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Abstract 

Nathalie Ramberg: Niceville för en demokratisk grundsyn- en analys hur ett skönlitterärt verk 

förhåller sig till skolans uppdrag att förmedla en demokratisk grundsyn (2018). Självständigt 

arbete, Svenska SV001A, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap.   

 

The Swedish school system rests on the same democratic values as the Swedish society. It is 

also known that the school shall reflect the society and mediate the same values to the student. 

This means that Swedish schools has an important mission to mediate democratic values 

through the education. The aim of this study was to analyse if the literary work Niceville by 

Kathryn Stockett can be discussed in relation to this democratic mission, and if the book’s 

theme and motifs can be used in the Swedish education to mediate democratic values. Two 

questions were developed to answer the aim of the study:  

• What theme and motifs does the literary work Niceville contain and how do they relate 

to the school’s mission to mediate democratic values? 

• What didactic inputs are suitable in the aim to, through the literary work, mediate the 

democratic values to the students? 

The method I used to answer these questions was close reading. This means that I did a close 

reading of the literary work to analyse what theme and motifs it contained. I also used the 

theory intersectional to more easily find out the theme and motifs.  

 

My results show that the literary work Niceville can be used in Swedish education to mediate 

the democratic values of Swedish society. The work gives the student examples of how non-

democratic values affect individuals in a negative way which indicate that democratic values 

are preferable. Earlier studies show that reading fiction also trains the human in democratic 

thinking which means that it trains the reader to empathize and understand other people. This 

however needs to be problematized since teachers serve a significant role in making sure that 

every student understand the book´s message by its theme and motif. Also, the students 

motivation can affect the aim to mediate democratic values.  
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Inledning 
 

Vad jag är säker på är detta: Jag kan inte göra anspråk på att veta hur det egentligen kändes att vara svart 

kvinna i Mississippi, särskilt på 1960-talet. Jag tror inte att det är något som en vit kvinna i andra änden 

av en svart kvinnas lönekuvert någonsin verkligen kan förstå. Men att försöka förstå är livsviktigt för vår 

medmänsklighet (Stockett 2009, s. 479).  

 

Utdraget är taget från den skönlitterära boken Niceville av Kathryn Stockett. Det är ett kort 

uttalande hon gör angående den problematik som finns med verket, nämligen att hon som vit 

kvinna ger röst åt förtryckta färgade hushållerskor. Det Stockett egentligen säger i utdraget är 

att för att vi ska kunna skapa ett samhälle med tolerans och förståelse för andra människor 

måste vi kunna förstå andra människors livsvärldar utifrån deras normer, värderingar men 

framförallt från deras perspektiv.  

 

Som blivande (svensk)lärare har jag det stora uppdraget att förmedla skolans 

värdegrundsuppdrag som framförallt vilar på att förmedla en demokratisk grundsyn. Det 

innebär att skapa förståelse och medmänsklighet för andra människor för att det i sin tur ska 

motverka diskriminering (Skolverket 2011, s5). Jag ska alltså genom min undervisning 

förmedla dessa världen om alla människors lika värde och de demokratiska värderingar som 

samhället vilar på i syftet att forma framtida samhällsmedborgare. Som svensklärare finns det 

kriterier för att eleverna ska få läsa skönlitteratur för att skapa en förståelse för andra 

människor och deras kulturer utifrån deras perspektiv (2011, s. 160). Och som Stockett 

poängterar i utdraget ovan är det denna förståelse som är det viktiga för att skapa 

medmänsklighet. Skönlitteratur kan därmed tänkas vara en väg till att förmedla dessa värden 

till eleverna i den svenska gymnasieskolan men som lärare blir då frågan hur jag ska gå 

tillväga för att lyckas med det? Vad krävs av mig som lärare? Och hur kan jag förstå och 

avgöra vilket skönlitterärt verk som är lämpligt att använda? 
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Syfte och frågestäl lning 

Syftet med denna studie är att analysera det litterära verket Niceville av Kathryn Stockett för 

att diskutera det i relation till skolans uppdrag att förmedla en demokratisk grundsyn. För att 

ta reda på det tar jag mig hjälp av två frågeställningar, varav den första avses vara 

huvudfrågan och den sista diskuteras i diskussionen.  

 

Vilka teman och motiv finns i det litterära verket Niceville och hur förhåller de sig till skolans 

uppdrag att förmedla en demokratisk grundsyn?  

 

Vilka didaktiska ingångar är lämpliga att använda i syftet att genom verket förmedla en 

demokratisk grundsyn till elever i gymnasieskolan?  

Bakgrund  
 
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur det litterära verket Niceville skulle kunna 

bidra med att uppfylla skolans demokratiska värdegrundsarbete är det av relevans att 

tydliggöra hur detta uppdrag kommer till uttryck i läroplanen för den svenska 

gymnasieskolan.  

Skollagen 
Det demokratiska uppdraget omnämns vid flertalet tillfällen i skollagen.  

[…] utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”(SFS 2010:800, 4§).  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Skollagen 2010:800, 5§). 

Lgy11 
I Lgy 11 står det i skolans värdegrund och uppdrag om vilka värderingar som skolan ska 

förmedla till eleverna, som stärker sig från ett individuellt- till ett samhälleligt plan. 

Uppdraget innebär alltså att skolan ska förmedla en demokratisk grundsyn. För att förtydliga 

vad en demokratiska grundsyn innebär i skolans läroplan så handlar det om alla människors 

lika värde, människans frihet, okränkbarhet och att respektera sina medmänniskor. Likaså 

handlar det om tolerans gentemot sina medmänniskor och att möta intolerans med öppen 



	

	 3	

diskussion och kunskap. Stycket förståelse och medmänsklighet utvecklar dessa tankar och 

formulerar närmre dess innebörd. Det står: 
 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlig- het och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser (Skolverket 2011, s. 5). 

Fortsättningsvis understryks det faktum att samhället alltmer blir globaliserat, vilket gör det 

än viktigare att människan ser det fördelaktiga med den kulturella mångfalden. Eftersom 

skolan är en plats som erbjuder kulturella möten, ligger således ett stort uppdrag på skolan att 

dels skapa en miljö där kulturella olikheter ses som något fördelaktigt, dels att skapa en 

accepterande miljö för alla som verkar inom institutionen (2011, s. 5). Här finns det dock en 

problematik som är av vikt att understryka. Det faktum att kulturella olikheter ska ses som 

något fördelaktigt är eftersträvansvärt, men kommer inte att vara det alla gånger. Det finns 

kulturella olikheter som inte är fördelaktiga och som går emot de demokratiska värderingarna. 

Eftersom skolans syfte, som nämnt, är fokuserat på att värna om och förmedla en demokratisk 

grundsyn kan inte alla kulturella olikheter accepteras. I skolans Normer och värden 

poängteras det också att läraren ska diskutera och belysa konflikter som kan uppstå mellan 

olika värderingar. Därmed ska olika värderingar, och konsekvenserna av dessa, diskuteras och 

problematiseras (2011, s. 12). Genom att synliggöra de konflikter som grundar sig i skilda 

värderingar kan det antas att eleverna får en förståelse för vikten av värderingar som alla 

människors lika värde och vidare demokratiska värderingar. 

Eftersom eleverna skolas till att fungera som framtida samhällsmedborgare är ett vidare 

uppdrag att eleverna behärskar ett demokratiskt tänkande. Skolan ska lära eleverna att själva 

kunna orientera sig i en komplex verklighet. De ska kunna tänka kritiskt och kunna granska 

fakta och därmed kunna göra ställningstaganden som stämmer överens med en demokratisk 

grundsyn. Eleverna ska genom detta också kunna förstå konsekvenserna av olika alternativ 

vid handlande (2011, s. 6f). Alltså ska eleverna kunna förstå konsekvenserna av ett handlade 

som strider mot demokratiska värderingar.  



	

	 4	

Svenska 
I den första beskrivningen av ämnet svenska i Lgy 11 nämns det hur skönlitterära texter kan 

öppna upp för kommunikation och att det kan hjälpa människan att förstå sina medmänniskor 

och omvärld. Resonemanget utvecklas vidare i ämnets syfte där det står att elever ska ha 

förmågan att använda sig av skönlitteratur för att kunna resonera och förstå andra människor 

utifrån deras perspektiv, erfarenheter, livsvillkor och föreställningsvärldar (Skolverket 2011, 

s. 160). I det centrala innehållet för Svenska 1 i gymnasieskolan understryks det även i två 

punkter att skönlitteratur ska beröras i undervisningen. Detta eftersom att eleverna ska ges 

tillfälle att läsa skönlitteratur från olika tider, kulturer och från både män och kvinnor. Och för 

det andra ska eleverna kunna urskilja stilistiska drag, berättartekniker och motiv i 

skönlitteratur (2011, s. 162). 

 

Det befäster således relevansen för att använda skönlitteratur i undervisningen. Eftersom det 

ska beröras men också för att eleverna ska kunna förstå alltifrån hur en text byggs upp för ett 

visst ändamål utifrån narrativa tekniker till att förstå sin omvärld genom att få ta del av andras 

perspektiv genom litteraturen. 

Det är således väl förankrat i skolans uppgifter och riktlinjer att utbildningen ska förmedla 

och undervisa utifrån demokratiska principer. Eftersom uppdraget är övergripande ska det 

beröras i undervisningen. Med bakgrund i studiens syfte och lärokraven i 

svenskundervisningen är det därmed relevant att undersöka hur moment i undervisningen kan 

uppfylla dessa övergripande krav. Därmed finns det ett syfte med att undersöka huruvida 

läsning av och reflektion kring skönlitteratur kan hjälpa till med detta.  

Tidigare forskning och l itteraturstudier 

Litteraturen och människan 
Eftersom syftet är att undersöka hur verket ”Niceville” av Kathryn Stockett kan fungera i ett 

klassrum för att förmedla demokratiska värderingar måste det klargöras vad skönlitteratur kan 

bidra med och vad som händer när vi läser. I Why literature?- the value of literary reading 

and what it means for teaching skriver Cristina Vischer Bruns om vilken effekt skönlitterär 

läsning har på människan. Visher Bruns hänvisar till forskaren Christopher Bollas modell om 

vad som händer på ett undermedvetet och psykologiskt plan vid läsning. Modellen är 

utformad utifrån fyra steg som inkluderar alltifrån det att vi tar upp och börjar läsa en bok till 

det att man läst klart den och börjat reflekterat över texten och förslagsvis berättelsen. Det är i 
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det tredje steget I am lost in self experience som det händer någonting nämnvärt. Bollas menar 

att det är i detta steg som läsaren börjar sätta sig in i karaktärernas perspektiv och därmed 

empatiskt känna med det som karaktärerna upplever och känner. Bollas drar det till och med 

så långt att han menar att läsaren blir ett med karaktärerna och därmed förstår karaktärernas 

känslor inifrån och därmed också förstår hur karaktärerna fungerar och kan tänkas reagera i 

olika situationer (Visher Bruns 2011, s.29f). I det fjärde steget kommer sedan läsaren 

reflektera över karaktärernas känslor och upplevelser utifrån sina egna erfarenheter. Dock är 

det problematiskt att garantera att detta händer för alla människor när de läser. Det finns 

faktorer som läsarintresse som kan spela roll. Att läsaren också reflekterar över allt denne 

läser och jämför det med sina egna erfarenheter kan så klart variera läsare mellan. Detta steg 

är säkerligen inte en medveten handling alla gånger och sker troligen medan läsaren läser. 

Men det ska förstås att litteratur tas emot olika beroende på läsarens tidigare erfarenheter. 

Visher Burns fortsätter och diskuterar sedan hur litteratur ger läsaren möjligheten att möta 

andra kulturer. Utifrån Bollas teori angående hur läsaren interagerar med texten skapar också 

litteraturen en förhandling mellan olika kulturer, läsarens och textens, ett möte med ”den 

andre”. Mötet gör att läsaren får en djupare förståelse för andra kulturer eftersom denne 

upplever dem inifrån (2011, s. 33f). Konkret innebär det egentligen att läsaren får följa 

karaktärer som tillhör kulturer, som exempelvis är främmande för läsaren. Läsaren får därmed 

en djupare upplevelse av den nya kulturen än om denne endast hade betraktat den utifrån. 

Istället får läsaren uppleva kulturen genom en karaktär som är en del av den. Fördelen är 

således att litteratur kan ge läsare en mer ingående kunskap om kulturer. Exempel för hur de 

fungerar, vad den grundar sig i och hur stark den är hos individer. Dock ska det påpekas att 

det inte bevisar att läsaren personligen relaterar till andra kulturer eller upplever dem som 

fördelaktiga.  

Narrative imagination och krit isk läsning för ett demokratiskt tänkande 
Filosofen Martha C. Nussbaum intresserar sig för vilka förmågor som en samhällsmedborgare 

bör behärska för att kunna samverka med andra människor i samhället och att tänka 

demokratiskt. Hon talar om något hon kallar för narrative imagination. Konkret handlar det 

om att människan ska kunna ha fantasi och förmågan att kunna sätta sig in i andra situationer 

och förstå skeenden, handlingar och människor utifrån ett sympatiskt förhållningssätt. 

Nussbaum menar att det inte endast behövs en kännedom om ting, utan också en förståelse av 

det. Vidare menar hon att skönlitteratur kan fungera som ett medel för att skapa en djupare 

förståelse för andra människor utifrån deras föreställningsvärldar och utveckla förmågan 
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narrative imagination (Nussbaum 1998, s. 85ff.). Denna tes för även Gun Malmgren i artikeln 

Svenskämnet som demokrati och ”värdegrundsämne””. Malmgren understryker litteraturens 

styrka i undervisningen för att uppfylla skolans värdegrundsuppdrag. Hon hänvisar till 

pedagogen och forskaren Louise Rosenblatt, som även Nussbaum kan tänkas ha inspirerats 

av, som för diskussionen angående skönlitteraturens påverkan och menar att en 

grundläggande egenskap för ett demokratiskt tänkande är just att kunna tänka utifrån en annan 

persons perspektiv. Rosenblatt understryker vikten av att läsaren berörs på ett känslomässigt 

plan av texten. Genom känslorna får läsaren sedan lättare att relatera och kunna sätta sig in i 

karaktärernas perspektiv. Därmed kan slutsatsen dras att skönlitteratur är unik i det anseendet 

eftersom sådana texter generellt sett väcker mer känslor än faktatexter. Men det vore naivt att 

anta att all skönlitteratur generar sådana förmågor. Rosenblatt poängterar att det är av vikt att 

det finns ett slags ”motstånd” mellan text och läsare. Läsaren måste utmanas i tanken och 

utifrån sina tidigare erfarenheter. Det handlar konkret om att läsaren ska utmanas i sin 

föreställningsvärld för hur ting ter sig att vara. Ytterligare ett perspektiv som återges genom 

text är författaren bakom texten, detta har visat sig också engagera läsaren för att försöka 

förstå och sätta sig in i vad författaren vill ha sagt med texten (Malmgren 2003, s. 69ff.). 

Nussbaum diskuterar något som benämns som kritisk läsning. Att läsa texten kritiskt innebär 

delvis att läsaren undersöker hur texten arbetar för att frammana visa känslor och reaktioner 

hos läsaren. Exempelvis skapar texten sympati för vissa karaktärer men inte för alla. Att läsa 

texten kritisk innebär att detta synliggörs och läsaren får en förståelse för sådant som 

perspektiv och stilgrepp. Genom en sådan läsning blir läsaren medveten om hur texten är 

uppbyggd och hur den verkar genom att exempel återge berättelser från ett eller flera 

perspektiv. Det innebär konkret att läsaren får en större förståelse för hur perspektivtagande 

fungerar. Exempel kan det bidra med förståelsen att en människa måste kunna sätta sig in i en 

annan persons perspektiv för att förstå denne och eventuellt empatisera/sympatisera med 

denne. Kritisk läsning är således nödvändig eftersom det visar för läsaren hur sympati kan 

förstås och hur det påverkas av olika faktorer, både i texten och i det verkliga livet (Nussbaum 

1998, s. 101).  

 

Läsning är också kulturellt och politiskt betingad. Nussbaum diskuterar om dagens 

mångkulturella samhälle och att det kräver en specifik medvetenhet om kulturella skillnader 

mellan människor. En ny demokratisk tanke har tagit form utifrån dessa förutsättningar. 

Tidigare fann man argument för att människor skulle inneha samma kulturella tillhörighet för 

att finna gemenskap i ett samhälle, men nuförtiden är det viktigare för en förståelse för 
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kulturella olikheter och styrkorna i detta. Därmed understryker Nussbaum vikten av kritisk 

läsning för att få en djupare förståelse i människors olikheter. Genom att exempelvis läsa en 

bok som berör rasism får läsaren genom kritiskt läsning förståelsen för att inte bara känna 

sympati med den som blir utsatt för det utan också en förståelse varför denne blir utsatt och 

orsaker till varför vissa människor utsätter andra för rasistiska brott. Nussbaum menar också 

att litteratur som behandlar ämnen som rasism också ger möjligheten till att skapa en klarare 

bild av rasism på individnivå (1998, s. 109ff.). Dock finns det en invändning mot det vilket är 

att när läsaren känner sympati med karaktären som utsätts för rasistiska påhopp är det inte 

säkert att läsaren drar det till rasism i stort. Eftersom det upplevs på en individnivå är risken 

också att det stannar där, att läsaren inte drar det till en kollektiv nivå eller till verkligheten. 

Kritisk läsning skulle kunna vara svaret på det, men det förutsätter att läsaren är kapabel till 

att läsa kritiskt. Det landar i en förståelse att läsare måste lära sig hur en sådan läsning går till, 

läsaren måste förstå hur texten kan tolkas och analyseras. I ett klassrum där varje elev sitter 

med olika erfarenheter och kunskaper kan det således tänkas att en guidning i litteraturläsning 

är av vikt.  

Litteraturdidaktik 
En god litteraturdidaktik är avgörande för att få ut de värden av litteratur som eftersträvas i ett 

klassrum. Som nämnts ovan kan ett värde vara att lära eleverna att läsa kritisk för att det ska 

generera en djupare förståelse och sympati för andra människor, vilket i sin tur är grunden för 

ett demokratiskt tänkande. Det finns många strategier och modeller för hur man kan arbeta 

med litteratur i undervisningen. Ett faktum som Caroline Graeske fastslår i Fiktionens 

mångfald- om läromedel, läsarter och didaktisk design är att det viktiga är att elever får 

samtala om litteraturen. De ska ges möjlighet att testa sina tankar och reflektioner i grupp och 

även ta del av andras åsikter och de får då en möjlighet att sätta ord på sin läsning och de 

tankar som dykt upp (2015, s. 121).  

 

Litteraturdidaktiken Svend Skriver resonerar också om hur skönlitteratur fungerar i 

undervisningen, framförallt om romanen i klassrummet. Likt det Gun Malmgren (Malmgren, 

2003) poängterar  menar Skriver att motivation och intresse är avgörande för att romanen ska 

fungera. En lärare måste således anpassa sig efter elevernas önskemål. Skriver menar att 

eftersom romanen skiljer sig från en kortare novell, och är betydligt längre kommer eleven 

aldrig att kunna ta sig genom romanen, om det inte finns ett intresse (Skriver 2010, s. 136f.). 

Även om Skriver och Malmgren har en poäng i att det är viktigt att försöka bemöta elevernas 
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intresse kan det dock vara svårt att tillgodose detta i ett klassrum, speciellt om de ska läsa 

samma roman. Skriver fortsätter dock med resonemanget att lärare ska resonera didaktiskt 

vad eleverna behöver veta om romanen innan de läser den, exempel om de förstår sig på 

romanens genre (2010, s 138f.). Det skulle också kunna fungera som en intresseväckare för 

eleverna om de fick reda på bokens tema och handling samt hur den tagits emot i samhället 

och om författaren hade någon avsikt med boken. Vidare diskuterar Skriver vilka olika 

faktorer som är viktiga för eleverna att förstå när det kommer till att analysera och förstå 

texter. Dessa faktorer handlar om berättartekniska drag om vem berättaren är, om det är en 

allvetande berättare eller om man får följa en karaktärs perspektiv. Det handlar också om att 

eleverna ska förstå hur karaktärer skapas och skildras. Skriver ger således förslag på hur man 

didaktiskt kan tänka och arbeta med romanen i undervisningen om målet är att utveckla 

elevernas lässtrategi och textförståelse (2010, s. 141ff.). Skrivers resonemang liknar det 

resonemang som Nussbaum har gällande kritisk läsning. Nussbaum för en diskussion gällande 

texten som är intressant och som förklara vad en kritisk läsning innebär. Hon menar att man 

ska se texten som en vän som försöker berätta något. Vad vill vännen berätta? Vad vill den få 

dig att förstå? Vad försöker vänner få dig att tycka? Vad gör vänskapen med ditt medvetande? 

Genom denna exemplifiering blir det tydligt att en text kan påverka och leda läsaren att tycka, 

förstå och tänka på ett visst sätt. Genom att ställa dessa frågor synliggörs denna påverkan och 

läsaren blir medveten om detta (Nussbaum 1998, s. 100f.).  

 

Det ska förstås att vid läsning av en roman i undervisningen är det viktigt att läraren använder 

en god litteraturdidaktik. Eleverna kommer att behöva guidning i sin läsning för att kunna 

analysera den och inte minst läsa kritiskt. Likt Graeskes resonemang måste eleverna ges 

möjligheten till att diskutera och sätta ord på sina reflektioner för att kunna få en djupare 

förståelse för texten men de behöver likväl även förstå hur de ska bearbeta texten och förstå 

dess struktur, alltså stilgrepp och berättartekniska drag. Beroende på vad syftet med läsningen 

är kommer också läsningen att variera. För att eleverna ska läsa kritiskt förutsätter det att 

läraren hjälper dem i läsningen och visar hur de ska göra sina analyser. Det handlar konkret 

om att eleverna lär sig att förstå hur texten är uppbyggd genom exempel olika perspektiv och 

vad dessa innebär för texten. Genom samtal kan eleverna sedan ta del av de reflektioner de 

har gemensamt respektive dem de inte har gemensamt. Läraren kan också genom samtalen 

försäkra sig om att eleverna lyckas behärska tekniken att läsa kritisk.  
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Empiriska studier om skönlitteratur 
Eftersom studiens syfte är att undersöka hur ett skönlitterärt verk kan uppfylla den svenska 

gymnasieskolans uppdrag att förmedla de demokratiska värderingarna som samhället vilar på, 

är det av intresse att undersöka vad tidigare forskning säger om skönlitteraturens möjlighet att 

förmedla den demokratiska grundsynen och framförallt ifall den kan gynna ett demokratiskt 

tänkande.  

Det finns intressant forskning där man har studerat skönlitteraturens påverkan på människan 

gentemot icke-skönlitteraturs påverkan. Keith Oatley har gjort en sammanställning av tidigare 

forskning som har gjorts om skönlitteratur i artikeln Fiction: Simulation of Social Worlds 

(2016). I artikeln redogör Oatley för hur forskning visat att skönlitterär läsning utvecklar 

läsarens verbala förmåga, allmänbildning och ordförråd (2016, s. 618f.). Men Oatley menar 

att forskning visar på att skönlitteratur också utvecklar människans sociala förmågor.  

Oatley hänvisar till ett intressant test där forskare lät personer som läst mycket skönlitteratur 

respektive lite skönlitteratur titta på 36 bilder på olika ögon som signalerar en viss känsla. 

Utifrån fyra olika svarsalternativ skulle de sedan bedöma ögonens känslotillstånd. Det visade 

sig att de som läst mycket skönlitteratur lättare kunde identifiera vilken känsla ögonen 

förmedlade. Som förklaring på resultatet menar man att de som läser skönlitteratur utvecklar 

en empatisk förmåga och att de därmed lättare kunde sätta sig in i personens, bakom ögonen, 

perspektiv. Vidare förklaras resultatet med att den visuella förmågan förbättras vid läsning av 

skönlitteratur eftersom en läsare tenderar att föreställa sig berättelsen i bilder (Oatley 2016, s. 

619ff). Att påvisa ett sådant resultat är dock inte helt oproblematiskt. Det är svårt att säga att 

testets resultat endast står i förbund med att deltagarna läst olika mycket skönlitteratur utan 

det måste finnas en rad andra faktorer som påverkar ett sådant resultat, som personlighet, 

miljö, värderingar osv. Att sedan diskutera det utifrån att den visuella förmågan förbättras vid 

skönlitteratur är intressant men frågan är om verkligen alla personer som läser ser det i bilder. 

Förmodligen skulle svaret variera i grad. Oatley fortsätter att diskutera om den empatiska 

förmågan. Det finns kriterier för att försäkra att den empatiska förmågan förbättras vid läsning 

av skönlitteratur. Det är av vikt att litteraturen berör på ett känslomässigt plan och att 

karaktärerna är av komplicerad art. För att tydliggöra det krävs det att berättelsen skildrar 

subjektiva världar utifrån karaktärerna där deras känsloliv skildras. Det har visat sig att den 

empatiska förmågan gynnats bäst hos läsare av litterära verk som inte ingår i så kallad 

popular fiction. Skillnaden är att denna fiction oftast kretsar kring ett visst händelseförlopp 

och skildrar därmed inte karaktärernas inre liv på ett djupare plan (s. 621f.). Oatleys forskning 
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är intressant men som nämnt inte helt oproblematisk i det avseendet att forskningen är på 

många nivåer generell i sina tolkningar.  

I artikeln Empathic reactions after reading: The role of genre, personal factors and affective 

responses av Eva Maria Koopman undersöks det om och varför skönlitterära texter utvecklar 

den empatiska förmågan hos läsaren. Koopman ifrågasätter studier som Oatleys, och hon 

menar att fler faktorer bör vägas in i forskning om skönlitteratur och dess påverkan på sociala 

förmågor. Med den empatiska förmågan fokuserar hon på den empati som är nödvändig i 

verkligheten, alltså förmågan att sätta sig in i andras situationer men också på så kallat pro-

social behavior1 (Koopman 2015, s. 65). Hon undersöker hur genre, emotionell respons och 

personliga aspekter spelar in och påverkar resultatet. I studien använde hon sig av 282 

testpersoner i ungefär samma ålder. Testpersonerna var alla studenter och för att öka 

chanserna att deras läsvanor varierade i grad såg man till att använda stundeter från olika 

programinriktningar, exempel litteraturstundeter, ekonomistunder, media-studenter osv. 

Studien gick ut på att de fick läsa tre texter av olika genrer vilka är expository2, life narrative3, 

literary narrative4. Dessa texter innehöll även två teman vilka var sorg och depression. Det 

fanns nämligen ett intresse att undersöka hur teman påverkar läsaren (2015, s. 65f). Resultatet 

av studien är flera. För det första visade det sig att de två temana framkallade empatiska 

reaktioner i olika grad. Temat sorg framkallade empatiska reaktioner hos de flesta läsare men 

för temat depression framkallades endast empatiska reaktioner, i form av pro-social behavior, 

hos dem som hade en personlig erfarenhet av depression sedan tidigare. Slutsatsen är att 

läsare generellt sett förstår sig på sorg i större utsträckning än depression. Exempelvis kan en 

människa lättare föreställa sig hur det skulle vara att förlora en närstående. Men för 

depression behövs det en personlig erfarenhet av det. Det innebär att teman i texter utgör en 

viktig funktion om syftet är att utveckla empatiska egenskaper. Vissa texter kommer att 

påverka vissa personer och andra inte. Ytterligare ett resultat Koopman kom fram till är att 

genre på texten delvis spelar roll men inte i någon större utsträckning. Den som stack ut var 

texter i kategorin life-narrative. Både expository texts och literary narrative hade ingen större 

verkan på den empatiska förmågan. Life narrative-texterna visade en ökad effekt av pro-

social behavior vilket enligt Koopman indikerar att verklighetsnära texter berör läsaren på ett 

mer emotionellt plan vilket kan grunda sig i ett ökat läsintresse hos läsaren. Generellt sett 
																																																								
1 Sociala reaktioner hos en individ som gynnar den sociala relationen, exempel egenskaper som hjälpsamhet och 
empati. 
2 Texter med ett syfte att förklara och berätta något. Kan vara argumenterade och övertygande.  2 Texter med ett syfte att förklara och berätta något. Kan vara argumenterade och övertygande.  
3 Exempel dagböcker, biografier, verkliga berättelser utifrån individ perspektiv. 
4 Skönlitteratur från omnämnda författare, fiction. 	
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visar dock studien på att läsarna reagerade på ett empatiskt plan i en väldigt liten grad. 

Koopman förklarar det med att det således krävs att texter har en stark emotionell påverkan på 

läsaren och att läsaren känner empati med den narrativa karaktären för att den empatiska 

förmågan ska gynnas och utvecklas. Ytterligare något som måste vägas in i resultatet är att 

deltagarna endast fick läsa fragment av längre texter. Om de hade fått läst mer kanske 

resultatet hade blivit annorlunda (2015, s. 75).   

Även om Koopman gör ett försök till att väga in fler faktorer kan en del kritik riktas mot 

studien. Hon argumenterar t.ex. att det bara var texttypen life-narrative som tycktes stimulera 

empatiska reaktioner hos läsaren och att det inte skilde sig nämnvärt mellan expository och 

literary narrative och att det berodde på att läsaren måste engageras emotionellt och 

personligt. Denna slutsats utesluter således att en läsare kan bli starkt emotionellt engagerad 

av de andra två textyperna, expository och literary narrative. Koopman visar även på att 

läsarna gav en väldigt liten empatisk respons på sin läsning, det gör det ännu mer 

problematiskt att dra en slutsats som ovan. Men det intressanta med Koopmans studie är att 

den visar på att teman spelar en stor roll för att läsaren ska känna empati. Eftersom deltagarna 

också endast fick läsa korta utdrag kan forskningen indikera på att en läsare kanske behöver 

längre tid för att kunna känna och utveckla empati.  

Några andra forskare som bland annat tagit Oatleys och Koopmans resultat vidare är David- 

Fender och Diana I. Tamir. I artikeln Fiction Reading Has a Small Positive Impact on Social 

Cognition: A Meta- Analysis redogör de för en stor meta-analys de gjort, där de sammanställt 

resultaten av 52 tidigare undersökning som analyserar huruvida skönlitteratur kan förbättra 

människans sociala förmågor. Med de sociala förmågorna avsåg de att främst undersöka om 

och hur skönlitteratur påverkar människans kognitiva förmågor som empati, theory of mind5 

och pro-social behaivor6 (Donell-Fender & Tamir 2018, s. 1713ff.).   

Deras sammanställning av forskningsresultat inom ämnet visar på att skönlitterär läsning i 

viss mån ger färdigheter för en ökad social förmåga eftersom det ger övning och stimulans i 

kognitiva sociala förmågor. Som nämnts erbjuder läsning en direkt kontakt med människors 

inre liv, sociala interaktioner och det ger en kännedom om mänsklig psykologi. Men likt den 

kritik som går att rikta mot Oatleys och Koopmans forskning finns det ingen forskning som 

visar på hur läsning av skönlitteratur bidrar med att utveckla sociala förmågor. Studier som de 
																																																								
5 Förmågan att sätta sig in och förstå hur en person tänker om en tredje persons tänkande. 
6 Sociala reaktioner hos en individ som gynnar den sociala relationen, exempel egenskaper som hjälpsamhet och 
empati.   
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sammanställt har, likt Koopman, också endast använt sig av kortare texter. Danell-Fender och 

Tamir menar att det skulle vara intressant med studier där längre texter berörts, troligtvis 

skulle resultaten bli tydligare. De väger också in det som Koopman understryker, att läsaren 

måste ha ett personligt intresse för texten ifråga, och endast då kan det sägas något om vad 

texten gör med läsaren (2018, s. 1724ff.). Kritiken mot denna studie är dock att de inte 

diskuterar studierna utifrån dess kontexter. De har endast sammanställt svaren vilket gör att de 

missar reflektioner om sammanhang och påverkan.  

Tidigare forskning talar alltså mycket för att människan kan utveckla sociala kognitiva 

förmågor såsom empati och sympati men endast under vissa förutsättningar som att läsarens 

intresse och motivation stimuleras genom läsning. Studierna visar dock att teman och läsarens 

tidigare erfarenheter också spelar en stor roll. Det innebär att det inte går att ta för givet att 

läsaren kommer att förstå eller känna empati när det egentligen är önskvärt. Som Koopmans 

studie visar kunde endast de läsarna med en personlig erfarenhet av depression förstå dess 

innebörd. Det leder till frågan om samma sak gäller för fler ämnen eller teman. För studierna 

ovan måste det också förstås att svaren endast är generella. Även om de försökt att välja 

testpersoner med omsorg och utesluta faktorer som kan påverka resultaten är det en 

omöjlighet att få exakta svar i undersökningar som dessa. Som redan poängterats kan 

testpersonernas förmåga till att känna empati och sympati påverkas av flera faktorer. Med 

största sannolikhet kommer några av testpersonerna naturligt ha lättare att känna exempelvis 

empati än vad andra kan oavsett läsvanor och påverkan av litteraturläsning. Men eftersom 

studierna, speciellt meta-analysen, tillsammans pekar på att läsning av skönlitteratur delvis 

utvecklar sociala förmågor går det att göra antagandet att det ligger en sanning i det.  

Metod och teori  
Materialet som ska analyserar i studien är som nämnt det litterära verket Niceville. Originalet 

som utkom 2009 och heter på engelska ”The Help”, men i denna studie använder jag mig av 

en översatt version på svenska. Anledningen till att jag använder mig av en svensk 

översättning är för att jag i studien vill undersöka om verket kan användas i undervisning för 

att förmedla de demokratiska värderingarna. Verket ska därmed läsas av elever i den svenska 

gymnasieskolan, i ämnet svenska. För att lättast försäkra sig om att alla elever förstår texten 

är det relevant att använda en översatt version på svenska. Boken jag använder mig av är 

översatt av Dorothee Sporrong och är utgiven år 2009 av bokförlaget Forum. Materialet är 
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alltså det textliga innehållet och är det som ska analyseras. Den metod som lämpar sig bäst för 

ett sådant syfte är textanalys i form av en så kallad närläsning. 

 

Textanalys är vanligt förekommande inom den vetenskapliga inriktningen hermeneutiken vars 

främsta mål är att tolka och förstå människors livsvärld. I denna studie används 

hermeneutiken endast i en mer allmän betydelse. Men det finns ett värde att nämna den 

vetenskapliga inriktningen då syftet med själva analysen av Niceville delvis är att få inblick i 

karaktärernas livsvärld. Även om verket är en fiktion är den nämligen en mänsklig yttring, 

vilket gör att den blir relevant att analysera (Thomassen 2007, s. 176ff.). 

 

I boken Textens mening och makt (2018) skriver Kristina Boréus & Göran Bergström om 

texten som analysobjekt. Boréus & Bergström diskuterar också vilka faktorer som kan 

påverka tolkningar vid en textanalys. De menar att läsare av en text redan innan har 

förförståelse om vad boken handlar om och dess tilltänka budskap. (Boréus & Bergström 

2018, s. 31). Det ligger således en kritik i detta eftersom läsarens tidigare erfarenheter alltid 

kommer att påverka analysens tolkningar. Det finns alltså en problematik med att göra 

textanalyser. Därmed är det av vikt att textanalytikern är textnära och med hjälp av exempel i 

texten visar och pekar på vilka tolkningar som är möjliga att göra. Boréus och Bergström 

menar också att man kan använda sig av tolkningsverktyg. Dessa verktyg kan ge tolkningar 

om budskap som inte var avsedda av författaren att förmedla men som kan vara värdefulla 

eftersom de öppnar upp för ny förståelse och kunskap. Det kan exempelvis vara att man 

använder en teori att tolka texten med vilket kan leda till att ett litterära verk få ett nytt värde 

(2018, s. 32.). Utifrån denna vetskap kommer jag att först försöka förstå i vilket syfte boken är 

skriven och hur författaren vill att boken ska uppfattas, exempel om det finns ett generellt 

budskap. Sedan kommer jag att använda mig av ett tolkningsverktyg, en teori, som är 

medvetet vald eftersom den lämpar sig för studiens syfte. Detta diskuteras längre fram.  

 

Som redan nämnt kommer jag att göra en textanalys i form av närläsning eller så kallad 

close-reading. Närläsning av en text innebär att man ser texten som en helhet utifrån dess 

form, innehåll och teman. Närläsning har växt fram från Nykritiken som ville understryka 

vikten av textens form, om texten förlorar sin form förändras också textens betydelse (Berseth 

Nilsen, Romøren, Seip Tønnessen, Wiland (1998), s. 22f). Fokus ligger på värdet av vad 

texten förmedlar till sin läsare och framförallt hur det görs. Det fanns således ett stort intresse 

för skrivtekniker, symboler och deras betydelse samt hur dessa komponenter påverkar läsaren 
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på ett inre plan. Värt att nämna är dock att nykritikerna framförallt intresserade sig för att 

analysera lyrik då symboler och liknelser kan tänkas få en större betydelse än om de 

förekommer i ett skönlitterärt verk (Ljung 1993, s. 92f). Det finns relevans att analysera 

skönlitteratur utifrån Nykritikens teori eftersom dessa texter innehåller symboliker som skapar 

budskap. Genom en sådan analys kan analytikern sedan peka på tolkningar utifrån 

textexempel och därmed styrka sina tolkningar. Att göra en närläsning innebär alltså att man 

bearbetar texten noggrant, läser den, analyserar och läser den igen. Syftet är att få en 

förståelse för dess form och hur formen samarbetar med innehållet. Man tittar på 

meningsuppbyggnader, deras rytm, symbolik, metaforer osv, allt som bygger upp och 

påverkar texten. Läsaren ser texten som en talare som ska lyssnat på och läsas av (Berseth 

Nilsen, Romøren, Seip Tønnessen, Wiland 1998, s. 22f).  Att göra en närläsning av Niceville 

kommer tydligt att visa på vilka teman och motiv som går att utläsa ur verket. Genom att 

exemplifiera med textutdrag kommer teman, motiv och det generella budskapet att diskuteras. 

Ytterligare en aspekt i analysen är användandet av teorin intersektionalitet som ett 

tolkningsverktyg. Teorin ska användas för att den lämpar sig till studiens syfte men också för 

att synliggöra för tolkningar som inte är uppenbara för läsaren. Vidare kommer tolkningarna 

att diskuteras, med bak grund till studiens syfte att förmedla en demokratisk grundsyn till 

elever i den svenska gymnasieskolan.  

 

Intersektionalitet 
Analysverktyget jag kommer att använda mig av för att analysera verket är den teoretiska 

inriktningen intersektionalitet. Intersektionalitet är ett brett begrepp och kan betraktas som 

aktivism, en teoretisk utgångspunkt och som ett metodologiskt verktyg. I denna studie 

används det som ett metodologiskt verktyg, eftersom verkets innehåll kommer att analyseras 

med hjälp av perspektivet. Intersektionalitet fick sitt startskott 1991 när juristen Kimberlé 

Crenshaw poängterade att det amerikanska rättssystemet är diskriminerade i flera aspekter, 

exempel kan en diskriminering ske utifrån faktorerna ras, klass och kön samtidigt. (Molina 

2016, s. 33ff.). Att göra en analys utifrån perspektivet Intersektionalitet är inte helt 

oproblematiskt, då det innebär att man gör en analys utifrån kön, klass och ras samtidigt. Det 

växte fram som en kritik mot tidigare studier där man diskuterat diskriminering utifrån dessa 

faktorer men att de var separerade från varandra. Förespråkare för Intersektionalitet menade 

att diskriminering sker genom de sammanlagda faktorerna och kan inte ses enskilt. Syftet med 

Intersektionalitet var att påvisa hur komplexa maktrelationer och diskriminering är och hur de 
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produceras och reproduceras. Det finns två olika inriktningar vid studier av Intersektionalitet. 

Den ena inriktningen innebär att man studerar identiteter, främst hur det är att vara en individ 

som tillhör flera kategorier. Den andra intar ett större perspektiv och studerar hur 

maktordningen påverkar och upprätthåller normer för kön, etniciteter, klass osv. (2016, s. 

35f). I denna studie kommer båda inriktningarna att beröras.  

 

Jag kommer alltså att använda mig av metoden närläsning. Utifrån resultaten av närläsningen 

kommer jag att diskutera det i relation till ett demokratiskt förhållningssätt. Att jag använder 

Intersektionalitet som tolkningsverktyg är ett medvetet val eftersom hela teorin synliggör 

orättvisor som går emot demokratiska värderingar. Genom att använda teorin 

intersektionalitet som tolkningsverktyg kan mer generella tolkningar göras. Med det menas att 

de analyser som dras kan tänkas bli någorlunda detsamma om någon annan gör samma 

analys. Tolkningsverktyget bidrar därmed till att göra tolkningarna något mer objektiva.  

Presentation av Nicevi l le  

Historisk bakgrund 
Eftersom Nicevilles handling utspelar sig i 1960-talets södern USA och berör ämnen som 

rasism, ras och kön är det relevant att ge en kort historisk bakgrund för denna tid. Niceville 

handlar framförallt om den rasism och det förtryck som den vita överklassen utsätter de 

färgade för. Tron på den vita rasens överlägsenhet gentemot den färgade är ett faktum. 

Rasismen grundar sig i det forna slaveriet som avskaffades mitt i inbördeskriget år 1863. Men 

inte förrän 1877 tvingade nordstaterna, sydstaterna att avskaffa slaveriet. Men även om 

slaveriet avskaffades kvarstod det ändå i praktiken för många frigivna slavar då 

diskrimineringen och nya lagar fortsatte att försämra de forna slavarnas tillvaro. Det var värst 

i sydstaterna. Dessa lagar kallades för Jim Crow-lagarna och var lagar som innebar en 

segregering mellan den vita- och färgade befolkningen (Berggren 2011, s. 833). Under 1950-

talet inleds en kamp för att den färgade befolkningen ska ha samma rättigheter som den vita 

medborgarrättsrörelsen och tar därmed sin form. Det grundar sig framförallt i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter och den som kom att bli ledare för rörelsen var Martin 

Luther King. Rörelsen fick stor spridning, både på ett nationellt och internationellt plan 

(Markusson Winkvist 2011, s. 985). År 1954 beslutar högsta domstolen att det strider mot 

USA:s grundlag med segregerade skolor (rasåtskilda) och tar därmed bort den. Dock vägrade 

en rad skolor i sydstaterna att införa detta och höll fast vid sina segregerade skolor, vilket kom 
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att leda till en rad demonstrativa strider. Den officiella diskrimineringen upphörde med detta 

även om den levde vidare på ett socialt plan. Med president John F Kennedy fortsatte kampen 

om de färgades medborgerliga rättigheter. Kennedy poängterade att många färgade 

fortfarande förvägrades sina rättigheter. Presidenten kom därmed med förslaget med en ny 

medborgarrättslag som kom att förbjuda all diskriminering på arbetsplatser, inom politik och 

på offentliga platser. Lagen infördes juli år 1964 (Sandberg, Karlsson, Molin och Ohlander, 

2001, s 511f.).  

 

Med det som bakgrund kan det lättare förstås vilka anspänningar som finns mellan den vita 

och svarta befolkningen i Niceville. Rasismen, rastänket och förtrycket grundar sig i gamla 

repeterade normer och värderingar. Samtidigt som folk strider mot detta på ett nationellt plan 

händer det saker på ett individuellt plan hos befolkningen som beskrivs i Niceville.  

 

Handling: 
Niceville utspelar sig i staden Jackson, USA, under början av 1960-talet. Boken skildrar 

framförallt förhållanden mellan den svarta underklassen och den vita överklassen. Ett tydligt 

tema är tron på den rasbiologi som var aktuell under denna tid, som nämnts ovan. Boken ger 

perspektiv från två svarta hushållerskor och från en vit överklasskvinna. Dessa tre kvinnor 

heter Aibileen, Minny och miss Skeeter. Den första vi får träffa i boken är hushållerskan 

Aibileen som arbetar för familjen Leefolt. Aibileen är en lugn medelålderskvinna som lever 

ensam efter det att hennes man lämnat henne och hennes son omkommit i en 

arbetsplatsolycka. Hon är sansad och lever efter de inpräntade normer som samhället vilar på 

även om hon förargas över saker och ting inombords. För familjen Leefolt har Aibileen en 

nyckelroll eftersom det är hon som uppfostrar barnen och tycks ibland vara deras enda källa 

till kärlek. Aibileens bästa vän Minny däremot är en hushållerska som inte håller sig till 

reglerna och käftar ofta emot sina överordnar, det vill säga den vita överklassen. Det leder till 

att hon får det svårt att skaffa jobb eftersom en av de vita kvinnorna, miss Hilly, anklagat 

henne för att vara en tjuv. Tillslut får hon dock jobb hos en kvinna som föraktas och lämnas 

utanför av de andra, miss Celia (Stockett 2011).  

 

Miss Skeeter skiljer sig från de andra vita kvinnorna i hennes närhet då hon är utbildad på 

college med drömmar om att bli journalist. Även om hon söker kärlek är alltså inte hennes 

främsta mål att gifta sig och bli hemmafru i ett vackert hem, likt hennes väninnor. När miss 
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Skeeter kommer hem till Jackson efter att ha tagit examen tycks hon lägga märka till saker 

hon tidigare inte noterat framförallt den pågående rasism som hennes väninnor utsätter sin 

hemtjänst för. Det grundar sig även i att den kvinna som stått henne allra närmast och som 

uppfostrat henne, plötsligt fått sparken från hennes barndomshem. Det förargar henne att 

någon hon räknat som en familjemedlem, utan vidare fått gå bara för att hon kommit ihop sig 

med hennes mor. Miss Skeeter får ett mindre jobb som journalist bakom en spalt i tidningen 

Jackson Journal, som kallas för Miss mina. Spalten besvarar frågor om hushållsgöromål. 

Skeeter som inte kan någonting om detta får på så vis kontakt med Aibileen. Efter ett 

godkännande från miss Leefolt hjälper Aibileen miss Skeeter att besvara frågorna.  

 

I jakten på ett mer tillfredställande jobb har miss Skeeter sökt jobb som redaktör på ett 

bokförlag. Hon får inte jobbet men får rådet att skriva, att skriva så mycket hon bara kan. 

Eftersom det kommer att hjälpa henne att nå sina drömmar. Miss Skeeter hör av sig till 

förlaget på telefon och hon uppmanas att om hon hittar ett tillräckligt intressant ämne kan 

förlaget tänkas gå vidare med det. Med inspiration från en sak Aibileen tidigare berättat för 

henne får hon idén att berätta de färgades berättelse om hur det är att vara hushållerska till en 

vit familj. Tanken är att återge vad som ingår i arbetet, uppfostran av deras barn och hur de 

ska bete sig. Men framförallt att återge de förtryck de färgade tvingas utstå på grund av färgen 

på deras hud. Miss Skeeters ide tas emot väl av förlaget och hon försöker sedan övertala 

Aibileen att gå med på att intervjuas. Det ska visa sig att det blir svårare än hon trott att få 

med svarta hushållerskor på planen, vilket delvis grundar sig i det faktum att miss Skeeter 

själv är vit och dessutom god vän med deras arbetsgivare. Miss Skeeter ger sig inte och 

Aibileen går till slut med på att delge sin historia men med kravet att få vara anonym. Miss 

Skeeter ska komma att få ta del av en värld hon blundat för som har rötter i kolonialismen, 

som innehåller förnedring, våld, död och komplexa normspel. Hur absurd denna värld än 

tycks vara enligt miss Skeeter är det den verklighet de befinner sig i.  

 

Av en rad avgörande händelser lyckas hon tillslut få med sig tillräckligt många färgade 

hushållerskor för att det ska bli en bok. Boken ges ut och även om ingen drastisk förändring 

sker kommer boken att påverka många karaktärers livsöden i en positiv bemärkelse.  
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Mottagandet av ”The Help” av Kathryn Stockett 
När The Help, på svenska Niceville, kom ut år 2009 mottogs den väl samtidigt som den 

förväntades väcka aggressioner. I tidningen New York Times gör litteraturkritikern och 

journalisten Janet Maslin en tidig recension av verket. Recensionen är hyllande samtidigt som 

den lyfter en underliggande problematik med verket. Maslin hyllar den i det faktum att verket 

ger de färgade hembiträdena unders 60-talets södern i USA en röst. En röst som berättar om 

deras förtryckta situation men hon varnar samtidigt för en kommande problematik. Kritiken 

grundar sig i det faktum att Kathryn Stockett själv är vit vilket gör att det går att ifrågasätta 

huruvida Stockett kan och har rätten att berätta de mörka hembiträdenas berättelser. Maslin 

fortsätter med att väga in Stocketts bakgrund, och drar paralleller mellan händelser i boken 

och till henne egen uppväxt. Eftersom Stockett själv är från Jackson och har släkt som haft 

mörka hembiträden finns det anledning till att dra slutsatsen att många av de relationer och 

händelser som finns med i boken har ett visst sanningsanspråk. Situationen är således 

paradoxal för samtidigt som det går att ifrågasätta huruvida Stockett har rätten till att ge röst 

åt de mörka hembiträdena har hon trots allt erfarenheter som talar för en djupare insikt i saken 

(Maslin 2009). 

 

New York Times publicerar ytterligare en recension ett halvår senare. Boken har vid denna 

publikation fått ett stort uppsving i USA och är mycket omtalad, både på det kritiska sätt som 

Maslin befarade men också på ett väldigt positivt plan. Artikeln är skriven av Motoko Rich 

och den är inledningsvis väldigt hyllande och beskrivs som en kommande klassiker samt som 

en ”bladvändare”. The Help har alltså blivit en succé ett halvår efter. De positiva rösterna 

hyllar Stocketts skrivsätt och bokens budskap som synliggör förträngda hierarkiska 

maktstrukturer. Kritiken, överensstämmer med den Maslin förutspådde, vilket är att det är 

probleamtiskt att Stockett själ är vit och varit/är en del av att reproducera den maktstruktur 

som uppmärksammas i boken. Det finns ett citat i artikeln:  
“Authors have the liberty to become whoever they want to become,” said Melissa McCurdy, 42-years-old 

mother of three in Little Rock, Ark., who described the novel as ”racist” on her blog.”….”But I want to 

read the African-American version of The Help`”, she said.”(Rich 2009).  

 

Vidare finns det personer som läst boken som också anser att Stockett bidrar till att 

upprätthålla stereotypiska drag (Rich 2009). Slutsatsen är att boken på ett generellt plan blev 

en succé i många aspekter trots att en viss kritik gick att rikta emot Stockett som författare. 

Att boken får denna kritik visar att det finns en diskussion för att det finns en misstro till att 
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människor på ett riktigt sätt kan sätta sig in i andra människors perspektiv. Vilket är intressant 

för denna studie då det är en grundförutsättning för ett demokratiskt tänkande. 

Analys av det l itterära verket Nicevi l le  
I denna del av studien kommer en kortare beskrivning av bokens uppbyggnad presenteras. 

Sedan följer en presentation och analys av de karaktärer som är berättare. Som tidigare 

nämnts används närläsning som metod vilket innebär att analyser kommer att vara textnära 

och dessutom används intersektionalitet som metodologiskt verktyg och är fundament för de 

analytiska ansatser som görs. Vidare kommer kapitlet ”Välgörenhetsfesten” att analyseras. 

Avslutningsvis diskuteras kort viktiga händelser i boken och författarens egna ord om verket.  

Bokens uppbyggnad  
Boken består av 34 kapitel och ett avslutande kapitel med titeln ”För lite, för sent” som 

innefattar författarens egna kommentarer till verket. I 33 stycken av de 34 kapitlen får läsaren 

följa berättelsen utifrån tre olika perspektiv vilka som nämnt är Aibileen (11 stycken), Minny 

(9 stycken) och miss Skeeter (13 stycken). Dessa berättas utifrån 1:a person. I ett kapitel, 

kapitel 25, är det en allvetande berättare som återger händelseförloppet under en 

välgörenhetsfest vilket också är kapitlets namn. Utifrån kapitelfördelningen är de stora 

rösterna i boken Aibileen och miss Skeeter och det är med dessa karaktärer som berättelsen 

har sin utgångspunkt. Minnys röst är dock också en viktig del i boken eftersom det ger 

ytterligare ett perspektiv från en färgad person.  

 

Aibi leen 
Som nämnt är Aibillen hushållerska hos den vita familjen Leefolt som bor i det fina området 

Belhaven i Jackson. Själv tillhör hon den färgade befolkningen och bor i en del av staden som 

inte nämns vid något namn. Aibileen beskriver själv: 
 

Så Jackson består bara av det ena vita bostadsområdet efter det andra och ännu fler håller på att växa upp 

efter vägen. Men den färgade delen av staden är som en enda myrstack, omgiven av delstatens mark som 

inte är till salu. Trots att vi blir fler och fler kan vi inte sprida ut oss. Det blir bara trängre i våran del av 

stan. (Stockett 2009, s. 19) 

 

I denna beskrivning finns en tydlig segregering mellan den vita och den färgade 

befolkningens bostadsområden. Det framkommer att det finns orättvisa mellan områdena då 

de vitas områden bara blir fler och fler medan de färgades bara blir trängre. Deras område har 
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alltså ingen möjlighet att växa även om det vore nödvändigt. I första kapitlet av boken finns 

det en avgörande händelse som beskriver den roll som Aibileen har för familjen Leefolt. 

Aibileen förklarar att som hushållerska uppfostrar hon vita människors barn och hon har 

under sina arbetsår uppfostrat 17 barn. Miss Leefolts dotter, Mae Mobley, beskrivs av 

Aibileen som speciell då hon aldrig varit med om ett barn som skriker så mycket som hon. 

 
Miss Leefolt, hon verkade skräckslagen över sitt eget barn. ”Vad gör jag för fel? Varför kan jag inte få 

tyst på den?” Den? Det var det första tecknet: Det är nåt på tok här. Så tog jag den skära, skrikande babyn 

i min famn. Lät henne studsa på höften för att få ut gaserna och det dröjde inte mer än två minuter innan 

Lillan slutade skrika och började skratta mot mig så där som hon gör. (Stockett 2009, s. 7) 

 

I utdraget är det tydligt hur vant och kärleksfullt Aibileen kan ta hand om barn som om det 

vore hennes eget. Miss Leefolt målas i denna scen upp som hysterisk. Förmodligen har hon 

försökt få Mae Mobley att sluta skrika och hennes agerande skulle kunna förklaras med att 

hon helt enkelt var trött och förtvivlad. Men Aibileen uppmärksammar att miss Leefolt kallar 

babyn för den istället för att använda ett personligt pronomen som henne. I denna beskrivning 

är det som att miss Leefolt avhumaniserar sitt eget barn. Aibileen förargas flertalet gånger i 

boken på det faktum att miss Leefolt inte tycks ge den kärlek till sitt barn som hon skulle 

behöva.  

 
Jag bär ut flickan ur köket. Jag är så arg på miss Leefolt att jag får bita mig i tungan. Om den dumskallen 

bara visade sitt barn lite uppmärksamhet skulle det här inte hända. (Stockett 2009, s. 26). 

 

Detta är efter en incident då miss Leefolt slagit Mae Mobley efter att Mae försökt få hennes 

uppmärksamhet när hon talade i telefon. Genom Aibileens perspektiv blir bilden av miss 

Leefolt att hon som mor är obrydd och inte ger sitt barn uppmärksamhet. Miss Leefolt är mer 

intresserad av att måla upp bilden för utomstående att de är en fin familj med ett vackert hem. 

Det säger något om miss Leefolts ställning som vit överklasskvinna. Hon, liksom de andra i 

hennes umgängeskrets bortsett från miss Skeeter, har inget arbete. De har dock hushållerskor, 

då en stor del av deras tid går åt till ett socialt liv och att bygga upp bilden av ett fint hem. 

Däremot har familjen Leefolt det inte lika gott ställt som sina väninnor, vilket gör att hon 

anstränger sig extra mycket. 

 
Miss Leefolt vill ha det fint när hon har lunch. Kanske för att uppväga att huset är så litet. Dom är inte 

rika, det vet jag. Rikt folk anstränger sig inte så mycket (Stockett 2009,s. 9). 
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Det som händer när läsaren får följa Aibileens perspektiv är att hon upplevs som förnuftig och 

kärleksfull. Hon tar hand om Mae Mobley och hon förargas över miss Leefolts handlingar och 

prioriteringar. Det är återkommande under boken och det ligger dessvärre en sanning i 

Aibileens observationer, då det förstärks i ett avsnitt utifrån miss Skeeters perspektiv. 

Utdraget är när miss Leefolt berättar om ett besök hos sin syster som hade hemhjälp dygnet 

runt.  

 
Elizabet ler, men rynkar pannan igen. ”För att inte tala om att hon har inneboende hemhjälp, varenda dag, 

varje timme. Jag behövde knappt se Mae Mobley.” Jag vrider mig när jag hör det här, men ingen annan 

verkar reagera (Stockett 2009, s. 159). 

 

Situationen skulle kunna vara sådan att Aibileen upplever miss Leefolt som en oengagerad 

mor endast för att det finns en underliggande fientlighet dem emellan. Men en sådan konflikt 

finns inte i samma grad mellan miss Skeeter och miss Leefolt. Att miss Skeeter därmed 

uppmärksammar att det finns brister hos miss Leefolts föräldraskap stärker i sin tur de 

observationer Aibileen gjort och således även hennes karaktär. 

 

Det finns en incident som sker i familjen Leefolts hem som också är en grundsten för allt som 

kommer att hända i berättelsen därnäst. När miss Leefolt har besök av bridgeklubben, som 

består av hennes närmaste väninnor som alla tillhör den vita överklass som hon själv, kommer 

en av väninnorna med ett förslag. Denna väninna, miss Hilly, som visar sig vara den röst som 

väger tyngst, föreslår att alla vita hushåll som har ett färgat hembiträde borde bygga en toalett 

som endast är till för färgade. Detta grundar Hilly på att de färgade skulle ha andra sjukdomar 

än de vita. Men ämnet är inte nytt för Aibileen: 

 
Gode Gud, inte det där tjafset igen. Alla ser på mig som plockar in silvret i besticklådan i sideboardet och 

jag förstår att jag förväntas gå ut härifrån. Innan jag har hunnit lägga ner den sista skeden ger miss Leefolt 

mig en ilsken blick och säger: ”Gå och hämta lite mer te, Aibileen.” (Stockett 2009, s. 14) 

 
…Hon nickar som om hon instämde i sina egna ord. ”Alla de där husen som byggs utan separat toalett för 

hemhjälpen? Det är rent ut sagt farligt. Varenda människa vet ju att de har andra sjukdomar än vi (Sockett 

2009, s. 14). 

 

Dessa utdrag är tagna från händelseförloppet när väninnorna sitter och diskuterar saken och 

det är mycket som går att utläsa från situationen. För det första finns den uppenbara tron på 
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rasbiologi synlig, och i detta fall handlar det om att vita och färgade skulle ha olika 

sjukdomar. Dock finns även i uttalandet en antydan att det endast är de vita som löper en risk 

om de delar toalett, eftersom miss Hilly säger ”Varenda människa vet ju att de har andra 

sjukdomar än vi”(Stockett 2009, s. 14). Således anas också den hierarkiska ordning av ”raser” 

eftersom de färgade antyds vara de som bär på sjukdom. Dessutom andra sjukdomar som 

enligt Hilly är farliga, vilket förstärker synen på att ”raserna” skiljer sig åt. Hillys uttalande är 

inte uppenbart rasistiskt men det har en rasistisk underton. Det bekräftas att det är ett känsligt 

ämne att diskutera då de förväntar sig att Aibileen ska lämna rummet, vilket syns i det första 

utdraget. Som nämnt är det inget nytt ämne för Aibileen. Uppenbarligen är hon uttröttad på 

det eftersom hon använder ordet tjafs. Men hon säger ingenting, utan fortsätter med det hon 

håller på med. Här visar sig den hierarkiska ordningen igen men i flera olika lager. För det 

första befinner sig Aibileen på sitt arbete och det kan tänkas att hon inte säger något, eftersom 

hon vill vara professionell. Hon är trots allt en anställd och därmed under sin arbetsgivare. 

Men det skulle också kunna bero på att ämnet är kränkande mot färgade, mot henne själv. 

Hon befinner sig i ett rum med endast vita kvinnor vilket gör att hon redan ur den synpunkten 

befinner sig i underläge. Men hennes agerande visar också på att hon befinner sig i en kontext 

med invanda normer. Trots den rasistiska undertonen är det hennes plats att inte säga emot.  

 

Ytterligare en sak som påverkat Aibileen som person mycket är det faktum att hon förlorat sin 

son som dött i en arbetsplatsolycka, 24 år gammal (Stockett 2009, s. 8).  

 
Men det dröjde inte länge innan jag förstod att det var nåt inom mig som förändrats. Ett bittert frö hade 

såtts i mig. Och jag godtog inte bara saker och ting rakt av längre (Stockett 2009, s. 9). 

 

I utdraget kan man ana att något komma skall vilket det också gör. Senare i boken berättar 

nämligen Aibileen för miss Skeeter om sin son, att han älskade att skriva och om en idé han 

hade. Utdraget är taget ur ett kapitel som skildrar miss Skeeters perspektiv. 

 
”Han läste en bok som heter Osynlig man. När han hade läst ut den sa han att han tänkte skriva om hur 

det är att vara färgad och jobba för en vit i Mississippi.” Jag vänder bort blicken för jag vet att det är nu 

som min mor skulle avslutat samtalet. Det är nu som hon skulle lett blitt och bytt samtalsämne till 

exempelvis priset på silverputsmedel eller vitt ris (Stockett 2009, s. 95).  
 

Aibileen tar en risk när hon berättar för miss Skeeter om idén hennes son hade haft. Utifrån 

Skeeters reaktion är det tydligt att samtalsämnet är tabu, hon har lärt sig hur hon som vit 
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kvinna borde reagera på samtalsämnet. Hon ska låtsas som om det aldrig tagits upp och 

därmed blunda för sanningen. Det som händer sen är dock att Aibileen fortsätter prata om det, 

och miss Skeeter säger inte emot (Stockett 2009, s. 95). Situationen är också speciell. 

Aibileen hjälper, som nämnt, miss Skeeter att besvara hushållsfrågor till sin spalt i Jackson 

journal, och det är under ett sådant tillfälle som samtalsämnet uppkommer. Att samtalsämnet 

är tabu att prata om dem emellan, grundar sig i flera orsaker. För det första har vi skillnaden 

på etnisk tillhörighet, Skeeter är vit och Aibileen är färgad och för det andra tillhör miss 

Skeeter den vita överklassen medan Aibileen tillhör den färgade arbetarklassen. Men att 

samtalsämnet faktiskt kommer på tal, kan delvis grunda sig i ett förtroende som Aibileen och 

miss Skeeter byggt upp, men det skulle också kunna grunda sig i det faktum att Aibileen är 

den som hjälper miss Skeeter. Hon skulle inte lyckas skriva hushållsspalten om det inte vore 

för Aibileen. Ur ett maktperspektiv är situationen därmed unik gentemot vad de egentligen är 

vana vid. Men Aibileen tillägger efter att hon sett miss Skeeters obekväma reaktion: 

 
”Var snäll och berätta inte det här för nån”, säger hon i mjukare ton, ”det här att han ville skriva om sin 

vita chef.” Hon biter sig i läppen och det slår mig att hon fortfarande är rädd för hans skull. Trots att han 

är död finns instinkten att vara rädd å sin sons vägnar fortfarande kvar (Stockett 2009, s. 95).  

 

I utdraget visas dock vad som väger tyngst utifrån ett maktperspektiv vilket är det faktum att 

Aibileen är färgad och miss Skeeter vit.  

 

Miss Skeeter 
Som nämnt är miss Skeeter nyutexaminerad från college och har precis flyttat tillbaka till sitt 

föräldrahem i Jackson i brist på arbete. Sedan hon kommit hem har hon börjat lägga märke till 

saker hon tidigare inte gjort eller varit förskonad ifrån. Det har nämligen gått upp för henne att 

hennes väninnor behandlar färgade hushållerskor på ett nedvärderande sätt, ett sätt hon 

uttryckligen inte tycker är okej (Stockett 2009, s. 15). Medan hennes väninnor är gifta, bor i 

hus och har barn, befinner hon sig i jakten på sitt drömyrke. I denna frustration och de 

orättvisor hon nyligen börjat lägga märke till, får hon en idé som hon vet är tabubelagd och 

som skulle väcka starka reaktioner hos hennes väninnor. Redaktionschefen för ett stort 

bokförlag, Elaine Stein, nappar på idén att intervjua färgade hembiträden om hur det är att 

arbeta hos vita. Miss Skeeter börjar direkt att arbeta på sin nya idé, som ska visa sig vara 

svårare än hon trott. (Stockett 2009, s. 116ff). Dessutom befinner sig miss Skeeter i en kontext 

där det i många fall anses onödigt och opassande för en kvinna att arbeta.  
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”I fyra år går min dotter på collage och vad kommer hon hem med?” frågar mamma. 

”Ett examensbevis.” 

”En snygg liten papperslapp”, säger mamma. 

”Jag har ju sagt att jag inte träffade någon som jag ville gifta mig med.”(Stockett 2009, s. 63). 

 

Det framkommer tydligt att miss Skeeters mor är angelägen om att hennes dotter måste gifta 

sig och att hon anser att hennes tid på college var bortslösad tid. I utdraget nedan förstärks den 

roll hon har som kvinna, vilket är att gifta sig till varje pris.  Här syns också en rådande 

utseendefixering. Miss Skeeters mor påtalar flera gånger, liksom miss Skeeter själv, att hon 

inte har det utseende som krävs för att hitta en man att gifta sig med. Hon har alltså inte bara 

kravet att gifta sig, utan också kravet att se bra ut.  

 
Hon bestämde sig för att det bara fanns en sak att göra i ett fall som mitt. Mrs Charlotte Phelans Guide till 

att hitta en äkta man. regel nummer ett: En söt, liten nätt flicka bör understryka detta med makeup och 

god hållning. En lång ful flicka med ett sparkapital. Jag var över en och åttio lång men jag ägde 

tjugofemtusen bomullsdollar, och om skönheten i detta inte var uppenbar för en man så var han vid Gud 

inte klyftig nog för att få bli medlem av familjen (Stockett 2009, s. 66).  

 

Skeeter har en viktig roll i boken, eftersom det är hon som driver igång projektet med att 

intervjua hembiträdena. Dock har hon det svårt att vinna hembiträdenas förtroende och få dem 

att ställa upp på intervjuer (Stockett 2009, s. 113). Bokens tredje stora karaktär är Minny. Hon 

lät sig inte övertalas lätt och i det första mötet mellan miss Skeeter och Minny kommer 

Minnys oro fram: 

 
”Vad får er att tro att färgade behöver er hjälp?” Minny reser sig och stolen skrapar. ”Varför bryr ni er ens 

om det här? Ni är ju vit.” Jag ser på Aibileen. Ingen färgad har talat till mig på det sättet förut. (Stockett 

2009, s. 176).  

 

Fortsättningsvis: 

 
”Vet ni vad som kommer att hända om dom kommer på oss? Glöm den gången då jag råkade använda fel 

provrum på Mcraes damkläder. Den här gången kommer dom att rikta gevär mot mitt hus” (Stockett 

2009, s. 176f.). 

 

Det som gör att hembiträdena inte vill ställa upp på intervjuer beror alltså på att miss Skeeter 

är vit, plus att de riskerar sina liv. Det finns alltså en rädsla hos de färgade för att berätta sina 
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historier om det förtryck de upplever. I situationen befinner de sig hemma hos Aibileen och 

det kan tänkas påverka Minnys rätt att ifrågasätta miss Skeeter. Visserligen är Minny 

frispråkig i sin karaktär och håller sig oftast inte till de regler som anses lämpliga i mötet 

mellan vita och svarta. Men nu befinner sig miss Skeeter i de färgades område, och det är 

tydligt att dessa regler inte nödvändigtvis behöver gälla här. Miss Skeeter poängterar att ingen 

färgad tilltalat henne på ett sådant sätt tidigare. Hon blir alltså själv förvånad och är därmed 

också väl medveten om ovanligheten i att en färgad ryter ifrån till en vit.  

 

Miss Skeeter blir bara mer och mer beslutsam om att färdigställa projektet och få tag på 

färgade hushållerskor. Allteftersom förändras miss Skeeter allt mer och börjar reflektera över 

de färgades tillvaro och hur det är att arbeta som hushållerska.  

 
Det får mig att undra hur många vita kvinnors frukostar hon har ingraverade i hjärnan. Jag undrar hur det 

skulle kännas att tillbringa hela sitt liv med att försöka komma ihåg andra människors preferenser vad 

gäller smör på brödet och styvstärkning och lakansbyten.  

Hon ställer ned kaffekoppen framför mig. Hon räcker mig den inte. Aibileen har berättat för mig att det 

får man inte göra för då kan händerna råka vidröra varandra. Jag kommer inte ihåg hur Constantine gjorde 

(Stockett 2009, s. 263). 

 

Utdraget är taget från när miss Skeeter fått sin frukost serverad av sin egen hemhjälp 

Pascagoula. Hon försöker sätta sig in i hur det skulle vara att arbeta som hushållerska. Som 

redan framkommit har miss Skeeters familj det gott ställt, hon skulle aldrig behöva arbeta som 

hushållerska. I utdraget finns det en förundran, en solidaritet, för det arbete som de utför och 

allt de behöver kunna för att utföra arbetet korrekt. Hon har sedan intervjuer med Aibileen 

också blivit medveten om sin egen ställning på ett klassmässigt plan, exempelvis att 

hushållerskans hand inte får vidröra hennes. Utdraget är effektivt eftersom det visar att ju mer 

miss Skeeter blir medveten om de färgade hushållerskornas situation desto mer medveten blir 

hon om sin egen och hennes egen passiva delaktighet i att leva efter dessa normer. Hon är 

med och ser till att upprätthålla dessa normer genom att inte ifrågasätta dem.(Stockett 2009, s. 

263f). 

 

Miss Skeeters personliga förändring gör att hon tillslut agerar emot sina väninnor. Miss Hilly, 

som alltså har en särskilt hög social ställning bland de vita överklass kvinnorna i Jackson, är 

pådrivande i frågan om separata toaletter för färgade och vita. Tidigt i boken vill miss Hilly 

publicera ett uppror i Jackson Journal om det och ber miss Skeeter att ordna det. Miss Skeeter 
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publicerar tillslut uppropet men med en liten medveten feltryckning som säger att folk som 

har gamla toaletter till övers kan lämna av dem hemma hos miss Hilly och hennes familj. Sagt 

och gjort fylls deras trädgård med gamla toaletter. Detta gör Hilly ursinnig på miss Skeeter 

vilket hon får betala ett högt pris för (Stockett 2009, s. 307ff). Denna händelse är viktig i 

boken, eftersom den förändrar miss Skeeters sociala plats bland hennes väninnor. 

 
Mamma vet fortfarande inte om att jag har blivit utsparkad ur bridgeklubben eller att Patsy Joiner har 

skaffat sig en ny tennispartner. Jag blir inte bjuden på cocktailpartyn eller mottagningar för att fira 

nyfödda barn längre, inte på några tillställningar där Hilly är med (Stockett 2009, s. 367).  

 

Hon blir socialt utfryst. Att miss Skeeter inte talat om det för sin mor tyder på en dålig 

relation, men också på att en hög social ställning värderas högt i de kretsar som miss Skeeter 

och hennes familj rör sig i.  

 

Ytterligare en viktig del i miss Skeeters förändring och växande insikt om de komplexa 

orättvisor som råder mellan färgade och vita är när hon får reda på orsaken till varför hennes 

familjs tidigare hushållerska, Constantine, slutat. Miss Skeeter berättar tidigt i boken om den 

kvinna som uppfostrat henne och som hon sett som sin egen mor. Precis innan hon skulle åka 

hem hade Constantine skrivit till miss Skeeter att hon hade en överraskning, när hon skulle 

komma hem från collage (Stockett 2009, s. 68-77). Överraskningen var att miss Skeeter skulle 

få träffa hennes dotter, som vuxit upp på barnhem i Chicago. Det är dels orsaken till att 

Constantine valt att skicka bort sin dotter från Jackson, som påverkar miss Skeeter men också 

anledningen till att hon fått sluta. Sent i boken får miss Skeeter reda på vad som hänt av 

Aibileen: 

 
”Varför skickade hon inte barnet till sin syster? Eller någon annan släkting?” 

”Hennes syster…hon klarade det inte, helt enkelt. Att vara neger med vit hud…i Missisippi…då hör man inte 

hemma någonstans. Men det var inte bara svårt för flickan. Det var svårt för Constantine. Hon…folk glodde på 

henne. Vita människor hejdade henne och frågade misstänksamt varför hon kånkade omkring på ett vitt barn 

(Stockett 2009, s. 382).  

 

Constantines dotter var alltså vit till hudfärgen, kanske för att Constantines egen far hade varit 

en vit man (Stockett 2009, s. 74). Det visar på hur komplexa normerna är för etnicitet i 

Jackson, så komplexa att det är omöjligt för en färgad mor att ta hand om sitt eget barn bara 

för att barnet fått en annan hudfärg på grund av arvsanlag. En hudfärg som är överlägsen 
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gentemot andra hudfärger. Situationen är helt enkelt ohanterlig i en sådan miljö eftersom den 

rådande rasbiologin inte sträcker sig så långt. Hur ska de vita behandla det vita barnet? Hur 

ska de färgade se på barnet? Och hur ska barnet hitta en fungerande plats i samhället?. 

Fortsättningsvis får miss Skeeter veta att Constantines dotter hade varit hemma hos hennes 

familj när hennes mor hade bjudning med ett par väninnor. Constantines dotter hade 

gladeligen börjat tala med dem som jämlikar vilket förargade miss Skeeters mor: 
 

Med sedan började hon prata med Phoebe Miller som är ordförande för sydstatssektionen och jag drog in 

henne i köket och sa: Du kan inte stanna här, Lulabelle, du måste gå nu. Och hon såg högdraget på mig 

och sa: Jaså, ni släpper inte in negrer i ert vardagsrum om vi inte är där för att städa? (Stockett 2009, s. 

387). 

 

Därefter slutar bråket med att miss Skeeters mor ställt sådana höga krav på Constantine 

angående hennes relation till sin egen dotter att Constantine valde att lämna sitt arbete 

(Stockett 2009, s. 386ff). Just detta utdrag berättas av miss Skeeters egen mor och hon får 

därmed bekräftat att hennes mor ser på de färgade som alla andra vita i området. Hennes mor 

fortsätter med: 

 
”…Du idoliserar Constantine för mycket. Det har du alltid gjort.” Hon pekar på mig. ”De är inte som 

vanliga människor (Stockett 2009, s. 388).  

Minny 
Minny är som nämnt också en utav de färgade hushållerskorna som man får följa i boken. 

Hon är Aibileens närmsta vän och har under en längre tid varit hushållerska hos miss Hillys 

mor miss Walter (Stockett 2009, s. 13). Som nämnt håller sig inte alltid Minny till de normer 

som är passande för en färgad kvinna. Hon säger ofta emot. Aibileen berättar: 

 
”Vänta lite”, säger Minny. Jag hör gamla miss Walter prata och Minny svarar: ”Vad tror ni att jag är? Jag är 

ingen chaufför. Jag tänker inte köra er till nån countryklubb i det här regnet.”  

Förutom att stjäla är det värsta man kan göra som hembiträde att vara uppkäftig. (Stockett 2009, s. 24) 

 

Utdraget säger dock något om miss Walters och Minnys relation till varandra. Uppenbarligen 

är miss Walter van vid Minnys attityd. Efter att miss Hilly tvingar miss Walter att bosätta sig 

på ett ålderdomshem erbjuds Minny att komma och jobba hos miss Hilly, något som Minny 

för allt i livet inte vill. Det ska sedan visa sig bli svårt för Minny att skaffa jobb eftersom miss 

Hilly anklagar henne för att vara tjuv.  
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”Hon säger till varenda människa i hela stan att jag stjäl! Det är därför jag inte kan få nåt jobb! Den jävla häxan 

har gjort mig till Hinds Countrys uppkäftigaste kriminella” (Stockett 2009, s. 28). 

 

Återigen berättas detta av Aibileen. Utdraget visar den makt som de vita överklasskvinnorna 

har över de färgade hushållerskorna. Eftersom Minny tackade nej till att arbeta för miss Hilly, 

har hon nu spridit detta rykte, vilket visar på att det var oerhört oförskämt av Minny att tacka 

nej. Men Minny får jobb tillslut, hos miss Celia, som är socialt utstött av de andra vita 

kvinnorna. Minnys arbete hos miss Celia blir minst sagt speciellt och Minny lär sig att alla 

vita kvinnor inte är som miss Hilly.  

 
Hon blinkar en aning. ”Så du…du tar det?” 

”Varför tror ni att jag har kört hela vägen ut hit i obygden…för att göra av med bensin?” Jag kniper igen 

munnen. Förstör inte det här nu, hon erbjuder dig ju ett ji-o-be-be. ”Jag börjar gärna jobba hos er, miss Celia” 

Hon skrattar och den tokiga mänskan gör en ansats till att krama om mig men jag tar ett steg tillbaka för att tala 

om att sådant gör jag inte (Stockett 2009, s. 43). 

 

I utdraget kommer både Minnys opassande personlighet fram, men också en oskriven regel 

som finns mellan vita och färgade. Miss Celia försöker krama Minny, vilket hon vet är 

olämpligt. Minny har påverkats så pass mycket av normerna kring etnicitet att hon är med och 

upprätthåller dem. Hennes agerande visar också på att de färgade har regler för hur de vita bör 

uppföra sig. Men det finns en hake med att arbeta hos miss Celia vilket är att hon inte vill att 

hennes man Johnny ska få veta att hon har anställt en hemhjälp. Hon vill nämligen ge sken av 

att hon klarar av hushållet själv. Detta är ett stort problem för Minny, eftersom hon fruktar för 

sitt liv. Hon är nämligen rädd att Johnny ska komma på henne medan hon jobbar och undra 

varför en färgad kvinna befinner sig i hans hus. För det första anser Minny att hon har 

skyldighet att själv berätta för Johnny oavsett vad Celia tycker, och för det andra tror hon att 

det skulle göra honom så arg att han dödar henne. Här synliggörs en hierarkisk ordning där 

Johnny står över Celia. Och dessutom att en vit man kan och nästintill har rätten till att döda 

en färgad om denne befinner sig olovligt i hans hus (Stockett 2009, s. 44ff). Men en dag sker 

det som Minny fruktat, Johnny kommer på Minny med att arbeta i deras hus: 

 
Långsamt går jag baklänges tills jag stöter i byrån med baken. Han står i dörröppningen och plirar 

misstänksamt mot mig. Mycket långsamt vänder jag blicken mot yxan i hans hand. Gode Gud. Jag kan 

inte smita in i badrummet för han står alldeles för nära och kan lätt följa efter. Jag kan inte smita förbi om 
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jag inte knuffar till han, och han har en yxa i handen. Det dunkar i huvudet på mig. Jag är panikslagen. 

Inträngd i ett hörn. Fast (Stockett 2009, s. 149).  

 

Minny fruktar för sitt liv. Hon vet att det är olämpligt att hon tackade ja till jobbet under de 

premisserna att inte Johnny fick reda på det, han som står högst upp i hierarkin. Rädslan 

grundar sig på det faktum att Minny är en färgad hushållerska och dessutom kvinna. Hon har 

inte någon makt att sätta sig upp mot Johnny som vit man, tillhörande överklassen och 

dessutom indirekt hennes arbetsgivare utan att han vet om det. Situationen är oerhört komplex 

men det ska visa sig att Johnny är tacksam över Minnys arbete och vill ha henne kvar(Stockett 

2009, s. 149ff). Utdraget har också en speciell effekt som är återkommande i boken när 

läsaren får följa Minnys perspektiv. Minny använder oftast talspråk i sina tankar och det finns 

grammatiska felaktigheter. I inlägget står det ”…om jag inte knuffar till han…”(Stockett 2009 

s. 149). Den korrekta böjningen i sammanhanget vore honom. Denna narrativa teknik gör att 

Minny framställs som en aning obildad. Det kan tänkas att hon fick börja arbeta i tidig ålder. 

Exempelvis berättar Aibileen att hon fick sluta skolan när hon gick i sjunde klass (Stockett 

2009, s. 29f.).   

 

I utdraget nedan förstärks bilden av miss Celia som normbrytare. Att Celia skiljer sig åt i sina 

värderingar kan dock spela en stor roll för att Minny senare väljer att låta sig intervjuas av 

miss Skeeter. Minny som är så misstänksam mot vita människor får genom miss Celia se en 

annan bild.  

 
Varenda vit kvinna som jag nånsin arbetat hos har ätit i matsalen så långt bort från den färgade hjälpen som 

möjligt. Och det passade mig bra.  

”Men varför? Jag vill inte sitta därinne och äta alldeles ensam när jag kan sitta i köket och äta med dig”, sa miss 

Celia. Jag försökte inte ens förklara det för henne. Det finns så mycket som miss Celia helt enkelt är okunnig om. 

(Stockett 2009, s. 232f). 

 

Från utdraget att döma har antingen miss Celia inte haft hemhjälp tidigare och vuxit upp i en 

annan klasstillhörighet, eller så kommer hon från ett ställe där regler mellan färgade och vita 

inte existerar. Men det finns ett ögonblick i relationen mellan Minny och miss Celia som 

verkligen förändrar Minnys misstänksamma inställning mot miss Celia. En dag försöker en 

man ta sig in i huset till miss Celia och Minny. Minny, som för tillfället är skadad på grund av 

misshandel, börjar slåss med mannen för att skydda sig själv och miss Celia. Hon slås dock 

själv ned till marken men då kommer miss Celia till undsättning. Istället för att låsa in sig i 
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huset, springer hon fram och lyckas slå ned mannen. Detta ögonblick är överväldigande för 

Minny: 

 
”Herregud, ni…ni fick han…”, säger jag, men längst bak i skallen på mig hör jag en röst som frågar mig- 

lugnt som om vi satt och drack te härute: Händer det här verkligen? Klår en vit kvinna verkligen upp en 

vit man för att rädda mig (Stockett 2009, s. 329)?  

 

Minny hade alltså aldrig kunnat föreställa sig att en vit kvinna skulle komma till en färgads 

kvinnas försvar, som om hon vore mindre värd i deras ögon. Men som nämnt är miss Celia 

speciell i den meningen. Detta förändrar Minnys inställning till miss Celia vilket delvis ska 

ligga till grund för det erkännande hon ska göra för henne senare, ett erkännande om en 

händelse som har en betydande roll för boken.  

 

Som nämnt tackar Minny nej till att arbeta hos miss Hilly varför Hilly börjar sprida lögner om 

Minny. Minny som inte tar någon skit ger då igen. Hon bakar en kola-paj som hon serverar till 

miss Hilly när hon är på besök hemma hos miss Walter. Men hon serverar endast miss Hilly 

och vägrar att ge miss Walter en bit trots att hon vill. Miss Hilly som gladeligen ätit av pajen 

inklusive miss Walter inser att det är något som inte står rätt till. Därefter berättar Minny vad 

hon har för ingredienser i pajen. Efter en stunds tystnad börjar miss Walter skratta hysteriskt 

och säger: 

 
…´Jaha Hilly, du har nog fått vad du förtjänar. Och i ditt ställe skulle jag inte skvallra på Minny, för då blir du 

känd över hela stan som hon som åt två bitar av Minnys skit.´”(Stockett 2009, s. 361f.) 

 

Denna incident blir också en nyckel till den bok som miss Skeeter senare skriver. Tillslut får 

de ihop tillräckligt med många hushållerskor för att boken ska bli färdigställd. Men de är 

rädda för sina liv för vad som skulle hända om det kom ut att det handlade om Jackson. 

 
”Vet ni inte att vita män inte vet nåt bättre än att `skydda` dom vita kvinnorna i sin stad?” Det kryper i skinnet på 

mig. Jag är inte rädd för min egen skull, men för vad jag har gjort mot Aibileen och Minny. Mot Louvenia och 

Faye Bell och åtta kvinnor till (Stockett 2009, s. 391). 

 

Det är i dessa diskussioner som Minny kommer med förslaget att de ska ta med berättelsen 

om pajen, som en försäkran. De vet alla om att miss Hilly har den högsta sociala ställningen 

bland de vita kvinnorna i staden och att hon skulle gör allt för att inte bli förknippad med 

händelsen (Stockett 2009, s. 391f.). 
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Välgörenhetsfesten 
 Kapitel 25 berättas som nämnt inte från någon karaktär perspektiv. Välgörenhetsfesten är en 

fest som de vita kvinnorna i miss Hillys närmsta umgängeskrets arbetat för. Festen hålls varje 

år och är en utav årets höjdpunkter. Det är bara personer med pengar som kommer till festen, 

eftersom det kretsar kring att samla in pengar till välgörande ändamål. Detta års insamling går 

till Stackars Svältande Barnen i Afrika. Ett stort arbete utförs dock av hushållerskorna och 

andra färgade personer eftersom det är de som ställer ut bord, lagar mat och arbetar under 

kvällen medan Hilly och hennes väninnor står för själva planerandet av festen såsom tema, 

tal, mat, priser osv. Kapitlet börjar med att beskriva ankomsten av gästerna och kvinnornas 

klädval diskuteras utifrån normer. Exempel:  

 
Några kvinnor bär antingen djärvare, baraxlade aftonklänningar, men långa glacéhandskar garanterar att de inte 

blottar mer än några centimeter naken hud (Stockett 2009, s. 342).  

 

Någon som bär en klädsel som bryter mot normerna är miss Celia. 

 
I hotellobbyn verkar luften plötsligt stå still. Äkta män i färd med att dricka sin whisky hejdar sig mitt i en klunk 

när de får syn på den skära uppenbarelsen i dörren. Det tar någon sekund innan bilden går in. De stirrar men ser 

inte, inte än. Med allteftersom bilden blir verklig- äkta hud, äkta urringning, kanske inte riktigt så äkta blont hår- 

lyser ansiktena upp. De verkar alla tänka samma sak: Äntligen… Men när de sedan känner sina likaledes 

stirrande fruars naglar gräva sig in i armen på dem börjar de bistert rynka pannan (Stockett 2009, s. 342).  

 

Miss Celias klädval är således ytterligare normbrytande för det sammanhang hon befinner sig 

i. I detta sammanhang tycks det även vara kvinnorna och inte männen som avgör vad som är 

en lämplig klädsel. En viss svartsjuka från de andra kvinnorna uppstår när deras män ser miss 

Celia och en kvinna yttrar sig till sin man efter en kort dispyt angående hennes byst och 

urringning: 

 
”Jag vill att hon ska täcka. Den” (Stockett 2009, s. 343).  

 

Det faktum att Celia uppträder på ett sätt som anses opassande gör att miss Celia, trots at hon 

är gift med en respekterad man, förlorar status. De andra kvinnorna ser ned på henne. Vid 

något tillfälle får exempel Celia syn på miss Hilly: 

 
Hon ler, vinkar snabbt med försvinner när hon ser att Celia är påväg mot henne. (Stockett 2009, s. 344). 
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Som läsare anser jag att det är  omöjligt att inte känna empati med miss Celia som gör allt för 

att försöka bli vän med miss Hilly och de andra kvinnorna (Stockett 2009, s. 137f.). Det gör 

också att ett ännu större avstånd etableras mellan läsaren och miss Hilly och hennes väninnor. 

Det väcks en vrede för det utanförskap de utsätter miss Celia för men också för det förtryck 

som de färgade hushållerskorna tvingas stå ut med.  

 

Det framkommer tydligt att denna kväll är viktig för Hilly: ”Alla vet att det är Hillys kväll” 

(Stockett 2009, s. 341). Vid ett tillfälle framkommer  gästernas inställning gentemot regler 

mellan färgade och vita. Vilket är när Hilly säger:  

 
”Nej jag kandiderar inte tillsammans med honom. Men till de kongressledamöter som finns här ikväll vill jag 

säga att om inte ni ordnar upp det här med rasåtskilda skolor så tror jag att jag kommer och fixa det själv.” Mera 

skratt (Stockett 2009, s. 347). 

 

Det finns ett slags ironi i insamlingen till Stackars Svältande Barn i Afrika. De vill visa att de 

känner sympati med barnen och vill stötta dem, men samtidigt låter de färgade 

hushållerskorna och män slita med välgörenhetsfesten, samt att de ser ned på den färgade 

befolkningen i sina egna kvarter. De talar om segregerade skolor samtidigt som de vill stötta 

färgade i Afrika. Välgörenhetsfesten har således ett underliggande syfte. I fokus står ära och 

berömmelse till dem som varit med och anordnat festen. För Hillys del finns också ett 

politiskt syfte då hon i sitt tal nämner att hennes man ska ställa upp i valet som 

delstatssenator. Festen är till för kvinnorna att glänsa och visa vilka som befinner sig högst i 

stadens sociala spindelnät. Det är ett maktspel om vem som klär sig rätt, har en riktig äkta 

man och en roll som är betydande. Männen verkar inte nämnvärt intresserade av kvällen, utan 

beskrivs mer som ett viktigt sällskap till sina fruar (Stockett 2009, s. 341-354). Miss Skeeter 

påtalar vid ett tillfälle att hon inte gått på förra årets fest, eftersom hon inte hade en kavaljer 

att gå med (Stockett 2009, s. 160). Vid ett tillfälle nämns också att miss Celia skulle komma 

att bli det hetaste samtalsämnet efter festen, som om fokus ligger mer på skvaller än om det 

blev en lyckad kväll för insamlingen. 

Viktiga händelser  
Avslutningsvis ska några viktiga händelser nämnas i analysen. Det är händelser som sker i 

samhället och i landet varav några är historiska händelser som hänt i verkligheten. Den första 

händelse i boken som är värd att nämna är det faktum att Elaine Stein manar på Miss Skeeter 

att sammanställa arbetet. Hon ringer upp miss Skeeter efter att ha läst Aibileens berättelse och 
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samtidigt som hon gjort det har Martin Luther King utlyst en marsch till Washington och 

uppmanar alla färgade och vita att följa med. Ämnet är allra högst aktuellt och Stein 

godkänner miss Skeeters idé och vill fullfölja den (Stockett 2009, s. 171f). För läsaren är 

anknytningen till ett större perspektiv viktig. Den visar att det finns en värld utanför Jackson 

som också vill bekämpa orättvisorna som den färgade befolkningen tvingas stå ut med med.  

 

Det finns två andra viktiga händelser som väcker förargelse hos den färgade befolkningen, 

men som kan ha påverkat att tillräckligt många hushållerskor ville låta sig intervjuas för 

boken tillslut. Det första är en händelse när en färgad ung man vid namn Robert misshandlas 

av två vita män så illa att de gjorde honom blind. Anledningen var att han hade råkat använde 

fel toalett och gått på en toalett för vita (Stockett 2009, s. 111). Den andra händelsen är när en 

färgad man skjutits till döds utanför sitt eget hem framför sina barn av några medlemmar från 

Ku Klux Klan (2009, s. 210f.).  

 

Sedan följer en händelse längre fram i boken om en färgad hushållerska som satts i fängelse 

på grund av stöld. Hon medger också att hon stulit men orsaken till stölden är beklämmande. 

Som mor till två tvillingar vill hon kunna skicka iväg båda till college men har inte råd. 

Hennes arbetsgivare, miss Hilly, vägrade att ge henne ett lån så hon såg stöld som den enda 

utvägen. Denna händelse får en rad nya hembiträden att ställa upp på intervju.  

 

En intressant aspekt att ta upp är det faktum att det i bokens handling ges ut en bok som 

återger de färgade hembiträdenas berättelser om hur det är att arbeta hos vita och att syftet 

med denna bok faktiskt är detsamma som själva boken, Alltså Kathryn Stocketts bok. Det är 

ett intressant metamotiv som ger en djupare effekt och förstärker i sin tur bokens budskap. En 

sista händelse som är nämnvärd är att när miss Skeeters bok som fått namnet Niceville, släpps, 

är ämnet så hett att Stein fått ett känt tv-program att prata om boken. Efter att boken 

diskuterats i tv och antytt att den skulle ha med Jackson att göra blir boken en storsäljare. 

Hilly och alla hennes väninnor köper boken (Stockett 2009, s. 421ff). Alla dessa händelser är 

med och skapar det faktum att rasismen och den rådande rasbiologin är ett problem och hett 

ämne, inte bara i Jackson utan i hela landet. I ett större perspektiv målas bilden upp att de vita 

överklasskvinnorna i Jackson är bovarna, i dramat eftersom de har hela landet emot sig. Både 

den högt skattade Elaine Stein, som är kvinna och i chefsposition för ett förlag, tv-

programmet som hintar om att det måste vara i Jackson som bokens händelser utspelat sig och 

det faktum att Martin Luther King slåss för samma sak som hushållerskorna och miss Skeeter, 
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är med och skapar denna bild. Till läsaren är det tydligt vilka åsikter och värderingar som 

förespråkas.  

Författarens ord: För l ite,  för sent 

I slutet av boken säger författaren själv några ord och tankar om boken. Stockett berättar här 

om sin egen uppväxt i Mississippi. Hon berättar varmt om hennes familjs hemhjälp Demetrie, 

men hon nämner också de regler som fanns mellan färgade och vita. Hon förklarar för normen 

om det otänkbara, att vita och färgade skulle äta vid samma bord och många andra liknande 

regler. Hon beskriver dock hur hon jämt tyckte synd om de färgade när hon åkte igenom deras 

område, vilket hon idag generas av. Hon är alltså själv uppvuxen i Mississippi och har 

dessutom erfarenhet av att en färgad hushållerska ska ha arbetat i hennes familj. Att ha med 

ett sådant inslag skapar en otrolig trovärdighet, inte bara gällande reglerna mellan de färgade 

och vita, utan också för miljön och hela atmosfären som byggs upp i boken. Stockett berättar 

om den paradoxala känslan hon har inför Mississippi. Hon beskriver att medan media målar 

upp en negativ bild av staden i frågor som rör relationen mellan vita och färgade väcks en 

förargelse hos befolkningen med blandade känslor av skam och stolthet. När någon talar illa 

om staten går hon till dess försvar även om hon känner till statens mörka kapitel. Stockett 

beskriver hur svårt det var för henne att skriva boken, men att det underlättade att hon inte 

befann sig i sina hemtrakter när hon gjorde det. Hon problematiserar också det som hon fått 

kritik för. Hon känner nämligen att hon som vit kvinna har gjort övertramp på vissa regler. 

Hon ifrågasätter sig själv om hon har förmågan och ens behörighet att ge röst till färgade 

förtryckta kvinnor. Hon har trots allt bidragit till att upprätthålla normerna. Men hon är 

samtidigt rädd att hon sagt för lite, inte bara om ämnet beträffande förtryckta färgade 

hushållerskor i Mississippi, utan också för att hon uteslutit den kärlek som också fanns där. 

Men hon poängterar det som nämns i inledningen av studien, vilket är att även om hon aldrig 

kommer att veta exakt hur en färgad kvinna i Mississippi hade det är det livsviktigt för 

mänskligheten att i alla fall försöka förstå. Hon har rätt i det hon säger att det finns en 

problematik i det, och att denna existerar visar på att det fortfarande finns anspänningar i 

ämnet. Alltså att det råder skilda meningar för vem berättelserna tillhör. Det visar på att ett 

verk som Niceville är av vikt, för som Stockett själv säger är det viktigaste att försöka förstå.  

Sammanfattning analys 
Analysen av verket Niceville utifrån intersektionalitet har resulterat i flera slutsatser. 

Författaren har ett tydligt tema som omöjligen kan misstas, vilket är rasismen som den vita 

befolkningen utsätter den färgade för i Jackson Mississippi. Genom att läsaren får följa två 
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karaktärer, som själva är utsatta för förtrycket, och en karaktär, som vill bekämpa orättvisorna 

skapas en distans till dem som är förespråkare för rassegretionen. Som läsare är det lätt att 

förakta miss Hilly och hennes väninnor. Men genom att använda det metodologiska verktyget 

intersektionalitet visas också en annan sida av saken. Eftersom läsaren får miss Skeeters 

perspektiv, hon som själv varit en del av den värld som miss Hilly lever i, synliggörs även 

andra normer som talar om hur en vit kvinna i den övre klassen bör agera. Hon ska som 

nämnt inte bara tänka på sitt utseende och på att gifta sig. Hon får dessutom inte arbeta och 

måste se till att upprätthålla en perfekt bild för yttre beskådan. Hon ska helst ha en hög social 

ställning, vilket kräver tid och planering. Miss Skeeters mor har ett rasbiologiskt tänk 

gällande färgade och vita, något som miss Skeeter inte reflekterat nämnvärt över förrän hon 

kommit hem efter sina studier. Nu upptäcker som nämnt miss Skeeter att hennes väninnor 

tagit efter dessa tankar om ras. En reflektion av det kan vara att dessa kvinnor växer upp i en 

kontext med så pass hårdragna normer att de inte själva förstår vad det är de upprätthåller. Det 

visar också hur värderingar går i arv. Miss Skeeter som befunnit sig utanför kontexten när hon 

studerat på college har istället fått perspektiv på saken. Ytterligare perspektiv som kommit 

fram är de komplexa maktrelationerna. För det första finns maktrelationen mellan arbetare 

och arbetsgivare, färgad och vit men också mellan män och kvinnor. Men det har också visat 

sig att det spelar in var de befinner sig. En vit person i de färgades område är underlägsen de 

färgade.  

 

Analysen visar alltså komplexa maktrelationer som förekom i 1960-talets södern USA. På 

invanda beteenden såsom normer och värderingar är det svårt att säga ifrån och ändra på dem. 

Det finns flertalet faktorer som spelar in för att kunna förändra detta såsom kön, makt, klass 

och etnicitet. Klass kommer framförallt fram i den absurda vardagen som miss Skeeter och de 

andra vita kvinnorna måste förhålla sig till. Det visar på vikten av det materiella och vad det 

gör för den sociala ställningen. Men klass är något som inte endast kan köpas för pengar. Miss 

Celia som är socialt utfryst av de andra vita kvinnorna har tidigare tillhört en längre klass. 

Hon följer inte de normer och värderingar hon borde göra vilket delvis är en orsak till att hon 

stötts ut. Men framförallt har analysen som nämnt klargjort för det absurda rasbiologiska 

tänkandet, för den rasism som flertalet gånger resulterar i död. Att färgade misshandlas och 

dödas av vita grundar sig i småsaker som att de råkar gå på fel toalett, eller helt enkelt har fel 

hudfärg. Författarens budskap är tydligt och viktigt, vilket är att normer som upprätthåller en 

rasistisk agenda ska ifrågasättas. 
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Diskussion 

Demokratisk grundsyn i  Nicevi l le  

Studiens huvudsyfte är att undersöka hur det skönlitterära verket Niceville skulle kunna 

fungera i undervisningen i syftet att uppfylla den svenska gymnasieskolans uppdrag att 

förmedla en demokratisk grundsyn. Som nämnt är ett tydligt tema i Niceville det förtryck som 

de vita utsätter de färgade för vilket grundar sig i en syn på rasers olika värden då den vita 

rasen anses överlägsen den färgade. Genom narrativa tekniker skapar författaren en förståelse 

att detta förtryck är absurt felaktigt. Genom karaktärerna, vars perspektiv som läsaren följa, 

visar författaren hur det är att uppleva rasism pågrund av exempel sin hudfärg. Minny och 

Aibileen lever i en tillvaro där de alltid behöver anpassa sig för att inte råka illa ut och det 

finns en konstant rädsla för vad de vita personerna i deras omgivning kan utsätta dem för. 

Hilly och hennes väninnor får exemplifiera de åsikter som går emot ett demokratiskt 

förhållningssätt, de visar på åsikter där alla människor inte är lika mycket värda. Deras 

agerande får stå för de konsekvenser som kan ske på grund av oönskade värderingar, 

nämligen vad som händer när människor ser andra människor som mindre värda. Verket ger 

således en förståelse för den makt som normer och värderingar har i samhället och att det 

finns värderingar som riskerar att orsaka skada.  

 

Verket har således ett tydligt tema vilket grundar sig i ett demokratiskt förhållningssätt. 

Boken ger en förståelse för värdet av att ha förståelse för andra människor och för alla 

människors lika rättigheter vilket liknar det resonemang som Nussbaum för om narrative 

imagination (Nussbaum 1998, s. 85ff.). Boken skildrar ett samhälle där inte jämlikhet och alla 

människors lika värde inte existerar, det överensstämmer inte med en demokratisk grundsyn. 

Författaren har för avsikt att påvisa just detta i hopp om att sådana orättvisor inte får 

förekomma. Som nämnt står det i Lgy 11 att eleverna ska förstå konsekvenserna av ett 

handlande som inte är demokratiskt. Vilket innebär att det kan vara av värde att beröra boken 

eftersom den öppnar upp för denna möjlighet (Skolverket 2011, s. 12). Men temat visar sig 

inte endast i rasismen mellan färgade och vita utan den visar sig i flera lager. Den visar sig 

också i kvinnans roll och ställning, i de förväntningar hon har på sig och de valmöjligheter 

som är hennes. Hon ska gifta sig och inte arbeta för att skaffa sig en karriär. Hon ska vara och 

agera på ett visst sätt. Kvinnan påverkas av invanda normer som upprätthålls från generation 

till generation. I sin brist på kunskap inser hon inte vilka problem som finns i dessa normer 

och värderingar. Det är miss Skeeters karaktär som står för denna del i boken. Genom hennes 
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perspektiv får läsaren erfara för de konsekvenser ett felaktigt maktutövande kan ha på 

människor. Miss Skeeter är dock stark och har lyckats följa sin dröm. Hon förändras också 

allt mer genom romanens gång och blir alltmer förstående och medveten om de färgades 

hushållerskornas situation. Analysen visar således på att boken förmedlar orsaken till att 

människor förtrycker varandra och har svårt att känna empati gentemot andra människor, 

vilket är bristen på kunskap. Genom kunskap skapas förståelse som är en förutsättning för en 

demokratisk grundsyn.  

 

Analysen visar att verket Niceville har som budskap att förmedla vikten av människors lika 

värde och förståelse för varandra. Den visar att en demokratisk grundsyn är att förespråka för 

att motverka orättvisor i samhället. Därmed kan verket anses vara lämpligt att använda i 

skolan för att förmedla de demokratiska värderingarna. I studien används teorin 

intersektionalitet för att fördjupa analysen. Genom teorin synliggörs teman som annars kunde 

gått läsaren förbi. Den visar också flertalet gånger på vilka faktorer som påverkar den 

hierarkiska ordningen bland karaktärerna. Exempel hjälpte teorin att förstå den hierarkiska 

ordningen mellan män och kvinnor. De vita överklasskvinnorna stod exempelvis över de 

färgade kvinnorna men också den vita underklass kvinnan. Miss Celia behandlas exempelvis 

sämre eftersom hon från början tillhört underklassen. Den färgade kvinnan är den allra längst 

stående i den hierarkiska ordningen. Hon står under sin man, de vita kvinnorna oavsett klass 

och framförallt den vita mannen som exemplifieras genom Minnys rädsla för Johnny. 

Förståelsen om hur den rådande maktordningen målas upp i boken hade naturligtvis gått att 

diskutera utan att nämna intersektionalitet men genom teorin så kan de olika faktorerna som 

kön, ras etc. sättas i relation till varandra. Vilket tydliggör det komplexa norm- och 

maktsystem som karaktärerna i boken förhåller sig till. Genom teorin kom tydliga normer och 

värderingar fram, vilka återigen inte överensstämmer med en demokratisk grundsyn. 

Slutsatsen av det är att Niceville förmedlar en bild av hur normer påverka människor och att 

de kan vara så starka att människan blir blind i sitt agerande gentemot andra människor. Det 

visar hur långt människor är beredda att gå för social acceptans att de omedvetet kan kringgå 

sin grundsyn. Exempelvis blir miss Skeeter inte varse om de färgade hushållerskornas 

situation förrän hon återvänder och börjar tala med dem. Hon inser att hon själv är med och 

ser till att normerna reproduceras. Miss Skeeters väninnor tror blint att det är för allas bästa att 

maktordningen är som den är. De intalar sig också genom att anordna välgörenhetsfesten att 

de tänker på andra människor. Niceville exemplifierar således inte bara för ett samhälle som 

inte vilar på en demokratisk grundsyn och konsekvenserna av det och den visar heller inte 



	

	 38	

bara på att människan måste kunna sätta sig in i och förstå andra människor utifrån deras 

perspektiv. Utan den visar också på att människan måste ifrågasätta sig själv, sin kontext och 

vad som påverka en i sitt agerande. Det räcker inte bara med att förstå demokratiska värden 

utan att man måste vara självreflekterande.  

 

Nicevi l le i  skolan 
Men hur ska man arbeta med verket i skolan för att lyckas förmedla en demokratisk grundsyn 

till eleverna? Som de empiriska studierna visar finns det vissa studier som tyder på att 

skönlitteratur utvecklar människans kognitiva förmågor och att känna empati och sympati för 

andra människor (Danell- Fender & Tamir 2018). Att skönlitteratur har den möjligheten 

grundar sig i teorier likt de som Martha C. Nussbaum och Christopher Bollas förespråkar. 

Läsaren erbjuds genom läsning att ta del av karaktärers livsvärldar. De får uppleva olika 

perspektiv genom olika karaktärer och övar därmed förmågan i att sätta sig in och förstå andra 

människor genom deras livsvärldar (Nussbaum 1998 & Visher Bruns 2011). Men som nämnt 

är det problematiskt att hävda att alla människor lyckas sätta sig in i karaktärernas perspektiv 

och empatisera samt sympatisera med dem. För en sådan sak krävs det bevisligen ett intresse 

från läsarens sida att överhuvudtaget vilja läsa, vilket är problematiskt. I ett skolsammanhang 

krävs det att läraren försöker väcka elevernas intresse för texter de ska läsa. Vad eleverna 

läser har visat sig också spela roll om syftet är att utveckla elevers empatiska förmåga för att i 

sin tur gynna en demokratisk grundsyn, det innebär alltså att eleverna inte fritt kan välja texter 

själv efter intresse. I Eva Maria Koopmans (2015, s. 75) studie framkommer det att 

litteraturens tema spelar in i en sådan diskussion. Olika teman kommer att öva elevers 

empatiska förmåga i olika grad. Vissa motiv kommer vara för svåra för eleverna att förstå 

eftersom det kan krävas en egen erfarenhet av ämnet för att de ska få en förståelse och att 

empatiska känslor ska väckas. I Nicevilles fall är det högst troligt att eleverna kan förstå sig på 

rasism men det finns en problematik i bokens andra motiv där temat förmedlas. Det är inte 

säkert att alla elever kan förstå den komplexa situation som även miss Leefolt eller miss Hilly 

befinner sig i. De kan ha svårt att förstå att det är upprätthållandet av normer och krav som är 

grunden till att de agerar och tycker som de gör. Däremot skulle läraren kunna koppla det till 

olika gruppers normer, eleverna tillhör säkerligen olika grupper. Genom att låta eleverna 

diskutera de normer som finns i de grupper som de rör sig i kan de få en förståelse för roller 

och grupptryck. Kanske kan de förstå att de drivs av olika påtryckningar från sin omgivning. I 

samhällets syn ska de vara på ett sätt, i föräldrarnas syn på ett annat sätt och i vänners syn på 
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ytterligare ett sätt. Det kan ge dem en förståelse för hur förväntningar påverkar människan i 

sitt agerande.  

 

Som Svend Skriver poängterar är det viktigt att förbereda eleverna för läsningen vilket skulle 

kunna fungera som en intresseväckare (Skriver 2010). I en vanlig klass är det förståeligt att 

det är svårt att hitta en bok som tilltalar alla. Men genom att introducera boken och dess 

teman kan man som lärare väcka intresse. Men som Caroline Graeske (2015) och Nussbaum 

(1998) sedan poängterar kommer de behöva guidning i sin läsning. Genom samtal med 

varandra ges eleverna tillfälle att sätta ord på sina reflektioner men också att höra andras 

reflektioner. Läraren bör finnas med för att eleverna ska ställa rätt frågor till texten. Vilket för 

dem in på att läsa texten kritiskt och genom en sådan läsning kommer de dels få syn på 

textens narrativa tekniker för att förmedla vissa budskap men de kommer också att kunna se 

olika teman och motiv som tillsammans skapar bokens budskap (Nussbaum 1998). De 

kommer kunna förstå hur och varför de eventuellt påverkas av texten. Och därmed förstå hur 

och varför människor påverkas i samhället av exempelvis normer.  Genom en sådan läsning 

av Niceville kommer eleverna att kunna se för de motiv som kan tänkas vara svårare för dem 

att förstå. Enligt Nussbaum (1998) skapar kritisk läsning grundläggande förutsättningar för att 

utveckla narrative imagination. Men återigen är det problematiskt att ta för givet att alla 

elever kommer lyckas med en sådan läsning. Det kan vara svårt för läraren att försäkra sig om 

att alla elever hänger med i läsningen. Om de inte gör det kommer inte läraren med säkerhet 

att kunna anta att en demokratisk grundsyn har förmedlats.  

 

De empiriska studierna visar även på studier som gjorts där man endast använt sig av kortare 

texter för att undersöka om skönlitteratur kan utveckla empati och sympati (Danell- Fender & 

Tamir 2018). Eftersom resultaten visar att skönlitteratur under rätt omständigheter kan bidra 

med en sådan utveckling skulle en bok också kunna användas. I en bok kommer eleverna 

under en längre tid att bekanta sig med bokens karaktärer vilket kan tänkas skapa en större 

förståelse för dem. Genom rätt sort didaktisk vägledning finns det förutsättningar för att 

Niceville skulle kunna användas i undervisningen för att förmedla en demokratisk grundsyn. 

Men det förutsätter alltså att läraren först funderar över litteratur med lämpliga teman och 

motiv som väcker diskussioner som gynnar syftet gällande den demokratiska grundsynen. 

Sedan är det alltså av vikt att läraren guidar eleverna i deras läsning för att de ska lyckas med 

en kritisk läsning. Det ska dock sägas att skönlitteratur endast i en viss mån kan bidra med 

det, det är farligt att anta att människor som läser mycket skönlitteratur skulle vara mer 
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medmänskliga och ha en större förmåga till att känna empati och sympati än de som inte läser 

lika mycket. Det finns flertalet faktorer som spelar in i människors förmåga att leva sig in i en 

annan människas perspektiv vilket inte kommer att tas upp i denna studie. Ytterligare en 

faktor som kan påverka huruvida en demokratisk grundsyn kan förmedlas eller inte till elever 

genom skönlitteratur är värderingar. Det vore intressant att göra studier på elever som från 

början har värderingar vilket strider mot demokratiska värderingar. Frågan är hur mycket 

värderingarna påverkar. Låt säga att en elev som tror på rasbiologi och att den ena rasen står 

över den andra. Kan ett verk som Niceville skapa empati eller kommer eleven snarare att 

sympatisera med, i detta fall, den vita överklassen. Det lämnas dock till vidare studier att 

undersöka.  
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