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1. Inledning  

På platser där vissa befolkningsgruppers berättelser har osynliggjorts eller trängts åt sidan till 

förmån för den före detta kolonialmaktens litteratur kan nya berättelser bidra till att skapa en ny 

gemensam grund. Dessutom kan litteraturen användas som ett medel för att uttrycka motstånd 

och framföra kritik mot den rådande samhällsordningen. Den trinidadiska författaren Merle 

Hodge framhåller att berättelser har makten att förändra och att vi inte ska underskatta ordens 

förmåga att förändra världen.1 Hodge förklarar att hon själv skriver för att protestera mot sin 

utbildning och de arroganta antaganden som utbildning i kolonierna vilar på: ”that I and my 

world were nothing and that to rescue ourselves from nothingness, we had best seek admission 

to the world of their storybook”.2 Även författaren Jamaica Kincaid har använt sig av litteratur-

en för att lyfta fram kolonialtidens påverkan på befolkningen. Kincaid, som ursprungligen kom-

mer från den före detta brittiska kolonin, Antigua och Barbuda, i Karibien, har i flera av sina 

verk mer eller mindre öppet kritiserat kolonialismen. I essäsamlingen En liten plats från 1988 

kritiserar Kincaid öppet såväl kolonisatörer och exotism som turismexploatering: 

Engelsmännen har blivit så ömkliga, utan några idéer om vad de ska ta sig för nu när de inte 

längre har tjugofem procent av världens befolkning som bockar och skrapar med foten för 

dem. De tycks inte känna till att hela detta imperiebyggande var helt fel och att de egentligen 

borde gå klädda i säck och aska, som tecken på botgöring för de oegentligheter de begått, 

oåterkalleligheten i deras onda handlingar, för ingen tänkbar katastrof skulle kunna jämställas 

med det onda de har åstadkommit.3 
 

I essäerna är både kritik och ton genomgående hård då Kincaid granskar de utmaningar som 

Antigua måste hantera i kölvattnet av koloniseringen. I romanen Annie John från 1985 är tonen 

en annan men kritiken finns fortfarande där om än dold bakom en uppväxtskildring om en ung 

flicka. I Annie John korsar fiktion och historia varandra då Kincaid skildrar de svårigheter huv-

udkaraktären möter då hon växer upp i ett koloniserat land. 

 

Annie John omskrivs ofta som en bildningsroman,4 en genre som traditionellt förknippas med en 

europeisk, manlig och borgerlig kontext.5 Denna genre har dock med framgång använts och om-

formats av såväl kvinnor som utomeuropéer. Bland de bildningsromaner som har publicerats 

under de senaste decennierna finns grupper som tidigare inte har varit representerade. I några av 

                                                 

1 Merle Hodge, ”Challenges to Sovereignty: Changing the World Versus Writing Stories”. I The 

Routledge Reader in Caribbean Literature, Alison Donnell & Sarah Lawson Welsh (red.). London 1996, 

s. 494 
2 Hodge, s. 494 
3 Jamaica Kincaid, En liten plats, Stockholm 1988/2016, s. 45 
4 Se t.ex. Maria Karafilis, “Crossing the Borders of Genre”. I The Journal of the Midwest Modern 

Language Association, vol. 31, no. 2. 1998 & Lizabeth Paravisini-Gebert, Jamaica Kincaid: A Critical 

Companion. Westport 2008, s. 131 
5 Peter Childs & Roger Fowler, The Routledge Dictionary of Literary Terms. London 2006, s. 18 
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dessa utforskar författarna upplevelsen av att växa upp eller leva i kolonier eller före detta ko-

lonier. Dessa kan ses som omskrivningar som utmanar de traditionella värden som genren tid-

igare har förknippats med.6 I vissa av de karibiska bildningsromanerna har dessutom allegorin 

använts för att framhäva och förstärka kritiken mot kolonialmakten. Att Kincaid vid författandet 

av Annie John använt sig av genren kan betraktas som ett sätt att omforma och utmana den trad-

itionella bildningsromanen och på så sätt göra den till sin egen.7 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur Jamaica Kincaid, både på en innehållslig och form-

mässig nivå, använder bildningsromanen som genre för att uttrycka motstånd i romanen Annie 

John. För att uppfylla studiens syfte kommer jag undersöka hur Kincaid använder och anpassar 

den traditionella bildningsromanens innehåll och form, såsom den beskrivs av Franco Moretti 

och Jerome Hamilton Buckley8. Eftersom förhållandet mellan romanens protagonist, Annie 

John, och hennes mor har flera likheter med relationen mellan kolonin Antigua och kolonial-

makten Storbritannien ämnar jag även studera hur Kincaid har kombinerat bildningsromanen 

med allegorin. För att kartlägga de uttryck av motstånd mot kolonialmakten som återfinns i 

romanen kommer postkolonial teori att tillämpas. De frågeställningar jag avser söka svar på är: 

• Hur förhåller sig romanen Annie John till den traditionella bildningsromanen? 

• Hur använder Kincaid sig av den traditionella bildningsromanens innehåll och form för 

att uttrycka motstånd? 

 

Med motstånd menar jag dels de sätt varpå Kincaid gör motstånd mot den brittiska kanon gen-

om att använda och anpassa en traditionellt europeisk genre, dels de motståndshandlingar som 

romanens protagonist Annie John genomför mot exempelvis skolsystemet och kolonialmakten. 

 

1.2 Metod 

I författandet av Annie John har Jamaica Kincaid använt sig av bildningsromanen så att genren 

passar den historia hon vill berätta.9 Genom att jämföra hur romanens innehåll och form såväl 

överensstämmer med som avviker från den traditionella bildningsromanen avser jag undersöka 

hur Kincaid använder sig av denna. Jag utgår från beskrivningen av genren i framförallt The 

                                                 

6 Childs & Fowler, s. 20 
7 Karafilis, s. 65 
8 Valet av dessa två motiveras i kapitel 1.3 
9 Benämningen bildningsroman används för Annie John av bl.a. Karafilis, Paravisini-Gebert & Adlai 

Murdoch, “Severing The (M)Other Connection: The Representation of Cultural Identity in Jamaica 

Kincaid's Annie John”. I: Callaloo, Vol. 13, No. 2 1990. 
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Way of the World av Franco Moretti10 och Season of youth: The Bildungsroman from Dickens to 

Golding av Jerome Hamilton Buckley11. Dessa två verk har valts på grundval av att de ofta ref-

ereras till när det gäller studier av den traditionella bildningsromanen. Moretti redogör för hur 

genren blev till i Tyskland och senare spreds till andra europeiska länder medan Buckley fram-

förallt fokuserar på den form som genren tog sig i Storbritannien.12  

 

Vid läsningen av Annie John kommer jag att fokusera på hur romanen förhåller sig till den tradi-

tionella bildningsromanens innehåll och form. Vid analysen är målet både att studera romanens 

övergripande struktur och identifiera de avsnitt i romanen som överensstämmer med eller avvik-

er från den traditionella bildningsromanen. Eftersom Kincaid låter relationen mellan mor och 

dotter speglas i den mellan kolonialmakt och koloni öppnar det upp för en allegorisk läsning av 

romanen. Därför har jag även sökt efter paralleller mellan mor- och dotterrelationen och hur 

relationen mellan Storbritannien och Antigua utvecklades under kolonialtiden. Slutligen vill jag 

belysa hur romanen blir till en berättelse om motstånd genom Kincaids berättelse om en ung 

flicka som växer upp i ett koloniserat land. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. I den här delen har uppsatsens startpunkter, syfte och metod 

presenterats. I den andra delen följer de teoretiska utgångspunkterna där jag dels redogör för 

bildningsromanen och allegorin, dels för postkolonial teori. I uppsatsens tredje del presenteras 

tidigare forskning om bildningsromanen och Jamaica Kincaids roman Annie John. I den fjärde 

delen presenteras analysen av romanen Annie John och hur Kincaid genom romanen använder 

såväl form som innehåll som verktyg för att göra motstånd. Därefter följer den sammanfattande 

diskussionen som knyter ihop postkolonial teori med analysen av romanen och sammanfattar 

uppsatsen.  

 

 

 

 

 

                                                 

10 Franco Moretti, The Way of The World: The Bildungsroman in European Culture. London 2000 
11 Jerome Hamilton Buckley, Season of Youth. The Bildungsroman from Dickens to Golding. Cambridge 

1974 
12 Se t.ex. Stella Bolaki Unsettling the Bildungsroman: Reading Contemporary Ethnic American Women's 

Fiction. New York 2011 s. 21 och Childs & Fowler, s. 20 



4 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå Annie John som en bildningsroman i en postkolonial kontext kommer jag i det här 

avsnittet först att redogöra för bildningsromanen och allegorin och därefter för de postkoloniala 

teorier som ligger till grund för undersökningen av romanen Annie John. 

 

2.1 Bildningsromanen som genre 

En genre är inte något statiskt utan något som är under ständig utveckling och omarbetning. I 

Kinds of Literature poängterar Alastair Fowler att genrer förändras när nya ämnen uppstår. För-

ändringen kan även bero på att en författare behandlar ett ämne ur ett nytt perspektiv.13 När det 

gäller genren bildningsroman har utvecklingen skett i flera steg och i olika riktningar.  

 

Den roman som brukar omtalas som föregångare till bildningsromanen är Johann Wolfgang 

Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre från 1795/96.14 Tonvikten i romanen ligger på prota-

gonistens ökade självkännedom som, enligt Childs & Fowler, sker genom en harmonisk om-

förhandling av den egna identiteten. En omförhandling som inbegriper att protagonisten lyckas 

balansera sin roll i samhället med sitt eget självförverkligande.15 Maria Karafilis tillägger att 

handlingen i en traditionell bildningsroman kretsar kring en, ofta manlig, protagonist som 

genomgår en mognadsprocess som slutar med att denne är i harmoni med det omgivande 

samhället.16 

 

Genren spreds under 1800-talet från Goethes Tyskland vidare till Frankrike och England där 

genren vidareutvecklades. I The Routledge Dictionary of Literary Terms beskrivs några av de 

förändringar som genren genomgått under århundradena via modernismen vidare till postmod-

ernismen. Under 1900-talet har tolkningarna av genren bidragit till att förändra och uppfinna 

genren på nytt. Fokus har, i modernistisk anda, förflyttats från protagonistens bildning till pro-

tagonistens inre liv. Den modernistiska bildningsromanen gjorde det möjligt för författare att 

fokusera på protagonistens självkännedom och utforskande av det egna jaget. Dessutom menar 

Childs & Fowler att denna vidareutveckling av genren lämpar sig särskilt väl för att ge uttryck 

åt kvinnors erfarenheter. De påpekar dock att det finns en tydlig skillnad mellan den kvinnliga 

och manliga bildningsromanen eftersom den kvinnliga bildningsromanen fokuserar på omöjlig-

                                                 

13 Alastair Fowler, Kinds of Literature. Oxford 1982, s. 170 & 171 
14 Franco Moretti, The Way of The World: The Bildungsroman in European Culture. London 2000, s. 3 
15 Childs & Fowler, s. 18 
16 Karafilis, s. 63 
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heten för kvinnor att förverkliga sig själva i ett mansdominerat samhälle medan den manliga 

bildningsromanen ofta fokuserar på ett utforskande av det egna jaget.17 

 

2.1.1 Den traditionella bildningsromanens kännetecken 

I studien The Way of The World: The Bildungsroman in European Culture, presenterar Franco 

Moretti, en omfattande undersökning av den traditionella bildningsromanen. Studien omfattar 

tyska, franska och engelska romaner från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Några av 

den traditionella bildningsromanens kännetecken är, enligt Moretti, att den fokuserar på en ung 

person som läsaren får följa från barndomen och vidare i livet, att det är genom protagonistens 

ögon som läsaren får ta del av det som sker och att protagonisten är dynamisk och utvecklas 

under romanens gång. Moretti poängterar att protagonisten utforskar världen genom vandringar, 

resor, äventyr och genom att gå vilse och att hans utveckling sker i samklang med den omgivan-

de miljön.18 Det är inte genom arbete utan genom mötet med andra och världen runt omkring 

som protagonistens identitet formas och på detta sätt ger individ och miljö form åt varandra.19 

Moretti påpekar att en bildningsroman når sin upplösning först då protagonisten har funnit sig 

tillrätta i sin nya värld.20 Bildningen kan alltså fullbordas först då det inte längre finns någon 

spänning mellan protagonisten och hans omvärld. 

 

Även Jerome Buckley har studerat bildningsromanens innehåll och form. Till skillnad från 

Moretti har Buckley dock enbart studerat engelska romaner. I sin studie Season of Youth: The 

Bildungsroman from Dickens to Golding från 1974 sätter Buckley upp ett antal krav för genren. 

Utgångspunkten är ett barn som växer upp på landsbygden eller i en småstad där han upplever 

sociala och intellektuella begränsningar. Den formella bildning barnet får är ofta otillräcklig 

vilket är en av de drivande krafterna till att han lämnar hemmet för att leva ett självständigt liv i 

en större stad. I staden börjar protagonistens ”riktiga” bildning som inte enbart inkluderar en 

formell bildning utan även de erfarenheter han får i andra områden av livet. När protagonisten 

trots motgångar slutligen känner sig tillfreds med de val han har gjort har han blivit en mogen 

ung man.21 

 

Den primära konflikten i bildningsromanen är, enligt Buckley, personlig snarare än samhällelig. 

Dessutom är målet med bildningen en försoning mellan protagonisten och samhället.22 Protag-

                                                 

17 Childs & Fowler, s. 19 
18 Moretti, s. 4f 
19 Moretti, s. 21, 23 & 25 
20 Moretti, s. 26 & 29 
21 Jerome Hamilton Buckley, Season of Youth. The Bildungsroman from Dickens to Golding. Cambridge 

1974, s. 17 
22 Buckley, s. 18 & 22 
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onisten kan missförstå sitt kall eller känna ett behov av att förändra sitt beteende vilket leder till 

att han omprövar sina värderingar. Betoning ligger på protagonistens inre och andliga utveck-

ling och så småningom blir samhällets värderingar uppenbara och protagonisten inrättar sig i 

samhället. På grund av koncentrationen på protagonistens utveckling har bildningsromaner ofta 

en rak kronologi. En bildningsroman slutar, enligt Buckley, därmed med att protagonisten hittar 

sin plats, ofta genom att ingå äktenskap eftersom detta betraktas som en slags fysisk och psykisk 

förbindelse mellan människa och samhälle.23 

 

Bildningsromanen var, som tidigare nämnts, ursprungligen nära förknippad med en europeisk, 

manlig och borgerlig kontext.24 Childs & Fowler poängterar dock att genrens potential har ökat i 

och med postmodernismens fokus på marginaliserade gruppers undertryckta berättelser.25 Ett 

exempel är de bildningsromaner som under decennierna före och efter avkolonialiseringen 

skrevs av såväl kvinnliga som manliga karibiska författare. Dessa romaner kan ses som om-

skrivningar som utmanar de traditionella konservativa värden som genren tidigare har förknip-

pats med.26 

 

2.2 Allegori 

Författare har genom alla tider modifierat och blandat litterära genrer. En slags berättelse som 

ofta har använts tillsammans med olika genrer är allegorin. Detta beror, enligt Fowler, på att 

allegorin kan anpassas till i stort sett vilken yttre struktur som helst.27 I The Oxford Dictionary 

of Literary Terms definieras allegorin som en berättelse med en dubbel betydelse där den ena är 

öppen och den andra dold.28 Allegorier är ofta berättelser om en persons olika strävanden på sin 

resa genom livet. Childs och Fowler påpekar att en allegori ofta har en intrig där en oskyldig 

karaktär, som till exempel i Alice i Underlandet eller Gullivers resor, genomgår en rad olika 

prövningar som tillsammans bildar en nyskapande analys av samtiden. Enligt Childs och Fowler 

ses allegorin ofta som en utvidgad metafor där karaktärer, handlingar och landskap är symbol-

iska. Dessa interna aspekter i verket representerar således idéer eller händelsekedjor som ligger 

utanför berättelsen.29 I allegorin finns därmed en fortlöpande parallell mellan de olika nivåerna i 

texten.  

 

                                                 

23 Buckley, s. 22 
24 Childs & Fowler, s. 18 
25 Childs & Fowler, s. 19 
26 Childs & Fowler, s. 20 
27 Fowler, s. 191f 
28 Chris Baldick, The Oxford Dictionary of Literary Terms, Fjärde upplagan. Oxford 2015, s. 8 
29 Childs & Fowler, s. 4 



7 

 

Den definition av allegori som är utgångspunkten för detta arbete är: En allegori är ett verk vars 

budskap helt eller delvis döljs bakom dess bokstavliga innebörd där bland annat händelser har 

sina motsvarigheter utanför verket. 

 

2.3 Postkolonialism 

Jamaica Kincaids roman Annie John utspelar sig under 1950- och 60-talet, då Antigua och Bar-

buda fortfarande var en brittisk koloni, och den publicerades 1985, då landet varit en självständ-

ig stat inom det brittiska samväldet i fyra år.30 Detta aktualiserar frågor som rör såväl kolonial-

ism som postkolonialism eftersom den kolonialistiska hegemoni som protagonisten växer upp i 

formar hennes liv. 

 

I Colonial and Postcolonial Literature. Migrant Metaphors beskriver Elleke Boehmer det post-

koloniala perspektivet som ett paraplybegrepp som inrymmer en rad olika kritiska och teoretiska 

diskurser med det gemensamt att de framhåller att kolonialismen både har påverkat och fortsätt-

er att påverka människan.31 Den dominans som besatts av kolonialmakterna upphörde inte i och 

med avkolonialiseringen utan har fortsatt in i vår tid. Frågor som rör röst och motstånd är cent-

rala i den postkoloniala teorin och Boehmer framhåller att postkolonial litteratur, på ett eller 

annat sätt, motsätter sig kolonialistiska perspektiv. Detta, menar hon, erbjuder sätt för författar-

en att ifrågasätta och utmana koloniala förhållanden.32 

 

Folket på Antigua och Barbuda var under kolonialtiden fångade mellan kolonisatörernas euro-

peiska kultur och den hybridkultur som uppstod i och med kolonisationen. Orsaken till den hy-

brida identiteten återfinns i landets koloniala historia. Stuart Hall påpekar exempelvis att det i 

Karibien är omöjligt att lokalisera folkets ursprung eftersom den kultur, de platser och de trad-

itioner som formade människorna finns någon annanstans.33 Hall betraktar såväl individen som 

formandet av en identitet som något dynamiskt och föränderligt. Sökandet efter en identitet 

innebär ett utforskande av flera olika möjliga identiteter som slutligen antingen kan bekräftas 

eller avfärdas.34 Något som Annie John i romanen med samma namn måste ta ställning till i sin 

bildning. 

 

                                                 

30 David Lawrence Niddrie, Richard Tolson & Janet D. Momsen, “Antigua and Barbuda” i: 

Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Antigua-and-Barbuda (Hämtad 2018-09-17) 
31 Elleke Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors, Oxford 2005, s. 3f. 
32 Boehmer, s. 3 och 258 
33 Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”. I Identity: Community, Culture, Difference. Jonathan 

Rutherford (red.), London 1990, s. 282f 
34 Hall, s. 235 

https://www.britannica.com/place/Antigua-and-Barbuda
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Lois Tyson slår fast att kulturell identitet står i centrum för flera olika postkoloniala teorier.35 En 

teoretiker som lyft fram identitetens betydelse är Homi Bhabha. År 1994 gav Bhabha ut The 

Location of Culture där han bland annat presenterar flera begrepp som kommit att bli betydelse-

fulla i postkolonial forskning. Bhabha undersöker bland annat förhållandet mellan kolonisatör 

och koloniserad och lyfter fram olika strategier som den koloniserade kan dra nytta av för att 

göra motstånd.36 Dessa strategier inkluderar hybriditet som är ett användbart begrepp i relation 

till romanen Annie John eftersom protagonisten lever i ett samhälle präglat av flera olika kultur-

er. Bhabha påpekar att kulturella hybrider ”emerge in moments of historical transformation”37, 

såsom under den period då Antigua och Barbuda var en brittisk koloni.  

 

Hybriditet är, enligt Bahba, en ofrånkomlig del av kolonialismen. I Indien var hybriditet från 

början en medveten strategi från Storbritanniens sida där målet var att de kolonialiserade skulle 

ta efter, men inte återskapa, sådant som brittiska värderingar och åsikter.38 Detta kallar Ania 

Loomba för en av kolonialismens ”mest slående motsägelser” eftersom den ”strävar efter att 

både ’civilisera’ ’De Andra’ och låsa fast dem i en evig ’annanhet’”.39 För att kolonialmakten 

skulle kunna upprätthålla över- och underordningen betonar Loomba att motsatsställningen 

”mellan skilda raser var absolut nödvändig, inte bara för framställningen av icke-européer utan 

för konstruktionen av det europeiska självet”.40 Detta lyckades dock inte helt, Bhabha menar 

exempelvis att kolonialmakterna misslyckades i sina försök att skapa stabila identiteter.41 I 

centrum av Bhabhas uppfattning av hybriditet står begreppet ”unhomeliness”. Tyson, som 

förtydligar begreppet, skriver: ”To be unhomed is to feel not at home even in your own home 

because you are not at home in yourself: your cultural identity crisis has made you a psycho-

logical refugee”.42 Detta, att känna att man sitter fast mellan två kulturer och vare sig höra 

hemma i den ena eller den andra kulturen, är det Homi Bhabha kallar "unhomeliness".43 

 

Mimikry, det vill säga att imitera, används av Bhabha för att beskriva den process av kulturell 

imitation som härrör från kolonialismen. I denna process finns ett behov av att definiera ”den 

Andra” som annorlunda men fortfarande igenkännlig vilket ger uttryck åt hur en kultur speglar 

en annan. De koloniserade började så småningom använda mimikry som en motståndsstrategi. 

                                                 

35 Lois Tyson. Critical Theory Today, 2:a upplagan. New York 2006, s. 419 
36 Homi Bhabha. The Location of Culture, London 1994. 
37 Bhabha, s. 2 
38 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism. Stockholm 2008, s. 170 
39 Loomba, s. 169 
40 Loomba, s. 111 
41 Bhabha, s. 113f och Loomba, s. 112 
42 Lois Tyson. Critical Theory Today, 2:a upplagan. New York 2006, s. 421 
43 Bhabha, s. 9 
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Genom att imitera kolonisatörens språk lärde de sig att tala för sin egen sak.44 Bhabha fram-

håller att imitationen verkar i två riktningar vilket i förlängningen ger den kolonialiserade en 

möjlighet att göra motstånd. Å ena sidan säkerställer den kolonialmaktens kontroll och å andra 

sidan bidrar imitationen med små förskjutningar i relationen mellan kolonisatör och kolonise-

rad.45 På så sätt ger kolonialmaktens målsättning att få den koloniserade att ta efter kolonisatör-

ernas värderingar, attityder och beteenden den koloniserade ökade möjligheter att utmana norm-

er och göra motstånd.46 

 

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin påpekar att texter av olika slag spelade en stor 

roll både under och efter koloniseringen. Under lång tid var det nästan uteslutande europeisk 

litteratur som skildrade livet i kolonierna men under 1900- och 2000-talet har författare från 

kolonier och före detta kolonier börjat berätta sina egna historier som ett sätt att uttrycka mot-

stånd. Motstånd i form av texter har sett mycket olika ut och tagit sig flera olika former.47 Tiffin 

påpekar att några av de motståndsstrategier som används i postkolonial litteratur är att kartlägga 

den dominerande diskursen, exponera dess underliggande antaganden och plocka isär dessa.48  

 

I Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory skriver Peter Barry att 

postkolonial litteratur har genomgått tre olika faser: “adopt”, “adapt” och “adept”. Postkoloniala 

författare har vuxit upp med en västerländsk kanon vilket medfört att de inledningsvis verkat 

inom ramen för europeiska genrer. Detta är den så kallade adoptionsfasen. Under 1980- och 90-

talen förändrades dock detta, menar Barry. Då inleddes nämligen anpassningsfasen som innebär 

att författarna anpassar den europeiska genren till det ämne som behandlas. I den avslutande 

”adept”-fasen finns en kungörelse av kulturellt oberoende där författarna skapar en ny version 

enligt sina egna specifikationer och utan att åberopa den europeiska ursprungsgenren.49 Jamaica 

Kincaids roman stämmer väl överens med den anpassningsfas som Barry beskriver och detta är 

något som jag återkommer till i kapitel 4 där analysen av Annie John presenteras. 

 

 

                                                 

44 Bhabha, s. 123f och Boehmer, s. 162 
45 Bhabha, s. 123 och 129 
46 Bhabha, s. 129ff 
47 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin (red.), The Post-Colonial Studies Reader, London 

2003, s. 85 
48 Helen Tiffin, “Post-colonial Literatures and Counter-discourse”. I The Post-Colonial Studies Reader, 

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin (red.), London 2003, s. 98 
49 Peter Barry, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory. 3:e upplagan. 

Manchester 2009, s. 195. 
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3. Tidigare forskning 

Det finns en rad forskare som har studerat Jamaica Kincaids verk och detsamma gäller för 

genren bildningsroman. Här kommer jag att presentera de studier som har störst relevans för 

detta arbete. 

 

The Voyage In: Fictions of Female Development redigerad av Elizabeth Abel, Marianne Hirsch 

och Elizabeth Langland innehåller studier av kvinnliga bildningsromaner. Studiernas övergrip-

ande syfte kan sägas vara att erbjuda en breddad definition av bildningsromanen så att även 

kvinnors mognad och det kvinnliga självförverkligandet införlivas. I The Voyage In: Fictions of 

Female Development behandlas dock inte specifikt kvinnliga bildningsromaner från Karibien. 

Det saknas dock inte studier på detta område. I Ericka A. Hoaglands avhandling Postcolonial-

izing the Bildungsroman: A Study of the Evolution of a Genre undersöker hon hur den tradition-

ella bildningsromanen har använts och anpassats till en postkolonial kontext och på så sätt skap-

at det Hoagland kallar för den postkoloniala bildningsromanen. I studien kommer Hoagland 

fram till att genrens kulturella och ideologiska rötter har modifierats och ifrågasatts som ett led i 

att även kvinnor och utomeuropeiska författare har tagit sig an genren.50 

 

En som behandlar Jamaica Kincaids verk i förhållande till bildningsromanen är Stella Bolaki 

som i Unsettling the Bildungsroman bland annat studerat Kincaids verk At the Bottom of the 

River och Lucy. Bolakis fokus ligger dock på "Ethnic American Women's Fiction" och anled-

ningen till att Kincaid ingår är dels att hon sedan många år bor i USA, dels att hon i de två 

studerade verken skildrar immigranters upplevelser i det nya landet.51 Även romanen Annie 

John, som står i centrum för den här studien, har studerats i förhållande till genren bildnings-

roman. I artikeln “Romantic Struggles: The Bildungsroman and Mother-Daughter Bonding in 

Jamaica Kincaid's Annie John” argumenterar Louis F. Caton för att bildningsresan bör studeras 

ur ett könsintegrerat perspektiv eftersom handlingen berättas av en kvinna som, i en mansdomi-

nerad kultur, minns det psykologiska sökande som hon var med om som ung. Det som intresser-

ar Caton är sammansmältningen mellan sökandet och protagonistens psykologiska utveckling.52 

Sökandet betraktar Caton som en mognadsprocess, som när det gäller Annie John följer utveck-

lingen av förhållandet mellan mor och dotter. Caton betonar att Annie John kan betraktas som 

en bildningsroman samtidigt som Kincaid bryter mot flera av dess konventioner. Bland annat 

                                                 

50 Ericka A. Hoagland, Postcolonializing the Bildungsroman: A Study of the Evolution of a Genre. Diss., 

Purdue University, 2006. 
51 Stella Bolaki, Unsettling the Bildungsroman: Reading Contemporary Ethnic American Women's 

Fiction. New York 2011 
52 Louis F. Caton, “Romantic Struggles: The Bildungsroman and Mother-Daughter Bonding in Jamaica 

Kincaid's Annie John”. I MELUS, Vol. 21, No. 3 1996 s. 127 
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påpekar Caton att den traditionella bildningsromanen utmanas på grund av att protagonisten 

Annie John är kvinna.53 Trots att Caton har studerat Annie John i relation till bildningsromanen 

har studien få beröringspunkter med denna uppsats syfte eftersom motstånd inte behandlas. Jag 

kommer i fortsättningen därför enbart hänvisa till Caton i begränsad utsträckning. I Maria Kara-

filis studie om hur Kincaids roman förhåller sig till bildningsromanen som genre finns däremot 

flera beröringspunkter. I artikeln “Crossing the Borders of Genre” är Karafilis tes att bildning i 

de karibiska bildningsromanerna författade av kvinnor nås genom metissage. Metissage defin-

ieras som ”the simultan-eous revalorization of oral traditions and reevaluation of Western con-

cepts”.54 I Annie John behöver protagonisten förena den brittiska och antiguanska kulturen för 

att nå bildning, enligt Karafilis. Protagonisten når dock inte bildning vilket, enligt Karafilis, gör 

att romanen istället kan läsas som en ”anti-bildningsroman”.55 

 

I artikeln ”Severing the (M)other Connection: The Representation of Cultural Identity in Jamai-

ca Kincaid's Annie John” undersöker H. Adlai Murdoch vilka uttryck kulturell identitet tar sig i 

Kincaids roman. Dessutom kommer Murdoch in på genren bildningsroman då protagonistens 

identitetssökande följer en liknande struktur som en bildningsresa. I artikeln understryker Mur-

doch att Annie John lämpar sig för att analyseras i ljuset av genren även om romanen skiljer sig 

från den traditionella bildningsromanen på flera punkter.56  

 

Trots att såväl Bolaki och Caton som Karafilis och Murdoch har studerat Kincaids verk i rela-

tion till genren bildningsroman är det ingen av dem som har undersökt hur Kincaid har använt 

sig av genren för att uttrycka motstånd. Eftersom det är syftet med detta arbete kommer jag vid 

analysen av Annie John enbart att återkomma till dessa studier vid ett par tillfällen och då främst 

Karafilis och Murdoch. 

 

 

4. Analys – Annie John och bildningsromanen 

I det här avsnittet presenteras analysen av Jamaica Kincaids roman Annie John. Till att börja 

med, i kapitel 4.1, behandlas romanen i förhållande till den traditionella bildningsromanen. Med 

beteckningen ”den traditionella bildningsromanen” avses den beskrivning av genren som görs i 

avsnitt 2.1 med utgångspunkt i framförallt Franco Morettis och Jerome Hamilton Buckleys stud-

ier. I kapitel 4.2 belyses de sätt varpå Kincaid har brutit mot den traditionella bildningsromanens 

                                                 

53 Caton, s. 126 
54 Lionnet citerad i Karafilis, s. 65 
55 Karafilis s. 65 & 71 
56 H. Adlai Murdoch, “Severing The (M)Other Connection: The Representation of Cultural Identity in 

Jamaica Kincaid's Annie John”. I: Callaloo, Vol. 13, No. 2 1990, s. 325f 
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konventioner och slutligen, i kapitel 4.3, diskuteras hur romanen blir till en berättelse om 

motstånd genom Jamaica Kincaids sätt att behandla såväl innehåll som form.  

 

4.1 Annie John som bildningsroman 

Annie John tilldelas ofta genrebeteckningen bildningsroman. Lizabeth Paravisini-Gebert anser 

till exempel att Annie John utmärkt passar in i mallen för genren57 och även Murdoch framhåller 

att Annie John bör klassificeras som en bildningsroman på grund av författarens sätt att behand-

la såväl innehåll som form.58 

 

I Annie John följer Jamaica Kincaid ett flertal av de genrekonventioner som tillskrivs bildnings-

romanen. I Annie John får läsaren, precis som i den traditionella bildningsromanen, följa en ung 

persons mognadsprocess och sökande efter sin identitet. Dessutom utgår berättarperspektivet i 

Annie John, i likhet med bildningsromanen, från romanens hjältinna, Annie.59 I romanen utspel-

ar sig handlingen då berättaren var ung men merparten av historien berättas av den vuxna ref-

lekterande Annie i berättandets nu. Det är dock uteslutande genom Annies ögon som läsaren får 

ta del av världen. 

 

Annie växer upp med sin mor och far i utkanten av Antiguas huvudstad St John’s. I romanens 

anslag är Annie nöjd med sin tillvaro, som hon beskriver som ett paradis.60 När Annie blir äldre 

förändras dock hennes inställning till livet. Detta beror framförallt på att hennes relation till 

modern, som hon står mycket nära, förändras och att distansen dem emellan ökar. Annie är 

alltså, precis som protagonisten i den traditionella bildningsromanen, en dynamisk karaktär. 

Förändringen skyller Annie på modern och för att straffa henne bryter Annie mot flera av de 

regler som modern sätter upp. Annie skaffar exempelvis lekkamrater som hon vet att modern 

inte skulle godkänna. När Annie möter den rödhåriga flickan blir hon genast fascinerad eftersom 

hon är allt det som modern inte uppskattar: hon går barfota, har trassligt hår, smutsiga kläder 

och hon badar bara en gång i veckan. Annie utbrister: ”Oh, what an angel she was, and what a 

heaven she lived in!”.61 Den rödhåriga flickan representerar allt det som går emot Annies mors 

värderingar och högt ställda krav och just på grund av detta betraktar Annie den rödhåriga flick-

ans liv som en idealvärld utan regler och hård kontroll. Annie leker även lekar som enligt hen-

nes mor bara är för pojkar. Hennes favoritlek är att spela kula vilket hon ljuger om för modern: 

                                                 

57 Lizabeth Paravisini-Gebert, Jamaica Kincaid. A critical companion. Westport 1999, s. 131 
58 H. Adlai Murdoch, “Severing The (M)Other Connection: The Representation of Cultural Identity in 

Jamaica Kincaid's Annie John”. I: Callaloo, Vol. 13, No. 2 1990, s. 326 
59 Jämför med Moretti, s. 4-5 
60 Jamaica Kincaid, Annie John. New York 1985, s. 25 
61 Kincaid 1985, s. 57 
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”I don’t have any marbles. I have never played marbles, you know”.62 Annie känner sig 

instängd i en roll som inte passar henne. Hon vill vara fri att göra det hon vill, som att leka, 

klättra i träd, spela kula och smutsa ner sig. Precis som i den traditionella bildningsromanen 

utforskar Annie det egna jaget och lär på så sätt bättre känna sig själv. Dessutom upplever 

Annie, precis som protagonisterna i den traditionella bildningsromanen, att hon begränsas av    

de ramar som samhället, i det här fallet i form av modern, sätter upp.63  

 

4.2 Annie John – en omarbetning av genren 

Som vi har sett i kapitel 4.1 delar Annie John flera av den traditionella bildningsromanens ut-

märkande drag men på flera punkter bryter Kincaid även mot genrens konventioner. Murdoch 

påpekar exempelvis att dels kön och ras, dels geografi och kultur gör att Annie John avviker 

från bildningsromanens vita, manliga och europeiska tradition.64 

 

De första bildningsromanerna förekom enbart i en europeisk kontext med manliga protagon-

ister.65 Även om genren idag har breddats och inrymmer såväl kvinnliga som utomeuropeiska 

protagonister och författare framhåller Abel, Hirsch och Langland att det på grund av att genren 

ursprungligen enbart omfattade manliga protagonister är svårt att fullt ut tillämpa genren på 

romaner med kvinnliga protagonister: “Even the broadest definition of the Bildungsroman pre-

suppose a range of social options available only to men”.66 Detta har medfört att begreppet 

”kvinnlig bildningsroman” introducerats för att på ett bättre sätt kunna fånga genrens egenarter. 

Abel, Hirsch och Langland pekar på flera skillnader mellan den traditionella och den kvinnliga 

bildningsromanen. Bland annat skiljer sig ofta utgångspunkten för bildningsresan åt beroende på 

om det är en man eller kvinna.67  

 

En mans bildningsresa utgår, enligt Buckley, från att han känner att han måste bort från hemmet 

i jakt på självförverkligande.68 Denna möjlighet har inte Annie eftersom hon är kvinna.69 Då An-

nie till skillnad från protagonisten i den traditionella bildningsromanen är fast i hemmet får hon 

försöka finna sin identitet i sin hemmiljö och i det samhälle som hon växer upp i. Annie försök-

er hitta sin plats och utvecklas som en egen individ och inte bara som den skugga av modern 

                                                 

62 Kincaid 1985, s. 70 
63 Jämför med Childs & Fowler, s. 19 
64 Murdoch, s. 326 
65 Jämför med Moretti, s. 21ff 
66 Jämför med Elizabeth Abel, Marianne Hirsch och Elizabeth Langland The Voyage In: Fictions of 

Female Development. Hanover 1983, s. 7 
67 Abel, Hirsch och Langland, s. 7 
68 Jämför med Buckley, s. 17 
69 Abel, Hirsch och Langland, s. 7f  
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som hon dittills varit. För att lyckas med det måste hon dock bryta sig loss från modern. En dag 

inser Annie hur detta ska gå till:  

I swung my feet back and forth, and it was a while before I realized that when they swung 

back my feet would hit up against the trunk stored under my bed. It was the trunk that my 

mother had bought when she was sixteen years old - a year older than I was now - and in 

which she had packed all her things and left not only her parents’ house in Dominica but 

Dominica itself for Antigua. [---] Inside this trunk now were the things, all of them, that had 

been a part of my life at every stage.70  

 

Både Annies och moderns liv är hårt knutna till kofferten, vilket Annie nu inser. När hennes far 

något senare frågar Annie om det är något som hon vill ha svarar hon direkt en koffert.71 Fadern 

replikerar att hon ju redan har en koffert men Annie står på sig och säger: ”Yes, but I want my 

own trunk”.72 Annies önskan att få egen koffert symboliserar hennes strävan efter självständig-

het och framförallt frigörelse från modern. I ögonblicket efter att Annie har bett om en egen 

koffert ser hon emellertid sin mors skugga på väggen:  

It was a big and solid shadow, and it looked so much like my mother that I became frightened. 

For I could not be sure whether for the rest of my life I would be able to tell when it was 

really my mother and when it was really her shadow standing between me and the rest of the 

world.73 
 

Skuggan tydliggör att Annies värld, trots att hon tagit ett första steg mot frigörelse, fortfarande 

domineras av modern. Annie kommer inte att kunna utveckla en egen identitet förrän hon läm-

nar modern och kommer på ett sätt att definiera sig själv. 

 

Till skillnad från den traditionella bildningsromanen där protagonisten, förutom sin skolgång 

även skolas in i ett yrke eller åtminstone i hur han ska klara sig utanför hemmets fyra väggar, 

skolas protagonisten i den kvinnliga bildningsromanen istället i att bli en fin dam eller hemma-

fru. De kvinnliga protagonisterna ska lära sig att ta hand om ett hem snarare än att ta en aktiv 

roll i samhällslivet.74 Annie får just denna form av skolning då hennes mor skickar iväg henne 

på vad Annie själv föraktfullt kallar ”this young-lady business”.75 Den kvinnliga protagonistens 

plats är, även enligt modern i Kincaids roman, i hemmet. I Annie John är det följaktligen i hem-

miljön och närområdet som Annie måste finna sig själv och när hon slutligen lämnar hemmet är 

det inte hennes val utan föräldrarnas. Priset för självförverkligande är således betydligt högre för 

Annie än för de manliga protagonisterna. 

 

                                                 

70 Kincaid, 1985 s. 105 
71 Kincaid, 1985 s. 106 
72 Kincaid, 1985 s. 106, min kursivering 
73 Kincaid 1985, s. 106 
74 Abel, Hirsch och Langland, s. 7 
75 Kincaid 1985, s. 28 
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Medan den traditionella bildningsromanen slutar med att protagonisten har mognat och befinner 

sig i harmoni med sin omgivning, inleds Annie John med att protagonisten befinner sig i harmo-

ni.76 Caton framhåller exempelvis att Annie i sina tidiga år har en nära relation till både sin mor 

och naturen, vilket han menar tyder på att människa och natur lever i harmoni med varandra.77 

När Annie är liten upplever hon att hon bor i ett paradis: “It was in such a paradise that I 

lived”.78 I takt med att hon blir äldre förändras dock hennes bild av omgivningen allt mer. Detta 

har alltsomoftast att göra med att modern inför fler regler: ”Because of this young-lady busi-

ness, instead of days spent in perfect harmony with my mother, I trailing in her footsteps […] I 

was now sent off to learn one thing and another”.79 Dagarna av perfekt harmoni är över och An-

nies liv blir alltmer begränsat samtidigt som relationen med modern blir mer och mer ansträngd. 

Annie lyckas inte finna sin plats på Antigua utan gör revolt mot moderns och skolans normer 

och regler. Som ett resultat av att Annie är fast mellan två motsatta kulturer, dels den karibiska 

som präglade hennes barndom, dels den brittiska, är hon ”unhomed”. Känslan av ”unhomelin-

ess” upplever hon på grund av sin ovilja att bli kategoriserad och formad av någon annan, varpå 

hennes liv präglas av ett oavbrutet sökande efter en egen identitet och plats i världen. 

 

När Annie lämnar sina föräldrar, sitt hem och Antigua i romanens slut ser Karafilis det som att 

det är Annie som tar detta beslut i ett försök att sudda ut sitt karibiska ursprung.80 Det är dock 

tydligt att det är Annies föräldrar som både har bestämt var dottern ska åka och vad hon ska ut-

bilda sig till. Annie själv är tydlig i sitt budskap då hon säger: ”I did not want to go to England, I 

did not want to be a nurse”.81 Likväl vill Annie inte stanna kvar i hemmet: ”I would have chosen 

going off to live in a cavern and keeping house for seven unruly men rather than go on with my 

life as it stood”.82 Dessa formuleringar tyder på att Annie inte känner sig hemma någonstans, 

hon känner enbart ”unhomeliness” eftersom hon sitter fast mellan den antiguanska och brittiska 

kulturen.83 Annie känner sig dessutom bortstött och sviken av sina föräldrar, vilket är anledning-

en till att hon nu, till vilket pris som helst, vill lämna hemmet. Trots att modern och fadern har 

tagit beslutet att skicka Annie till England med önskan att dottern ska få ett bättre liv kan Annie 

inte förstå varför hon själv inte har tillfrågats. När hon är ombord på fartyget som ska ta henne 

bort från Antigua uttrycker hon sin förtvivlan och förvirring: 

My mother and my father – I was leaving them forever. My home on an island – I was leaving 

it forever. What to make of everything? I felt a familiar hollow space inside. I felt I was being 

                                                 

76 Moretti, s. 26 & 29 
77 Caton, s. 130 
78 Kincaid 1985, s. 25 
79 Kincaid 1985, s. 27 
80 Karafilis, s. 74 
81 Kincaid 1985, s. 130 
82 Kincaid 1985, s. 130 
83 Jämför med Bhabha, s. 9 
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held down against my will. I felt I was burning up from head to toe. I felt that someone was 

tearing me up into little pieces and soon I would be able to see all the little pieces as they 

floated out into nothing in the deep blue sea. I didn’t know whether to laugh or cry.84  

 

I romanens slut menar Murdoch att Annies avfärd från hemlandet kan ses som en triumffärd där 

Annie förkastar sitt gamla liv och ansluter sig till det nya.85 Men för Annie är avfärden ingen 

triumf. Annie finner nämligen inte någon harmoni då hon varken har fått vara med att påverka 

var hon ska bo eller vad hon ska bli utan det är föräldrarna som har tagit dessa beslut. Precis 

som Karafilis framhåller når Annie aldrig bildning eller metissage på grund av hennes oförmåga 

att sammanföra den brittiska och antiguanska kulturen.86 Resultatet är att Annie upplever att 

hon, precis som Lucifer, blir utkastad ur paradiset. Romanens slut är därmed allt annat än en 

triumf och istället för den harmoni som de manliga protagonisterna uppnår i slutet av den trad-

itionella bildningsromanen uppnår Annie inget annat än förvisning. 

 

Sammanfattningsvis överensstämmer Annie John med den traditionella bildningsromanen på ett 

par punkter: läsaren får följa med i en ung människas utveckling och identitetssökande och be-

rättarperspektivet utgår från hjältinnan Annie som utforskar det egna jaget för att bättre lära 

känna sig själv. Romanen avviker dock från flera av den traditionella bildningsromanens kon-

ventioner. För det första är Annie en kvinna som växer upp i Karibien till skillnad från den unge 

europeiske mannen som sätter sin prägel på den traditionella bildningsromanen. Detta för i sin 

tur med sig ytterligare skillnader. Utgångspunkten för bildningsresan skiljer sig nämligen åt be-

roende på om protagonisten är man eller kvinna, liksom typen av bildning. För det andra skiljer 

sig slutet i Annie John från den traditionella bildningsromanen eftersom protagonisten inte upp-

når harmoni utan kastas ut i en okänd framtid som hon inte vet något om. 

 

I följande avsnitt kommer jag att argumentera för att Jamaica Kincaid medvetet använder sig av 

bildningsromanen och lika medvetet bryter mot såväl dess innehållsliga som formmässiga kon-

ventioner för att uttrycka motstånd. 

 

4.3 Motstånd i Annie John 

I en intervju berättar Jamaica Kincaid att en novellsamling som hon läst blev en ögonöppnare 

för henne då hon insåg att det fanns sätt att skriva som hon inte hade stött på tidigare. Om nov-

ellerna säger Kincaid: “I cannot describe them except that they broke every rule”.87 När Kincaid 

                                                 

84 Kincaid 1985, s. 144 
85 Murdoch, s. 339 
86 Karafilis, s. 65 
87 Selwyn R. Cudjoe, “Jamaica Kincaid and the Modernist Project: An Interview”, I: Callaloo, Nr 39 

1989, s. 403 
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senare skriver Annie John är det just så hon närmar sig genren bildningsroman – hon bryter mot 

reglerna. Dessutom anpassar Kincaid romanens innehåll så att det tillåter henne att, genom rom-

anens protagonist Annie, uttrycka motstånd mot kolonialmakten samt skriva om den historia 

som kolonialmakten förmedlar till henne genom skolsystemet. 

 

4.3.1 En omskrivning av historien 

Genom att skriva om historien låter Kincaid Annie John erövra sin egen historia. Annie vägrar 

låta den brittiska historieskrivningen, som hon får ta del av i skolan, bli den enda versionen. För 

att uppnå detta utmanar hon vid flera tillfällen den historiesyn som hon matas med. En dag sitter 

Annie vid sin skolbänk och tänker på kolonialiseringen av Antigua och hur hon ska förhålla sig 

till denna: ”it was hard for us to tell on which side we really belonged – with the masters or the 

slaves”.88 Samtidigt sitter hon med sin historiebok uppslagen framför sig. På en av sidorna i 

boken finns en bild av Christofer Columbus med titeln ”Columbus in Chains”. Annie avslöjar 

att hon älskar bilden på grund av att Columbus sitter fastkedjad och börjar undertill skriva ord-

en: ”The Great Man Can No Longer Just Get Up and Go”.89 Även om Annie inte är helt medvet-

en om den starka betydelsen i orden kan detta tolkas som ett motstånd mot kolonialmakten, som 

hyllar Columbus som Antiguas upptäckare. Annie tar avstånd från skolans fokus på kolonial-

maktens, det vill säga brittiska, värden och historia.90 Annie vägrar därmed också att uppnå nå-

gon form av hybriditet eftersom hon vägrar att bete sig på det sätt som skolan anbefaller. Ash-

croft, Griffiths och Tiffin framhåller att syftet med det koloniala skolsystemet var att producera 

en mimikry av kolonialmakten som inte enbart utgick från en önskan att accepteras utan även 

godkännas och absorberas.91 Även detta motsätter sig Annie gå med på trots att skolan gör sitt 

bästa för att tygla henne. När Annie utmanar det koloniala skolsystemet genom att häda bilden 

av Columbus reagerar skolans rektor på en gång. Annies olydnad bestraffas med att hon får 

skriva av bok I och II av John Miltons Paradise Lost.92 Paradise Lost tillhör kolonialmaktens 

kanon och i de delar som Annie tvingas skriva av kastas den fallna ängeln Lucifer ut ur paradis-

et. Lucifers hybris speglas i Annies agerande och ska fungera som en varning som tydliggörs än 

mer när hon blir fråntagen sin roll som klassrepresentant. Istället för att bli avskräckt identifierar 

sig Annie dock med Lucifer och gör precis som Lucifer revolt och fördömer den makt som för-

trycker henne.  

 

                                                 

88 Kincaid 1985, s. 76 
89 Kincaid 1985, s. 77 
90 Se exempelvis Kincaid 1985, s. 73 och 82 
91 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin (red.), The Empire Writes Back. London 2003, s. 4 
92 Kincaid 1985, s. 82 
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Kincaid låter dessutom Annie utmana den härskande historiesynen då Annie omformar Colum-

bus upptäckt av Karibien. I en dröm räddar Annie sin vän, den rödhåriga flickan, från ett skepp 

som håller på att kapsejsa. Annie tar med sig flickan till en ö där de lever tillsammans. På kväll-

arna sitter de på stranden och betraktar kryssningsfartyg med grupper av människor som seglar 

förbi. Annie och den rödhåriga flickan nöjer sig dock inte med att iaktta fartygen utan skickar 

signaler som får dem att gå på grund.93 Här förvandlar Annie upptäckten av Karibien till en 

grym hämnd mot kolonisatörerna: ”How we laughed as their cries of joy turned to cries of sor-

row”.94 I drömmen imiterar och omskapar Annie européernas upptäckt av Karibien genom att 

hindra människorna på kryssningsfartygen från att återigen kolonisera Antigua. Genom sin för-

vridna imitation tar Annie upp kampen mot kolonisatörens auktoritet. Vid en sådan omkastning 

av rollerna då underordnad blir överordnad hotas kolonisatören av den koloniserade, eller som 

Bhabha uttrycker det:  

this process by which the look of surveillance returns as the displacing gaze of the disciplined, 

where the observer becomes the observed and 'partial' representation particulates the whole 

notion of identity and alienates it from essence.95  
 

Även om Annies imitation inte leder till att dynamiken mellan under- och överordnad skiftar 

visar Annies motstånd att hon vägrar inordna sig i det koloniala samhället.  

 

När Annie är sjuk och hallucinerar utför hon ytterligare en motståndshandling mot kolonialmak-

ten. Annie, som är sängliggande under en lång period, kan inte sluta titta på fotografierna som 

står på hennes nattygsbord. De växer och minskar i storlek och rör på sig upp och ner vilket får 

dem att svettas och lukta så illa att Annie känner sig tvingad att tvätta dem. När hon är klar visar 

det sig att alla klädesplagg som kan kopplas till den brittiska kulturen har suddats ut, inklusive 

Annies konfirmationsklänning, skoluniform och bröllopsgästernas traditionella brittiska kläder. 

Kläderna, som har ett starkt symbolvärde, representerar här de traditioner som Storbritannien 

har tagit med sig till Antigua. Även tidigare i romanen har Annie satt sig upp emot de klädkoder 

som kolonisatörerna har fört med sig till landet. I moderns plan för att få Annie att bli en väl-

uppfostrad ung dam ingår en stark önskan om att få henne att imitera kolonisatörernas klädsel. 

Detta är ett tydligt tecken på mimikry från moderns sida men Annie är inte mottaglig för dessa 

påtryckningar.96 

 

I stället för att söka bildning utmanar Annie John såväl kolonialmakten som det koloniala 

skolsystemet. I den traditionella bildningsromanen sker, som tidigare nämnts, protagonistens 

                                                 

93 Kincaid 1985, s. 71 
94 Kincaid 1985, s. 71 
95 Bhabha, s. 89 
96 Kincaid 1985, s. 20 & 57 
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utveckling i samklang med omgivningen. I Annie John är det snarare tvärtom då Annies utveck-

ling sker genom att hon gör motstånd mot kolonialmakten vars värderingar dikterar det samhälle 

hon lever i. 

 

4.3.2 Annie John som allegori 

Som tidigare nämnts framhåller Barry att den postkoloniala litteraturen har genomgått tre faser. 

Kincaids roman kan infogas i den andra fasen som innebär anpassning av en europeisk genre.97 

Boehmer framhåller att de postkoloniala författare som anpassar redan existerande genrer effek-

tivt undviker “the position of silent object in colonialist representation”.98 Att Kincaid har an-

passat den traditionella bildningsromanen så att genren passar hennes syften kan således ses 

som ett sätt att, som Ashcroft, Griffiths och Tiffin skriver i The Empire Writes Back, skriva 

tillbaka till den dominerande litterära traditionen.99  

 

Genom valet av genre länkar Kincaid samman Annies förhållande med modern med Antiguas 

komplexa relation med Storbritannien. Därigenom kan Annies revolt mot modern ses som en 

spegling av Antiguas frigörelse från kolonialmakten. Detta öppnar upp för en allegorisk tolk-

ning av romanen, något som lyfts fram av J Brooks Bouson i Jamaica Kincaid: Writing Mem-

ory, Writing Back to the Mother.100 Även Lizabeth Paravisini-Gerbert påpekar att det i flera av 

Kincaids verk finns ett tydligt samband mellan moderskapet och Storbritannien som moder-

land.101 Detta är tydligt i Annie John eftersom modern interagerar med Annie på ett sätt som 

liknar det sätt varpå kolonialmakten interagerade med kolonierna i Karibien. 

 

När Annie är liten står hon och modern varandra mycket nära: “I spent the day following my 

mother around and observing the way she did everything”.102 Annie ser upp till och beundrar 

modern som bär exakt samma namn som hon själv. Annie har vid den här tiden hela sin identitet 

knuten till modern. Denna period av Annies liv har sin motsvarighet i tiden före kolonisationen 

av Antigua och Barbuda. Det paradis som Annie upplever att hon lever i kommer dock inte att 

bestå. Kil efter kil slås in i den allt större klyftan mellan mor och dotter. En av de händelser som 

kommer att påverka Annie mest inträffar när hon och modern är ute för att köpa tyg till en ny 

klänning. Annie tycker som vanligt att de ska ha kläder i samma tyg men modern tycker att 

Annie är för gammal för det: ”You just cannot go around the rest of your life looking like a little 

me”.103 Moderns replik får Annies värld att rämna, det är dock inte enbart vad modern säger 

                                                 

97 Barry, s. 195 
98 Boehmer, s. 164 
99 Ashcroft, Griffiths och Tiffin (red.), The Empire Writes Back. London 2003 
100 Bouson. J Brooks, Jamaica Kincaid: Writing Memory, Writing Back to the Mother. Albany 2005, s. 8 
101 Paravisini-Gerbert, s. 27  
102 Kincaid 1985, s. 14 
103 Kincaid 1985, s. 26 
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utan även hur hon säger det: ”No accompanying little laugh. No bending over and kissing my 

wet forehead”.104 Efter denna händelse börjar Annie sätta sig upp emot modern och hennes reg-

ler. Annie blir till exempel vän med den rödhåriga flickan som representerar allt det som mod-

ern ogillar: “her dress was dirty, the skirt and blouse tearing away from each other at one side; 

the red hair […] was matted and tangled”.105 Annies uppror mot modern då hon gör motsatsen 

mot det modern förväntar sig av henne kan läsas som en spegling av folkets uppror mot koloni-

almakten under åren av kolonisation. 

 

När Annie blir äldre inför modern allt striktare regler. En dag säger hon till Annie att hon håller 

på att bli en ung dam och att hon måste börja uppföra sig som en sådan. Modern företräder här 

de ideal som överförts från kolonialmakten Storbritannien till Antigua och som Annie tvingas 

följa. Annie tycker dock inte om tanken på ”this young-lady business” men skickas ändå iväg 

för att lära sig ”one thing and another”.106 Annies ordval visar hennes motvilja men hon går 

ändå till den dam som modern har anlitat för att lära ut ett gott uppförande. Annie ger sig dock 

inte utan motstånd utan uppför sig så illa att hon blir hemskickad. När hon kommer hem ljuger 

hon för modern och säger att hon blev hemskickad eftersom hennes ”manners needed no impro-

vement”.107 Modern visar allt mindre tålamod med Annie som har svårt att anpassa sig till de 

nyinförda reglerna. Den här fasen i Annies utveckling motsvaras av de krav på ökat självstyre 

som lades fram av Antigua under 1970-talet.108 Precis som Annie ifrågasätter moderns föreskrif-

ter ifrågasätter kolonierna moderlandets envälde. 

 

När Annies mor en dag får se henne prata med några pojkar får Annie en utskällning varpå mo-

dern kallar dottern för slyna och Annie replikerar: ”like mother like daughter”.109 Efter att Annie 

har yttrat dessa ord upplever hon att hela världen stannar och att marken öppnar sig ”making a 

deep and wide split. On one side of this split stood my mother […] on the other side stood I”.110 

Händelsen är det sista steget både i konflikten mellan mor och dotter och i Annies jakt på en 

egen individuell identitet. I denna nya fas i livet frigör sig Annie alltmer från modern. Motsvar-

ande utveckling mellan kolonial-makt och koloni kan ses då kolonierna påbörjar sin frigörelse-

process. Kolonierna önskar, precis som Annie, frigöra sig från moderns/moderlandets skugga. 

 

                                                 

104 Kincaid 1985, s. 26 
105 Kincaid 1985, s. 57 
106 Kincaid 1985, s. 27 
107 Kincaid 1985, s. 28 
108 David Lawrence Niddrie, Richard Tolson & Janet D. Momsen, “Antigua and Barbuda” i: 

Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Antigua-and-Barbuda (Hämtad 2018-09-17) 
109 Kincaid 1985, s. 102 
110 Kincaid 1985, s. 103 

https://www.britannica.com/place/Antigua-and-Barbuda
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I Annie John följer vi Annie från det att hon är 10 år fram till dess att hon lämnar Antigua som 

17-åring. Ju äldre Annie blir desto obekvämare blir hon med de normer som gäller i det antigu-

anska samhället. I samma takt som Annie blir medveten om de normer som hindrar henne från 

att känna sig fri blir hennes relation med modern alltmer problematisk. Kincaid använder parall-

ellen mellan mor och dotter och mellan Antigua och Storbritannien som ett medel att belysa 

Antiguas historia som en brittisk koloni. Kincaid använder således allegorin inom ramen för 

genren bildningsromanen för att öppna upp för paralleller mellan Annies jakt på oberoende och 

koloniernas frigörelse.  

 

 

5. Sammanfattande diskussion 

Denna studies syfte är att undersöka hur Jamaica Kincaid har använt och anpassat bildningsrom-

anen, både när det gäller form och innehåll, för att uttrycka motstånd. När det gäller formen, det 

vill säga valet av genre, uttrycker Kincaid motstånd såväl genom sin användning och anpassning 

av den traditionella bildningsromanen som att hon skriver romanen i form av en allegori. Det 

innehållsliga motståndet konkretiseras dels genom Kincaids val att berätta om en ung karibisk 

flickas uppväxt i ett kolonialiserat land, dels av det motstånd mot kolonialmakten som uttrycks 

genom protagonisten Annie.  

 

Som vi har sett exempel på i kapitel 4 skiljer sig Kincaids roman på flera punkter från den tradi-

tionella bildningsromanen. Till att börja med är protagonisterna i de traditionella bildningsrom-

anerna män och dessutom ser protagonisternas mål mycket olika ut. Den manlige protagonisten 

vill nå bildning, medan Annie vill nå självständighet. Ytterligare en skillnad består i att den tra-

ditionella bildningsromanen enbart fokuserar på individens utveckling medan Kincaid använder 

sig av allegorins form för att dra paralleller mellan Annies och Antiguas utveckling. I Annie 

John uppnår protagonisten aldrig en hybrididentitet. Trots omgivningens försök att inordna 

Annie i en mall fullbordas aldrig denna utveckling och därmed kontrasterar romanens slut den 

traditionella bildningsromanens slutliga harmoni. Annie John, finner alltså aldrig den harmoni 

som protagonisten i den traditionella bildningsromanen når. Hon finner varken en egen identitet 

eller någon plats som känns som hemma. Detta då hon inte kan acceptera det samhälle som hon 

lever i. Däremot låter Kincaid Annie använda sin egen röst för att kritisera och ifrågasätta gäll-

ande värderingar. Annie utmanar gång på gång kolonialmaktens normer: hon skriver om histor-

ien i historieboken, hon vänder på maktförhållandena då hon imiterar kolonialiseringen av Kari-

bien och hon vägrar acceptera de strikta regler gällande klädsel och uppförande som hennes mor 

försöker tvinga på henne. De omarbetningar av bildningsromanen som Kincaid har gjort ser jag 

som medvetna grepp från författarens sida för att utmana de dominerande koloniala diskurserna. 
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I studien har jag försökt visa hur Kincaid har modifierat den traditionella bildningsromanen för 

att förmedla en historia om förhållandet mellan kolonialmakt och koloni genom att spegla det i 

relationen mellan en ung flicka och hennes mor. Denna allegoriska läsning av Annie John för-

stärker intrycket av att Annies motstånd är centralt i romanen. Annie revolterar för att nå obero-

ende eftersom det är svårt för henne att fullt ut leva sitt liv under skolans och moderns stränga 

kontroll - precis som det är svårt för landet Antigua och Barbuda att utvecklas under Storbritan-

niens styre. Precis som Annie, har folket påtvingats en religion, en historiesyn och ett utbildn-

ingssystem som inte är deras. För att kommentera på den över- och underordning som rådde i 

Antigua och Barbuda under kolonialtiden låter Kincaid således den problematiska relationen 

mellan mor och dotter spegla relationen mellan koloni och kolonialmakt.  

 

I romanen behandlar Kincaid ämnen som kolonialism och identitet i ett postkolonialt samman-

hang. Genom att sätta in romanen i en postkolonial kontext har jag velat belysa vilka motstånds-

strategier som Kincaid använder för att uttrycka motstånd mot kolonialmakten. Protagonistens 

identitetsbygge och erfarenhet av att växa upp i ett koloniserat land har analyserats med hjälp av 

postkolonial teori, närmare bestämt Homi Bhabhas teorier om hybriditet, ”unhomeliness” och 

mimikry. Genom att redogöra för Bhabhas teorier och diskutera dem i samband med analysen 

av Annie John har jag försökt klarlägga hur Jamaica Kincaid har gått tillväga för att sammanföra 

fiktion med historia. I romanen fokuserar Kincaid på de komplexa problem som följer med att 

växa upp i ett kolonialiserat land. Antigua har en lång kolonial historia och befolkningen lever 

fortfarande med konsekvenserna av det brittiska kolonialsystemet. Jag menar att genren, för 

Kincaid, blivit ett redskap med vilket hon har kunnat utforska den komplicerade vägen från ko-

lonisering till frigörelse speglat i Annies utveckling och självständighetskamp. 

 

I Annie John bearbetar Kincaid kolonialismens negativa effekter. Kincaid belyser hur begränsad 

och kontrollerad Annie känner sig. För att finna sin egen identitet separerad från modern och 

hemlandet måste Annie göra revolt. Det är enbart då hon kommer har en möjlighet att hitta sig 

själv. Annie måste alltså fly från den värld som domineras av modern. Det är det enda sätt varpå 

hon kan hitta sin egen individuella röst. Annie finner sig inte tillrätta på Antigua där hon slits 

mellan den antiguanska och brittiska kulturen i sin jakt på en egen identitet. Konflikten mellan å 

ena sidan modern och de brittiska värderingar som hon symboliserar och å andra sidan Annies 

vilja att återvända till den harmoni, som hon upplevde som liten, och som växer sig starkare ju 

äldre hon blir. Konflikten får dock aldrig sin lösning utan det slutar med att Annie flyr från den 

plats som ligger till grund för konflikten. Hellre än att begränsa sig själv lämnar Annie Antigua, 

den plats som hon i sin barndom såg som sitt paradis. Annie når därmed aldrig fram till det som 
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Moretti kallar “a homeland to the individual”.111 Utan hon förblir, för att använda Bhabhas ord, 

”unhomed”.112 

 

Kincaid belyser det mönster som etablerat det engelska som överlägset och det antiguanska som 

underlägset genom att skildra det genom Annies perspektiv. Annie går i den anglikanska kyrk-

an, i skolan får hon läsa brittisk litteratur och europeisk historia och lärarna, som ofta kommer 

från Storbritannien, gör det tydligt att de brittiska värderingarna väger tyngre än de karibiska. 

Det faktum att Annie berövas utbildning i det egna landets kultur och historia bidrar till hennes 

”unhomeliness”. Trots att både skolan och modern försöker få Annie att inrätta sig i systemet av 

under- och överordning vägrar hon inta den hybrididentitet som förordas. Detta kan ses som att 

Kincaid, genom protagonisten Annie, ifrågasätter den hybridisering som utgör den karibiska id-

entiteten. Inte heller den brittiska versionen av historien vill Annie acceptera. I flera episoder i 

romanen utmanar hon den rådande historiesynen, exempelvis genom att vända på rollerna mel-

lan koloniserad och kolonisatör vid Columbus upptäckt av Karibien. Genom att, som Tiffin ut-

trycker det, kartlägga, exponera och plocka isär brittiska värderingar och historiesyn, utmanar 

Kincaid, genom Annie, kolonialmakten.113 

 

Avslutningsvis kan Kincaids val av genren bildningsroman ses som ett sätt att reproducera en, 

traditionellt sätt, europeisk genre men jag menar att hennes bearbetning av genren istället ut-

manar den traditionella bildningsromanen, vilket kan ses som en motståndshandling. Detta då 

Kincaid berättar en historia som både till innehåll och form utmanar de dominerande koloniala 

diskurserna. 
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112 Bhabha, s. 9 
113 Tiffin, s. 98 
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