta romanen med att nämna personer som dött till följd av 

våld mot afroamerikaner. Rösterna som blivit tystade, vilka hon vill göra hörda. 

Starr antar den rollen och romanen slutas med en uppmaning att fortsätta kämpa 

mot förtryck och polisvåld. Genom Starrs upplevelser blir polisvåldets 

traumatiska upplevelser belysta. Starr drömmer mardrömmar, får flashbacks, 

ångestattacker och problem med sömnen. Det är symtom liknande posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD).189 Alltså bidrar inte polisvåld enbart till splittrade familjer 

efter massfängslande, rasism, förtryck och maktmissbruk. Det skapar 

traumatiserade och rädda medborgare i USA, vilka lider till följd av våld från en 

tjänsteman som är till för att beskydda alla medborgare. Polisvåld måste därför 

diskuteras och kritiseras, inte rättfärdigas. Det måste bli en förändring i hur USA 

och rättsväsendet har en förståelse över alla människors värde, alla människors 

liv, inte enbart vita medborgare. 

 

6.4 Det förvridna narrativet 

Once upon a time there was a hazel-eyed boy with dimples. I called him Khalil. 

The world called him a thug.190 

 

                                                 
188 Thomas, s. 412 
189 1177 Vårdguiden,  https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-

stressyndrom-PTSD/ (Hämtad 2018-05-16) 
190 Thomas, s. 442 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/
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I Det 13:e tillägget diskuteras hur media framhäver en vinklad framställning av 

afroamerikanska män.191 Männen överrepresenteras som kriminella, alltså skildras 

männen flertalet gånger som kriminella, än dom faktiskt är. Överrepresenterandet 

tillåter stereotypa föreställningar att bibehålla sin makt över afroamerikaner. Media 

skapar en demonisering och till följd skapar en kontext vilket grundar sig på 

medborgarnas rädslor. Ord likt ”superpredator” används för att representera 

afroamerikaner, även när ingen dom har blivit utfärdad. Media förvrider sanning och på 

grund av det brister dom i deras ansvar och bidrar till att kvarhålla maktstrukturerna i 

USA. ”Every time I turn on the news and see another black person gunned down, I’m 

reminded that people look at me and see a threat instead of a human being”.192 

 Medias förvridna narrativ har en avgörande betydelse i The hate U give 

och Dear Martin. Starrs vilja att berätta sin historia grundar sig inte enbart i polisens 

rättfärdigande av skjutningen. Utan även i medias rapportering om Khalil som en 

”thug”. Starr väljer att vittna till följd av att hon inte vill att omvärlden enbart ska se 

Khalil som en ond person. Medias ovilja att se helheten istället för stereotypen, driver 

både Starr och Justyce att kämpa mot förtrycket. ”’This is some bullshit, Doc!’ Jus 

kicks the desk beside him and it topples onto its side. ‘Yep.’ Doc rights it. ‘Is it not 

enough that Manny’s dead, man? It’s like these people want Garrett to get away with 

it’”.193 Medias rapportering skapar en känsla av orättvisa hos Justyce, ett förminskande 

av Manny som individ. Samt en känsla av rättfärdigande av skjutningen.; media är inte 

tillräckligt kritiskt mot maktstrukturerna i USA. I The hate U give utvecklas Starr 

genom att hon väljer sin röst som vapen mot maktmissbruk. Hon anstränga sig för att bli 

hörd, men ingen inom rättsväsendet eller media uppmärksammar hennes försök. Dock 

fortsätter hon att använda sin röst som vapen men blir emellertid framhävd som en 

kämpe i media först när hon blir fotograferad under upproret. ”’Yeah. Check it out, Li’l 

Black Panther’. I’m on the front page. The photographer caught me mid-throw. The can 

of tear gas smokes in my hand. The headline reads ‘The Witness Fights Back’”.194 När 

media får en våldshandling att belysa i dess rubriker erkänns Starrs försök till motstånd. 

Dock framställs hennes motstånd i ett förvridet perspektiv, som om våld mot polisen är 

hennes främsta motstånd, vilket inte är sanningen. Till följd kommenterar ett antal 

mediekanaler att hon är modig, dock uppstår det även diskussioner om att hennes 

                                                 
191 Det 13:e tillägget, 27.50 min 
192 Stone, s. 95 
193 Stone, s. 150 
194 Thomas, s. 435 
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motstånd är felaktigt. Hon skadar polisen. Genom en bild och rubrik underminerar 

medierapporteringen Starrs motstånd, och framhäver även henne som en våldsam 

individ från förorten, när hennes främsta intresse är att använda språket som motstånd, 

inte våld. 

 Att skapa en negativ överrepresentation av afroamerikaner i media kan 

vara skadlig på de viset att det förvridna narrativet kan även upplevas som sanning 

bland andra afroamerikaner. Demoniseringen blir därför inte enbart en stereotyp som 

skapar en rädsla hos vita medborgare, utan även bland afroamerikaner. De börjar själva 

tro på vad media rapporterar, att de bör representeras och betraktas genom ord som 

”superpreditors”, ”animals” eller ”beasts”.195 Likt diskussionen berörande manlighet 

och utanförskap, blir framställningen av stereotypen en negativ fixering. Det kan 

påverka männen i förorten, förankra dom i en maskulinitet grundad på våld och 

förtryck. I romanerna synliggörs det förvridna narrativet när det påverkar karaktärerna, 

får dom att ifrågasätta vad som karaktäriserar dom och vad deras möjligheter egentligen 

är. Justyce är en ung smart man med en framtid på Yale universitet. Till följd av medias 

framställning av Justyce, hur hans ord ifrågasätts, hans och Mannys karaktär, skapar en 

kris inom Justyce. Bör han lämna förorten för studier, är han inte en ”thug”, strängt 

taget. Medias framställning skapar en identitetskris hos Justyce. Likt diskussionen i Det 

13:e tillägget kan den ständiga lögnen som upprepas frekvent upplevas som en sanning. 

Medias rapportering av viktiga händelser kan ofta leda till missinformerande ”fakta”, då 

information måste nå allmänheten snarligen. Det blir dock problematiskt när 

uppgifterna förvrids för att skapa rubriker och en historia där inte hela sanningen 

framställs. En ung afroamerikansk man likt Justyce beskrivs som ”thug”, på grund av en 

bild från en maskeradfest. Framställningen skapar rubriker och fortsatt demonisering av 

afroamerikanska män, men rubriken framställer inte sanningen. 

  

 […] It just shows Justyce McAllister as Thug Extraordinaire. ’We’ve heard about 

his grades, SAT scores, and admission to an Ivy League school,’ the anchor says, 

’but a picture speaks a thousand words. This kid grew up in the same neighborhood 

as the young man accused of murdering Garrett Tison’s partner more or less on a 

whim.196 

 

Dagarna efter Mannys död följer Justyce nyhetsrapporteringen vilket citeras ovan, där 

de inleder med att kritisera Justyce. Nyhetsankaren fortsätter under sändningens gång att 

                                                 
195 Det 13:e tillägget, 29.10 min 
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använda stereotypa fördomar genom orden: ”’you know what they say, Steven: you can 

remove the kid from the thug life… But ya can’t remove the thug life from the kid’”.197 

Det är en fördom som självklart inte stämmer och genom att förminska och demonisera 

Justyce fortsätter nyhetsankaren med att kritisera Mannys karaktär till följd av hans 

vänskap med Justyce. Nyhetsankare förmedlar inte Manny bakgrund, han har ingen 

relation till våld eller gängkriminalitet och han har uppfostrats och växt upp i ett 

exklusivt område av staden. Fortsättningsvis diskuteras Mannys kusin, som faktiskt 

blivit gripen för ett brott han begått. Nyhetsankaren finner långsökta kopplingar och 

rättfärdigar polisens agerande på grund av kusinens brott. Är den formen av 

rapportering ovanlig i vårt samhälle? Är det en rättvis bild av händelsen eller en rättvis 

bild av offret och vittnet till skjutningen? Medias ansvar som icke dömande och deras 

ställning som opartisk, upprätthålls inte. Deras maktposition utnyttjas och i en 

rapportering liknande den ovanstående bidrar till ett fortsätt massfängslande och 

polisvåld, då media inte är tillräckligt kritiska. Felrapporteringar och skapandet av ett 

förvridet narrativ bidrar till att kvarvara maktstrukturer i samhället. Det skapar ett 

förminskande av karaktärerna, ett sätt att försöka behålla ett ”vi” och ”dom” perspektiv. 

En möjlighet att tysta den subalternas försökt till att tala.  

 

People need the craziness in the world to make some sort of sense to them. That 

idiot ’pundit’ would rather believe you and Manny were thugs than believe a 

twenty-year old veteran cop made a snap judgement based on skin color. He 

identifies with the cop. […] But these people have to justify Garett’s actions. They 

need to believe you’re a bad guy who got what he deserved in order for their world 

to keep spinning the way it always has.198 

 

Justyce och Starr nyttjar möjligheten att försvara sig själva och sina vänner. Bådas 

karaktär ifrågasätts i media, polisförhör och under rättegången. Starrs vänner på 

Williamson väljer att protestera mot polisvåld, men har ingen tydlig åsikt i diskussionen 

om polisens agerande, utan demonstrationen inträffar då studenterna vill undvika 

lektioner. Förutom Starrs vän Hailey, som uttrycker en illvilja att demonstrera för en 

langares liv.199 Hailey är inte källkritisk, och tror enbart på medias beskrivning och 

förstår inte problematiken i deras samhälle med rasism och polisvåld. Hon ifrågasätter 

inte polisens agerande, eller medias rapportering. Hennes åsikt reflekteras hos 
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karaktären Jared i Dear Martin, som envetet hävdar att USA är färgblint, tills hans bästa 

vän Manny blir ihjälskjuten och därefter framställs som en ”thug”. Skjutningen av 

Manny, medias rapportering där de framställer Manny som något han inte var, förändrar 

Jareds perspektiv på afroamerikaners situation. Han bevittnar hur en stereotyp framställs 

och skapas i media, en föreställning han vet inte är sann. Hans bästa vän demoniseras 

till följd av att blev skjuten av en polis för att enbart ha svurit och vägrat att dämpa sin 

musik. Författarnas intention att utbilda läsaren och skapa en referenspunkt blir 

förståelig när man betraktar alla karaktärerna och hur dom påverkas av polisvåld, 

förtryck och maktmissbruk. Ingen kan påstå att USA är färgblint, eller att polisvåld inte 

existerar, eller att alla är lika inför USA:s rättsväsende, efter att ha läst The hate U give 

och Dear Martin. När läsaren ser en afroamerikan på nyheterna bli gestaltad likt en 

”thug”, har förhoppningsvis skildringarna av Khalil, DeVante, Justyce och Manny 

skapat en källkritisk läsare. En läsare som ser bortom stereotypa föreställningar när en 

afroamerikansk man är på nyheterna. En läsare som minns Khalil, DeVante, Justyce och 

Manny. Ingen är enbart en stereotyp, allas liv är viktiga och allas röster förtjänar att bli 

hörda. 

 

’So I guess the system’s still giving hate, and everybody’s still getting fucked?’ 

Daddy laughs and gives me dap. ‘My girl. Watch your mouth, but yeah, that’s 

about right. And we won’t stop getting fucked till it changes. That’s the key. It’s 

gotta change.’ A lump forms in my throat as the truth hits me. Hard. ‘That’s why 

people are speaking out, huh? Because it won’t change if we don’t say something.’ 

‘Exactly. We can’t be silent.’ ‘So, I can’t be silent.’200  

 

 

7 Sammanfattning 
 

Afroamerikaners situation i USA är en komplex och svårförklarad situation vars 

problematik jag enbart börjat behandla i min uppsats. Konstruktionen av ett samhälle 

emot en etnisk folkgrupp skapar maktstrukturer vilket leder till utanförskap och 

förtryck. Min uppsats består därför av en ideologisk och sociohistorisk analys vilket 

utförs genom en kritisk diskursanalys. I diskursanalysens tre nivåer använder jag mig på 

den yttersta nivån, den sociohistoriska, av postkolonial teori och maktteori. Andra nivån 

är den kontextuella, vilket innebär USA och rasrelationer, samt den tredje nivån, den 

textuella, vilket består av en motiv-och karaktärsstudie. De tre nivåerna inom 
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diskursanalysen skapar en förståelse över hur diskursen och maktstrukturer skapas. 

Samt hur min valda teori belyser diskursens konstruktion i ett kontextuellt 

sammanhäng, USA och rasrelationer. 

 Analysen tar ett textuellt avstamp i en karaktärs-och motivstudie därför att 

det frambringar en möjlighet att studera hur polisvåld, förtryck och maktmissbruk 

påverkar karaktärerna i The hate U give och Dear Martin. Samt hur viljan till motstånd 

framkallas hos karaktärerna genom romanernas motiv och tema, vilket får karaktärerna 

att agera och kräva en förändring för afroamerikaner i USA. I min motivstudie får jag 

möjligheten att studera hur polisvåld uttrycks i romanerna, samt motivets drivande kraft 

för handlingen genom karaktärernas agerade, samt hur motivet förtydligar det 

övergripande temat: förtryck och maktmissbruk mot afroamerikaner i USA. Begreppet 

intersektionalitet stödjer även analysen genom att framhäva förtrycket inom 

rättsväsendet och hur förtrycket mot afroamerikaner består av kön-klass-ras. Förtryckets 

uppbyggnad genom dessa tre aspekter skapar därför ett argument till att även använda 

en karaktärsstudie för att diskutera genus i förhållande till förtryck. Det tillåter en analys 

över hur förtryck och motstånd förefaller för de kvinnliga respektive, manliga 

karaktärerna. Genom Nikolajevas ”person-against-society” konflikt förtydligas 

betydelsen av karaktärernas agerande och reagerande som drivande för handlingen. 

Karaktärernas utveckling och karaktäriserande drag uppstår genom konflikten med 

samhället, vilket utvecklas till att motiv och teman även studeras genom karaktärerna då 

det påverkar deras agerande.  

 Jag har valt att studera karaktären Starr genom hennes motstånd vilket 

definierar hennes utveckling, samt författarintentionen med både The hate U give och 

Dear Martin. Utöver Starr har jag även valt att studera de manliga karaktärerna Khalil, 

DeVante, Justyce och Manny i min karaktärsstudie, där Starrs pappa Maverick 

återkommer vid enskilda tillfällen. I min karaktärsstudie av männen har jag valt att 

analysera fördomar likt stereotypa föreställningar, demonisering, förorts-identiteten, 

samt våld och gängkriminalitetens position i skapandet av maskulinitet. Dessa aspekter 

skapar en försvårad och problematisk relation till manlighet, där utanförskap blir en del 

av karaktärens identitet. Genom karaktärernas konflikter med samhället och dess olika 

uttryck för motstånd skapas stundvis en sammansmältning i min motiv-och 

karaktärsstudie. Det påvisar igen hur komplext och integrerat problematiken är i de 

frågor som uppsatsen analyserar. Förtrycket skapas genom kön-klass-ras och likt 

Foucaults argument är makt närvarande i allt, till följd av att makten existerar överallt 



  
 

56 

ifrån.201 Makten är närvarande i polisvåld och förtryck, samt i karaktärernas val av 

motstånd och i deras utveckling. Makt är även närvarande i definitionen av manligt och 

kvinnligt och i viljan att skapa en plats utanför förorten. Genom mitt val av metod och 

teori svarar jag därför mot mitt syfte att studera representationen av afroamerikaner i 

The hate U give och Dear Martin. Utöver syftet besvaras mina frågeställningar genom 

studerandet av polisvåld, maktmissbruk och förtryck i relation till karaktärerna. 

 Min två första frågeställningar berör hur rösten används som vapen mot 

maktmissbruk och förtryck, vilket leder till en studie av protagonisten Starr samt en 

diskussion om författarintention. Min analys grundar sig på användandet av Spivaks 

analys om den subalternas möjlighet till tal. Begränsningarna Spivak finner i bristen på 

legitimitet till den subalternas yttrande leder till att det följaktligen inte är möjligt för 

den subalterna att tala. Dock vill jag påstå att genom författarnas maktposition och 

Starrs förmåga att nå ut till befolkningen i Garden Heights genom sitt tal, skapar 

författarna och Starr legitimitet till sin röst., De finner en möjlighet till tal. 

Fortsättningsvis bygger min analys på Foucaults maktteori berörande ordets och talets 

funktion som maktverktyg, hur makten kräver tystnad. Rättsväsendet i The hate U give 

försöker tysta Starr, vilket enbart stärker hennes vilja till motstånd. Utöver Foucault 

diskuteras även Bachtins teori berörande ordets dialogiska betydelse och hur det 

framhäver legitimitet i Starrs röst. Genom dessa teorier studeras författarintention och 

Starrs röst, deras val av motstånd mot förtrycket, samt betydelsen av en legitim röst hos 

författarna och Starr för att skapa en trovärdig karaktär och handling. Hur ordets 

dialogiska form skapar en handling där allt är i dialog med varandra, vilket frambringar 

legitimitet och en trovärdig karaktär och handling. Karaktärernas ord och tal blir därför 

viktiga i min analys för att studera hur motstånd och makt uttrycks. Starrs motstånd blir 

hennes röst, hon söker upprättelse för Khalil när hon inser att polisen eftersträvar ett 

rättfärdigande av hans död. Makten behöver ett hemlighållande för att kvarstå, makt 

kräver tystnad och hotar med ett liv i skuggorna, eller våga tala och riskera att 

försvinna.202 Således blir det ”goda” samhällets ”skydd” av Starr, ytterligare ett 

maktverktyg för förtryck och ett förnekande att låta hennes röst bli hörd. Rättsväsendet 

kräver följaktligen Starrs tystnad genom att underminera hennes och Khalils karaktär 

och försöker därför rättfärdiga polisen Cruise agerande. Polisernas agerande och 

framställande av Khalil som en ”thug”, får Starr att reagera genom att stärka hennes 
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motstånd. Hon väljer att använda sitt vapen, låta de tystade bli hörda. Starrs intresse för 

språk, hjälper henne utvecklas i sitt motstånd och i sin karaktär och vad som 

karaktäriserar henne. Likt Foucault inser Starr att språket är en maktkonstruktion. Ett 

verktyg som hon kan använda emot maktstrukturen. Genom språket uppnår även Starr 

en form av frihet, hon undgår samhällets ”skydd”, genom att omfamna sin etnicitet och 

inte längre anpassa sitt språk efter sin omgivning. Starr uppnår legitimitet för sitt tal och 

finner en möjlighet för den subalterna att tala. 

 För att besvara min tredje, samt fjärde frågeställning studeras de manliga 

karaktärerna i romanerna genom Bhabhas analys av stereotypen som en fixerad 

representation, en ångestladdad upprepning för att bibehålla en kolonial diskurs. 

Demoniseringen och stereotypa föreställningar om afroamerikaner måste enligt Bhabhas 

analys konstrueras som en logisk del i konstruktionen av samhället, en ”trovärdig 

sanning”. Att demoniseringen ideligen bildas i framställandet av afroamerikanska män 

som ”thugs” är en utpräglad konstruktion av en ”trovärdig sanning” i USA. Till följd 

blir det grunden för ”Thug Life – The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody”.203 

USA:s samhälle konstrueras emot afroamerikaner genom diskursen, lagar, polisvåld, 

förortens utanförskap och gängkriminalitet. Maskulinitet och utanförskap diskuteras 

därför i romanerna genom männens position i samhället och förorten, hur 

afroamerikanska män framställs i media. Fortsättningsvis studeras problematiken hos 

karaktärerna när en man likt Justyce bryter mot förorts-identiteten. Det kan skapa en 

form av internaliserad rasism, och till följd, en inre psykologisk kamp hos Justyce. 

 Han upplever förtryck från både afroamerikaner och vita. Justyce utanförskap blir 

därför ett utanför i förorten, samt i skolan. Men likt Wistisen diskuterar blir utanförskap 

en del av den maskulina identiteten hos karaktärerna i The hate U give och Dear 

Martin. 

 Utanförskapet formar karaktärernas identitet då förorten symboliserar 

tomma ytor, vilket tillåter samhället att projicera allt det som inte passar in i staden till 

förorten.204 Förortens position som ”den andre” bidrar därför till karaktärernas 

utanförskap och framställning av maskulinitet. Förortens position leder även till en 

maktlöshet hos männen vilket påverkar deras maskulinitet och strävan efter en 

maktposition. Wistisen argumenterar att makt över omgivningen är makt över 

konstruktionen av karaktärens identitet. Hos männen i förorten kan det innebära ett liv 

                                                 
203 Thomas, s. 17 
204 Wistisen, s. 91 
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inom våld och gängkriminalitet. Denna konstruktion kritiseras i The hate U give och 

Dear Martin genom protagonisternas motstånd genom rösten och fördömandet av våld. 

Karaktärerna framhäver hur skadligt våld och gängkriminalitet är, hur det skapar ett 

splittrat jag, samt bibehåller maktkonstruktionerna i samhället. Genom Starr och 

Mavericks diskussion berörande Thug Life framhävs hur karaktärerna måste våga göra 

motstånd mot samhället konstruktion. Starr och Justyces motstånd problematiserar 

stereotypa föreställningar och demoniseringen. Karaktärernas agerande påvisar 

författarnas vilja till att kritisera varför dessa stereotypa föreställningar inte är en 

”trovärdig sanning”, utan falska påståenden. Falska påståenden som bevarar en diskurs 

där afroamerikaners liv inte har samma värde som en vit person. 

 Min sista frågeställning berör polisvåld och hur medias förvridna narrativ 

påverkar karaktärerna i The hate U give och Dear Martin. Ett rättfärdigande av 

polisvåld skildras i romanerna genom rättsväsendet och medias förvridna narrativ om 

skjutningen och dödandet av Khalil och Manny. Polisvåldet och medias narrativ 

påverkar karaktärerna då det väcker deras motstånd. Det får karaktärerna att agera mot 

orättvisorna de upplever, samt medias och rättsväsendets försök att tysta Starr och 

Justyce genom att förvrida historien och söka ett rättfärdigande. Det förvridna narrativet 

påverkar Starr genom att hon ser problematikens vidd och hur stereotypa föreställningar 

skapas i USA. Hur skadliga föreställningarna är och hur det skapar en rädsla för 

afroamerikanska män likt Khalil. Justyce påverkas när han framställs som en ”thug”, 

vilket resulterar i en osäkerhet och misstro på honom själv. Han upplever en oro och 

osäkerhet i sin karaktär och ifrågasätter om han bör lämna förorten för Yale, eller ifall 

hans uppväxt begränsar hans möjligheter. Bhabhas diskussion om stereotypen som ett 

maktverktyg blir viktigt för att förstå hur Justyce påverkas av polisvåld och medias 

förvridna narrativ. Stereotypens fixerade och skadliga representation skapar en kris i 

Justyce identitet, samt får honom att ifrågasätta om rösten är rätt motstånd. 

 Avslutningsvis påverkas karaktärerna, och till följd handlingen, av 

polisvåld och medias förvridna narrativ. Starr och Justyce måste använda sina ord, sin 

röst och tal för att förhindra ett rättfärdigande av Khalil och Mannys död. De måste tala 

för att använda maktverktyg mot förtryckarna och för att synliggöra hur förtryck och 

maktmissbruk kuvar afroamerikaner i USA. Romanerna argumenterar för att allas liv är 

viktiga och USA måste genomgå en förändring, besitta en förståelse över alla 

människors lika värde. Starrs vägran att bli tystad av förtryck hjälper invånarna i Garden 

Heights. Det hjälper även hennes utveckling i sin karaktär och vilja till motstånd. Hon 
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är rosen som växer från betongen genom sin strävan efter frihet och förändring. Hon 

återtar narrativet och gör genom sitt motstånd sin och de tystades röster hörda.
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