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Inledning
Min första tanke när jag såg omslaget till Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill (2005)

var att detta skulle vara en bok som, i realistisk anda, skulle spegla personer med utländsk

bakgrund som lever i Sverige och det utanförskap och vedermödor som de möter i sin vardag.

Jag trodde helt enkelt att boken skulle ge en inblick i en vardag som jag, en person med

svensk bakgrund, sällan möter. Förekomsten av en svordom i boktiteln väckte nog även

tanken om att detta också skulle vara en berättelse kantad av ilska och besvikelse, som med

mörka färger målar upp ett liv i samhällets periferi.

    Tydligen är jag inte ensam om att ha denna typ av förväntningar på de författare som

skildrar immigranters tillvaro. Lars Wendelius har bland annat studerat mottagandet av

immigrant- och minoritetsförfattare, utgivna år 1970-2000, hos recensenter i tidskrifter samt

dags- och kvällstidningar. Han konstaterar att immigrantförfattare ofta uppfattas ”som

rapportörer från en för de etniska svenskarna i allmänhet okänd verklighet” (2002:41). Han

menar vidare att recensenterna även har en tendens att, i sina reflektioner kring de recenserade

verken, lyfta fram det främmande, alltså det som visar på ett geografiskt eller kulturellt

avstånd. Således verkar det som att även recensenter förväntar sig att immigrantlitteratur ska

vara en autentisk skildring av en verklighet som skiljer sig från majoritetens upplevda

verklighet.

        I början av 2000-talet framträdde dock en ny generation av immigrantförfattare.

Gemensamt för dessa är, enligt Åsa Arping (2009:597), att de inte verkar ha som mål att göra

en realistisk skildring av tillvaron, utan deras berättelser intar ofta en kritisk hållning till det

omgivande samhällets fastslagna uppfattningar kring olika begrepp, som ”mångkultur” och

”förort”. Arping menar att dessa författare på olika sätt försöker omformulera och ifrågasätta

det skillnadstänkande som gör att ”invandraren” alltid ses som den Andre. Bland de författare

som Arping nämner i dessa sammanhang märks bland annat Alejandro Levia Wanger, Jonas

Hassem Kemiri och Marjaneh Bakhtiari. Magnus Dahlstedt (2006:8-9) menar dock att även

dessa författare möts med förväntan, från recensenters sida, om att det ska göra någon typ av

realistisk skildring, samt att de ska spegla en vardag som inte överensstämmer med gemene

mans erfarenheter.

   När jag tittat närmare på recensioner av Kalla det vad fan du vill har jag dock även funnit att

vissa recensenter vill se verket som en satirisk skildring. En av dessa är Björn Gunnarsson,

recensent på Göteborgsposten, som beskriver romanen som en ”cynisk samtidsatir”

(Gunnarsson, 2005). Även Borås Tidnings Gunilla Marklund är inne på samma spår och ser

verket som en ”vass satir över ett stycke svenskt samhälle av idag” (Marklund, 2005). Således
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verkar det som att mitt första intryck av Kalla det vad fan du vill, som en autentisk

verklighetsskildring, inte riktigt överensstämmer med vare sig den grupp av författare som

Bakhtiari räknas till eller vissa recensenters upplevelse av verket. Därmed finner jag även ett

intresse i att diskutera Kalla det vad fan du utifrån dessa karakteriseringar och sätta verket i

relation till det litteraturvetenskapliga begreppet ”satir”.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att analysera Kalla det vad fan du vill utifrån karakteristiska

särdrag för satir. Mina frågeställningar blir således:

Vad anses kännetecknande för satir?

Hur förhåller sig Bakhtiari till dessa kännetecken i Kalla det vad fan du vill? Går det att finna

överensstämmelser, men också avvikelser i Bakhtiaris framställningssätt i förhållande till det

som anses känneteckna satir?

Metod
Till att börja med har jag vid läsningen av Kalla det vad fan du vill försökt att finna det som

kan anses vara karakteristiskt för Bakhtiaris sätt att skriva. Detta har jag sedan satt i relation

till vad jag, i studier av litteraturvetenskaplig forskning, funnit som kännetecknande för satir

och ett satiriskt framställningssätt. Vilket i sin tur mynnar ut i en diskussion kring på vilket

sätt Bakhtiari i Kalla det vad fan du vill förhåller sig till dessa för satiren utmärkande

karaktärsdrag.

Tidigare forskning
Trots att Bakhtiaris författarskap är relativt ungt finns det ändå viss forskning kring det sedan

tidigare. I Anja Dahlstedts Annorlundahet som kapital - Kategorin invandrarförfattare och

annorlundahet på det litterära fältet belyses vilket mottagande fyra, så kallade,

invandrarförfattare, däribland Marjaneh Bakhtiari, har fått av svenska litteraturkritiker. Hon

konstaterar att dessa författare ofta ges positiv respons när deras verk kan sammankopplas

med någon typ av annorlundahet i förhållande till den upplevelsevärld som kritiker, läsare

eller författare, som inte räknas som invandrarförfattare, har. Det är också denna

annorlundahet som betonas i recensionerna (Dahlstedt, 2006:56). A. Dahlstedt menar också

att annorlundaheten i regel ses som något positivt i litterära kretsar (2006:60). Samtidigt ser

hon detta som problematiskt eftersom betoningen av annorlundahet leder till exotism och

därmed begränsas författarnas handlingsutrymme (Dahlstedt, 2006:64).
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Ett liknande förhållningssätt har Magnus Dahlstedt i sin artikel Kampen om språket –

förortspoesi och etnofetischism (2006) där han också undersöker mottagandet av fyra

invandrararförfattare, bland annat Bakhtiari. M. Dahlstedt konstaterar att både

litteraturkritiker och journalister gärna lyfter fram dessa författares ”annanhet”, men även att

deras verk antas bära på en ”äkthet” i sina skildringar. Dessa antaganden gör även att dessa

författare antas vara språkrör för alla som kategoriseras som invandrare (Dahlstedt, 2006:7-8).

I uppsatsen Vem vill ha mig som svensk? – en problematisering av begreppet

invandrarförfattare diskuterar Josefin Valham följderna av att använda sig av kategorierna

invandrarlitteratur/invandrarförfattare med hjälp av en analys av Bakhtiaris Kan du säga

schibbolet? och Theodor Kallifatides Utlänningar. Valham menar att begreppen

invandrarlitteratur/invandrarförfattare kan leda till en förenklad bild av de verk som relateras

till denna kategori. Dessa verk antas handla om etnicitet därför att författaren inte är etniskt

svensk, men samtidigt kan det vara så att de delar i verken som behandlar kvinnlighet eller

riktar kritik mot samhället är mer givande för läsaren än etnicitetdiskussionen (Valham,

2009:30). Vidare menar Valham även att det är svårt att hitta genomgående gemensamma

nämnare för vad som karakteriserar invandrarförfattare/invandrarlitteratur, vilket gör att hon

är mycket kritisk till att begreppen används överhuvudtaget (Valham, 2009:29).

   Therese Anderssons uppsats Kulturmöte och identitet – en textanalys av tre skönlitterära

texter undersöks hur individens identitet påverkas av kulturmöten. Denna problematik belyses

genom en textanalys av tre litterära verk, där ibland Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill.

Andersson menar att kulturmöten påverkar identiteten på många olika sätt, men även att den

identitet individen har styr hur individen hanterar kulturmötet. En viktig faktor i

sammanhanget är också omgivningens bemötande och uppfattning av individen (Andersson,

2007:32-34).

    Även Satu Gröndahl diskuterar identitetsbegreppet utifrån bland annat Bakhtiaris Kalla det

vad fan du vill i sin artikel Från Fångarnas kör till Svinalängorna – kvinnliga erfarenheter i

den interkulturella svenska litteraturen. Gröndahl fokuserar dock främst på hur de kvinnliga

karaktärerna i verken, utifrån kategorierna ras och etnicitet, försöker skapa, som Gröndahl

uttrycker det en ”intern självvald identitet” (Gröndahl, 2010:235). Karaktären Bahar i Kalla

det vad fan du vill understryker att hon tillhör flera olika kategorier och har en mångfasetterad

syn på sin identitet, vilket Gröndahl ser som ett exempel på en dekonstruktivistisk och

postmodern hållning (Gröndahl, 2010:239). Hon konstaterar dock att det inte går att finna

någon generell beskrivning av denna process i den litteratur hon studerar, men samtidigt är det
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uppenbart att omgivande sociala och kulturella strukturen har stor betydelse (Gröndahl,

2010:243-244).

    När det kommer till forskningen kring begreppet ”satir” har läsningen av Artur Pollards

bok Satire varit till stor hjälp i arbetet med denna uppsats. Vidare har jag även använt mig av

Ruben Quinteros antologi A companion to satire: ancient and modern samt Louise Vinges

artikel ”Satiren och eftervärlden” publicerad i tidskriften Tidsskrift för litteraturvetenskap.

Slutligen har även läsningen av olika artiklar i litteraturvetenskapliga uppslagsverk varit till

nytta i mina försök att bilda mig en uppfattning kring vad begreppet ”satir” innebär. Vad ovan

namngivna forskning kring satir innefattar får jag anledning att återkomma till längre fram i

denna uppsats.

Disposition
Jag inleder med en kortare presentation av Marjaneh Bakhtiari och hennes verk Kalla det vad

fan du vill. Sedan följer en genomgång av de karaktärsdrag för satir som jag tycker mig ha

kunnat skönja i tidigare forskning kring detta begrepp. Efter denna sammanställning följer

sedan en analys av Kalla det vad fan du vill där både överensstämmelser och avvikelser från

nämnda kännetecken för ett satirsikt framställningssätt diskuteras. I avsnittet Bahktiari och

satiren förs slutligen en avslutande diskussion kring de utmärkande drag jag funnit i min

analys av Kalla det vad fan du vill.

Marjaneh Bakhtiari
Marjaneh Bakhtiari föddes 1980 och är numera bosatt i Malmö (Ordfront förlag, 2011). Under

tiden hon studerade socialantropologi och journalistik började hon också skriva på sin

debutroman Kalla det vad fan du vill, som gavs ut 2005 och fick stor medial uppmärksamhet

(Svantesson, 2005). Hennes andra roman, Kan du säga schibbolet? utkom 2008 och även den

fick ett gott mottagande. Verket belönades med Skånebokhandlarnas författarpris 2008 och

var även nominerad till Sveriges radios romanpris samt tidningen VI:s litteraturpris. Bakhtiari

tilldelades även 2009 studieförbundet ABF:s litteraturstipendium (Ordfront förlag, 2011).

Sedan 2008 har Bakhtiari inte givit ut någon mer roman, men däremot skrivit noveller som

publicerats i tidsskrifter och tidningar (Hult, 2011, Bakhtiari, 2010). 2010 var hon nominerad

till Sveriges radios novellpris för novellen Farmor (Sveriges radio, 2011).

    I centrum för Kalla det vad fan du vill står familjen Irandoust, som består av pappa Amir,

mamma Panthea och barnen Shervin och Bahar. Men i verket får läsaren också möta andra

karaktärer i familjens närhet, som Bahars pojkvän Markus och dennes familj, grannar,

klasskamrater, lärare och kunder. Verket består inte av en sammanhängande berättelse, utan
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läsaren får sig istället ett antal vardagsscener till dels, där det gemensamma temat i regel är

hur olika individer hanterar det faktum att det bor i ett samhälle där olika kulturer möts. Det är

alltså kulturmöten av olika slag som skildras, och ofta de dråpligheter och missförstånd som

kan uppstå i dessa möten.

Satir
Enligt Harald Elovson (1971:121) härstammat ordet ”satir” från det fornlatinska ordet

”satura” som betyder en skål eller fat med frukter som offrades till gudarna. Under slutet av

andra århundradet kom begreppet främst att beteckna lyrik, inom romersk litteratur, skriven

på olika meter, som jamb, hexameter och distikon. Temat för denna lyrik var kritik och

förlöjliganden av vissa offentliga och privata förhållanden som av författaren ses som

missförhållanden. Termen har dock, genom århundradena givits en vidare innebörd och skulle

idag lämpligen definieras som:

[E]n estetisk karakteriserande beteckning för litterära verk inom olika genrer, som i kritiskt, ofta

också reformerande syfte, förlöjligar enskilda personer eller människotyper samt förhållanden och

händelser inom det offentliga livet och privatlivet (Elovson, 1971:121).

I denna definition går det att skönja att satir numera anses mer vara en ton eller

förhållningssätt, än en tydligt definierad genre med genomgående identifierbara konventioner.

Samtidigt tycker jag mig ändå kunna urskilja några gemensamma karaktärsdrag för satir i de

olika försök till definitioner av satir som jag funnit under uppsatsskrivandets gång. Nedan

ämnar jag belysa några av dessa karaktärsdrag.

   Satiren syftar, som citatet ovan visar, till att protestera mot olika företeelser i sin samtid,

men tydligheten i vad som åsyftas kan variera. Som citatet antyder kan satiren riktas mot

enskilda personer, och i dessa fall blir det ett tydligare samband med den reella verkligheten,

än i de fall då satiren riktar sig mot olika människotyper. Oavsett riktning har dock satiren en

kritisk hållning till det omgivande samhället och därmed går det även att tala om en

moraliserande eller värderingsförmedlande dimension av satiren (Cuddon, (1999:780). Ruben

Quintero (2007:4-5) menar att satirens främsta mål är att påverka läsaren och ge den nya

perspektiv på tillvaron. Genom förtal och förvridningar vill författaren få läsaren att aktivera

sitt kritiska förhållningssätt och därmed också få läsaren att agera och själv söka den sanna

bilden av tillvaron.  Quintero beskriver satirikern som samhällets vakthund och menar att dess

uppgift är att göra sin läsare uppmärksam på missförhållanden och brister i samhället. Arthur

Pollard (1970:21) tycks ha en liknande uppfattning och menar att när samhället förlorar det

rätta perspektivet på saker och ting är det satirikerns uppgift att korrigera detta beteende.
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Pollard (1970:3) menar också att den bästa satiren är den som bär på tydligt identifierbara

värderingar.

   Samtidigt gör dessa samhällskritiska inslag att satiren kan anses vara starkt samtidsbunden.

För att en läsare ska finna satiren måste den vara införstådd med den företeelse som

behandlas, annars finner den inte satiren vare sig intressant eller löjeväckande. När de faktiska

förhållandena inte är kända är det svårt att uppskatta förlöjligande och förvrängande av

desamma (Vinge, 1991:22).

    Satir har en nära relation till komik och ironi och vanligtvis ses båda dessa begrepp som en

del av satiren (Pollard 1970:5). Ironi utgår i regel från någon typ av tvetydighet eller

motsägelse. Detta kan ske på olika nivåer, som mellan det skrivna ordet och ordets innebörd

eller en karaktärs agerande och dess följder. Två grundläggande former av ironi är verbal ironi

och situationsironi eller beteendeironi. Med verbal ironin menas att författaren skriver en sak,

men kan antas mena något annat. Detta framträder ofta genom hyberboler eller litoteser, det

vill säga överdrifter och underdrifter. Situationsironi uppstår när en karaktär inte inser sina

egna tillkortakommanden eller motgångar i en viss situation. Detta kan exempelvis ske genom

att en karaktär hånar en annan karaktär för dess missöden, samtidigt som samma missöde

drabbar den förstnämnde (Cuddon, 1999:430).

   När det kommer till komiken anser Pollard (1970:21), likt många andra, att satirens främsta

väg för att förmedla sitt budskap är att få läsaren att skratta. Detta skratt kan antingen vara

hjärtligt eller hånfullt, men likväl ämnar satiren till att väcka denna munterhet hos läsaren

(Pollard, 1970:21). Pollard menar också att: ”This is the essence of successful satire – to get

your victims ‘hopping mad’ and your audience ‘laughing their heads off’” (Pollard, 1970:12).

I detta citat uppfattar jag att Pollard visar på att satiren bör bära på ett budskap som kan vara

tydligt framträdande för dem som satirens kritik riktar sig mot. Därmed kan satiren uppfattas

som skarp och avslöjande. Samtidigt bör den också vara roande och underhållande. Om någon

av dessa två parametrar fattas blir satiren ofullständig. Louise Vinge påstår att ”skratt uppstår

ur samförstånd och gemensamma associationer” (1991:22). Hon menar vidare att detta också

gör att vad som anses som komik förändras över tid. Vad som ansågs roligt för hundra år

sedan, väcker inte säkerligen samma munterhet idag.

     Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns både komik och ironi som inte är satir.

Komiken blir i dessa fall vänligare och mindre kategorisk, medan en ironi som går djupare än

satiren ofta tenderar att tappa perspektiv och bli dyster, melankolisk och till och med

hänsynslös (Pollard 1970:5).
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       Ett annat kännetecken för satir är att karaktärerna är typer eller karikatyrer. De förändras

och utvecklas inte under verkets gång utan förblir densamma som de var när berättelsen

började. Deras karaktärsdrag förnyas inte, utan snarare upprepas de. Detta har sin grund i att

karaktärerna är knutna till den satiriska intentionen som författaren har med sitt verk.

Karaktärerna är enbart till för att illustrera och framhäva det satiriska förhållningssättet

(Pollard, 1970:54). Därmed finns det heller inget intresse i att låta karaktärerna förändras, då

deras funktion redan är uppfylld i och med att de framhäver satiren.

Satir i Kalla det vad fan du vill

Karaktärerna
Karaktärerna i en satir utvecklas alltså inte under berättelsens lopp utan bibehåller de

karaktärsdrag som de har i berättelsens inledning. Följaktligen finner jag det motiverat att

diskutera karaktärerna i Kalla det vad fan du vill utifrån detta perspektiv. Innan jag gör det vill

jag dock närmare beskriva några av de karaktärer som finns i verket. Detta mot bakgrund av

att karaktärer i satirer, i regel, framställs som stereotyper eller karikatyrer av olika personer

eller människotyper. Därmed anser jag att det finns ett intresse i att försöka tydliggöra vilken

typ av människor som Bakhtiari gör en karikatyr utav genom sina karaktärer. Eftersom verket

innefattar ett relativt stort antal karaktärer ämnar jag inte att diskutera alla karaktärer, utan jag

har valt att koncentrera mig på de karaktärer som jag uppfattar som de mest centrala.

Amir
Amir, pappan i familjen Irandoust, värderar den persiska kulturen och dess historia högt. Hans

hjärta klappar några extra slag när han hör namn på välkända persiska poeter som Shenner do

Ferdosi och Omar Khayyam (Bakhtiari, 2005:149)1. Amir är stolt över sitt ursprung och vill

gärna att även omgivningen ska inse hur storslaget det persiska arvet är. Därför tar han alla

tillfällen han kan få för att dela med sig av sina kunskaper, men intresset för persisk kultur

och historia från omgivningens sida är, milt uttryck, vagt. Det beskrivs hur Amir ägnat timmar

åt att bläddra igenom sina barns historieböcker för att finna texter om persisk historia och

kultur, utan att finna en enda sådan text. Amir bestämmer sig dock för att råda bot på detta

och ta upp frågan med Shervins lärare Max under det årliga luciafirandet. Amir tar Max

avsides och försöker ihärdigt att övertyga honom om den persiska kulturens betydelse för

världshistorien, men misslyckas med att få dennes gehör (s.148-153). Amirs iver över att

1 Fortsättningsvis kommer referenser till den analyserade romanen enbart ske genom sidhänvisningar.
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berätta om persisk kultur och omgivningens ointresse för densamma märks även under den

period som han förestår en pizzeria.
Han läste sina dikter för dom som förstod. Hade snabbundervisning i kulturhistoria för
dom som inte visste bättre medan han knådade degen och lade på extra ost men ingen lök, eller vad
det nu var dom hade bett om när dom avbröt hans berättelser om det gamla imperiet som hade
sträckt sig ända till Grekland en gång i tiden. Oftast möttes han av en ointresserad och frånvarande
tystnad, följd av:
”Jasså! Det visste jag inte. Ingår läsk i priset?” (s.284).

Amir tar, som sagt, alla tillfällen som ges och tycks inte heller riktigt förstå omgivningens

svala intresse för persisk litteratur och historia.  Han är även oroad över att Shervin och Bahar

inte visar något större intresse för sitt persiska ursprung utan istället tycks söka sina förebilder

inom den afro-amerikanska kulturen. För Amir har berättelserna om framstående iranier varit

en självklar källa till inspiration och vägledning och han oroar sig över vilket arv som hans

barn ska föra vidare till sina barn, då Bahar och Shervin inte tycks dela pappans fascination

för den persiska kulturen (s. 151-152). Det är ganska uppenbart för läsaren att för Amir finns

en stor trygghet i det förgångna och i traditionen.

Panthea
Panthea, mamman i familjen Irandoust, tycker att Sverige är ett bra land att leva. Hon tilltalas

av ”[t]oleransen, lugnet, respekten för alla olika människor” och ser svenskar som ”snälla

människor” (s.69). Denna inställning gör också att Panthea gör allt för att omfamna och förstå

den svenska kulturen, som hon dessutom tror sig kunna systematisera och katalogisera. Hon

frågar kollegor, läser etnologisk litteratur och lyssnar på svensk musik som folkvisor och

Tomas Ledin (s.49, 281). Det beskrivs även hur hon, trots barnens protester, tar med familjen

till ett midsommarfirande för allmänheten, och hur Panthea och Amir entusiastiskt studerar

och fotograferar denna kulturföreteelse (s.30).  När det kommer till språket går Panthea

systematiskt igenom den svensk-persiska ordboken ord för ord och memorerar sedan varje ord

var för sig (s 49, 113). När hon tittar på svenska TV-program skriver hon ner en mängd ord

för att sedan söka upp dem i ordboken eller, om ordet saknas i ordboken, ber hon Bahar och

Shervin förklara istället (s. 48). Hon är övertygad om att bara hon hittar en formel för hur

svenska fungerar, så kommer hon att lära sig språket (s.113). Därför försöker hon få sina barn

att förklara olika språkfenomen, som exempelvis hur hon ska använda ordet ”tack”:
Tack, hur man säger tack? Man säger tack så klart. Jag måste gå nu.”
”Men när jag handlar något, ska jag bara säga tack?”
”Ja, eller ja tack. Det beror ju på vad dom frågar. Men sånt hör man. Jag har inte tid. Soroush
väntar på mig”. Men Panthea var inte redo att släppa frågan riktigt än.
”När säger man bara tack, och när säger man tack tack? Varför säger man tack tack? Man låter ju
som en klocka. Ticktacktacktackticktack!!!”



10

”Men ta det lugnt, mamma! Det räcker med att bara säga tack. Kolla, det är därför du aldrig lär dig
svenska. Du tänker för mycket.” (s. 39-40)

 Panthea är inte helt nöjd med Shervins förklaring utan ber även Bahar om hjälp, men inte

heller hon kan ge sin mamma en tydlig mall för hur man använder ordet ”tack” utan försöker

istället tona ner betydelsen av detta fenomen: ”Säg bara tack” (s.40). På liknande sätt vill

också Panthea förstå hur verbformen av adjektivet ”halt” är ”halka” och inte ”halta”, men inte

heller detta kan hennes barn förklara (s.112). Den systematik och logik som Panthea

efterfrågar, och som hon troligtvis är van vid från sin akademiska karriär inom fysik, tycks

inte gå att finna.

Bahar
Bahar vill gärna framföra sin åsikt kring saker och ting, även om hennes argument inte alltid

är särkilt välgrundade. Det är dock Bahars syn på saker och ting som gäller, vad övriga

personer tycker är inte lika intressant. De närmaste får snällt tiga och lyssna när Bahar

utrycker sina uppfattningar. Detta kanske tydligast exemplifieras när att hon skäller ut sin

pojkvän Markus sedan denne, inför mötet med familjen, läst in sig på persisk poesi därför att

han förstått att detta är ett av Amirs stora intressen:
”Nej, just de. Om du ska impa på nån så e de maj och inte mina föräldrar. De e för fan maj du e
tillsammans me ditt sär. Försökte du bli godkänd? Trodde du att vi e nån jävla stenåldersfamilj?”
”Kan jag få...?”
”Nej, det kan du inte. Jag e så jävla förbannad att det enda du kan göra e å dra åt helvete.”
Klick
”Hallå? Bahar? Hallå?...”  (s.67)

Bahar är temperamentsfull. Hon späder inte på orden, utan svordomarna och

förolämpningarna är frekventa. Hon avslutar dessutom samtalet med att lägga på telefonluren

i örat på Markus. Hon ger honom inga möjligheter att försvara sig och förklara varför han har

agerat som han gjort. I Bahars ögon är det hennes tolkning och uppfattning av situationen som

är den rätta.

Bahars vilja att ta ställning visas också i att hon ifrågasätter kategorier. Hon är en karaktär

som vill finna sin egen identitet och inte sammankopplas med de färdiga definitioner och

uppfattningar som omgivningen erbjuder. När hon intervjuas av en TV-reporter vägrar Bahar

identifiera sig med de av reportern föreslagna kategorierna ”nysvensk” eller

”världsmedborgrare” (s. 238). På samma sätt vill Bahar heller inte ses som en person som har

”dubbel kulturell identitet”, istället menar hon att:
Jag e inte schizofren. Asså jag har inte två identiteter. Visst, jag förstår iranier bättre än va du skulle
göra kanske. Och svenskar bättre än mina kusiner skulle. Men ja e fortfarande en person. Förstår du?
Asså, typ, kolla. Du e svensk. Du e tjej. Du en nåns dotter. Eller hur? En del saker kan du kanske
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bara snacka me tjejer om. Och en del saker kan du snacka me dina föräldrar om. Och sen e de saker
som du skulle kunna snacka me vem som helst om. Varför skulle de va ett problem om du känner
gemenskap me olika typer? Förstår du? Ingen kallar daj schizo för de! (s.239)

Detta citat menar jag visar på Bahars vilja att finna sin egen definition av sin identitet och inte

underordna sig de färdiga formuleringar som omgivningen har skapat. För Bahar finns ingen

”dubbel kulturell identitet”, hon är en sammanhållen person som kan känna samhörighet med

olika typer av människor. Bahars ambition att ifrågasätta kategorier kan även skönjas i en av

hennes motiveringar till att så småningom sluta leva som muslim, nämligen att hon har visat

att det är möjligt att bära slöja och ändå vara sig själv (s.291). Bahar anser sig alltså ha lyckats

med att utåt sett tillhöra en kategori, men ändå bibehålla sin individuella egenart, och därmed

anser hon även att hon ifrågasatt omgivningens uppfattning av kategorin ”muslim”. Bahar är

helt enkelt inte en karaktär som rättar in sig i ledet och sällar sig till den stora massan, utan

hon ska ifrågasätta och märkas.

Shervin
Karaktären Shervin står i förhållandevis skarp kontrast gentemot sin syster. Han är egentligen

mer intresserad av att umgås med sina vänner, smygröka på skolgårdar samt andra avskilda

platser och framhäva sin samhörighet med afroamerikansk kultur, än att fundera kring

integrationsfrågor och identitetsuppfattning. Tillsammans med sina vänner Soroush och

Cezar, tittar han på amerikanska filmer och lyssnar på amerikansk rapmusik (s.129, 206, 281).

     Vid ett tillfälle berättas det dock om att Shervin börjar fundera kring sin identitet. Detta är

dock inte ett resultat av någon inre process hos Shervin utan snarare en följd av omgivningens

förväntningar på att han ska fundera kring sin identitet: ”Det var viktigt för dom att han

funderade över dessa saker och sin tillhörighet” (s.125). Shervins respons på alla

förväntningar och frågor blir att bleka håret för att ”[b]evisa att det liksom, alltså, det man typ

ser inte behöver vara det man liksom tror man ser” (s. 127). Detta budskap når dock inte

riktigt fram till omgivningen, utan det som hamnar i fokus är istället själva färgen på Shervins

hår. Resultatet av blekningen blir nämligen inte en blondhårig Shervin, utan håret får snarare

en orange eller rostbrun nyans, som så småningom växer bort och efter några veckor har

Shervin sin ursprungliga hårfärg (s. 130).  Till skillnad från sin syster får alltså inte Shervin

någon möjlighet att i ord delge omgivningen sitt inlägg i identitetsdebatten, utan istället slutar

det med att det inte blir något inlägg alls. Karaktären Shervin ska följaktligen inte vara den

som genom sina åsikter sticker ut från mängden. Hans liv kretsar mer kring vänner och deras

uppfattning om honom, medan samhällsfrågor och filosofiska resonemang får stå tillbaka.
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Detta ointresse för identitetsfrågor uttrycks även i Shervins kommentar till Bahars deltagande

i TV-intervjun, där hon ifrågasatt begreppen ”världsmedborgare”, ”nysvensk” och ”dubbel

kulturell identitet”: ”Så ful du e. ´Titta på maaaaaaj, jag har ingen identitet´. Please!” (s.241).

Shervin är mer intresserad av att förlöjliga Bahars uttalande än att ta hennes ord på allvar.

Markus
Markus är en mycket vänlig, om än något tillbakadragen karaktär. Han har dock ett stort mål i

livet och det är att bibehålla och odla relationen till Bahar. Därmed försöker han också göra

ett gott intryck hos Bahars föräldrar. Som den vänliga och anpassande karaktär Markus är, gör

han inte detta genom att framhäva sina bästa egenskaper, utan försöker istället framkalla icke-

existerande sidor hos sig själv. Inför mötet med Bahars föräldrar förkovrar sig Markus i iransk

kultur i allmänhet och iransk lyrik i synnerhet. Dessa kunskaper försöker han sedan, på olika

vis, införliva i samtalet med Amir (s. 62-67). Han tar också initiativet till att han och Amir ska

gå på ett föredrag om iransk film på biblioteket, i tron om att detta är i samklang med Amirs

kulturintresse, vilket det egentligen inte är. Båda två är dock måna om att ge den andre

intrycket av att vara mycket fascinerade av föredragets innehåll (s.105).

   Markus är inte heller den som går in i några djupare diskussioner kring Bahars ursprung

eller de åsikter hon ger uttryck för. Han frågar sällan Bahar något om Iran, vilket Bahar

uppskattar för att det gör att hon kan berätta när hon vill (s.137). Vidare avkräver han heller

inte någon motivering från Bahar, när hon under en period väljer att leva som muslim. Markus

respekterar Bahars beslut, även om han kanske inte tror att Bahar kommer klara av att leva

som muslim under en längre period (s. 270). Markus visar med andra ord på en tolerant

inställning mot Bahar och låter henne vara den hon är, även om han inte alltid kan förstå

henne.

Pernilla
Pernilla är en karaktär som vill framstå som mycket kulturintresserad och

kulturöverskridande. Det beskrivs hur ”[h]on tyckte om att ge andra materialistiska

västerländska människor en tankeställare genom att berätta om det hon träffat på under sina

olika färder till tropikerna” (s. 143). Detta intresse gör också att hon ser Bahar som ett

välkommet tillskott i familjen och överöser henne med frågor kring livet i Iran (s.77, 88).

Samtidigt stannar Pernillas intresse för andra kulturer vid yttre attribut. Hon och hennes man

Bengt är noga med att deras hem ska präglas av en orientalisk atmosfär, vilket gör att möbler

från Ikea är uteslutet. De gör hellre sina inköp under utlandsresor (s.85). Pernilla läser böcker

skrivna på ”bruten svenska” och har bildat en kulturkommitté där hon bland annat ser till att
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arrangera en föreläsningsserie om Det nya Sverige. Pernilla försöker engagera Bahar i denna

föreläsningsserie, men Bahar lyckas att undvika detta med hjälp av mer eller mindre

välgrundade ursäkter (s.168-170).  Pernillas intresse för andra kulturer ledar aldrig till någon

djupare förståelse för dessa, utan hennes kulturintresse stannar vid att bli ett behjärtansvärt

fritidsintresse eller en fin accessoar att visa upp för omgivningen, så att den uppfattar Pernilla

som en kulturintresserad och öppen person. Pernilla är en karaktär som söker efter det som

särskiljer kulturer och letar efter kulturella ”aha”-upplevelser. Detta visas exempelvis när hon,

då de båda föräldraparen träffas för första gången, uttrycker sin fascination för maten som

serveras och där Pantheas annorlunda uttal av saffran – ”zaferan” får Pernilla att tro att hon

fått smaka en ny, exotisk krydda (s.143).

Bengt
Precis som sin fru lyckas inte Bengt att möta nya kulturer fullt ut. I Bengts fall handlar det

dock till stora delar om att han tror att hans tidigare erfarenhet av en annan kultur går att

applicera på alla kulturer. Hans FN-tjänstgöring i Egypten är ett tillräckligt bevis på att han är

en kulturöverskridande person, något mer behöver inte tilläggas. Att det sedan finns en

mångfald av kulturer tycks inte bekomma Bengt, utan han lyfter gärna fram sina erfarenheter

av Egypten i mötet med Bahar och övriga i familjen Irandoust för att visa på samhörighet med

familjens ursprung (s. 86, 139). Denna något förenklade och naiva inställning som Bengt har

till kultur och kulturmöten blir än mer underhållande för läsaren när han, på fullt allvar, drar

en parallell mellan hans egen flytt från Burlöv till Malmö och Bahars flytt från Iran till

Sverige och tycker att de båda har det gemensamt att det vet hur det är att vara utlänning (s.

87).

Bertil
Bertil, Markus farfar, är en karaktär med starkt främlingsfientliga åsikter (s. 77). Dessa åsikter

baseras för det första på gamla och förlegade teorier i form av en handbok från värnplikten,

som bland annat betonar rasens renhet som en viktig faktor för nationens välgång, samt

utskrifter av Alva Myrdals radiotal från 1930-talet. För det andra baseras de på att Bertil

sammankopplar alla samhällsproblem med invandringen. Enligt Bertil kan orsakerna till både

oordningen i den svenska skolan och det ökade våldet i samhället spåras till den ökade

invandringen (s. 173-174, 221). Han anser även att invandrarna antingen utnyttjar

socialförsäkringssystemet eller tar arbeten från andra människor, ”[d]om som var lata levde på

samhället. Dom som inte var lata tog jobben från hederliga människor” (s.175). Bertil är med

andra ord en karaktär som bara ser negativa följder med att människor från andra länder
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kommer till Sverige. Dessa åsikter delar Bertil också gärna med sig av till omgivningen, i

form av insändare till tidningar och deltagande i Sveriges radios debattprogram ”Ring P1” (s.

176, s. 222-225).

   Bertil är även rädd för de förändringar som sker i samhället och han är orolig för hur hans

barnbarns framtid ska se ut. Han längtar tillbaka till gamla tider och ogillar de förändringar

han ser i dagens samhälle, det var helt enkelt bättre förr (s. 175).

   Samtidigt har Bertil även andra bekymmer. Han beskrivs vara i ganska dålig fysisk

kondition och den allra största delen av hans pension går till att betala hans mediciner (s.

176). Han lider också av nedsatt hörsel, reumatism och benskörhet (s. 174, 175). Förutom

sjukdomarna är han även förhållandevis ensam, då majoriteten av hans vänner inte längre är i

livet (s.277). Således vill jag påstå att karaktären Bertil allt mer lever ett liv utanför samhället,

både i inställningen till detsamma, men även i fysisk mening.

Max
Max är lärare till först Bahar och sedan Shervin. Han är en mycket tolerant karaktär som inte

vill stöta sig med någon. Han väljer sina ord noga och har svårt att sätta ner foten eller säga

”nej” till någon. Han vill att eleverna ”skulle se honom som en människa och inte som ett

fossil som var livlösare än katedern” (s. 14). Max fördragsamma och mjuka framtoning gör

dock ofta att han förlorar initiativet över situationen, han saknar helt enkelt handlingskraft. I

klassrummet övergår lektionen till att handla om antisemitism istället för svenska

partiväsendets ursprung, när Bahar och några andra klasskompisar börjar diskutera Hitler och

dennes roll (s.13-15).  Under Bahars första kvartssamtal leder Max oförmåga att avbryta andra

till att samtalet blir mycket långdraget eftersom Amir tar tillfället i akt och berättar om

familjen och Iran (s. 21). Max oförmåga till handlingskraft blir också tydlig när han och Amir

diskuterar frånvaron av persisk historia i svensk skolundervisning, då Max försöker förhala

samtalet på olika sätt, men misslyckas med det (148-153). Amirs uppfattning om Max som

”veliga mes” (s.152) sammanfattar relativt väl karaktären Max. Han framställs som väldigt

godhjärtad och tålmodig, men saknar helt initiativförmåga.

Sammanfattande reflektioner kring verkets karaktärer
Vid läsningen av Kalla det vad fan du vill, anser jag, att det är relativt tydligt att läsaren möter

karaktärer som inte förändras under berättelsens gång. Amir framställs konsekvent, som visats

ovan, som en karaktär som värnar om persisk historia och kultur, oavsett om han möter lärare

eller kunder. På liknande sätt är Panthea, genom hela verket, välvilligt inställd till svensk

kultur och språk och ambitiös i sina försök att förstå dessa. Bahar vill framhäva sin åsikt på
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samma tydliga och kompromisslösa sätt när hon är 22 år, som när hon är 13 år. Bertil

bibehåller samma rasistiska åsikter verket igenom och Pernillas intresse för andra kulturer når

aldrig ett djupare plan utan stannar vid yttre attribut, som möbler, mat och skönlitteratur på

”bruten svenska”. Detta leder till att läsaren kanske upplever karaktärerna som

endimensionella och statiska, men samtidigt anses detta, som tidigare nämnts, typiskt för

karaktärsteckningarna inom satiren. Karaktärerna är först och främst till för att framhäva

satiren.

   Ytterligare en anledning till att bibehålla karaktärernas karaktärsdrag intakta är också att de

skapar förutsättningar för en viss igenkänning hos den enskilde läsaren. Detta upprepande av

karaktärsdrag kan sägas gå i linje med satirens undervisande ambition, det vill säga att

förmedla värderingar och göra läsaren uppmärksam på samhällets brister, i den mening att

läsaren kanske inte initialt ser vad författaren vill förmedla med sin karaktär, men när dessa

karaktärer tillåts upprepa sitt beteende blir det tydligare för läsaren vilken människotyp eller

person som satiren riktar sig mot.

Komiken
Att försöka lyfta fram och analysera den komik som Bakhtiari använder sig av i verket är

både självklart, men också en aning vanskligt. Självklart i den mening att satiren, som jag

redan berört, vill få sina läsare att skratta, och i den mening blir det viktigt att analysera Kalla

det vad fan du vill utifrån det perspektivet och försöka klargöra om Bakthiari använder sig av

komik och i så fall på vilket sätt. Det vanskliga i detta är, som jag också redan nämnt, att den

komiska effekten ligger i betraktarens öga, vilket gör att uppfattningen kring vad som är

komik i en text kan skilja från läsare till läsare. Trots detta vill jag ändå göra ett försök till att

identifiera de komiska element som kan uppfattas i Kalla det vad fan du vill.

Språkförbistringar
En av de komiska effekter som jag anser att Bakhtiari använder sig av är att visa på de

missförstånd som uppstår när karaktärernas språkliga kunskaper inte riktigt räcker till.

    Ett exempel på detta är när Markus föräldrar, Bengt och Pernilla, träffar Bahars föräldrar,

Amir och Panthea, för första gången. När familjerna börjar äta förklarar Pernilla sin

fascination över andra kulturers matlagning och framför allt kombinationen av olika kryddor.

Hon frågar därför Panthea vad det är för kryddor i maten:
”Ja, nemligen det är zaferan i riset som blir gott”, svarade Panthea.
”Zaferon?”
”Zaferan!”
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”Väldigt intressant. Jag har aldrig hört det förr. Kan man köpa det här i Sverige? Har du hört talas
om det Bengt? Finns det att köpa i arabiska affärer?” Bengt skakade på huvudet med munnen full
av saffran. (s. 143).

Pantheas annorlunda uttal av ”saffran” – ”zaferan” gör alltså att Pernilla tror sig ha fått pröva

en helt ny krydda, när det snarare handlar om en, i Sverige, relativt vanligt förekommande

krydda. Att det är saffran som åsyftas inser läsaren när berättaren klargör detta i meningen

som inleds med ”Bengt skakade på huvudet…” Detta klargörande är, enligt min uppfattning,

av stor vikt för att läsaren ska uppfatta missförståndet och därmed också det komiska i

situationen. Den komiska effekten av att Pernilla missförstår Panthea förstärks dessutom

ytterligare av att Pernilla inte inser sitt misstag. Istället börjar hon genast fundera över hur hon

ska kunna inhandla denna, som hon tror, nya och spännande krydda.

  En annan situation där språkförbistringar ger upphov till skratt är när Amir ringer till Bertil

för att, i efterhand, gratulera denne på sin födelsedag. Han bjuder också in Bertil till att besöka

familjen, men detta försöker Bertil avstyra genom att skylla på sin sviktande hälsa.

”Jaha… du vet, jao haor fått pöllinevråopatti. Di sajer de haor me nerverna å göura. Benen bär
maj inte så brao längre förståor du. Jag tror inte…”
”Vem sejer?”
”Di kallar saj läkare, med de vete fan.”
Pratade Bertil om någon sjukdom? Han var ju gammal, så visst var det möjligt?
”Jag håpas den inte är viktig.”
”Visst fan e de viktit! Jao kommer inte kunna gåo sajer jao ju!”
”Jag menar… siries. Ni peratar engelska?”
”Siries? Seriös? Du menar allvaorli? De e allvarolit.” (s.226-227)

Bertil starkt dialektalt färgade talspråk skulle nog ställa till det för de allra flesta, och

när han dessutom använder medicinska termer för en nervsjukdom är det inte konstigt

att Amir inte förstår och blir osäker på om Bertil talar om någon sjukdom eller inte.

Bertils utpräglade dialektala talspråk skulle i sig självt kunna vara upphov till

munterhet för läsaren. Bakhtiari stannar dock inte där, utan låter även ett språkligt

missförstånd förstärka det komiska i situationen, i och med att Amir inte kan finna rätt

ord för ”allvarligt” på svenska. Detta leder till att Bertil tror att Amir inte tar hans

sjukdomstillstånd på allvar, men Amir inser sitt misstag och lyckas, till viss del, klara ut

missförståndet genom att använda sig av engelska.

  Ytterligare ett exempel på när språkförbistringar används som en komisk effekt är

beskrivningarna av Pantheas försök att använda svenska på ett korrekt sätt. Hon säger

till kollegorna att hon är ”onykter eftersom det var så mycket att göra” (s.114) och hon

tycker att en pappa till ett förskolebarn ska ”ta trapporna istället för hissen för att han

skulle få bättre stånd” (s.114). Vidare säger hon också till vaktmästaren att
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”kukplattorna” inte fungerar, när denne ska inspektera familjens trasiga spis (s.115). Än

en gång är det misstaget att använda fel ord i fel sammanhang samt felaktigt uttal som

skapar missförstånd och därmed är grunden i komiken. Samtidigt anspelar Pantheas

uttalanden på ämnen som sex och alkohol, vilket får ses som ytterst olämpligt i de

sammanhang som uttalandena görs. Även detta torde få läsaren att än mer inse det

komiska och samtidigt pinsamma i Pantheas uttalanden.

 Ytterligare en episod i verket där jag uppfattar att Bakhtiari använder språkliga

missförstånd för att skapa komik är när familjen Irandoust har sitt första kvartssamtal med

läraren Max. Berättaren beskriver hur Amir och Panthea försöker förstå vad Max vill säga och

få in de inövade replikerna som, ”Vi är stolta över Bahar, Hon är mycket snäll och duktig

hemma” (s.20), på rätt ställe. När Max ska förklara att det går bra för Bahar i skolan och att

lärarna inte har några större problem med henne, blir dock språkförbistringarna uppenbara:
Samtidigt hade en koncentrerad Panthea hört: bla bla bla Bahar, bla bla bla, lärarna, bla, bla
PROBLEM!!!?
[---]
”Vi är… peroblem? Bahar? Inte. Nej. Micke esnell.”
Nej, alltså, Bahar är inget problem. Jag menade att lärarna, alltså hennes andra LÄ-RA-RE som
undervisar henne i andra ÄMNEN har gett mig omdömen och det ser INTE” Max skakade
långsamt på sitt huvud från sida till sida, ”ut att vara några problem. Förstår ni?”
Två oförstående och oroliga ansikten mötte hans fråga och krävde ett mer avskalat svar.
”Alltså… problem… nej. Bahar bra… snäll”, försökte han och roade sin elev med sin Tarzan-
approach till situationen. (s.20)

Bakthiari räds inte att i denna situation skapa komik av både iraniers och svenskars sätt att

använda språket. Hon skriver att föräldrarna har lärt sig några särskilda fraser på svenska och

deras stapplande försök att formulera en mening när de måste röra sig utanför det inövade

spannet. Samtidigt går det heller inte att som läsare undgå det bisarra i läraren Max tafatta

försök till att göra sig förstådd, och därmed tendera till att bli övertydlig genom att använda

kroppsspråk och förenkla sina meningar så långt det går, vilket i det närmaste kan liknas vid

hur vuxna talar till små barn. Denna situation skulle kunna följas av exempelvis en

berättarröst eller en tankeström från någon av karaktärerna kring svårigheter att inte förstå

varandra och den isolation som människor kan uppleva när de kommer till ett land där de inte

behärskar språket särskilt väl. Men Bakhtiari låter situationen passera okommenterad och låter

berättaren istället fortsätta beskriva hur kvartssamtalet på grund av språkförbistringar drar ut

på tiden och att Amir, trots ivriga försök, inte lyckas ordna så att Bahar får extra läxor, på

grund av ”bristen på universella tecken för ’extra’ och ’läxor’” (s.21), vilket också bör ses

som ett ganska komiskt konstaterande mot bakgrund av Max tidigare försök till

kommunikation med hjälp av kroppsspråk.
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Kontraster
Ett annat sätt på vilket Bakhtiari skapar komik är genom att visa på kontraster i hur de olika

karaktärerna handlar i en och samma situation, och jag menar att den uppenbara skillnaden i

karaktärernas agerande blir en källa till komik.

  När familjen Irandoust har sitt första kvartssamtal med läraren Max är det ett exempel på hur

karaktärerna hanterar situationen på vitt skilda sätt. Familjen Irandoust ser till att vara i skolan

en kvart före utsatt tid och har klätt sig i fina kläder, Amir och lillebror Shervin i svart

kostym, skjorta och blankpolerade skor och Panthea i mörkblå kavaj och kjol samt

högklackade skor.  Klassföreståndaren Max tar dock inte lika högtidligt på detta tillfälle. Han

kommer tio minuter efter utsatt tid, med ursäkten ”[g]lömde bort tiden helt och hållet” (s.19)

och är rufsig i håret samt bär slitna jeans och en munktröja. För läsaren är det uppenbart att

parterna har lite olika syn på den aktuella situationen. För Amir och Panthea är kvartssamtalet

en mycket viktig och speciell händelse och därför har de sett till att vara i god tid och har klätt

sig fint. Detta står i skarp kontrast till Max, som kommer sent och är dessutom iklädd något

som bör ses som vardagskläder. Hans agerande signalerar tydligt att detta samtal är ytterligare

ett i raden av alla möten med elever och deras föräldrar. Denna kontrast mellan hur

karaktärerna ser på situationen, vilket avspeglas i klädsel och beteende, ser jag som mycket

roande i sammanhanget.

  En liknande kontrast uppstår när familjerna Sundén och Irandoust träffas för första gången.

Bengt, Pernilla och Markus är exakt i tid till klockan sju. Familjen Irandoust är dock inte redo

för gästerna och är i full färd med att städa samt göra frisyrer, och Shervin är inte ens hemma.

De har väntat sig att gästerna ska komma tidigast vid halv åtta (s.139). För läsaren blir det

tydligt att karaktärernas förhållande till tid skiljer sig åt och det är också detta som Bakhtiari

kan antas vilja använda som komisk effekt i den aktuella situationen. En, enligt min

uppfattning, viktig detalj i sammanhanget är också att Bakhtiari låter Panthea och Bahar

fortsätta förberedelserna för kvällen, trots att familjen Sundén redan har kommit (s.140, 142).

Detta gör att den komiska effekten i det skilda förhållandet till tid förstärks ytterligare och att

den tilltrasslade känslan i situationen blir än mer tydlig och att det också är det som Bakhtiari

vill förmedla med situationen. Hon ger varken utrymme för berättare eller karaktärer att till

exempel beklaga sig över kulturella skillnader av olika slag utan visar istället på det komiska i

en situation där olika kulturella synvinklar kontrasterar mot varandra.

   Ytterligare en episod där skillnaden i karaktärernas agerande i en situation kan ses som ett

försök att skapa komik är när Amir diskuterar frånvaron av persisk historia i svenska skolors

undervisning med Max. Som jag redan antytt framställer Bakhtiari Amir som en karaktär som
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har ett stort intresse för persisk historia och kultur och som gärna vill att omgivningen ska

förstå denna forna högkulturs storhet. I den aktuella situationen framställs Amir som mycket

ivrig. För det första så beskrivs det hur han närmast sliter sig loss från Panthea fasta grepp om

hans arm för att kunna gå och prata med Max (s.148). Vidare är det också tydligt att det är

Amir som ska ses som den som dominerar och driver dialogen framåt. Han är den som har

längst anföringar och avbryter även Max vid några tillfällen. Det beskrivs också hur han blir

känslomässigt berörd av att nämna namnet på några välkända persiska poeter (s.149). Max

agerande däremot framställs som relativt passivt. Inledningsvis beskrivs att han egentligen vill

avstyra samtalet, men som den toleranta och initiativsvaga karaktär han är, är han dömd till att

misslyckas (s.148). Max osäkerhet märks även i att han senare i samtalet försöker få Amir att

framföra sina åsikter i ett annat forum, som i föräldraföreningen Hem och skola eller till

rektorn, med andra ord framställs han som relativt obekväm i den aktuella situationen (s.150).

Vidare är Max anföringar också kortare än Amirs och mer tveksamma och med mer

osammanhängande resonemang. Max beskrivs även vara helt ovetande om de poeter vars

namn väcker starka känslor hos Amir. Kontrasten i mötet mellan den passionerade,

entusiastiske och påstridige Amir och den tolerante, initiativlöse och tafatte Max blir i denna

episod tämligen uppenbar för läsaren, och denna kontrast, tillsammans med Max valhänta

försök att avstyra samtalet, ger i mitt tycke upphov till skratt.

Språkliga varieteter
Ytterligare ett sätt på vilket Bakhtiari frambringar komik i Kalla det vad fan du vill är att

efterlikna olika språkliga variationer eller varieteter, som dialekter och sociolekter. Som jag

redan berört kan Bertils utpräglade skånska väcka en del munterhet hos läsaren, men detta är

inte den enda varietet som Bahktiari låter framträda i verket. Amir och Panthea talar

farsiinfluerad svenska: ”Feredrik, hor många gånger vi måste seja do är pojke. Ta av dig

kelenningen no!” (s.52). Markus, Bahar, Shervin och de övriga ungdomskaraktärerna

använder sig av en ungdomlig varietet med skånska inslag som till exempel: ”Har jag gjort

nåt? Fan e de me daj? Bara för att ja e smartare än daj så” (s.295) eller ”[m]en jag e

fortfarande en person. Förstår du? Asså, typ, kolla” (s. 239).  Vuxna karaktärer med svensk

bakgrund, som Pernilla, Bengt och Max, framträder dock med en varietet som troligtvis ska

uppfattas som svenskt standardtalspråk: ”Jag vet faktiskt själv hur det är att vara utlänning”

(s.87). När dessa karaktärer talar gör de det utan någon märkbar typ av avvikelse från

standardtalspråket. Avvikelser uppstår dock när dessa karaktärer ska uttrycka sig på engelska,

något som Bengt gör i sina telefonsamtal med utländska affärskontakter: ”Aj kan hit jo a
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signal ven aj nå de exakt date. But aj think it vill be in veek fårtyfår” (s. 84). I detta fall är det,

i mitt tycke, inte enbart efterlikningen av själva idiomet som är underhållande, utan även att

Bengt tillåts direktöversätta det svenska uttrycket ”jag kan slå dig en signal” till engelska:

”[a]j kan hit jo a signal”. Ytterligare en karaktär som har en mycket särpräglad engelska är

familjen Irandousts granne Moses. Moses kommer ursprungligen från Jamaica och talar

kreolengelska: ”Ok, dat is yuh dawta. Why yuh choble me?” (s. 91).

    Att skapa komik genom att efterlikna språkliga varieteter får ses som ett klassikt komiskt

grepp och jag kan även tänka mig att läsaren inte enbart skrattar åt själva efterlikningen utan

även med viss munterhet kan känna igen sig i de varieteter som lyfts fram i verket, till

exempel Bengts förhållandevis stapplande försök att göra sig förstådd på engelska. Jag tycker

också att det i detta sammanhang än en gång är värt att lyfta fram att Bakhtiaris komiska

ambition inte riktar sig mot en enskild grupps varietet utan alla sätt att utrycka sig, ung som

gammal, svensk som iranier, bjuds ut till beskådning av läsarens humoristiska sinne. Jag tror

dock inte att Bakhtiari enbart har komik i åtanke när hon ger sina karaktärer särskilda

språkliga varieteter. Karaktärens sätt att utrycka sig blir också ett karaktärsdrag, något som

förtydligar bilden av den karaktär som Bakhtiari vill skapa. För att förstärka bilden av Bahar,

Markus och Shervin som unga, låter hon dem tala på ett sätt som många läsare nog kan

förknippa med unga människor. Av en liknande anledning låter hon pensionären Bertil tala

utpräglad skånska, som ett led i att läsaren ska uppfatta honom som en karaktär med starka

band till Skåne som värnar om det traditionella, i detta fall dialekten.

Berättarrösten
En annan detalj som bidrar till en komisk ton i Kalla det vad fan du vill är också

berättarrösten. Bakhtiaris berättare är nämligen inte någon neutral företeelse som håller sig i

bakgrunden och låter karaktärerna föra berättelsen framåt, utan berättaren är ganska

framträdande eller synlig och tillåts på olika sätt kommentera berättelsens innehåll. En typ av

kommentarer är att lyfta fram dråpliga inslag i relativt vardagliga händelser. Vid ett tillfälle

tar sig berättaren friheten att se ett samband mellan svenskars positiva inställning till tystnad

och det faktum att ordet ”tysta” förekommer i svenska nationalsången i strofen ”du tysta, du

glädjerika sköna” (s. 198). Att detta samband existerar i realiteten är väl föga troligt, men det

är nog ändå så att svenskar i regel uppfattas som ganska tystlåtna, och då finns det också en

komisk poäng i att tystnad faktiskt omnämns i nationalsången.

     Vid ett annat tillfälle beskriver berättaren unga killars sätt att hälsa:
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Sådana som man träffar på stan, skakar hand med, kör armbågen i bröstkorgen på och ger en lätt
knytnäve i ryggen och sedan avlägsnar sig snabbt som fan ifrån så ingen tror att man är bög
(s.124).

Denna beskrivning kan sägas motsäga den generella uppfattningen om att hälsa på någon,

som i regel innefattar någon grad av hjärtlighet och omtanke, eftersom hälsningen i denna

beskrivning snarare beskrivs som ganska obekväm och hårdhänt i och med att man ”kör

armbågen i bröstkorgen” och slår en ”knytnäve i ryggen” på vederbörande. Dessutom får inte

omfamningen bli för långvarig, eftersom man då tror sig uppfattas som homosexuell av

omgivningen. Denna beskrivning får, enligt mig, sin komiska dimension utifrån kontrasten

mot den generella uppfattningen om en hälsning. Vidare kan denna kontrast sägas ha sin

grund i vissa unga killars behov av att manifestera schablonbilder av manlighet, som att vara

hårdhänt och heterosexuell. Rädslan för att uppfattas som icke-manlig gör således att

hälsningsprocedurens primära funktion egentligen går förlorad, vilket blir ganska komiskt i

sammanhanget.

   Gemensamt för både dessa exempel är att de närmast kan beskrivas som mindre utvikningar

eller avbrott från den berättelse som berättarrösten framför. De har egentligen ingen större

betydelse för själva berättelsen, men jag tror att den tänkta funktionen med dessa

kommentarer är att Bakhtiari vill göra läsaren uppmärksam på komiska element i

vardagsfenomen.

   Berättarrösten tillåts också vid vissa tillfällen att kommentera och närmast förlöjliga verkets

karaktärer. En sådan episod är när Shervin är i färd med att bleka sitt hår och berättarrösten

ondgör sig över Shervins ovilja att inse att genetiska förutsättningar har gett honom svart hår,

som aldrig kan bli riktigt blont. Berättarrösten syftar på Shervin och undrar varför ”säret” och

”idioten” inte kan inse att vissa saker inte går att ändra på (s. 130). På liknande sätt beskriver

berättaren hur Bahar är en person med stark ”övertygelse om sin egen förträfflighet” (s.238).

Tolvåringen Hassan beskrivs som ”tjockast och finnigast av alla fjorton tolvåringarna på

[fotbolls]plan” (s.191). Även Max avsaknad av initiativförmåga trots goda teoretiska

kunskaper förlöjligas, när berättaren konstaterar att ”steget mellan att veta hur och kunna var

alltför ofta omöjligt att ta för honom” (s.14).  Att på detta sätt låta berättaren beklaga sig över

och dra ett löjets skimmer över karaktärerna samt, som i fallet Shervin, använda sig av

regelrätta förolämpningar är ett ganska vanligt sätt att skapa komik som alltså Bakhtiari

använder sig av vid några tillfällen i Kalla det vad fan du vill.
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Ironi
Som jag redan berört anser Pollard att ironi bör ses som ett av satirens kännetecken, och

därmed finner jag det även befogat att resonera kring frågan om ironi framträder i Kalla det

vad fan du vill. Pollard menar även att ironin ibland kan vara hård och barsk i tonen, till och

med hänsynslös. Således vill jag mena att man kan tala om olika grader av ironi och att ironi

kan röra sig från en något mildare ton till en mer hårdhänt och framfusig ton. Denna ironis

tonskala tycker jag mig kunna ana hos i Bakhtiaris verk, och jag ska försöka illustrera detta

med några exempel. Jag inleder med det som jag uppfattar som en aning mildare form av

ironi.

Mildare ironi
När familjerna Irandoust och Sundén möts för första gången ser Pernilla möjligheten till ett, i

hennes ögon, rikt kulturmöte. Som jag redan berört är Pernilla en karaktär som gärna ger sken

utav att vara öppen och tillmötesgående mot andra kulturer, därmed framkommer en ganska

tydlig ironisk hållning när författaren återger några av Pernillas reaktioner inför det som

Pernilla möter i familjen Irandoust hem. När hon ser vardagsrummet är hon ganska kritisk och

tänker för sig själv att det borde vara lite färre tavlor och möbler i rummet. Vidare är hon inte

särskilt förtjust i att TV:n står i vardagsrummet (s.139). Senare uttrycker Pernilla sitt gillande

av den hallvaa som Amir serverar till teet, men att detta uttalande inte riktigt överensstämmer

med Pernillas egentliga reaktion kan läsaren ana när berättaren beskriver hur ”Pernilla

försökte skölja ner hela hallvaaklumpar med små teklunkar” (s.140). Detta borde rimligtvis

tolkas som att Pernilla inte är så förtjust i hallvaa som hon vill ge sken utav, eftersom hon

knappt vill känna smaken av denna sötsak. Genom att låta Pernilla reagera på detta sätt visar

Bakhtiari att de intryck som Pernilla vill ge sin omgivning inte alltid stämmer överens med

hennes egentliga åsikt. Ett sätt att skapa ironi anses vara, som jag tidigare nämnt, att använda

sig av motsägelser, och i denna episod uppstår alltså en motsägelsefullhet mellan den som

Pernilla vill vara och den hon är, vilket i sin tur gör att läsaren kan ana att Bahktiari vill visa

det ironiska i den typ av agerande som Pernilla ger exempel på.

     Ett annat tillfälle där Bakhtiari ironiserar över karaktärernas agerande och visar det

motsägelsefulla i deras sätt att handla är när hon låter berättaren skildra de män som kommer

till Amirs pizzeria för att diskutera olika företeelser. Diskussionerna kan röra allt från politik

och religion till problemet med att de telefonkort som de använder för att ringa till hemlandet

uppges berättiga till fler samtalsminuter än vad de egentligen innehåller. Framför allt berör

dock diskussionerna barnens avvikelser från ursprungskulturen och de sätt föräldrarna önskar
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att barnen ska leva sina liv (s. 209-210). Som läsare skulle man kunna tro att dessa samtal är

tänkta att leda till nya insikter och perspektiv på de ämnen som debatteras – det är trots allt

vuxna män som diskuterar och vissa av dem har en bakgrund som akademiker och politiskt

aktiva (s. 109, 195). Istället beskriver berättaren hur Amirs pizzeria blir en ”tyck synd om

mig-klubb” och att den stora behållningen för männen som går dit är att de aldrig kommer

fram till något, och att de när de kommer till barnuppfostran inte behöver bli ifrågasatta,

eftersom barnen inte är där och kan ge sin syn på saken. Diskussionerna leder alltså inte till

reviderade uppfattningar utan snarare till en bekräftelse av den uppfattning som männen redan

har, nämligen att den egna traditionen ska respekteras och föras vidare (s.210). I detta

framkommer, enligt min mening, en ironisk hållning eftersom det sätt på vilket männen agerar

knappast överensstämmer med bilden av vuxna som reflekterande och ansvarstagande

människor. Istället låter Bakhtiari dem framstå som statiska i sina resonemang och

ointresserade av att förändra sin uppfattning av saker och ting.

 När Markus ska träffa Bahars familj för första gången, är ytterligare ett tillfälle då Bakhtiari

tillåter sig att framställa en karaktärs agerande i ett ironiskt skimmer. Markus skildras som

nervös inför detta möte, men samtidigt vill han ge ett gott intryck av sig själv. För att göra

detta väljer han dock att inte lyssna till Bahars uppmaning att försöka vara sig själv utan att

istället lyssna till sina vänners råd:
[F]öräldrarna var farliga. Dom var farliga av två skäl:

1. Det betydde mycket för invandrartjejer vad deras föräldrar tyckte om deras killar.
2. Föräldrarna förhörde en om ens bakgrund, var i livet man befann sig och vart man är på väg i
framtiden med deras döttrar. Om man nu överhuvudtaget var på väg någonstans. Dom krävde svar
på sådant som man själv knappt hade en aning om.

Markus hade själv inte varit med om detta, men åtskilliga kompisar hade av sympati och
brödraskap delat med sig av sina erfarenheter från olika tv-program, så nu visste han. Och han
hade med egna ögon sett på film och TV hur gärna papporna ville att döttrarna gifte sig med sina
kusiner. Och Markus hade läst i tidningarna hur det kunde gå för de tjejer som vägrade (s.62-63).

Redan i detta skede kan läsaren ana den ironiska hållning med vilken Bakhtiari skildrar denna

episod. Att läsaren inte bör ta kamraters uppfattning på allvar kan skönjas i de hyperboler

eller överdrifter som framträder, föräldrarna beskrivs som ”farliga” och de ”förhörde en om

ens bakgrund”. Både dessa beskrivningar uppfattar jag som ganska överdrivna i

sammanhanget. Ytterligare ett tecken på att läsaren kanske bör förhålla sig skeptisk till dessa

uppfattningar är att de grundar sig på ”erfarenheter från olika tv-program”, således

andrahandskällor och inte vännernas egna erfarenheter.  Markus, bestämmer sig ändå att lita

på sina vänner i detta fall och väljer, som den välvillige och flexibla karaktär han är, att

studera iransk kultur och litteratur för att kunna imponera på Amir.
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   Väl hemma hos familjen Irondust visar det sig att Amir är den ende familjemedlemmen som

är hemma eftersom resten av familjen åkt till akuten då lillebror Shervin bränt sig när han fått

te på benet. Amir och Markus inleder ett trevande samtal, och ganska snart får Markus

användning för sina nyvunna kunskaper om iransk kultur när han lyckas identifiera en

tavelram som exempel på det iranska hantverket khatam, vilket får Amirs ögon att lysa upp.

Markus konstaterar: ”1-0 till Markus” (s.64). Nästa svåra val som Markus ställs inför är vad

han ska dricka, då han först tolkar detta som att Amir vill ”testa” honom. Efter viss tvekan,

och då Amir själv väljer att dricka vin, antar dock Markus att han kan dricka öl om han vill,

vilket han också gör. Dessutom har han ändå ”tagit den första viktiga poängen” i och med sina

kunskaper kring khatam. När Amir dukat fram vin och öl tar Markus nästa möjlighet att dela

med sig av sina kunskaper i iransk kultur:

”Ska vi skåla? Till Kojoms minne?” krystade han fram.
”Va?”
”Kojom. Den iranske poeten. Han som skrev mycke om vin?”
Osäkerheten i Markus röst gjorde det svårt att avgöra om han delade med sig av sina nyinskaffade
kunskaper om iransk kultur, eller om han frågade.
”Jaså, KHayyam , do har lest hans diktar? Do interessierar iransk poesi? Micke bera! Han hieter
Omar Khayyam. KHAYYAM.”
”KAJAMM, skål.” (s.65-66)

Kvällen fortsätter och medan Markus blir allt mer berusad fortsätter diskussionerna om

persisk litteratur, till ljudet av iransk folkmusik, och där Markus låtsas känna till de

olika namnen som Amir nämner. Kvällen slutar med att Markus somnar i soffan och

när Panthea, Shervin och Bahar kommer hem från akuten hittar Bahar en lapp på

golvet, bredvid Markus, där han har skrivit av en dikt av Omar Khayyam (s.66-67). Jag

tror att Bakhtiaris tanke med att låta Markus agera på det sätt han gör är att visa på hur

tydligt Markus avviker från sin ambition att göra ett gott intryck. Till att börja med

lyckas Markus visserligen relativt väl med att ge sken av att besitta kunskaper om

persisk kultur genom att kunna identifiera khatam och han lyckas, om än med viss hjälp

från Amir, införliva en känd persisk poet i deras samtal. Men sedan tilltar Markus

berusningsgrad, vilket leder till att han vid upprepade tillfällen uttrycker sin beundran

för Amir och att Markus tal blir allt mer osammanhängande samt avbryts av hicka och

rapar (s.66).  Bakhtiari låter alltså nu Markus beteende allt mer övergå till att likna en

överförfriskad festprisse, och inte en respektabel ung man som vill framställa sig i god

dager hos sin flickväns föräldrar. Att Markus sedan avslutar kvällen med att somna i

familjen Irandoust soffa, förstärker bara, enligt min mening, intrycket av att Markus

inte riktigt har nått sitt mål för kvällen. I detta avsnitt kan läsaren finna en motsägelse
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mellan de intentioner som Markus hade med kvällen och hur det egentligen blev. Jag

kan alltså ana att Bakthiari vill visa på det ironiska i att trots att Markus förbereder sig

noggrant och försöker framhäva icke-existerande sidor hos sig själv, så slutar kvällen

med att dessa kunskaper glöms bort och att han sammantaget ger ett ganska dåligt

intryck.

     Ytterligare en episod som är präglad av mild ironi är när Max misslyckas med att fullfölja

sitt syfte med en lektion, nämligen att berätta om svenska partiväsendets ursprung, eftersom

Bahar och några klasskamrater har en livlig diskussion om antisemitism. Berättaren beskriver

hur Max vill uppfattas som tolerant och hänsynstagande av sina elever, varför han också ger

eleverna möjlighet att påverka lektionernas innehåll. Problemet med Max tolerans är dock,

som jag tidigare har nämnt, att den i regel leder till att han förlorar initiativet, vilket är fallet i

den aktuella situationen. I Max medvetandeströmmar får läsaren följa hans olika

överväganden kring hur han ska hantera situationen, som att ställa sig i de diskuterande

flickornas synfält, rita en mössa och en hatt på tavlan eller be flickorna fortsätta sin diskussion

på nästa lektion. Det hela slutar dock med att Max inte realiserar några av sina tänkta

strategier eftersom lektionen hinner ta slut innan dess (s.13-16). Ironin i denna situation är,

som jag uppfattar det, att Max, trots alla kloka överväganden och sina försök att göra ett så

bra val som möjligt, egentligen inte gör något val alls. Genom att skildra hans överväganden

kan Bakhtiari tänkas vilja visa på att Max försöker göra det som är bäst för eleverna, men

eftersom han är oförmögen att kunna bestämma sig och ta initiativ blir eleverna lidande

istället. Det ironiska i sammanhanget är alltså, enkelt uttryckt, att Max trots sin ambition att

vara en bra lärare, blir en dålig lärare.

Bertil är, som sagt, en karaktär med starka främlingsfientliga åsikter och dessa delar han

gärna med sig av till sin omgivning genom olika kommunikationskanaler. Bakhtiari tar sig

dock friheten göra Bertils åsikter en aning inkonsekventa i förhållande till dennes handlande.

Det tydligaste exemplet på detta är att Bertil har iransk hemhjälp, vid namn Sara, som han

dessutom tycks uppskatta eftersom han försöker se till att hon är kvar så länge som möjligt

när hon kommer (s.178). Vidare låter Bahktiari Bertil även få hjälp av en estnisk

sjuksköterska för att få bättre ordning på sin medicinering. Vid några tillfällen har han

nämligen ätit sin medicin i fel ordning, vilket lett till att han har fått magpumpas på sjukhuset

(s.176). Det faktum att Bakhtiari väljer att låta personer med utländsk bakgrund hjälpa Bertil

på olika sätt kan jag inte tolka på annat än att hon vill skapa en motsägelse mellan Bertils

åsikter och hans handlingar i praktiken, och därmed ironisera över den inställning som Bertil

har till invandring.
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Hårdare ironi
Några episoder där jag uppfattar en hårdare ironisk ton i Kalla det vad fan du vill är i

skildringen av journalister. Det första tillfället är när Mirza, en pojke som bor i samma

område som familjen Irandoust, intervjuas av en tidningsjournalist angående livet i förorten.

Det beskrivs att journalisten har ”en klar rubrik och ett färdigt scenario” (s.133) till intervjun

och hur han blir mycket exalterad över den hårda och råa bild som Mirza målar upp. Denna

journalist har följaktligen förbisett all form av objektivitet och än värre är att han dessutom

inte lyckas särskilt väl i sitt val av intervjuobjekt. Berättaren har nämligen i föregående avsnitt

framställt Mirza som en person som gärna förskönar verkligheten för att få den

uppmärksamhet han eftersträvar. Med andra ord har Mirza inga som helst problem med att

leva upp till de förväntningar som journalisten har, sen om det Mirza berättar är sant eller inte,

det är en senare fråga. Journalisten är dock nöjd och efter att ha intervjuat även chefen för

polisens piketenhet, ser han fram emot att berätta för alla där hemma om ”den råa

verkligheten” (s.134). För det första blir denna framställning ironisk därför att journalisten i

denna episod inte inser sitt misstag att han låtit sin artikel delvis bygga på Mirzas uttalanden,

en karaktär som gärna modifierar sin verklighetsbild. Vidare blir den även ironisk därför att

den skildrar en journalist som visar upp uppenbara brister i sitt journalistiska arbete. Den visar

en journalist som inte är intresserad av att skildra verkligheten, utan istället vill skapa en

artikel som tillmötesgår de fördomar som redan finns i samhället.

   Samma vilja att framhäva sin egen synvinkel visar även nästa journalist som skildras i

verket, nämligen den radiojournalist som intervjuar Mirzas mamma om invandrares situation

på arbetsmarknaden. Innan intervjun påbörjas beskrivs det hur journalisten ser sig manad att

själv beskriva sitt intervjuobjekts situation, detta eftersom ”[h]an var en mästare i dom

moraliska olympiska spelen och ville använda sin titel och talang i gott syfte” (s.160).

Journalisten beskrivs också ha ”teatraliska förväntningar” och använder sig av ”lämplig

sympatisk min och ton” under intervjun (s.160).  Jag tolkar dessa skildringar av

radiojournalisten som att Bakhtiari vill lyfta fram ytterligare ett exempel på hur journalister

vill anpassa sitt stoff till någon typ av förväntningar och förutfattade meningar. Sådana

journalister tycks vara mer angelägna om att skapa en viss typ av stämning än att låta sitt

intervjuobjekt ge sin bild av verkligheten. Denna tolkning stärks, i mitt tycke, än mer av att

berättaren tillåts beskriva journalisten sympati för invandrare som ”hopfantiserad” och

”illusorisk” (s.160). Vidare beskrivs också hur journalisten avslutar intervjun med att ge ”sin

syn på dagens samhälle och dess orättvisor” (s.161).  Än en gång framställer alltså Bakhtiari

en journalist som inte tycks problematisera att den vinklar sin journalistik på ett särskilt sätt,
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som följaktligen inte inser sin bristfälliga journalistiska gärning och därmed inte heller svarar

upp mot den syn på journalistik som verklighetsskildrande, som jag ändå tror att massmedia

vill förmedla till allmänheten.  Således framträder även i denna skildring en tydlig

motsättning mellan självinsikt samt de generella förväntningarna och den skildrade praktiken,

vilket visar på att Bakhtiari vill synliggöra det ironiska i denna situation.

   Den sista journalisten läsaren möter i Kalla det vad fan du vill är en tv-journalist som ska

intervjua Bahar kring ämnet dubbel kulturell identitet (s. 235). Även denna skildring av en

journalist följer samma mönster som de tidigare, i den mening att hon också vill bekräfta en

redan befintlig uppfattning av verkligheten genom sin intervju. Att journalisten ska uppfattas

som sådan visas till exempel genom att hon blir besviken över att Bahar inte har några

traumatiska krigsupplevelser att dela med sig av. Bahar har snarare ganska ljusa minnen av att

befinna sig i skyddsrummet när det krävdes. Journalisten tröstar sig dock med att

programserien även kommer att innehålla intervjuer med personer från Bosnien som har

klarare minnen av krig än vad Bahar har. Vidare beskrivs också hur journalisten, när Bahar

påstår att de är andra som styr hur hon uppfattas, drar slutsatsen att Bahar känner sig utanför

det svenska samhället (s. 237). En sådan slutsats kan, enligt min mening, ses som lite väl

drastisk utifrån den förhållandevis begränsade insyn som journalisten har givits i Bahars

livssituation. Journalisten lever heller inte upp till bilden av journalister som väl förbereda och

pålästa, eftersom hon uttalar Bahars namn felaktigt – ”Baha” och dessutom inte vet att språket

Bahar talar kallas persiska och inte iranska, eftersom hon undrar om Bahar tänker på iranska

eller svenska (s. 236, 240). Denna journalistskildring blir följaktligen ytterligare ett exempel

på en journalist som inte gör det som journalister förväntas göra, eftersom hon vill införliva

intervjuobjektet i en redan befintlig tolkning och dessutom förefaller vara en aning slarvig i

sin yrkesutövning. Bakhtiari väljer således ännu en gång att skapa en journalistkaraktär som

motsäger gemene mans förväntningar på journalister, vilket följaktligen kan ses som att

Bakhtiari även i denna episod ironiserar över journalisters agerande i en given situation.

En annan situation där jag tycker mig ana en hårdare form av ironi är när läsaren får ta del

av Pantheas besök på arbetsförmedlingen. Tidigare i verket har Panthea skildrats som en

mycket ambitiös karaktär som gör det hon kan för att förstå den svenska kulturen och lära sig

det svenska språket så bra som möjligt. Läsaren får även veta att Panthea har tagit examen i

Svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk och att hon har en akademisk

bakgrund som fysiker, men att hon i Sverige är anställd som vikarie inom barnomsorgen. I

denna episod tar berättaren läsaren tillbaka några år i tiden för att skildra hur Panthea, en

ambitiös och målinriktade akademiker, blev barnskötare (s. 52, 115). Panthea har stora
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förväntningar inför detta besök på arbetsförmedlingen och tänker sig en möjlig anställning på

Lunds universitet. Att dessa drömmar inte kommer att besannas ges vi som läsare en föraning

om när berättarrösten framträder och med viss ironi utbrister: ”Haha, Panthea trodde hon

kunde välja!” (s.116). Ironin i denna framställning blir dock än tydligare i skildringen av den

handläggare som Panthea möter. Även om man som läsare är medveten om svårigheten i att

finna ett arbete via arbetsförmedlingen, så har Bakhtiari, genom de karaktärsdrag hon gett

Panthea, ändå gett läsaren visst hopp om att Panthea i alla fall ska få ett gott bemötande på

arbetsförmedlingen. Även om handläggaren inte kan hitta ett arbete till Panthea, bör hon i alla

fall kunna uppmuntra och motivera henne i steget in på svensk arbetsmarknad.  Dessa

förhoppningar grusas dock effektivt när handläggaren träder in i handlingen.  På ett torrt och

sakligt sätt förklarar hon att Pantheas akademiska utbildning antagligen inte är giltig i Sverige

och att hennes språkkunskaper är otillräckliga för att hon ska kunna undervisa på

universitetet. Handläggaren föreslår visserligen att Panthea kanske kan komplettera sin

utbildning genom att läsa kurser i Sverige, men tror samtidigt att Panthea inte har de

språkkunskaper som krävs för att klara av en sådan utbildning (s.117-118). Handläggaren

försöker mildra sina utlåtanden med ”[j]ag är ledsen…”, men detta tycks inte vara något som

hon egentligen menar, istället säger hon det ”i förbifarten, kusligt automatiskt och inlärt” (s.

117). Det beskrivs också hur hon, under samtalet, diskret försöker titta på sin klocka och då

kan konstatera att det snart är dags för lunch (s.117). Handläggarens agerande ska av läsaren

antagligen tolkas som ytterst rutinmässigt och oengagerat. Systematiskt avfärdar hon varje

möjlighet för Panthea att få ett arbete som överensstämmer med Pantheas bakgrund och visar

inga tecken på medkänsla. För henne är Panthea enbart ytterligare en i raden av

arbetssökande. Motsägelsen mellan vad som egentligen sker och vad Panthea, och även

kanske läsaren, hade hoppats på är tydlig, och där, någonstans mellan dessa förhoppningar

och handläggarens automatiserade agerande, framträder en ironisk ton.

   Som jag ser det finns det framför allt två anledningar till att Bakhtiaris ironiska ton blir en

aning hårdare i skildringen av journalisterna och handläggaren. För det första så inkluderas

komik i de episoder där den mildare formen av ironi träder fram. Ironin över Pernillas

agerande föregås av att Bakhtiari visar på det komiska i kontraster i förhållandet till tid, samt

följs av en situation där språkförbistring ger upphov till missförstånd. På liknande sätt

innefattar även framställningen av Markus första möte med familjen Irandoust av olika

komiska element, som att Markus uttalar Omar Khayyams namn felaktigt. För det andra

menar jag att ironin över journalisterna och handläggaren blir tydligare riktad än när Bakhtiari

ironiserar över Pernilla eller Markus, eftersom de förstnämnda refererar till företeelser utanför
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verket, utanför den fiktion som Bakhtiari skapat. Även om de journalister och den

handläggare läsaren möter i verket är fiktiva, så vet läsaren om att det finns journalister och

handläggare, utanför verket, i den reella verkligheten. Därmed blir det också tydligare vilken

kategori av människor som Bakhtiari ironiserar kring. Karaktärer som Pernilla och Markus

existerar enbart i verket, i Bakhtiaris fiktiva värld. Visserligen kan läsaren säkert finna

människor i sin omgivning som liknar Pernilla och Markus, men utöver det kan dessa

karaktärer inte sägas representera en tydligt definierbar grupp av människor. Den

människotyp Pernilla och Markus representerar kan egentligen vara vem som helst i läsarens

reella verklighet: en granne, en kollega, en studiekamrat eller en släkting. Därmed menar jag

att Bakhtiaris ironi över Markus och Pernillas agerande blir mer allmänt riktad och därmed

mildare i tonen. När Bakhtiari dock ironiserar över en explicit nämnd yrkesgrupp blir ironin

mer specifikt riktad. Bakhtiari överlåter i dessa fall inte till läsaren att finna sina egna

referenter i sin reella verklighet utan visar tydligt vilka referenter som är i åtanke och således

blir ironin, enligt min uppfattning, hårdare i tonen.

     Visserligen tillhör karaktären Max också en tydligt identifierbar yrkesgrupp, då han är

lärare, men jag upplever ändå att ironin över Max agerande är av något mildare form. Detta

kan förklaras av att läsaren ändå får ta del av Max överväganden och funderingar kring den

aktuella situationen. Hans handlande ges någon slags förklaring, till skillnad från

journalisterna och handläggarens agerande. I dessa framställningar ges inte samma utrymme

för dessa karaktärers tankar och reflektioner vilka kan skapa en känsla av ett mer

automatiserat och vanemässigt beteende. Jag vill därmed mena, mot bakgrund av ovan, att

Bakhtiari låter Max framstå som en mer mänsklig karaktär än journalisterna och handläggaren

och därför blir också den ironiska tonen av mildare art.

  Ett annat mönster som framträder i ironin i ovan beskrivna situationer är att Bakthtiari i regel

använder sig av situationsironi, det vill säga att karaktärerna inte inser sina egna misstag eller

tillkortakommanden i en viss situation. Visserligen framkommer ingen situation där en

karaktär hånar en annan karaktär för dess missöden, samtidigt som samma missöde drabbar

den förstnämnde, men vi möter dock karaktärer som genomgående misslyckas med att leva

upp till någon typ av norm och som inte har förmågan att inse detta. Dock förekommer även

verbal ironi och jag menar att berättarens återgivning av vännernas råd till Markus inför

dennes första möte med familjen Irandoust är ett exempel på sådan ironi. Där använder sig

nämligen Bakhtiari av hyperboler för att visa på att det egentligen inte är på det sättet som

vännerna tror, Bahars föräldrar är inte farliga och Markus kommer inte att bli förhörd.
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Samtidskritiken
Jag nämnde tidigare att samtidskritik anses vara en bärande del av satiren och att satirikerns

ambition ofta är att på något sätt påverka läsaren uppfattning kring en företeelse. Således

finner jag det därmed motiverat att försöka diskutera Kalla det vad fan du vill utifrån detta

perspektiv och försöka komma fram till om Bakhtiari kritiserar något i sin samtid och vad, i

sådana fall, det är hon vänder sig emot.

   I intervjuer har Bakhtiari själv sagt att en av anledningarna till att hon skrev boken var att

hon var kritisk till de stereotypa beskrivningarna av invandrare och svenskar som ofta

förekommer i massmedia. Hon ifrågasätter även hur debatten kring mångfald förs och

formuleras:

”Jag förstår att man måste ha begrepp för att diskutera med det kan kännas som man fastnar i det.
Ibland undrar man hur mycket som ska förklaras och hur mycket som ska konstrueras” (citerat i
Westlund, 2005).

Bakhtiari tycks alltså ha en skeptisk hållning till de begrepp som används i diskussionerna

kring mångfald, som ”invandrare”, ”nysvensk”, och ”etnicitet” och menar att dessa används

på ett oreflekterat sätt. Att begreppen mer blir till statiska konstruktioner som bromsar

debatten än leder till konstruktiva framsteg. Denna hållning, menar jag, syns även i en intervju

med Dagens Nyheter, där Bakhtiari uttrycker en förhoppning om att Kalla det vad fan du vill

ska få läsaren att reflektera kring begrepp som ”kultur” och ”annan etnisk bakgrund” och vad

för betydelse som läggs i dessa begrepp (Kalmteg, 2005).

  En episod i verket där det ganska tydligt framkommer en diskussion kring kategorier är när

Bahar blir intervjuad av en tv-journalist. Jag har tidigare använt denna episod som ett exempel

på ett uttryck för de karaktärsdrag som Bakhtiari givit Bahar, men jag tror även att denna

situation ger uttryck för Bakhtiaris egen syn på kategorier. Tv-journalisten är mycket

intresserad av att klargöra hur Bahar kategoriserar sig själv och föreslår ”nysvensk” och

”världsmedborgare”, men båda dessa begrepp avfärdar Bahar bestämt. Begreppet ”nysvensk”

bemöter Bahar med att hon knappast kan ses som ”ny” efter att ha levt i Sverige i fjorton år

och ”världsmedborgare” menar hon är alldeles för vagt (Bakhtiari, 2005:238)2. Likaså vill

Bahar inte se sig som en person med ”dubbel kulturell identitet”, eftersom hon menar att det

är fullt normalt för en människa att känna gemenskap med olika grupperingar i samhället utan

att man för den skull ses som en person med dubbel identitet (s. 239). I denna episod kan

Bahar, med andra ord, sägas dekonstruera begrepp som ofta förekommer i mångfaldsdebatten

och detta, menar jag, går i linje med de tankar som Bakhtiari vill väcka med verket. Bahar

2 Fortsättningsvis kommer referenser till den analyserade romanen enbart ske genom sidhänvisningar.
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tycks alltså i denna episod bli ett språkrör för Bakhtiaris åsikter och visar på att ovannämnda

begrepp är relativt innehållslösa och inte alls så användbara som de kanske uppfattas. Vad

menas egentligen med ”nysvensk” och om ”dubbel kulturell identitet” innebär att man känner

gemenskap med olika människotyper, innebär inte det då att alla människor har en dubbel

kulturell identitet? Bakhtiari ger kanske inga konkreta svar, men pekar ändå på det fruktlösa i

att använda sådana begrepp.

  Ett annat tillfälle där Bakhtiari visar på att kategorier egentligen gör mer skada än nytta är

när berättaren återger Ahmeds, en av Amirs kunder, syn på människor. Ahmed menar att

kurder är outbildade, men dessa slutsatser, får läsaren veta, utgår från mycket lösa grunder.

Ahmed hatar kurder eftersom han hamnade i bråk med en kurdisk man för femton år sedan.

Överlag beskrivs Ahmed som en karaktär som behandlar människor efter deras geografiska

tillhörighet:
Bland araber var libaneser, egyptier och en del irakier okej. Iranier var väl också okej, även om dom
inte vara araber och många av dom inte var så religiösa som dom borde vara och dessutom oerhört
fisförnäma […] Men Amir var ändå en bra man, tyckte Ahmed och ansåg sig själv vara fördomsfri.”
(s.180-181).

Som jag ser det finns det tre faktorer i denna episod som gör att läsaren kan ana att Bakhtiari

vill framställa Ahmed som opålitlig och därmed visa på det orimliga i hans sätt att

kategorisera människor. För det första grundas hans uppfattning om kurder på mötet med en

person för femton år sedan, vilket knappast kan peka på en allmängiltig slutsats. För det andra

är Ahmed en aning inkonsekvent eftersom han tycker att Amir är en bra man, trots att denne

är iranier som Ahmed generellt sett inte är särskilt förtjust i. Slutligen ser sig Ahmed som en

fördomsfri man, trots att han uppenbarligen har ganska starka fördomar eftersom han

behandlar människor olika beroende på var de kommer ifrån. Ahmed framställs därmed i

ganska dålig dager och därmed finner jag det även troligt att anta att Bakhtiari vill använda

honom som ett varnande exempel för läsaren och visa på att hon är kritisk till personer som

resonerar och kategoriserar så som Ahmed gör.

  Ytterligare en del av verket där jag tror mig kunna skönja att Bakhtiari vänder sig emot de

kategoriseringar som samhället använder sig av är i de resonemang som föregår episoden där

Shervin blonderar sitt hår. I inledningen av dessa resonemang framställs Shervin, som jag

tidigare berört, som en ganska obekymrad karaktär, som inte funderar särskilt mycket kring

sin etnicitet. Berättaren beskriver dock att omgivningen gärna lägger märke till Shervins

etnicitet och att den har bestämt sig för ”att det etniska ursprunget skulle vara för Shervin vad

ränderna var för zebran” (s. 125). Vidare beskrivs att Shervin, eftersom han anses komma från
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en annan kultur, förväntas ha en identitet som tar sin utgångspunkt i hans etniska ursprung,

men att omgivningen inte ställer samma krav på andra barn. Men samtidigt som omgivningen

vill att Shervin ska ha en välgrundad identitet, påstår berättaren att den också anser att Shervin

ska spela ”[r]ollen som den kluvne, den vilsne” (s.125). Något som med andra ord kan tolkas

som att Shervin borde uppleva, att eftersom han är född i Iran men uppväxt i Sverige, så vet

han inte vilken kultur han ska identifiera sig med. Berättaren konstaterar att omgivningen

således vill att Shervin ska uppfylla den schablonmässiga bilden av andra generationens

invandrare (s. 126). Som jag uppfattar vill Bakhtiari, i denna episod, främst ifrågasätta

förutfattade meningar kring personer som kategoriseras som andra generationens invandrare.

Genom att lyfta fram det bristfälliga och orimliga i omgivningens förväntningar på Shervin,

intar Bahktiari också en kritisk hållning till denna typ av resonemang och kategoriseringar.

Shervin kan inte vara fast förankrad i sin etniska bakgrund och samtidigt fundera över sin

kulturella tillhörighet, men detta är vad omgivningen förväntar sig av honom. Det är också

värt att belysa att det beskrivs som att det är omgivningens behov av att kategorisera Shervin

som gör att han börjar fundera kring sin identitet, inte Shervins behov av att själv finna sin

identitet (s.126). Han framställs som att han är bekväm med den han är (s. 124). Bakhtiari

tycks således mena att samhället inte tillåter människor att finna sin egen identitet utan tvingar

in människor i olika kategorier oavsett om individen själv har behov av det eller inte. Liksom

Shervins omgivning vill samhället i stort att andra generationens invandrare ska vara på ett

särskilt sätt.

En annan del av samtiden som Bakhtiari också kritiserar är, enligt min uppfattning,

massmedia och dess skildring av människor med utländsk bakgrund. Jag har tidigare lyft fram

dessa skildringar som exempel på ironiska framställningar, men jag menar att Bakhtiari i

denna ironi också framför en generell kritik mot massmedias förhållningssätt. Enligt min

mening är det ganska uppenbart att Bakhtiari skildrar journalisterna i ett negativt ljus. Alla de

i verket skildrade journalisterna uppvisar brister i sin journalistiska gärning i och med att de

på olika sätt vinklar sin journalistik utifrån förväntningar och förutfattade meningar och

därmed blir också den bild de förmedlar förvriden. Att Bakhtiari väljer att skildra

journalisterna på detta sätt, menar jag, är ett tydligt tecken på att hon är kritisk mot hur

massmedia väljer att framställa människor med utländsk bakgrund och vill förmedla denna

åsikt till läsaren. Även i den del av verket där Markus ska träffa familjen Irandoust första

gången framställs massmedia i negativa ordalag. Markus har en bild av Bahars föräldrar som

farliga, och denna uppfattning låter Bakhtiari honom basera på stoff från massmedia (s. 62-
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63). Än en gång framställs således massmedia som en förmedlare av förutfattade meningar av

människor med utländsk bakgrund.

När satiren får stiga åt sidan
Även om det finns många belägg för att kategorisera Kalla det vad fan du vill som satir finns

det också delar i verket som, enligt min uppfattning, inte kan ses som exempel på ett satiriskt

framställningssätt.

   Ett exempel på detta är de delar som berör Amirs barndomsvän Bijan. Bijan framställs som

en karaktär som har mycket svårt att acklimatisera sig till livet i Sverige och han funderar

även över om det var rätt beslut att lämna Iran (s. 101-103). Framställningen av Bijans

upplevelser av att möta en annan kultur präglas dock inte av den satiriska ton som finns i

övriga verket. Vid ett tillfälle berättas om Bijans systers föreställningar om iranier som lever i

andra länder än Iran:
Min syster har nu parabol och ser på programmen från Los Angeles och kan varje dag se hur
festligt och lyxigt de påstår att livet är för iranierna utomlands. Precis som hon tror att hennes bror
har det. Vad vet hon om att inte vara kapabel till att be om ett glas vatten till sitt barn? (s.103)

I detta citat möter läsaren ytterligare ett exempel på när Bakhtiari framställer

språkförbistringar i verket i det att Bijan skildras som oförmögen att på svenska be om ett glas

vatten. Jag har tidigare berört att Bakhtiari använder språkförbistringar som komisk effekt,

men i detta fall har i alla fall jag svårt att tro att Bakhtiari vill lyfta fram något komiskt i

Bijans språkliga brister. Snarare tror jag att hon vill skildra den frustration som uppstår när en

individ inte behärskar ett språk i och med att hon väljer att skildra något så elementärt som att

kunna be om ett glas vatten till ett törstigt barn. Att kunna släcka törsten ses i allmänhet som

en grundläggande mänsklig rättighet, och därmed finns det även något olustigt i att inte ges

möjlighet att göra detta. Dessutom är det ett barn som blir utsatt i detta fall, vilket gör att

situationen blir än mer olustig för läsaren. Detta kan jämföras med de språkförbistringar som

Panthea tillåts hamna i där Bakhtiari istället väljer att anspela på klassikt tabubelagda ämnen

som sex och alkohol. Dessutom drabbar inte Pantheas språkliga brister någon annan än henne

själv. Jag menar härmed att det finns en tydlig skillnad mellan skildringen av Bijan och

Panthea språkförbistringar och därmed kan den senare ses som komisk, medan den förra inte

kan det. Detta grundar jag på att språkförbistringen rör något så olustigt som att en förälder

saknar möjlighet att hjälpa sitt barn med att tillfredställa ett grundläggande mänskligt behov.

    Bijans frustration sträcker sig dock till fler företeelser än språklig oförmåga. Bakhtiari

framställer också hur Bijan beklagar sig över att han inte får något arbete (s.104). Vidare

tillåts även Bijan beskriva den känsla av otillräcklighet som han upplever i Sverige:
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Sedan vi kom hit till det här landet har jag blivit yngre och yngre. Under en period var jag lika
gammal som mina barn. Nu är jag inte ens det. Vilken förebild! Det är skamligt (s. 243).

Denna skildring av självömkan och besvikelse skulle Bakhtiari kunna ha skildrat med någon

slags ironisk ton, som i episoden där Amirs pizzeria framställs som en ”tyck synd om mig-

klubb”. Bakhtiari tycks dock inte vilja skildra Bijan på det sättet utan hans frustration

framställs som den är, utan komiska element eller med antydan om ironi.

   Ytterligare en indikation på att Bakhtiari frångår den satiriska tonen i episoderna kring Bijan

är också de situationer hon tillåter dennes familj hamna i. För det första omkommer Bijans

dotter i en diskoteksbrand, och på ett hjärtskärande sätt skildras Bijans sorg över dotterns död.

Bijan känner bland annat skuld över det faktum att han tillät dottern gå till diskoteket den

kvällen. Med facit i hand skulle han onekligen ha hindrat henne, men samtidigt menar han att

”[a]llt jag tänkte var att man kan inte ta dom till ett land som Sverige och sen förbjuda dom att

leva” (s. 215). Den andra händelsen som påverkar Bijan och dennes familj är Bijan syster

Shirins försök att fly från Iran. I denna skidring väjer inte Bakhtiari för att skildra

flyktinglivets ohyggligheter. Det beskrivs hur Shirin och hennes familj på sin väg till

Tyskland blir kvar i Turkiet. Där tvingas hennes man, som är utbildad lärare, att ägna sig åt

kriminell verksamhet för att kunna försörja familjen. En dag försvinner han dock spårlöst, och

Shirin och hennes barn tvingas leva som tiggare på Istanbuls gator. För att komma ifrån livet

som tiggare väljer dock Shirin att bli prostituerad. Shirin sammanfattar familjens situation

med: ”Det finns råttor i det här landet som lever ett bättre och värdigare liv”(s. 217).

  För läsaren är det ganska uppenbart att dessa skildringar inte är tänkta att framstå som

varken ironiska eller komiska utan istället handlar det om episoder som med en allvarlig ton

skildrar sorg och social misär, där ironi, underfundiga berättarkommentarer och löjeväckande

kontraster lyser med sin frånvaro.

   Den allvarliga tonen blir allt mer framträdande när Bakhtiari dessutom väljer att avsluta

skildringen av Bijan med att han tar sitt eget liv (s. 243). Det går visserligen att ana en viss

ironi i framställningen av Bijans frus sorg efter makens död i det att frun försöker starta ett

nytt liv med en man med svensk bakgrund, föreläsningar av indiska livsstilsguruers och

vegetarisk kosthållning. De två sistnämnda kan tolkas som att Bakhtiari vill visa på det

ironiska i att koncentrera sig på triviala ting, som livsstil och kost, istället för att konfrontera

sin sorg.  Men samtidigt får läsaren också veta att Bijans fru funderar över om hon hade

kunnat göra något annorlunda, om hon hade kunnat göra något för att förhindra Bijans

självmord (s. 247). Genom att Bakhtiari låter Bijans fru känna denna tveksamhet inför sitt

agerande ger hon också utrymme för att läsaren inte ska tolka beskrivningen av fruns sorg
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som ironisk utan som en autentisk beskrivning av ett sorgearbete. I ett sorgearbete i den reella

verkligheten tror jag nämligen att frågan om ens eget ansvar är ganska vanlig och därmed kan

skildringen tolkas som ett försök av Bakhtiari att göra en autentisk skildring.

  En annan del av verket där Bakhtiari, enligt min mening, inte väljer att använda sig av ett

satiriskt framställningssätt är när hon skildrar Amirs reaktion på att Bahar väljer att leva som

muslim. Det beskrivs att Amir blir mycket upprörd över detta beslut och att han möter Bahar

med ett par röda ögon och ett ”varför?”. Det beskrivs även att han om nätterna sitter vid

Bahars säng medan hon sover och funderar över vad han har gjort för fel, vad det är som gör

att Bahars på ett så tydligt sätt tar avstånd från de värderingar som Amir själv tror på (s.272).

Dessutom väljer han att tala om Bahar som ”hon” och det beskrivs också att de samtalar mer

sällan med varandra (s. 282, 286). Bakhtiari väljer alltså att framställa Amirs reaktioner som

mycket känslostarka – han distanserar sig från Bahar, han gråter och han grubblar, men

ingenstans i dessa episoder kan jag finna någon antydan till komik, som en förlöjligande

berättarkommentar eller ironi, över Amirs agerande.

     Värt att notera är också att karaktärerna Amir och Bahar i denna situation inte fullt ut

agerar i enlighet med sin karakteristik. Båda har tidigare i verket framställs som ytterst

vältaliga och diskussionsvilliga, men i denna situation är frånvaron av ord återkommande.

Bahar vet inte riktigt hur hon ska hantera situationen och det beskrivs att hon inte kan finna

något svar på Amir fråga: ”varför?” (s.286). För Amirs del är det just ordet ”varför?” som

återkommer, utöver detta lyser längre utläggningar med sin frånvaro. Mot bakgrund av hur

Bakhtiari tidigare valt att framställa dessa karaktärer torde diskussionerna vara ihärdiga och

utläggningarna långa även i denna situation, men Bakhtiari väljer en annan väg. I denna

situation får karaktärernas tystnad tala, och därmed avviker de också en aning från sin

karakteristik.

   Ovan har jag alltså försökt visa på några delar i verket där Bakhtiaris framställningssätt

avviker från vad som kan anses karakteriserande för satir. De komiska inslagen, ironin och

stereotyperna får stiga åt sidan och ge plats för en annan typ av skildring. En skildring som

med en mer autentisk ton berör ämnen som död, sorg, flyktinglivets ohyggligheter och en

pappas besvikelse.

     Samtidigt finns det andra tillfällen i verket då Bakhtiari väljer att bibehålla ett relativt

lättsamt satiriskt framställningssätt, istället för att leda in berättelsen på områden som av

läsaren skulle kunna ses som delar av vad som kan uppfattas som en mer autentisk skildring.

Bakhtiari väljer till exempel att inte ge någon närmare förklaring till varför familjen Irandoust

lämnade Iran. Läsaren får veta att Amir och Panthea varit politiskt aktiva i Iran, i den mening
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att de i slutet av sjuttiotalet deltog i kampen för att störta shahen (s.109). Familjen lämnar

dock inte Iran förrän i slutet av 1980-talet som en följd av kriget (s.182). Bakhtiari ger dock

inget utrymme för skildringar av vare sig oppositionell kamp eller de fasor som ett krig kan

innebära. Även om det är rimligt att anta att många iranier i den reella verkligheten har

hemska upplevelser av krig och andra politiska oroligheter, så väljer Bakhtiari att inte referera

till sådana upplevelser i Kalla det vad fan du vill. Som jag redan nämnt väljer Bakhtiari

istället att låta Bahar ha relativt ljusa minnen av kriget (s.237). Enligt min uppfattning väljer

Bakhtiari att framställa Bahars krigsupplevelser på det sättet för att upprätthålla ett satiriskt

framställningssätt. Genom att ge Bahar tämligen positiva upplevelser av kriget skapar

Bakhtiari även en möjlighet att ironisera över att massmedia ofta förmedlar förutfattade

meningar kring personer med utländsk bakgrund. Denna ironisering hade inte varit möjlig om

Bahar hade framställts som en person med negativa krigsupplevelser eftersom hon då hade

uppfyllt den förutfattade meningen som tv-journalisten ger uttryck för.

   En annan fråga som Bahktiari lämnar relativt okommenterad är hedersrelaterat våld. Första

gången den frågan omnämns är i samband med beskrivningen av Markus tankar inför mötet

med familjen Irandoust. Markus är orolig för hur Amir och Panthea ska bemöta honom

eftersom han via massmedia hört vad som kan hända med kvinnor som inte följer familjens

uppfattning i val av partner. Markus tror att:
Han [Markus] var tvungen att imponera på föräldrarna om han ville fortsätta vara tillsammans med
Bahar med alla dom inblandades liv i behåll” (s. 63).

Enligt min uppfattning finns det en relativt tydlig anspelning på hedersrelaterat våld i detta

avsnitt och Bakhtiari är troligtvis medveten om att läsaren kan göra den typ av associationer

med tanke på förekomsten av sådant våld i den reella verkligheten. Bakhtiari väljer dock att

inte göra någon större utvikning kring denna företeelse i den aktuella episoden, utan fortsätter

istället att beskriva Markus förberedelser inför mötet. Dessutom ger hon, som jag tidigare

nämnt, ett ironiskt skimmer över hela den beskrivna situationen, och därmed även över de

tankar och antaganden som Markus gör i anknytning till denna.

   Frågan om hedersrelaterat våld återkommer dock i verket. Vid ett tillfälle beskrivs hur ett

hedersmord begås, och att detta leder till diskussioner mellan vissa av verkets karaktärer

(s.179-185). Även i denna episod väljer dock Bakhtiari att inte fördjupa sig kring

hedersrelaterat våld. Visserligen får karaktärerna ge uttryck för olika ståndpunkter i denna

fråga, men Bakhtiari flikar även in andra utvikningar i denna episod. En av dessa är den kring

Ahmeds sätt att kategorisera människor, som jag lyft fram som ett uttryck för Bakhtiaris

samtidskritik. Vidare ger Bakhtiari även plats för utvikningar kring bland annat att
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läskedryckerna Sprite och 7UP skiljer sig åt i smaken, och att Ahmed känner sig nedtryckt av

att en annan av Amirs stamkunder, Sharif, kan bättre svenska än Ahmed själv (s.184, 185).

Med andra ord visar Bakhtiari även i denna episod inget större intresse för att närmare belysa

förekomsten av hedersrelaterat våld, utan ger plats för andra områden som kanske upplevs

mer passande i den mer lättsamma och satiriska ton som i regel präglar Kalla det vad fan du

vill.

  Således är min uppfattning att likväl som Bakhtiari emellanåt väljer att frångå den satiriska

tonen för att beröra visa ämnen, finns det även episoder när hon avstår från utförligare

skildringar av andra ämnen och istället bibehåller en satirisk ton.

Bakhtiari och satiren
Från att under antiken ha varit ett begrepp sammankopplat med viss meter och tematik anses

satir numera vara ett genreöverskridande begrepp som betecknar en ton eller ett

förhållningssätt. I min läsning av olika definitioner av satir har jag dock funnit vissa

återkommande kännetecken eller indikationer för en satirisk framställning. Det första

kännetecknet är att satir i regel innefattar någon typ av samtidskritik där författaren vill göra

läsaren uppmärksam på, av författaren upplevda, brister eller missförhållanden i det

omgivande samhället. Vidare anses även ironi vara vanligt förekommande i en satirisk

framställning och så även komik. Slutligen kännetecknas satir även av att karaktärerna

framställs som typer eller karikatyrer. Dessa karaktärer utvecklas eller förändras inte, utan

bibehåller sina karaktärsdrag genom berättelsens gång.

    Utifrån min analys av Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill menar jag att det finns

många överensstämmelser mellan Bakhtiaris framställningssätt och det som anses

karakteristiskt för ett satiriskt framställningssätt. Till att börja med menar jag att läsaren möter

karaktärer som är tydliga typer. Amir finner sin trygghet i ursprungskulturens historia och

traditioner i mötet med en ny kultur. Hans fru Panthea reagerar på ett närmast motsatt sätt och

försöker göra allt för att förstå och omfamna den nya kultur hon möter. Bahar är den

temperamentsfulla tonårstjejen, och senare unga kvinnan, som i alla situationer vill framhäva

sin åsikt. Markus är den välvillige och tolerante karaktären som ger andra stort utrymme.

Pernilla är den medelålders kvinnan som gärna vill ge sken av att vara kulturellt bevandrad,

men samtidigt aldrig får någon djupare kulturförståelse eftersom hennes intresse för andra

kulturer stannar vid yttre attribut. Bertil är den rasistiske äldre mannen, som baserar sina

åsikter på föråldrade källor. Karaktärerna är således relativt enkla att karakterisera och

Bakhtiari väljer också att framställa dem på samma sätt verket igenom.
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   Vidare förekommer även olika komiska inslag i verket. Bakhtiari framkallar komik genom

språkförbistringar, som när Bertil tror att Amir inte tar hans hälsotillstånd på allvar eftersom

Amir använder ordet ”viktigt” på fel sätt (s.226-227).  Vidare blir även kontrasten mellan

karaktärers agerande i en och samma situation en källa till komik. Ett exempel på detta är

familjen Irandousts första kvartssamtal där familjen är finklädda och kommer i god tid, medan

läraren Max är klädd i vardagskläder och kommer sent (s.19). Bakhtiari efterliknar även olika

språkliga varieteter för att skapa komik och låter både farsiinfluerad svenska och

svenskinfluerad engelska komma till uttryck. Slutligen använder sig Bakhtiari även av

berättarrösten för att skapa komiska effekter. Detta sker genom att berättarrösten tillåts belysa

dråpliga inslag i vardagliga händelser, som unga killars sätt att hälsa, samt kommenterar och

förlöjligar verkets karaktärer.

  När det kommer till ironin använder sig Bahktiari i regel av en ironi där det finns en

motsägelse mellan karaktärernas agerande i praktiken och omgivningens eller karaktärens

egna förväntningar och normer. Karaktären själv inser dock inte sina misstag eller

tillkortakommanden. Vidare går det även, enligt min mening, att skönja olika former av ironi i

Bakhtiaris framställning. Den mildare formen av ironi framträder till exempel när Markus

trots noggranna förberedelser inte lyckas särskilt väl med att göra ett gott första intryck hos

familjen Irandoust (s. 62-67). Den hårdare formen av ironi märks bland annat i hur Bakhtiari

skildrar Pantheas besök på arbetsförmedlingen (116-118). Att ironin upplevs som hårdare

menar jag grundar sig i avsaknaden av komiska inslag samt att Bakhtiari refererar till en i den

reella verkligheten tydligt identifierbar kategori av människor.

   Jag menar även att det förekommer samtidskritik i Kalla det vad fan du vill. Bakhtiari riktar

sin kritik främst mot två företeelser. För det första uppfattar jag henne som kritisk mot olika

typer av kategoriseringar av människor och Bakhtiari tycks vara av den uppfattningen att

dessa kategoriseringar i regel grundar sig på fördomar och förenklade resonemang. Denna

hållning framträder bland annat i skildringen av karaktären Ahmeds människosyn (s. 180-

181). För det andra är Bakhtiari även kritisk mot massmedia och dess skildring av människor

med utländsk bakgrund, vilket märks i framställningen av journalister. Jag tolkar det som att

Bakhtiari är av den uppfattningen att massmedia bidrar till att bevara och förstärka de

förutfattade meningar som redan finns, istället för att försöka förmedla en mer nyanserad bild.

     Enligt min uppfattning finns det således relativt starka skäl för att Kalla det vad fan du vill

bör ses som ett verk med ett satiriskt framställningssätt. Samtidigt har jag dock lyft fram att

det finns delar i verket där Bakhtiari kan sägas ”lämna” den satiriska tonen för vad som kan

upplevas som en mer autentisk skildring, som i fallet med framställningen av Bijans
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levnadsöde och Amirs reaktioner på att Bahar under en period väljer att leva som muslim. Jag

vill dock mena att dessa delars förekomst inte är tillräcklig för att hävda att hela verket ska

uppfattas som en autentisk skildring. Denna uppfattning grundar jag dels på den tydliga

förekomsten av satiriska kännetecken som framställts ovan och dels på att det även

förekommer delar i verket där Bakhtiari bibehåller en satirisk ton trots att hon berör områden,

till exempel hedersrelaterat våld, som skulle kunna vara del av en skildring som ska uppfattas

som autentisk inriktad. Sammanfattningsvis konstaterar jag följaktligen att det går att finna

överensstämmelser, men också avvikelser från ett satiriskt framställningssätt i Kalla det vad

fan du vill. Bakhtiari tar sig helt enkelt den konstnärliga friheten att framföra sitt stoff på olika

sätt: i regel med en satirisk ton, men ibland med ett mer autentiskt anslag.

Didaktiska reflektioner kring Kalla det vad fan du vill
Utifrån min synvinkel finns det goda möjligheter att införliva det jag kommit fram till i denna

uppsats i svenskundervisningen i grundskolans senare år och gymnasiet. Till att börja med har

jag diskuterat hur satir kan framträdda i en skönlitterär text. Därmed menar jag att Kalla det

vad fan du vill kan användas som utgångspunkt för en diskussion med elever kring hur

författare skapar en satirisk ton i en text och hur satiriska karaktärsdrag som komik och ironi

kan gestaltas i en text. Vidare kan en sådan diskussion mynna ut i att eleverna själva får skriva

texter av satiriskt slag eller med inslag av komik och ironi. I en sådan skrivprocess kan utdrag

från Kalla det vad fan du vill fungera som litterär förlaga eller textexempel på hur eleven kan

utforma sin text och ge eleverna inspiration och vägledning.

     Vidare tror jag även att det kan vara givande att i undervisningen jämföra Kalla det vad fan

du vill med en annan mer autentisk inriktad skildring av möten mellan olika kulturer. En

sådan jämförelse skulle kunna leda till en diskussion kring olika framställningssätt för att

skildra samma företeelse och vad det finns för för- och nackdelar med respektive

framställningssätt.



40

Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att försöka finna vad som är kännetecknande för ett satiriskt

framställningssätt, och sätta det i relation till det som jag ser som karakteristiskt för Marjaneh

Bakhtiaris framställningssätt i romanen Kalla det vad fan du vill (2005).

     Numera ses satir som ett genreöverskridande begrepp som mer betecknar en ton eller ett

förhållningssätt än en tydligt avgränsad genre. Det finns dock vissa återkommande

kännetecken för vad som anses som satir, nämligen förekomsten av någon form av

samtidskritik, komiska inslag och ironi. Vidare skildras även det satiriska verkets karaktärer i

regel som typer eller karikatyrer och bibehåller sina karaktärsdrag genom berättelsens gång.

     Vid en analys av Kalla det vad fan du vill har jag funnit att Bakhtiaris framställningssätt i

detta verk överlag stämmer väl överens med ovan beskrivna karaktärsdrag för satir. Dock

finns det även några delar i verket där Bakhtiari väljer att frångå den satiriska tonen för vad

som kan tolkas som en mer autentisk inriktad skildring.
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