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Abstract: 

This essay will examine in closer detail the characters of the Nigerian writer Chimamanda 

Ngozi Adichie’s novel Half of a Yellow Sun (2006). Based on a close reading, the following 

characters are analysed: Olanna Ozobia, who is the main protagonist, her twin sister Kainene 

Ozobia, Olannas partner/husband Odenigbo, his service boy Ugwu and the Englishman Richard 

Churchill. The study will analyse these characters by using post-colonial theory in combination 

with an intersectional perspective as an additional analytic tool. The postcolonial perspective 

deals with several important psychological aspects, both for the colonized people’s personal 

feelings, as well as the relationship between the colonizer and the colonized. To provide a more 

thorough analysis, consideration will also be given to other essential factors such as gender, 

class and function using an intersectional approach.  

The theoretical framework consists mainly of Homi K. Bhabha’s postcolonial theory where he 

partly develops the postcolonial discussion used by Frantz Fanon in his book Black Skin, White 

Masks (1952), and also providing additional theoretical concepts of the postcolonial theory. 

This theory will be used in conjunction with the Swedish researchers Paulina de los Reyes and 

Diana Mulinaris discussion of the intersectional perspective and it’ factors. 
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1. Inledning 

Termen kolonial härstammar enligt Oxford English Dictionary (OED) från latinets colonia och 

har betydelsen ”gård” eller bosättning. Den avsåg de européer som slog sig ner i främmande 

länder men samtidigt behöll sitt medborgarskap. OED beskriver en koloni som: 

En bosättning i ett nytt land […] en grupp människor som slår sig ner på en ny plats och 

formar ett samhälle som är underkastat eller förbundet med moderstaten; detta samhälle 

utgörs av de ursprungliga bosättarna och deras ättlingar och består så länge förbindelsen 

med moderstaten upprätthålls.1   

Fokus ligger således inte på de människor som med stor sannolikhet redan levde på platsen 

innan den blev en koloni. Liknande förklaring till ordet ges också i Nordstedts uppslagsbok som 

beskriver koloni som ”lands besittning i annan världsdel, lydland. Grupp personer bosatta i 

främmande omgivning”. Kolonialism definieras som ”stats förvärv av främmande landområde 

och deras exploaterande”.2 Konsekvensen av koloniseringen medförde inte bara en  ny 

ekonomisk social ordning på världsnivå, den upphöjde också det europeiska 

modernitetsprojektet till en samhällsmodell som ansågs giltig för hela mänskligheten.3 Dock är 

det i allra högsta grad också intressant att diskutera vad som händer när moderstaten upphör att 

utöva sin kontroll och makt över lydlandet, som i sin tur vinner självständighet? Vad sker med 

de människor som har varit koloniserade? Sådana ämnen diskuterar den nigerianska 

författarinnan Chimamanda Ngozi Adichie i flera av sina romaner. I den här uppsatsen 

undersöker jag Adichies roman En halv gul sol (2007) för att undersöka hur hon försöker 

besvara dessa frågor. 

 

1.1 Politisk och litterär historia i Afrika och Nigeria 

Vid 1960-talet hade de flesta kolonialiserade länderna i Afrika befriats och blivit självständiga. 

I Nigeria ersattes det koloniala styret av en federation mellan tre regioner med betydande 

självstyre: nord-, öst- och västregionen. Federationen gav dock upphov till diverse konflikter 

bland olika folkgrupper vilka förvärrades på grund av osämjorna under de första åren av 1960-

talet. Mindre etniska grupper fruktade att bli dominerade av de tre stora – hausa-fulani, yoruba 

och igbo. Bland dessa grupper var spänningen särskilt stark mellan de muslimska hausa-fulani 

och de kristna igbo vilket så småningom ledde till väpnade konflikter. I januari 1966 

                                                           
1 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism, Tankekraft förlag, Hägersten, 2005 s. 17. 
2 Nordstedts uppslagsbok, Bokförlaget Prisma, Stockholm, 2005, s. 655. 
3 Loomba, 2005, s. 64. 
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genomfördes en kupp av en grupp arméofficerare, där de flesta var igboer, emellertid utförde 

officerare från norra Nigeria en motkupp samma år. Under hösten förföljdes igbominoriteten i 

norr vilket resulterade i tiotusentals dödade och nära en miljon på flykt till igbofolkets 

ursprungsområde i östregionen.  

De många konflikterna och igbofolkets känsla av utsatthet bidrog till att östregionens 

militärguvernör i maj 1967 utropade staten Biafra självständig, en självständighetsförklaring 

som ledde till ett tre år långt inbördeskrig, det så kallade Biafrakriget.4 Avkolonialiseringen 

medförde inte bara militära konflikter mellan etniska grupper - också demokratin utsattes för 

stort tryck  Den maktmissbrukande eliten förföljde också litteraturen, varför många afrikanska 

författare har tvingats spendera sina liv i exil. Fortfarande in på 2000-talet lever och verkar flera 

av de afrikanska författarna i England eller USA. Idag beror det dock inte enbart på den politiska 

situationen, då fattigdom och analfabetism fortfarande är utbrett över stora delar av Afrika. I 

hög utsträckning har framförallt kvinnor varit drabbade av analfabetism då de ofta hindrats från 

att utbilda sig.5  

Flera författare från tidigare kolonialiserade länder brottas också med problematiken kring 

vilket språk de ska skriva på. För att avvisa den kolonialistiska ideologin och värna om sin 

förkoloniala kultur väljer vissa inhemska författare att skriva på sitt eget lokala språk. Å ena 

sidan leder detta till en viss svårighet gällande möjligheten att överleva ekonomiskt som 

författare i en förlagsbransch som ofta kräver engelska. Att skriva på modersmålet kräver därför 

dubbelt arbete då texten sedan måste översättas till engelska. Å andra sidan väljer många 

författare från tidigare kolonialiserade länder att skriva på engelska eftersom det de facto är det 

språk de först lärde sig att skriva på.6  

Romanen som litterär form är en för Afrika europeisk import. En av de tidigaste afrikanska 

romanerna är Chinua Achebes Allt går sönder (1958), vilken ofta anses vara den grundläggande 

moderna afrikanska romanen, och för många en roman att jämföra sig med. Den kulturkonflikt 

som skildras i Achebes roman, en konsekvens av européernas intåg på kontinenten, är ett 

centralt tema hos flera av den första generationens afrikanska författare som ville skildra 

kolonialismens följder för Afrika ur ett afrikanskt perspektiv.  

                                                           
4 Landguiden, Utrikespolitiska institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Nigeria/Modern-Historia 

hämtad 2016-01-01. 
5 Petersson, Margareta (red), Världens litteraturer, en gränsöverskridande historia¸ Studentlitteratur, Lund, 

2011, s.306. 
6 Tyson, Lois, Critical theory of today, Garland Publishing, New York 1999, s 369. 
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Ytterligare teman i den senare afrikanska författartraditionen är befrielsekampen och på senare 

tid den kvinnliga frigörelsen skildrad av kvinnliga författare. Situationen för kvinnorna blev i 

många fall bättre efter självständigheten men det dröjde innan Afrika fick inflytelserika 

kvinnliga författare.  

Till de allra tidigaste afrikanska kvinnliga författarna hör Flora Nwapa från Nigeria och Grace 

Ogot från Kenya. Båda debuterade under 1960-talet och gick till angrepp mot de manliga 

författarnas porträtterande av kvinnor, eller avsaknaden av dessa.7 Till den senare generationens 

etablerade nigerianska författarinnor hör bland andra Chimamanda Ngozi Adichie som själv 

tillhör Igbofolket och idag är internationellt etablerad och prisbelönt för sina böcker. En av dem 

som har givits ut på den svenska marknaden är En halv gul sol (2007) vilken alltså kommer 

vara ämnet för min studie.  

 

2. Syfte 

I En halv gul sol (2007) skildrar Chimamanda Ngozi Adichie livet för Igbo-befolkningen i de 

östra delarna av Nigeria vid tiden strax efter avkoloniseringen och under åren för Biafrakriget, 

således rör sig berättelsen över en tidsram på omkring 10 år.  

Att läsa romanen utifrån en postkolonial teori ger flera användbara verktyg för att kunna 

analysera karaktärerna i relation till den förändringsprocess de ställs inför. Emellertid fokuserar 

den postkoloniala kritiken mycket på relationerna mellan koloniserad och kolonisatör. Jag 

menar att det krävs ett holistiskt angreppssätt för att kunna se hela människan och  vilka olika 

samverkande faktorer som varje karaktär besitter för att skapa och påverka makt, ojämlikhet 

och förtryck. Det gör det också möjligt att skapa en djupare förståelse för olika karaktärers 

förutsättningar och handlanden.  Jag anser att en läsning ur enbart ett postkolonialt teoretiskt 

perspektiv begränsar dessa möjligheter något då ett sådant ramverk utesluter vissa essentiella 

faktorer som exempelvis kön och klass. Följaktligen anser jag att det vore berikande att 

kombinera den postkoloniala teoretiska läsningen med ett intersektionellt perspektiv som 

analysverktyg, då dessa perspektiv tillsammans skapar utrymme för en personlig komplexitet 

och en bredare dimension hos karaktärerna.  

Mitt syfte är således att åskådliggöra hur Adichie, genom användandet av flera olika 

protagonister med olika förutsättningar och verktyg, diskuterar och skildrar en postkolonial 

                                                           
7 Petersson, Margareta (red) 2011, s. 308. 
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erfarenhet, process och komplexitet. Jag vill också undersöka hur karaktärerna på olika sätt 

förhåller sig till den fleråriga förändringsprocess och kris som uppstår.  

Genom att använda det intersektionella perspektivet som ett analysverktyg tillsammans med en 

postkolonial teori vill jag illustrera den dynamik och  komplexitet som utgör varje karaktär i 

den postkoloniala diskursen. 

 

3. Teori och metod  

I följande avsnitt ger jag inledningsvis en teoretisk bakgrund till det postkoloniala fältet genom 

att kort redogöra för några av de främsta namnen inom området. Jag redogör även för det 

postkoloniala feministiska fältets utveckling och därefter beskriver jag det teoretiska ramverk 

vilket jag huvudsakligen kommer använda mig av i min analys. 

 

3.1 Det postkolonialistiska fältet 

Begreppet postkolonial avser främst den historiska period som inträffat efter att de koloniserade 

delarna av Afrika, Asien och Amerika frigjort sig och blivit självständiga. Den forskning som 

undersöker företeelser utifrån en postkolonial teori arbetar med att belysa det faktum att 

Europas kolonialvälden har inrättat en global hegemoni, där de europeiska kunskaperna och 

den europeiska kulturen anses vara den dominerande och mer riktig än andra8. Det är kring den 

vite, heterosexuella medelklassmannen som det västerländska samhällets normer är uppbyggda. 

Från denna norm finns flera möjliga sätt att avvika; det kan exempelvis göras genom klass, 

sexuell läggning, kön och/eller etnicitet.9  

Förhållandet mellan den etniska normen och avvikelser från denna har dock egna 

förutsättningar och det är dessa som den postkolonialistiska teorin undersöker och diskuterar. 

Det har genom historien funnits en tendens att skapa något av en polarisering mellan 

västvärlden och övriga delar av världen där västvärlden ses som upplyst, rationell och modern 

i motsats till övriga delar som betraktas som föråldrade, hedniska och traditionella10.  

3.2 Strukturalistiska influenser och diskurs 

                                                           
8 Bergsten, Staffan (red), Introduktion till Litteraturvetenskap, Studentlitteratur, Lund 1998,  s. 102. 
9 Tenngart, Paul, Litteraturteori, Gleerups, Malmö. 2008, s. 131. 
10 Postkolonial feministisk forskning, Nationella sekretariatet för genusforskning 

http://www.genus.se/meromgenus/forskningsinriktningar+/Postkolonial_forskning  
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Det postkolonialistiska forskningsfältet är till stor del influerat av poststrukturalismen. Ett 

sådant perspektiv har till syfte att betona språkets betydelse för skapandet av identiteter, 

institutioner och politik, för att på så sätt synliggöra hur världen struktureras genom språkliga 

praktiker. Det kan avse såväl de sociala relationerna som ”objektvärlden”. Därmed kan begrepp 

som exempelvis ”samhället” eller ”den materiella världen” inte skiljas från den innebörd de 

tillskrivs genom språket. Vad som utmärker och särskiljer poststrukturalismen från andra typer 

av kritiska teorier är att den i första hand kretsar kring frågor om hur, och med hjälp av vilka 

kunskapsstrategier ett osynliggörande skapas och upprätthålls. Ett sådant ingångssätt innebär 

ett fokus på förhållandet mellan kunskap och makt, faktorer som också omfattas i begreppet 

diskurs vilket är ett av poststrukturalismens mer centrala begrepp. 

Enligt Michel Foucault är faktorer som makt och kunskap intimt förknippade. Det finns enligt 

honom ingen maktrelation utan en motsvarande sammansättning av ett kunskapsfält och inte 

heller någon kunskap som inte samtidigt förutsätter och konstitueras av maktrelationer. Det är 

således genom relationen makt/kunskap som föreställningar befästs i samhället.  Makt 

cirkulerar alltså inom diskurser genom att skapa ”sanningar”, då vi tar vissa saker för givna och 

därmed omförhandlar dem till våra egna.11  

 

3.3 Edward Said och Frantz Fanon 

Edward Said anses av många vara ”postkolonialismens fader” sedan han i sin Orientalism från 

1978 synliggjorde hur den västerländska världens konstruktioner och föreställningar av 

orienten skapat en felaktig och mytisk bild av ”Orienten”, där väst och öst polariseras och 

orienten studeras som ”den andre” vars språk och kultur systematiseras, vilket bidrar till en 

inbillad idé om orienten.12 

Även Said influerades av Foucault och precis som Foucault intresserade sig Said av hur 

diskursen, i det här fallet orientalismen, verkar som en kunskapsregim som upprättar olika 

kategorier av sanning genom att å ena sidan gynna och uppmuntra vissa typer av uttalanden 

men å andra sidan hindra och motarbeta sådana som motsäger diskursens normer.13  

                                                           
11 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan (red), Globaliseringens kulturer, den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Nora, 2011, s. 19. 
12 Bergsten, Staffan, 1998, s. 91. 
13 Eriksson et al. , 2011, s. 20. 
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Said hävdar det faktum att det inte enkom handlade om att de ekonomiska och militära vapnen 

stod för upprätthållandet av det koloniala förtrycket. En kolonialisering kan inte fortgå och 

fungera med avsaknad av de kulturella vapen som bekräftar vem som är överlägsen den andre. 

Således finns också en bakgrund till kolonialismen bestående av både ett kognitivt och ett 

retoriskt mönster som vidmakthåller den rådande hierarkin.14 Genom att konstruera och 

producera österlandet som västerlandets ”diskursiva Andra” verkade orientalismen alltså som 

ett stöd till den politiska och ekonomiska dominansen kolonialmakten förfogade över. Detta 

genererade samtidigt västerlandets självbild som en överlägsen civilisation.15 Orientalism är 

enligt Said således summan av västvärldens alla föreställningar om orienten som reproduceras 

och upprätthålls. Främst görs detta genom det språkliga framförandet, dvs. hur orienten skildras 

genom västvärldens tal och skrift.16  

På senare tid har även Frantz Fanon kommit att anses som en föregångare till den postkoloniala 

teoribildningen. Hans Svart hud, vita masker som skrevs 1952 och översattes till svenska 1995 

utgör en fenomenologisk studie av den svarta människans möte med, och erfarenheter av, 

kolonialismen och Europa. Fanon belyser de frågor som undersöker hur kulturella identiteter 

skapas i det globala samhället, hur rasistiska stereotyper upprätthålls och hur dessa stereotyper 

kan bekämpas. Hans arbete formar en viktig utgångspunkt för att kunna analysera de specifika 

former av förtryck som är karakteristiska för koloniala relationer.17 

En av de psykologiska effekterna av kolonialismen menar Fanon är det faktum att den 

koloniserade tvingas se sig själv med kolonisatörens ögon och identifiera sig med sin position 

som avvikare från den vita, normativa blicken. Detta genererar en kluven självbild och den 

koloniserade blir ett objekt också för sig själv då hen representerar allt det som den vite mannen 

inte är; ociviliserad, ointelligent och irrationell. Ett sätt att undkomma detta grundläggande 

mindervärde är för den koloniserade att anamma kolonisatörens kultur. Hen skapar en vit mask 

i linje med kolonisatörens ideal och skaffar sig västerländsk utbildning, västerländska 

värderingar och sätt att bete sig, och anlägger således en vit mask över sin svarta hud. Emellertid 

är det omöjligt för den koloniserade att helt göra sig av med sitt ursprung då den svarta huden 

inte går att ta bort. Att inte till fullo erkännas i sin imitation av den dominerande vite och dennes 

kultur genererar en känsla av underlägsenhet och ett dubbelt främlingskap.  

                                                           
14 Tenngart, Paul, 2008, s. 135. 
15 Eriksson et al. s. 20. 
16 Tenngart , Paul, 2008, s. 137. 
17 Eriksson et al. sid 15. 
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Fanon menar att i den rasistiska koloniala diskursen är den kolonialiserade alltid svart, och att 

det är det faktum som fastställer och definierar hen som person och i och med det återspeglas 

de diskursiva mekanismerna för kolonialiseringens villkor. 18 

 

3.4 Postkolonial Feminism  

 

Feminismen har, precis som den postkoloniala tanketraditionen sitt ursprung i en kritik och ett 

ifrågasättande av en rådande norm baserad på en manlig världsbild.19  Det har från flera 

feministiska håll uttalats en den intern kritik främst mot västerländska feministiska forskare då 

tendenserna har varit att universalisera kvinnors erfarenheter. Flera namn inom det 

postkoloniala feministiska fältet har påpekat det problematiska med att betrakta kvinnor i tredje 

världen som en homogen grupp vilket har resulterat i en stereotyp bild av en 

”tredjevärldenkvinna”. I artikeln ”Under western eyes” (1986) belyser Chandra Talpade 

Mohanty det faktum att bilden av dessa kvinnor ofta resulterat i en föreställning om en 

universell kvinna utan aktörskap, i motsats till de västerländska kvinnorna som ofta skildrats 

som självständiga och moderna aktörer. Istället menar Mohanty att det krävs ett 

kontextualiserande av den feministiska forskningen.20  

Även litteraturteoretikern Gayatri Spivak har kombinerat fälten postkolonialism och feminism 

och uppmärksammar också villkoren för den koloniserade kvinnan och vem som för hennes 

talan.  Spivak menar att det måste finnas ett ökat samspel mellan den västerländska 

postkoloniala teorin och det den strävar efter att undersöka, och menar att den västerländska 

kvinnan måste lära sig att tala till koloniserade kvinnor och inte för dem.21  

I grunden ligger frågan om huruvida det är möjligt att ett kunskapssystem kan anses vara 

generellt för hela världen? Kanske är det så, enligt Spivak, att de västerländska systemen; 

politiska, kulturella, historiska, moraliska och kognitiva i själva verket är förenade med de 

västerländska förhållandena.22  

Enligt Spivak har den västerländska ideologiska dominansen blivit en naturlig del och 

genomsyrat de kolonialiserades medvetande både genom språket och genom den kulturella 

                                                           
18 Tenngart, Paul, 2008 s. 138-f. 
19 De los Reyes, Paulina, Postkolonial Feminism 1, Tankekraft förlag, Hägersten 2011, sid 17. 
20 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser-avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, Tankekraft 

förlag, Hägersten 2003, s. 37. 
21 Tenngart, Paul, 2008, s. 155. 
22 Tenngart, Paul, 2008, s. 145. 
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produktionen. Det är genom språket i allmänhet och litteraturen i synnerhet som budskap och 

normativa värderingar förmedlas.23 Spivak menar att tredje världens kvinnor är dubbelt 

koloniserade då de framstår som underlägsna både av de imperialistiska strukturerna såväl som 

av västvärldens patriarkala norm vilket genererar både ett etniskt och ett könsbaserat förtryck. 

Dessa två maktstrukturer riskerar dessutom att cementera förtrycket ytterligare då den 

imperialismen diskursen  bygger på den manliga myten om utforskning och äventyr, liknande 

den diskurs som ofta kännetecknar mannens aktivitet i motsats till den passiva kvinnan i ett 

patriarkalt samhälle. Denna kombination av etniskt och könsbaserat förtryck leder således till 

att kvinnorna blir dubbelt förtryckta.24  

I sin artikel ”Can the subaltern speak” från 1988 kritiserar Spivak det postkoloniala fältet 

Subaltern Studies, vars syfte är att ifrågasätta hur kolonialismens motståndare i koloniserade 

områden representerades i koloniala texter. För Spivak innebär termen ”subaltern” det subjekt 

som står utanför den kulturella hegemonin och vars erfarenheter inte finns representerade i en 

global diskurs. Spivak påpekar att det är vinnarna som skriver historia, vilket innebär de 

förtryckta, dvs förlorarna, ofta saknar en egen röst i historien. Subaltern studies går ut på att 

skona kolonisatörernas motståndare från den koloniala diskursen och från kolonisatörernas 

objektifierande förvrängningar. Istället ska de upprättas som suveräna objekt. Spivak anser att 

en sådan ambition har goda intentioner men är naiv då allt medvetande är diskursivt och det 

således inte kan existera något oberoende suveränt subjekt. Samma problematik drabbar 

koloniserade kvinnor.  Om kolonialismens motståndare, ”the subaltern”,  lider brist på egen röst 

i den koloniala diskursen, så är ”the subaltern as a female” ännu tystare eftersom diskursen 

prioriterar männen. Det handlar således inte om att kvinnan inte kan eller inte har kunnat tala, 

utan om att hennes ord har behandlats annorlunda då de har införlivats i och tolkats utifrån en 

diskurs som styrs av i huvudsak manliga intressen.25  

 

3.5 Teoretiskt ramverk för min analytiska studie 

Lois Tyson skriver i avsnittet Postcolonial and African American Critisism som är en del av 

boken Critical Therory of today (1999) att det postkoloniala forskningsfältet är särskilt effektivt 

i syftet att hjälpa oss att se förbindelser mellan alla domäner kring vår erfarenhet- den 

psykologiska, ideologiska, sociala, politiska, intellektuella och estetiska, på ett sätt som visar 

                                                           
23 Loomba, Ania, 2005, s. 63. 
24  Tenngart, 2008, s.145. 
25 Ibid, s. 146. 
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oss hur oskiljaktiga dessa kategorier är i vår upplevda erfarenhet av både oss själva och 

världen.26  

Överlag innebär postkoloniala studier en kritisk återläsning av produktionen av den 

västerländska kunskapen och intresserar sig för relationerna mellan rasifierade former av makt, 

kunskapsproduktion och politik. Till de mest tongivande teoretikerna räknas den indisk-brittisk-

amerikanske Homi K. Bhabha, som  formulerar det postkoloniala perspektivet på följande sätt: 

Postcolonial criticism bears witness to the unequal end uneven forces of cultural 

representation involved in the contest for political och social authority within the modern 

world order. Postcolonial perspectives emerge from the colonial testimony of Third World 

countries and the discourses of “minorities” within the geopolitical divisions of East and 

West, North and South”. 27 

Bhabha använder dikotomin koloniserade subjekt respektive koloniserande subjekt, för att 

påvisa det faktum att det egentligen inte handlar om en relation mellan subjekt och objekt, utan 

mellan subjekt och subjekt. Bhabhas influenser kommer från Sigmund Freud och Frantz Fanons 

psykologiska idétradition. Vidare menar Bhabha att den koloniserade i själva verket har större 

möjlighet att göra motstånd än vad exempelvis Edward Said anser.28  Enligt Bhabha misslyckas 

orientalismen med sin strävan att berättiga kolonisatörens behandling av den koloniserade. 

Orsaken till detta är att orientalismen som idé försöker dra åt två olika håll samtidigt. Å ena 

sidan vill orientalismen sprida den koloniala diskursens förmodanden om det kolonialiserade 

området som något absurt och excentriskt, å andra sidan införlivas den inom den västerländska 

ramen för att på så sätt kunna kontrolleras och styras. I Bhabhas mening blir kontentan av det 

hela att Orientalismen som tanketradition försöker skjuta ifrån sig och inkorporera det 

orientaliska på samma gång, då det dels är något annorlunda som västvärlden inte kan förstå, 

dels är något västvärlden anser sig ha full kontroll över. Detta genererar en splittring i 

”annorlundaheten” då en del är utanför väst, och en del är innanför. I och med det är den 

koloniserade aldrig fast i sin koloniserade identitet utan befinner sig i ett ständigt pendlande 

mellan likhet och olikhet, mystisk och skrämmande, men på samma gång förstått och 

kontrollerat.29  

                                                           
26 Tyson, Lois, 1999, s. 363. 
27 Loomba, Ania, 2005, s. 64. 
28 Tenngart, Paul, 2008 s. 137f. 
29 Tenngart, Paul, 2008, s. 139. 
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Bhabha använder sig av olika teoretiska uttryck för att åskådliggöra de psykologiska, sociala 

och filosofiska skillnaderna mellan kolonisatör och koloniserad. För att beskriva relationen 

mellan kolonisatör och koloniserad brukas termerna den andre resp. den Andre (på engelska: 

”the other” resp. ”the Other”). För att beteckna kolonisatörens annorlundahet i jämförelse med 

den koloniserade har den förre kallats ”den koloniserades Andre”, eftersom det är han som är 

normen och således den som sitter inne med definitionen dels av sig själv, och dels de som 

koloniserats. Från kolonisatörens perspektiv är det istället den koloniserade som är annorlunda, 

denna annorlundahet innebär dock en mer reducerad makt vilket synliggörs med att den ”andre” 

inleds med litet a. Den koloniserade är därför kontrollerad, kategoriserad efter kolonisatörens 

definitioner och tänkande.30 Även Tyson belyser fenomenet ”othering” dvs uppfattningen om 

att den västerländska normen förkroppsligar hur en människa ”ska” vara, och att 

ursprungsbefolkningen är den ”andre”, annorlunda och därför underlägsen. Detta sätt att 

förhålla sig till andra skapar ett ”vi- de civiliserade” kontra ett ”dem- vildarna”. Den ”vilde” 

betraktas ofta som både ondskefull och underlägsen och blir då the demonic other. I vissa fall 

tillskrivs dock ”den andre” en form av primitiv skönhet baserad på en särskild närhet till naturen 

och kallas då the exotic other”.31 Jag finner dessa termer relevanta för min analys då Adichie 

problematiserar förhållandet mellan (tidigare) koloniserad och kolonisatör, samt i relationen 

mellan europé och biafran som genom karaktären Richard fungerar omvänt då han i själva 

verket är i maktminoritet sedan nationen blivit självständig.  

Men, menar Bhabha, en sådan ambivalent position kan i själva verket användas till den 

koloniserades fördel som ett verktyg för denne att skapa ett maktövertag. Bhabha beskriver 

denna makt genom termen mimicry, dvs. att härma, som i sin tur härstammar från Fanons 

skildring av de vita maskerna.32 Ofta beskrivs fenomenet mimicry av postkoloniala kritiker som 

att den koloniserade har en form av ”double consciousness” eller ”double vision”, med andra 

ord ett sätt att uppfatta världen som delas mellan två antagonistiska kulturer , av kolonisatörerna 

och av ursprungsbefolkningen. Double consciousness generar ofta en ostadig upplevelse av 

jaget som förstärks av den påtvingade migration kolonialismen ofta orsakade, till exempel från 

en gård på landsbygden eller från en by in till staden i sökande efter arbete.33 

Bhabha menar att den koloniserades förmåga att ta på sig en vit mask istället genererar  en 

maktposition. När den svarte personen imiterar den vite åskådliggör hen samtidigt att 

                                                           
30 Ibid s. 139f. 
31 Tyson, Lois, 1999, s. 366. 
32 Tenngart, Paul, 2008, s. 139f. 
33 Tyson, Lois, 1999, s. 368. 
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stereotyperna som hela den koloniala diskursen bygger på i själva verket inte grundar sig på 

fasta och stabila fenomen i världen. I och med fenomenet mimicry belyser den koloniserade det 

faktum att människors identiteter egentligen är införlivade i en ambivalent rörelse. Genom 

härmningen blir kolonisatörens grundläggande föreställningar om den koloniserade satta i 

gungning, och den koloniserade kan skapa en osäkerhet hos kolonisatören gällande dennes 

föreställningar om världen. När kolonisatören exempelvis hör sitt eget språk talas av den 

koloniserade uppstår en form av likhet vilket leder till en för kolonisatören påtvingad insikt; att 

den koloniserade i själva verket inte skiljer sig så mycket från den norm som kolonisatören 

representerar och först trott.34 Därför anser Bhabha att begrepp som  ”ambivalens” och 

”hybriditet”  ger en bättre möjlighet att beskriva den dynamik som uppstår i det koloniala 

mötet.35 Bhabha refererar till Fanon för att göra gällande att hybriditet är ett ofrånkomligt inslag 

i den koloniala situationen. Bhabha förstärker Fanons idé om att det uppstår ett psykiskt trauma 

när det koloniserade subjektet inser att han varken kan tillägna sig den vithet som han fostrats 

till att se upp till eller göra sig av med den svarthet som han lärt sig att se ned på. Bhabha hävdar 

som en förlängning av Fanons resonemang att koloniala identiteter alltid innefattar obalans och 

ångest. Den här känslan av att vara fast mellan två kulturer och finna sig själv i en slags 

psykologisk limbo kallas av Homi Bhabha som unhomeliness vilket innebär att inte känna sig 

hemma ens i sig själv, den kulturella identitetskrisen har gjort personen ifråga till en 

psykologisk flykting, så att säga.36   

 I en essä om Fanons aktualitet i dagens samhälle skriver Bhabha att det alltid är ”i relation till 

den Andres plats som det koloniala begäret artikuleras.” Avvisandet av föreställningen om en 

”exakt gränsdragning ” mellan den svarta huden och den vita masken gör det  

omöjligt för den devalverade, omättlige evolué (som enligt Fanon är en 

övergivenhetsneurotiker) att acceptera kolonisatörens inbjudan till identiteten: ”Du är 

läkare, författare, student, du är annorlunda, du är en av oss”. Det är just i denna 

ambivalenta användning av ”annorlunda” – att bli annorlunda än de som är annorlunda gör 

dig till samma sak- som det omedvetna talar om Annanhetens form, den tjudrade skuggan 

av uppskjutande och förskjutning. Det är inte det kolonialistiska självet och den 

koloniserade Andre utan det störande avståndet mellan dem som utgör den koloniala 

annanhetens figur. Den vites konstgrepp inskrivna på den svarta människans kropp. Det är 

                                                           
34 Tenngart, Paul, 2008, s. 139f. 
35 Loomba, Ania, 2005, s. 112. 
36 Tyson, Lois, 1999, s. 368. 
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i relation till detta omöjliga föremål som den koloniala identitetens gränsproblem och dess 

skiftande den framträder.37 

Flera av de olika karaktärerna i Adichies roman rör sig mellan olika nivåer av sin kulturella 

identitet. Några har tillgodogjort sig den västerländska kulturen samtidigt som den egna 

ursprungliga kulturen gör sig påmind. Dessa fungerar ofta genom en växelverkan, dock inte 

alltid utan inre konflikter och en känsla av att vara annorlunda även inom sin egen sfär uppstår.  

Ingen kultur är heller oföränderlig över tid, faktum är att de flesta kulturer på något sätt 

förändrats genom tvärkulturella möten. Följaktligen menar flera postkoloniala teoretiker att den 

postkoloniala identiteten i själva verket är en dynamisk, ständigt föränderlig hybrid av infödda 

och koloniala kulturer. Dessutom menar de att den här hybriditeten, eller synkretismen som det 

också kallas, inte alltid består av en stagnation mellan två krigande och konfliktfyllda kulturer 

utan att det också kan vara en positiv kraft i en allt mer krympande och mångkulturell värld. Ett 

sådant synsätt uppmuntrar tidigare kolonialiserade att omfamna de många och ofta motstridiga 

aspekter av den blandade kulturen som är deras, och som är ett historiskt faktum. 38 

Det är emellertid oerhört viktigt att komma ihåg att dessa argument inte tar hänsyn till de 

tidigare koloniserade folkens behov av att återupptäcka och bejaka sin förkoloniala civilisation, 

där de i flera fall blev tillsagda av kolonisatörerna att de inte hade någon egen förkolonial 

civilisation att tala om. Innan koloniseringen ägde rum hävdade kolonisatörerna att 

ursprungsbefolkningen levde en barbarisk tillvaro vars regelsystem och religioner inte räknades 

eller var värda att upprätthålla, i förhållande till den, i kolonisatörens ögon, överlägsna 

civilisation som den västerländska civilisationen representerade. Många tidigare koloniserade 

upplever därför att de måste hävda sin ursprungliga kultur, dels för att förhindra att totalt 

absorberas av den västerländska kulturen och dels för att återta sin egen nationella självbild. 

Detta tryck på den ursprungliga kulturen, speciellt när det åtföljs av strävan att eliminera de 

västerländska influenserna kallas nativism, eller nationalism. Det är stor skillnad, från en 

ursprunglig befolknings perspektiv, på en kultur som förändras över tid och ett folk som blir 

direkt avskurna från sin kultur.39  

Jag finner Bhabhas och Tysons teoretiska begrepp användbara i min studie då de belyser flera 

olika perspektiv, dels gällande relationen mellan koloniserad och kolonisatör, och dels 

psykologiska faktorer för den enskilde karaktären. Detta finner jag relevant i min analys av En 

                                                           
37 Loomba, Ania, 2005, s. 172. 
38 Ibid, s. 369. 
39 Ibid, s. 370. 
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halv gul sol då de olika karaktärerna i romanen  alla har olika förutsättningar och perspektiv på 

den situation de befinner sig i.  

 

3.6 Metod   

Metoden för mitt analysarbete utgörs inledningsvis av en närläsning av romanen En halv gul 

sol, därefter görs en karaktärsstudie på utvalda karaktärer. I min läsning undersöker jag hur de 

olika karaktärerna porträtteras av författaren genom sina yttranden och handlingar, både i 

relation till andra karaktärer och i förhållande till den situation eller miljö de befinner sig.  

Bhabhas och Tysons teoretiska ramverk tillhandahåller begrepp gällande relationen mellan den 

kolonialiserade och kolonisatören vilket är i allra högsta grad är användbart, men inte ger 

möjlighet till den djupare analys vilket eftersträvas i det här arbetet. För att ytterligare skapa 

dimension i min analys och för att framförallt redogöra för den feministiska aspekten där den 

görs gällande, finner jag det användbart att utöka det teoretiska ramverket med en genusaspekt 

vilket möjliggörs genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv på analysen. 

 

3.6.1 Intersektionellt perspektiv 

Begreppet intersektionalitet myntades för att utmana de sedvanliga gränserna mellan 

ras/etnicitetsstudier40 och könsanalyser, och kom att bli ett instrument för några av de forskare 

som eftersträvar att belysa kvinnors skiftande erfarenheter i allmänhet och de specifika 

villkoren för rasifierade kvinnor i synnerhet. Intersektionalitetsbegreppet kan också vara 

användbart på den forskning som rör sig utanför det feministiska området då intresset är stort 

även där för en utökad och historiskt förankrad  förståelse av makt och ojämlikhet.41  

Intersektionalitetsbegreppet som analysverktyg syftar således till att problematisera och belysa 

hur makt, ojämlikhet och förtryck utvecklas och återskapas utifrån en samverkan mellan olika 

faktorer hos en individ. Detta genererar i sin tur skiljelinjer som skapar ett ”vi” och ”dem”, och 

därmed görs dessa markörer till socialt accepterade koder.42  

Intersektionella faktorer att ta i beaktande vid sådan analys är exempelvis etnicitet, kön, 

sexualitet, klass, ålder, religion och funktion. Paulina de los Reyes och Diana Mulinari menar i 

                                                           
40 En del forskare och teoretiker använder begreppen ras och etnicitet synonymt. Även i Reyes och Mulinaris bok 

används båda begreppen. Jag kommer dock i fortsättningen endast använda begreppet etnicitet i detta avseende. 
41 de los Reyes, Paulina, Mulinari, Diana, Intersektionalitet, reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, Liber, 

Malmö, 2007, s. 27. 
42 Ibid, s. 9. 
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sin bok Intersektionalitet, Kritiska reflexioner över (o)jämlikhetens landskap att en alltför 

ensidig uppfattning av klass, kön och etnicitet riskerar att leda till en splittrad kunskap som 

skapar brister i förståelsen för hur olika former av makt konstruerar varandra. Att begränsa 

sociala positioner till enkelspåriga kategorier, oavsett om det handlar om kön, klass eller 

etnicitet leder till oförståelse för den växelverkan som råder i det sociala livet mellan olika 

former av över- och underordning.43 Flertalet forskare och teoretiker anser att underordning och 

utövande av makt alltid är omgivna av ett komplext nätverk uppbyggt av strukturella relationer, 

institutionella arenor och mänskliga handlingar.44 Därför ser Reyes och Mulinari det 

intersektionella perspektivet som ett betydelsefullt analytiskt verktyg för att kunna 

problematisera den komplexa konstruktion som makten utgör, utan att för den sakens skull 

fastna i ett kategoriserande som återskapar en auktoritär kunskap.45   

de los Reyes och Mulinari ser främst att intersektionalitetens viktigaste kraft ligger i 

utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv som kopplar makt och ojämlikhet till individens 

möjlighet att agera som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella praktiker 

och rådande ideologier,46 Intersektionaliteten kan synliggöra hur olika historiskt och 

situationsberoende maktrelationer skapas i och genom den simultana verkan av kön, klass och 

”ras”/etnicitet.47. Ett krig är en kollektiv händelse som drabbar på flera plan, emellertid innehar 

varje person skilda förutsättningar och verktyg för att hantera den kris som uppstår i en nation 

satt i förändring. Utifrån detta anser jag att ett intersektionellt perspektiv därför är ett givande 

verktyg i min strävan efter att belysa hur olika maktrelationer skapas, upprätthålls och 

förändras, samt varje karaktärs specifika förutsättningar.  

Vidare menar de los Reyes och Mulinari  att det intersektionella verktyget fungerar som ett 

alternativ till den genusvetenskap som hittills konstruerar kön utan att ta hänsyn till den 

ojämlikhet som grundas på föreställningar om ”ras”, klasstillhörighet och nationella gränser48.  

de los Reyes och Mulinari menar att maktens konstruktion inte verkar inom ett slutet 

fördefinierat system, istället betonas den i ojämlika materiella villkor, språkliga konstruktioner, 

                                                           
43 de los Reyes, Paulina, Mulinari, Diana, 2007, s. 90. 
44 Ibid, s. 18. 
45 Ibid, s. 90 
46 Ibid, s. 16. 
47 Ibid, s. 24. 
48 Ibid, s. 8. 
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vardagshandlingar och ideologiska grunder som förändras både historiskt och rumsligt. Därmed 

är inte maktens konstruktion enbart komplex, utan dessutom rörlig.49   

Att historisera subjektet, dvs att placera det i en tidsmässig och rumslig kontext innebär också 

att åskådliggöra hens möjligheter till handling i allt från ekonomiska relationer och 

dominerande ideologier till samhällets övergripande organisering. Det är baserat på denna 

förståelse av  maktrelationer mellan olika individer och grupper i historiskt specifika 

sammanhang och samhällsformer som det intersektionella perspektivet är nödvändigt, menar 

de los Reyes.50  En halv gul sol utspelar sig i en historiskt utmärkande och föränderlig kontext. 

Med tanke på den förändringsprocess och den kris som drabbar karaktärerna anser jag det 

särdeles viktigt att ha rådande samhällsordning och olika ideologier i åtanke vid analysen. 

Adichie problematiserar i  En halv gul sol att flera av dessa aspekter, framförallt kön, klass och 

etnicitet vilka många gånger är väsentliga för karaktärerna avseende hur maktbalansen används 

och förändras. Flera av karaktärerna rör sig mellan olika klassnivåer och språket är ofta en 

viktig markör och maktfaktor. Etnicitet som intersektionell aspekt belyser Adichie dels genom 

det faktum att en av huvudkaraktärerna, Richard Churchill, är engelsman till skillnad från de 

övriga som är igbo/biafraner, och dels i de övriga karaktärernas diskussioner kring den vite 

mannens, tillika kolonisatörens, (självupplevda) överlägsenhet. Även könsaspekten, både 

avseende manligt och kvinnligt och normerna kring det (förväntade) beteendet, problematiseras 

och diskuteras i romanen.  

 

4.Tidigare forskning om Chimamanda Ngozi Adichie och En halv gul sol 

Internationellt sett finns en del forskning om Adichie avseende hennes författarskap överlag 

och En halv gul sol. Även om Adichie är väl etablerad på den internationella marknaden är 

hennes författarskap i sammanhanget relativt ungt, varför det ofta rör sig främst om  delstudier 

över valda ämnen inom hennes litterära sfär. Feministiska frågor, det afrikanska arvet och den 

kulturella identiteten är återkommande forskningsobjekt.  

Flera forskare har fokuserat intresset på porträtterandet av kvinnor och sexualiteten i Adichies 

romaner, bland annat hur de biafranska kvinnorna används sexobjekt då det förekommer en rad 

                                                           
49 Ibid, s. 11. 
50 Ibid, s. 23 
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sexuella relationer och handlingar i romanen. Andra feministiska infallsvinklar belyser  kvinnan 

som symbol för nationen Biafra och ”mother of the nation”.  

Gloria Ajami Makokha på Department of Languages, Litterature Journalism and 

Masscommunication i Bungoma, Kenya, har använt En halv gul sol för att belysa den litterära 

konstruktionen av nigerianska kvinnor i den koloniala och postkoloniala eran i Nigeria.  

Enligt Makokhas mening försöker Adichie belysa det faktum att flickor inte väljer att födas 

som flickor, och att de därför bör behandlas med respekt och kärlek i samma utsträckning som 

pojkarna behandlas i det patriarkala Afrikanska samhället.51  

Makokha menar att Adichie uttrycker värdet på flickor/kvinnor i det patriarkala Afrika genom 

att göra två av huvudkaraktärerna kvinnliga, Olanna och Kainene. De är dessutom tvillingar 

och de enda barnen till sina föräldrar vilket ytterligare utmanar gängse uppfattningar i Nigeria, 

då tvillingar oftast ansågs vara ett dåligt omen. Adichie höjer upp nigerianska flickor till samma 

nivå som pojkar då hon ger dem en borgerlig uppväxt med god skolgång, hög intelligens och 

allt ett barn kan önska sig. Makokha refererar till Tony Simoes da Silva som i en 

forskningsartikel jämför Adichies Lila Hibiskus (2003) och En halv gul sol (2006) med 

varandra och diskuterar det faktum att Adichies romaner bär spår av historieskrivning genom 

de könsmässiga, sexuella och förkroppsligande diskurser av smärta och våld som förekommer 

i romanerna. Makokha är samstämmig med da Silva i resonemanget om att det i romanen går 

att läsa in den sexuella exploationen av kvinnorna i Biafra ”som en återspegling av den 

krisdrabbade delstaten Nigeria” under Biafrakriget och att varje individs sårbarhet är relaterad 

till det bredare sociala och politiska kaos som tog plats i landet. Da Silva skriver: 

I read the repeated acts of violence on the body of the individual in Adichie’s writing as 

metaphor for a broader concern with the body of the nation, itself ‘tragically atrophied’ 

(Adesanmi 2002, p. 122) by misguided nationalist discourses. The bruising of human flesh, 

especially pronounced in the first novel [Adichie’s Purple Hibiscus], hints to the hidden 

layers of bruising that underpin the Nigerian national fabric symbolised by the Biafran 

conflict detailed so overtly in the second novel [Adichie’s Half Of A Yellow Sun]. The 

evocation of enduring trauma is seen in Half a Yellow Sun in the reference to a mother’s 

attachment to the severed head of her girl child (p. 149), but also the exploration of rape as 

                                                           
51 Makokha, Gloria Ajami, Journal Research in Peace, Gender and Development (JRPGD) Vol. 4(6) pp. 111-120, 

September, 2014, hämtad från http://www.interesjournals.org/full-articles/portrayal-of-the-african-woman-in-half-of-a-

yellow-sun.pdf?view=inline , 2015-11-23, s. 115. 
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an experience damaging to both victim and perpetrator. Both novels pose or ponder the role 

of writing and representation in the processes of healing the national body.52  

Forskaren Madhu Krishnan från Bristol fokuserar i sin bok Contemporary African Literature 

in English: Global Locations, Postcolonial identities på de sätt visionen av Afrika har 

förhandlats fram i den moderna skriften. För att göra detta belyser och ifrågasätter Krishna även 

hur globala och lokala avgränsningar fungerar som identifikationsmarkörer och belyser de 

intersektionella skärningspunkterna mellan kraft, kreativitet och makt. I delar av boken 

fokuseras på konstruktionen av identitet, kön och konflikt med bland andra verk En halv gul 

sol som utgångspunkt. Krishnan menar att kvinnor på grund av sin intersektionella dualitet, dels 

som kvinnor och dels som färgade kvinnor är marginaliserade inom båda faktorerna. Krishnan 

fokuserar  i sin text den skärningspunkt där kön möter etnisk identitet, där Spivak menade att 

The subaltern cannot speak. För att diskutera detta använder Krishna sig av tre samtida globala 

afrikanska texter av kvinnliga författare, Chimamanda Ngozi Adichies En halv gul sol, Yvonne 

Veras Stone Virgins och Aminatta Fornas Ancestor stones, då alla tre romaner delar det faktum 

att de utspelar sig under kriget och de alla tre försöker underminera metaforen av feminisering 

i konflikt, speciellt kvinnors roller som sexuella väktare och offer. Detta är av särskild betydelse 

för framställningen av kön. på grund av det sätt krig, våld och militarisering har bidragit till 

naturaliseringen av de binära världsbilderna för kön. Vidare menar Krishna att krig skapar och 

förlitar sig på könskonstruktioner, och att militärer och deras roll i det intersektionella systemet 

skapar ett system där kvinnor är föremål för objektifiering. I samband med konflikter blir 

våldtäkt ett särskilt potent tecken på kvinnors sårbarhet, vilket också återges i En halv gul sol. 

Vidare menar Krishna att användningen av det sexuella våldet som verktyg i krig kan ses som 

ett svar på feminiseringen av den afrikanska kontinenten under kolonialt styre. I denna 

feminisering, en del av processen att omvandla kolonierna till ytterligare en del av Europa, sågs 

ofta den koloniserade andre sågs som svag, irrationell och feminin i motsats till den starka, 

rationella maskulina kolonialmakten. I En halv gul sol representeras detta prekära läge genom 

en kvinna som trotsar dessa kvinnliga normer, nämligen Kainene som liknas som en son. 53 

 

 

                                                           
52 Makokha, 2014, s. 116. 
53 Krishnan, Madhu, Contemporary African Literature in English: Global Locations, Postcolonial identities, 

Palgrave Macmillan, Hampshire, 2014, s. 157 



20 
 

5.Analys 

Analysdelen utgörs inledningsvis av en kortare presentation av författarinnan, Chimamanda 

Ngozi Adichie, därefter följer en sammanfattning av romanen. Avslutningsvis presenterar jag 

de olika karaktärsanalyserna.  

 

5.1 Chimamanda Ngozi Adichie 

Chimamanda Ngozi Adichie är idag en väletablerad författarinna som har otaliga priser och 

nomineringar bakom sig, och hennes verk är idag översatta till över trettio språk. Adichie föddes 

1977 och växte upp i universitetsstaden Nsukka i sydöstra Nigeria men flyttade senare till USA 

för att studera vid universitet.  

En avgörande betydelse för Adichie och hennes författarskap blev tidigare nämnda Chinua 

Achebes Allt går sönder som hon läste för första gången som 8-9-åring. Fram till dess var 

hennes uppfattning att litterära karaktärer endast av blonda och blåögda barn eftersom det var 

den enda typ av karaktärer hon hade stött på genom sin läsning. Om läsupplevelsen berättar 

Adichie själv att: 

” It was a glorious shock of discovery. Here were characters who had Igbo names and ate 

yams and inhabited a world similar to mine. Okonkwo and Ezinma and Ikefuma taught me 

that my world was worthy of literature, that books could also have people like me in them. 

[…] I do think of Achebe as the writer whose work gave me permission to write my own 

stories”.54  

Adichie debuterade 2003 med Lila hibiscus som vann the commonwealth Writers Prize och 

Hurston Wright Legacy Award. Romanen gavs ut på svenska 2010. 

 2006 kom Adichies nästa roman, En halv gul sol, detta var dock den första av hennes romaner 

att översättas till svenska, vilket gjordes år 2007. Precis som Lila Hibiskus har En halv gul sol 

blivit nominerad och prisbelönt, bland annat med  The Orange Prize och den filmatiserades 

2013. Till dags dato har Adichie gett ut tre romaner, förutom de redan nämnda utkom 

Americanah 2013.  Adichie har även skrivit oräkneliga artiklar och essäer som har publicerats 

i tidskrifter och journaler. Därtill har Adichie också skrivit en rad andra verk, bland annat 

novellsamlingen The things around your neck från 2009 (på svenska; Det där som nästan 

                                                           
54 Adichie, Chimamanda Ngozi, African ”Authenticity” and the Biafran Experience, Published by Indiana 

University Press in behalf of Hutchins Center for African and African American Research at Harvard University, 

2008, s. 42. 
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kväver dig, 2011), flera diktsamlingar och senast 2014 kom essäsamlingen We should all be 

feminists.55 

 

5.2 En halv gul sol 

Nedan presenteras en sammanfattning av romanen, därefter har jag valt ut några av de 

karaktärer som befolkar den att analysera närmare. Romanen berättas i tredje person och är 

uppbyggd kring ett antal karaktärer varav tre stycken protagonister som också fokaliseras 

internt; Olanna Ozobia, tjänstepojken Ugwu samt britten Richard Churchill. Det är genom deras 

perspektiv läsaren möter övriga karaktärer, varav två stycken som trots att de inte fokaliseras  

ändå är essentiella för intrigen i romanen; Olannas partner/make Odenigbo, samt Olannas 

tvillingsyster Kainene Ozobia som också har en relation med Richard Churchill.  

 

5.3 Sammanfattning  

Även om En halv gul… är baserad på Biafrakriget och vissa av karaktärerna är influerade av 

verkliga personer gör Adichie inga anspråk på att leverera en faktabok, utan menar själv att hon 

tagit sig många litterära friheter och att syftet snarare är att porträttera hennes egna fiktiva 

sanningar än fakta om kriget.56  

Romanen är uppdelad i fyra delar om 37 kapitel varav den första och tredje delen utspelar sig i 

början av sextiotalet när Nigeria just blivit självständigt från Storbritannien. Bokens andra och 

fjärde del skildrar den senare delen av sextiotalet och en bit in på sjuttiotalet när spänningar 

mellan de olika folkgrupperna inom Nigeria inledningsvis leder till utrensningar inom armén, 

därefter till regelrätta massakrer på igbofolket för att slutligen leda till bildandet av 

utbrytarstaten Biafra och kriget mellan den och Nigeria.  

Olanna kommer från en välbärgad högutbildad, nigeriansk medelklassfamilj som tillhör 

igbofolket, vilka i verkningarna av den efterkoloniala framtidstron strider för en självständig 

utbrytarstat, Biafra. Olanna och hennes syster Kainene lever privilegierade liv med allt man kan 

önska sig av materiell välfärd och utbildning och familjen är en del av det nya övre 

samhällsskiktet i Nigeria.  I romanens inledning introduceras den unge Ugwu för Odenigbo, 

husbonden för vilken Ugwu ska vara tjänstepojke. Olanna Ozobia återvänder till sin hemstad i 

                                                           
55 The Chimamanda Ngozi Adichie Website http://www.l3.ulg.ac.be/adichie/cnaprim.html  
56 Adichie, Chimamanda Ngozi, En halv gul sol¸ Bonnier Pocket, Falun 2014, s. 681. 
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Nigeria från studier i London och USA, och får en tjänst som lärare på universitetet i Nsukka. 

Olanna försöker bryta med föräldrarnas materialistiska livssyn och flyttar ihop och gifter sig så 

småningom med den intellektuelle och politiskt engagerade Odenigbo i Nsukka. I Odenigbos 

och Olannas hem samlas andra engagerade tänkare om kvällarna för att diskutera aktuella 

händelser och politiska lägen. Så småningom utökas familjen med dottern Baby. Hos Odenigbo 

jobbar även tjänstepojken Ugwu som behandlas mer som en familjemedlem än tjänare och 

genom sin tid hos Odenigbo och Olanna får lära sig om det nya, moderna livet. Ugwu går från 

att vara en fattig pojke från landsbygden med sparsamma läskunskaper till att utbilda sig och 

under kriget verka som lärare innan han blir tvångsintagen och tvingas delta i striderna.  

Olannas tvillingsyster Kainene inleder ett förhållande med engelsmannen Richard, en författare  

som gör en personlig resa från att röra sig i kretsarna kring de före detta kolonisatörerna till att 

identifiera sig med och försöka bli så Biafransk som möjligt. Olanna och Kainene har 

inledningsvis en något frostig relation. Olanna är vacker, mild och mån om att vara till lags, 

Kainene är istället hård och sarkastisk och är inriktad på en karriär inom affärsvärlden.   

Snart är kriget över dem och omkullkastar tillvaron. Bombräder, massakrer, sjukdomar och 

svält blir en del av vardagen. Olanna, Odenigbo, Ugwu och Baby flyttar till staden Umuahia 

där de till att börja med kan bo i ett eget hus, men får så småningom flytta in i ett rum i ett 

hyreshus. Samtidigt utvecklas tvillingsystrarnas relation till en närmare vänskap. När kriget så 

småningom tar slut flyttar familjen tillbaka till Nsukka.  

 

5.4 Karaktärsanalyser 

Med anledning av förekomsten av flera framträdande karaktärer i romanen har jag valt ut de 

fem jag finner mest relevanta för handlingen. Jag kommer sedan i min analys studera dessa 

närmare utifrån en postkolonial teori i kombination med ett intersektionellt perspektiv.  De olika 

karaktärerna i romanen är alla runda och dynamiska och utgör tillsammans ett nätverk av 

koloniala och postkoloniala erfarenheter som i varierande grad samverkar med varandra. 

Därigenom skapas, upprätthålls och förändras också relationer och identiteter över flera nivåer. 

Genom att belysa dessa olika karaktärer kan jag således ringa in och exemplifiera olika 

postkoloniala teoretiska begrepp och faktorer, samt vissa intersektionella aspekter för att skapa 

en mer dimensionerad analys.  
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5.4.1 Olanna Ozobia 

Olanna är en av tre protagonister i romanen och den person som romanen främst handlar om. 

Hon är tvillingsyster med Kainene, dock är de inte lika vare sig till sätt eller utseende, Olanna 

är den vackrare av dem och blir alltid uppmärksammad för det. Hon besitter högre moral än 

sina föräldrar som är ytliga och giriga. Hela familjen tillhör Igbo-folket som drabbats hårt av 

kriget och som lider stora förluster, både mänskliga och materiella. Under kriget undervisar 

Olanna några av barnen i kvarteret där de bor och hjälper hon hjälper även till i flyktingläger.       

Olanna är den karaktär läsaren får mest information om. Då hon fokaliseras externt och rör sig  

inom alla nätverk ges också en stor del av informationen av övriga karaktärer genom hennes 

ögon. Olanna rör sig på flera nivåer inom de flesta intersektionella aspekterna och växlar mellan 

främst två olika kulturella identiteter, dels den västerländska och dels den inhemska som i 

många fall dessutom är motstridiga och mer eller mindre utesluter varandra. Inom den inhemska 

biafranska identiteten eftersträvas autencitet och värnandet om och upprätthållandet av den 

egna kulturen. Många biafraner anser att de västerländska influenserna kan och bör elimineras. 

Det finns även byar som trots koloniseringen ändå har bevarat sin ursprunglighet, bland annat 

där Olannas släktingar bor. Familjen Ozobia, och främst Olannas och Kainenes föräldrar, har 

dock helt anammat den västerländska kulturen, de lever efter västerländska värderingar och i 

materiell välfärd med höga positioner i arbetslivet och andra möjligheter till utbildning. På 

grund av att Olanna står med ett ben på vardera sidan upplever hon tidvis en känsla av 

utanförskap inom båda fälten. 

Som karaktär utmärks Olanna främst genom de intersektionella faktorerna kön, klasstillhörighet 

och sin etnicitet.. Framförallt hennes kvinnlighet diskuteras ur flera vinklar. Olanna 

objektifieras både av kvinnor och av män, även av sina föräldrar som använder hennes kropp 

och utseende för att försöka vinna affärskontrakt; ”dessutom undrade hon på vilket sätt hennes 

föräldrar hade lovat chief Okonji en affär med henne i utbyte mot kontraktet, om de hade sagt 

det rakt ut eller bara antytt det”.57 Olanna utsätts ständigt för den manliga blicken, dock låter 

hon åskådaren ofta hållas en stund. Hon ser det som en naturlig del som en följd av hennes 

utseende och det har blivit  något hon är van vid.  

”Jag kan inte sluta tänka på dig” flåsade han med alkoholdränkt andedräkt. ”Jag är inte 

intresserad, chief, sa hon. [… ] Han drog henne intill sig, och för ett kort ögonblick gjorde 

hon ingenting, hon rörde inte en muskel. Hon var van vid det här, vid att colognedränkta 

                                                           
57 Adichie, 2014, s. 56. 
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män tog sig den för dem självklara friheten att grabba tag i henne, män som utgick ifrån att 

deras makt och hennes skönhet innebar att de hörde ihop. Till slut sköt hon honom ifrån 

sig, en aning illamående när hon kände händerna sjunka in i hans mjuka bröst. ”Nu räcker 

det, chief Okonji.58  

Här blir tydligt hur Olanna på ett passivt sätt underordnar sig den patriarkala ordningen och ser 

handlandet som en naturlig följd av hennes utseende. Även tjänstpojken Ugwu fascineras och 

objektifierar hennes skönhet första gången han ser henne,  

Hennes ansikte var slätt som ett ägg, hennes hy hade samma rika nyans som regndränkt jord, 

och hennes ögon var stora och aningen sneda. Hon såg inte ut at höra hemma bland vanliga 

människor, hon borde stå i ett sådant där glasskåp som fanns i husbondens arbetsrum så att folk 

kunde beundra hennes kurviga kropp utan att röra henne. Den patriarkala maktordningen 

upprätthålls inte bara genom att män i allmänhet anser att deras egen makt per automatik ska 

innebära att hon som vacker kvinna finner  sig i deras handlanden. Den signaleras ytterligare 

av att hennes kärlekspartner Odenigbo inte kallar henne vid namn, utan alltid använder 

smeknamnet nkem- min egen. Olanna upplever sig ofta i en beroendeställning gentemot 

Odenigbo och har till en början svårt att bryta passiviteten. 

Olanna som ständigt blir uppmärksammad för sin skönhet, kurviga kropp och sitt feminina väna 

uttryck får plötsligt sin kvinnlighet ifrågasatt när Odenigbos mor, Mama¸ kommer på besök. 

Det  uppstår en konflikt mellan henne och Olanna då Mama anklagar Olanna för att vara en 

häxa och onormal kvinna; 

”Jag vill laga en riktig soppa till min son”. Det uppstod en paus innan Olanna sa: ”Ja, det 

är klart du ska göra det, Mama”. Hennes igbo hade förändrats, nu lät hon som husbonden 

brukade göra när hans kusiner kom på besök. […] ”Jag har hört att du inte diade din mors 

bröst”, sa husbondens mor. ”Han kommer inte gifta sig med en onormal kvinna, om du inte 

dödar mig först”. ”Säg åt de andra häxorna att du inte hittade honom!”59  

Olanna, som alltid talar ”perfekt engelska och perfekt igbo” förändrar sitt sätt att tala när Mama 

ifrågasätter henne, till vad det kan antas en mer ”lantlig” variant av igbon. Troligtvis gör Olanna 

detta i ett försök att möta Mama på en mer jämlik nivå, där Olanna inte framstår som förmer på 

grund av sitt sätt att prata ”finare” än Mama och på så sätt förstärka en redan konfliktfylld 

situation. 

                                                           
58 Ibid, s. 58. 
59 Ibid s. 160. 



25 
 

Olanna har senare svårt att veta hur hon ska förhålla sig till sin irritation, hon känner sig inte 

bekväm i sin upprördhet samtidigt som hon inte vill ursäkta Mamas beteende. Maktbalansen 

mellan Olanna och Mama utmanas av det faktum att de är två olika kvinnor från skilda byar 

och med olika erfarenheter. Mama kan inte alls relatera till Olannas sätt att vara och i Mamas 

ögon är Olanna ingen riktig kvinna. Odenigbo menar att det endast är en enkel bykvinnas 

ohjälpliga sätt och menar att hon är  

”en enkel kvinna från en enkel by som försöker finna sig tillrätta i en ny värld med 

kunskaper som lämpar sig bättre för den gamla världen. […] Det är klart hon känner sig 

hotad av en välutbildad kvinna […] Det är klart du måste vara häxa. På något annat sätt 

kan hon inte förstå det.60  

Olanna har svårt att bryta sin upplevda beroendeställning gentemot Odenigbo, hon är medveten 

om att hon agerar passivt och tänker att hon ”önskade att det fanns någon som kunde stötta 

henne, och sedan önskade hon att hon var annorlunda, en sådan som inte behövde andras stöd, 

som Kainene”.61 Olanna är, trots att hon egentligen är en självständig välutbildad kvinna, van 

att agera passivt gentemot andra. Framförallt hennes mors ogillande har haft effekt på många 

av Olannas beslut. Trots att hon många gånger har valt andra vägar än vad föräldrarna ansåg 

vara bäst är det alltid med en känsla av att hon måste be om ursäkt för sina val. I förhållande 

till andra är hon van att betrakta sig själv som ett objekt. 

Han fick henne att känna sig kitslig och småaktig, och det värsta var att hon misstänkte att 

han hade rätt. För ett kort, irrationellt ögonblick önskade hon att hon kunde lämna honom. 

I nästa stund önskade hon, mer rationellt, att hon kunde älska honom utan att behöva 

honom. Behovet gav honom makt utan att han ens försökte, behovet var oförmågan att göra 

egna val när han var i närheten.62 

Efter Mamas utspel kring Olannas kvinnliga normalitet och riktighet ifrågasätter Olanna sig 

själv och sitt egen tidigare känsla av att inte vilja ha barn, något som hennes mor kallat för 

”onormalt”. När sedan Mama också ifrågasätter Olannas ”onormala kvinnlighet” leder detta till 

något nytt hos henne själv och hon inser att hon vill ha Odenigbos barn, inom sig har hon dock 

en aning om att det inte kommer gå: 

                                                           
60 Ibid, s. 166f. 
61 Ibid, s. 170. 
62 Ibid, s. 167. 
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Efter varje kärleksstund pressade hon ihop benen och drog djupa andetag, som om 

lungornas rörelser skulle påskynda befruktningen. Men de avlade inget barn, det visste hon. 

Tanken på att något var fel på hennes kropp slöt sig omkring henne, tyngde henne. 63 

Olanna och Odenigbo får inte något eget biologiskt barn. Dock visar det sig att Odenigbos 

otrohet ledde till att den andra kvinnan blev (ofrivilligt) gravid, men att hon inte vill ta hand om 

barnet. När Olanna fick se babyn, känner hon igen sin egen passivitet,  ”[h]on var så hjälplös, 

det var precis som jag kände henne”, beslutar hon sig för att ta hand om henne själv och ger 

henne namnen Baby.64 Olanna som alltid fokuseras genom sin kvinnlighet och skönhet kan inte 

få egna barn vilket är omvärldens ultimata tecken på kvinnlighet, något som också förstärks 

ytterligare genom hennes mors och Mamas påpekande av Olannas ”onormala” sätt att vara 

kvinna.  

Olanna oroar sig ständigt över framtiden med Odenigbo och letar efter olika tecken på att de 

kommer leva lyckliga. Dock är Odenigbo vid minst ett, och troligtvis två, tillfällen otrogen. När 

Olanna blir varse om otroheten väljer hon att åka till sin moster Ifeka i Kano, ”för om det fanns 

något ställe hon kunde tänka klart så var det i Kano”, och hon kom dit ”för sinnesrons skull”.65 

I Kano lever de materiellt sett ett betydligt enklare liv än vad Olanna är van vid. Dock utstrålar 

släktingarnas hem mer kärlek och glädje än Olanna har upplevt under sin uppväxt i föräldrarnas 

hus som alltid varit stramare. Olanna känner en önskan att höra hemma i Kano, dock uppstår 

en konflikt i viljan att vara som sina släktingar i förhållande till den standard hon är van vid. 

Olanna önskade att hon kunde maka stolen lite närmare dörren, mot den friska luften. Men 

hon ville inte att moster Ifeka och Arize eller ens grannen skulle få reda på att röken gjorde 

henne irriterad i halsen och ögonen, eller att åsynen av kackerlacksäggen äcklade henne. 

Hon ville verka van vid det här livet. 66 

Här kan man således tala om en typ av unhomeliness, även om Olanna och hennes släktingar 

tillhör samma folk och delar den nigerianska kulturen i många avseenden, är de ändå åtskilda 

av klass och materiella förhållanden. Olanna vill känna sig hemma hos mostern men kan inte 

riktigt vänja sig vid de något smutsigare förhållandena, vilket gör att hon inte känner sig helt 

hemma i någon av kulturerna. Kriget bryter sakta men säkert ner de materiella tillgångarna. 

Olanna finner sig i det men äcklas av smuts, löss och ohyra. När de tvingas lämna sitt boende 

                                                           
63 Ibid, s. 177. 
64 Ibid, s. 399. 
65 Ibid, s.68. 
66 Ibid, s. 71f. 
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önskar hon att ”professor Achara hade funnit en bostad åt dem i närheten av andra 

universitetsmänniskor, så att Baby hade några anständiga barn att leka med”.67 Det är först i ett 

samtal med sin moster Ifeka som Olanna omförhandlar sin passivitet och inser vilka möjligheter 

hon själv har att påverka sitt liv: 

-Jag tror jag ska ställa in min kurs i Nsukka och stanna här i Kano, sa hon (Olanna).  

-Nej […] Du åker tillbaka till Nsukka.  

-Jag kan inte återvända till hans hus som om ingenting hade hänt, moster.  

-Jag säger inte att du ska återvända till hans hus. Jag säger att du ska återvända till Nsukka. 

Har du inte ett eget jobb och en egen lägenhet? […] Du ska aldrig bete dig som om ditt liv 

tillhör en man. Hör du det? sa moster Ifeka. Ditt liv tillhör dig och bara dig.68 

För att fira sin nyvunna självständighet bestämmer hon sig för att dricka vin och bjuder sedan 

in Richard, Kainenes pojkvän, till sin lägenhet. Det slutar med att Olanna förför Richard; ”det 

var som om hon kastade av sig sina bojor, drog ut nålar ur huden, befriade sig med de höga, 

höga skrik som undslapp hennes mun. Efteråt fylldes hon av en känsla av välbefinnande, av 

något som i det närmaste var nåd”.69 Olanna går från att vara passiv till att vara aktiv och ta 

kontroll genom att göra en handling hon egentligen vet är fel men som samtidigt ger henne 

utlopp för både frustration och tillfällig lust. 

Olanna och Odenigbo hittar så småningom tillbaka till varandra, och när kriget sedan är över 

dem tänker Olanna om kring sitt tidigare val att inte gifta sig. 

Det hade alltid varit naturligt för henne, beslutet att inte gifta sig.[…] Men de gamla 

ramarna som passat hennes ideal var borta nu när kusin Arize och moster Ifeka och 

morbror Mbazei för alltid skulle vara stelnade ansikten i hennes fotoalbum.70 

De gifter sig därför till slut, men med anledning av det annalkande kriget har de endast en liten 

familjär samling vilken dock får avbrytas när bombningarna startar. Hennes släktingar dödades 

av soldaterna och det var framförallt moster Ifeka och kusin Arize som var en av 

grundstommarna i Olannas trygghet, när de inte länge finns i livet upplever Olanna att hon 

tvingas omvärdera sin tillvaro och sig själv.  
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Olannas val att leva i en relation, och senare äktenskap, med Odenigbo utmanar framförallt 

föräldrarnas västerländska identitet och den vita masken då Odenigbo representerar det 

inhemska Biafra. Genom sin uppväxt har Olanna och Kainene präglats av den västerländska 

koloniala ordningen. Föräldrarna har helt tillgodogjort sig den västerländska strukturen och i 

hemmet råder en europeisk materialism. I och med familjens socioekonomiska ställning kan de 

kulturellt sett bli ”vita” och anpassa sig till den västerländska ordningen genom s.k. mimicry, 

där den kolonialiserade härmar kolonisatören och dennes kultur. När igbofolket sedan hotas på 

stan förvånas hon över sig själv och hur lätt det var för henne att ”förneka vem hon var, att 

skaka av sig att hon var Igbo”.71  

Olannas och Kainenes utbildning är inte bara en klassmarkör utan också en förbindelse till det 

brittiska kolonialstyret då både Olanna och Kainene har gått på den dyra brittiska 

internatskolan, ”Pappa tyckte att vi var för unga att skickas utomlands, men samtidigt ville han 

att vi skulle vara så europeiska som möjligt”72. De båda systrarna har också studerat vid 

universitet i London. Även om Olanna har tillgodogjort sig en stor del av den västerländska 

kulturella identiteten blir flytten till Odenigbo en kontrast. Där förkastas det koloniala 

inflytandet och  istället eftersträvas den inhemska biafranska kulturen. Återigen befinner sig 

Olanna mellan två olika kulturella identiteter. Även om Olanna har fått en ”västerländsk” 

uppfostran och har en förmåga att ta på sig en ”vit mask” är hon ändå inte lika uppslukad av det 

brittiska styret som hennes föräldrar, och Olanna har, precis som Odenigbo åsikter om 

överlägsna engelsmän vilket märks när Kainene presenterar sin brittiske pojkvän Richard: 

Hon hade aldrig tyckt om Kainenes pojkvänner, och hon hade aldrig tyckt om att hon gick 

ut med så många vita män i England. Deras illa dolda nedlåtenhet och falska bekräftelser 

irriterade henne. Men så hade hon inte reagerat när Kainene bjöd hem Richard Churchill 

på middag. Det berodde kanske på att han inte var lika överlägsen som många av sina 

landsmän, som alla de engelsmän som tyckte att de förstod sig på afrikaner bättre än 

afrikanerna själva. 73 

När sedan hennes vän Mohammed påpekar att hon ibland är ”precis som vita människor, som 

de gapar åt helt vardagliga saker” blir hon förnärmad.74 ”Jag är inte alls som vita människor”, 
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sa hon tyst. ”Det är klart du inte är. Du är en nationalist och en patriot och snart kommer du att 

gifta dig med din frihetsbekämpande lektor”.75 

Olannas språkkunskaper blir en utmärkande klassmarkör och hon är medveten om att hon kan 

använda det som maktmedel genom att växla mellan engelska och igbo när det behövs eller 

fyller bäst funktion för att skydda sin sociala ställning. Vid ett tillfälle tvingas Olanna ta lift 

med en soldat och använder både sina språkkunskaper och sin klasstillhörighet för att avvärja 

honom; 

Hon såg den lystna blicken i hans ögon redan innan hon tog plats bredvid honom, så hon 

överdrev sin engelska accent, medveten om att han inte förstod allt hon sa, och pratade 

oavbrutet om saken samtidigt som hon i förbifarten nämnde att hennes chaufför var på 

verkstaden med bilen.76   

På liknande gör hon på sjukhuset när dottern Baby blir sjuk under det pågående kriget. När 

Olanna kommer in i väntrummet är det överfullt av förtvivlade kvinnor och barn, men hon går 

fram till sköterskan och säger att hon är gammal kollega till doktorn och att ”det är oerhört 

brådskande” på utpräglad engelsk accent, varpå hon omedelbart leds till läkarens rum.77 Även 

hälsa som en intersektionell faktor får således betydelse för Olanna och Baby. Hälsofaktorn 

utgör en värdefull tillgång för en individ och Olanna har tack vara sin utbildning och sin 

socioekonomiska status en annan möjlighet att påverka sin tillgång till vård. Det ger dem också 

större möjligheter att klara sig bättre i den fysiskt och psykiskt ansträngda miljön som råder 

under kriget.  

Olannas sätt att förhålla sig till kriget är således att använda det hon känner till bäst, att 

undervisa i språk. ”Hon skulle undervisa på lågstadiet istället, hennes egen insats för att vinna 

kriget.”78 När hon sedan undervisar barnen under kriget ser hon till att de får lära sig ” perfekt 

engelska och perfekt igbo”.79  Språk innebär makt och Olanna talar flera olika av dem, men 

även om hennes kunskaper är viktiga och ibland oumbärliga finns det tillfällen i hennes liv där 

hennes språkkunskaper ändå inte är tillräckliga och hon upplever sig själv falla utanför ramarna. 

När hon är på besök hos sin moster och kusin känner hon sig utanför, ”Hon önskade att hon 
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kunde prata husa och yoruba lika flytande som sin moster och morbror och kusin, och hade det 

varit möjligt så skulle hon gladeligen bytt ut sin franska och latin mot det”.80  

Emellertid genomgår Olanna en form av transformation. Ju längre kriget fortgår och hon tvingas 

hantera den kris och förändringsprocess som uppstår, börjar hon också omvärdera sig själv och 

sina egna föreställningar. Från att inledningsvis varit ”västerländsk” i sitt religiösa tänkande 

och inte ansett sig tillhöra den traditionella igbokulturens religion, börjar hon sakta ändra 

uppfattning. Olanna har tidigare varit kristen och inte delat uppfattning med exempelvis Ugwu, 

som är mer traditionell i sin tro och som delar många andra av igbofolkets tro om olika andar 

och gudar, ”människor är bara lika varandra, Ugwu, det betyder inte att de återföds”. ”Men det 

gör de, mah. Alla gör det, vi kommer alla att återfödas en vacker dag”.81  

När så Kainene försvinner blir krisen som störst för Olanna, även om det sker efter det hårda 

krigets slut. Det är också då Olanna mer eller mindre avlägsnar den vita masken och gör en  

övergång till Igbofolkets traditionella religion, ”[j]ag tror på det. Jag tror på allt. Jag tror på vad 

som helst om det får min syster att komma hem igen. […] När jag kommer tillbaka i mitt nästa 

liv kommer Kainene att vara min syster”.82  

 

5.4.2 Odenigbo  

Odenigbo bor i staden Nsukka som är ”fritt från koloniala influenser”83 där han också är 

verksam som professor på universitetet. Han har en relation och senare också äktenskap med 

Olanna. Trots sin portion  av hög moral är han emellertid otrogen vid minst ett tillfälle med sin 

mors tjänsteflicka. I huset i Nsukka samlas flera av Odenigbos vänner om kvällarna, alla med 

starka åsikter om politik i allmänhet och den nationella politiken i synnerhet. Där råder 

genomgående stark biafransk patriotism och den afrikanska människans rätt till sin egen 

identitet. Genom Odenigbo belyser Adichie en annan sida av kolonialiseringen; de som inte vill 

foga sig under den vite mannen. Odenigbo utgör således en rak motsats till Olannas föräldrar 

som totalt har absorberat den västerländska kulturen. Odenigbo är starkt kritisk till 

kolonialiseringen, dess efterverkningar och den vita människans hegemoni som endast har varit 

en påtvingad konsekvens. Han förklarar för Ugwu att ”[d]et här är vår värld, även om de som 

ritade den här kartan bestämde sig för att placera sitt eget land ovanför våra länder. Egentligen 
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finns inget upp och ner, förstår du”.84 Odenigbo vägrar att se på den vita människan som ”den 

koloniserades Andre”, och tar inte heller på sig någon vit mask för att passa in.  

[K]assören tecknade till den vite mannen i kön att gå före alla andra. ”Vad kan jag stå till 

tjänst med, sir?” Frågade biljettförsäljaren med den komiskt tillgjorda ”vita” accent som en 

del obildade människor tyckte om att svänga med. Odenigbo gick fram till biljettluckan, 

eskorterade den vite mannen tillbaka till sin plats i kön och skrek sedan till 

biljettförsäljaren: ”Enfaldige imbecill! Så fort du ser en vit man så tror du att han är bättre 

än ditt eget folk! Be om ursäkt till alla som står i den här kön! Nu genast!”85  

Det skulle snarare kunna sägas att Odenigbo drivs av det Tyson refererar till som nativism, då 

han strävar efter att återta den egna kulturen och eliminera de västerländska influenserna. ”Den 

här nationalismen som innebär att vi ska vara stolta över att inte veta något om våra egna, 

individuella kulturer är bara dum”.86 För Odenigbo är kunskap lika med makt, och även om 

utbildningen kom in i landet till stor del genom européernas intåg anser Odenigbo att det nu är 

hög tid att också skapa en utbildning fri från europeiskt felaktigt inflytande; ”Det är nu vi måste 

börja avkolonisera vår utbildning! Inte imorgon, Nu! Lär dem vår historia!87  Odenigbo funderar 

sedan över den vite mannens framgång i Afrika och frågar Richard;  

-Vad tror du det beror på att den vite mannen har blivit så framgångsrik i sina förehavanden 

i Afrika?  

-Framgångsrik?  

-Ja, framgångsrik. Jag tänker på engelska, sa Odenigbo.  

-Först borde du kanske fråga dig varför den svarte mannen har misslyckats med att lägga 

band på den vite mannens förehavanden, sa Kainene 

-Vem införde rasismen i världen? Frågade Odenigbo. 

-Jag förstår inte poängen, sa Kainene. 

-Den vite mannen införde rasismen i världen. Han använde den som ett verktyg för att kuva 

andra folk. Det är alltid lättare att kuva ett mer humant folk.88 

 

Genom Odenigbo refererar också Adichie kort men tydligt till Chandra Talpade Mohantys 

diskussion i Under western eyes angående det fenomen att västvärlden tenderar att se på 

afrikanska kvinnor som en homogen grupp; vid ett tillfälle ställer Odenigbo följande fråga till 
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Richard: ”Visste du att européerna tömde ut innehållet ur en afrikansk kvinna som de sedan 

stoppade upp och ställde ut i hela Europa?”89 De övriga gästerna, bland andra Olanna och miss 

Adebayo skrattar åt det som ett sarkastiskt skämt och det kan tyckas märkligt att inte de 

responderar kraftigare på Odenigbos påstående, emellertid kan det också istället belysa det 

faktum att de är så pass influerade av den västerländska normen att de inte reagerar.  

Sett till de intersektionella faktorer som utmärker Odenigbo rör han sig främst kring aspekter 

av klass och funktion. För Odenigbo är kunskap makt, inte bara språket som maktfaktor utan 

kunskap som helhet. Det är med kunskapen man kan förändra världen och det är också en av 

Odenigbos möjligheter att agera som subjekt inom de strukturer som råder, även om 

utbildningen kom i och med kolonisatörerna, ”Hur ska vi kunna motstå exploatering om vi inte 

har verktygen som  behövs för att förstå exploatering?”90 Vid några få tillfällen ser Odenigbo 

en nödvändighet i att ”anpassa” sig till den vite mannens norm, han vet att det egentligen är fel 

men att det samtidigt tjänar eget syfte. Målet är att Ugwu ska få en bra utbildning, men för att 

få det måste han klara proven i skolan. Då proven är utformade enligt västerländska influenser 

är det ett nödvändigt ont att svara ”rätt”. Det är dock av ännu större vikt att vara medveten om 

det som är sant.  

”Det finns två svar på de saker de kommer att lära dig om vårt land: det sanna svaret och 

det svaret du måste ge för att få godkänt på proven i skolan. … De kommer lära dig att det 

var en vit man som hette Mungo Park som upptäckte Nigerfloden. Det är struntprat. Vårt 

folk fiskade i Niger långt innan Mungo Parks farfar föddes. Men på examensprovet måste 

du skriva att det var Mungo Park!91 

Odenigbo drivs av en orubblig självsäkerhet och manlighet, ”Hans målmedvetna sätt att gå 

visade på ett aggressivt självförtroende: där gick en man som aldrig frågade efter vägen, men 

som ändå verkade säker på att hamna rätt till slut.”92  Trots sin självsäkerhet, sin kunskap och 

sin handlingskraftighet faller han ner i en misär ju längre kriget fortgår. Han blir mer och mer 

deprimerad och börjar missbruka alkohol, istället är det Olanna som ser till att vardagen flyter 

på så gott det går när världen runt omkring rämnar.  

Individens egen möjlighet att skapa sitt eget värde som subjekt synliggörs också genom ett av 

de tidiga samtal Odenigbo och Ugwu har efter det att Ugwu har kommit för att arbeta som 
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tjänstepojke. Ugwu som kommer från betydligt enklare förhållanden än vad Odenigbo 

representerar kan inte riktigt förlika sig med att de ska kalla varandra vid förnamn i huset,  

[Ugwu]: -Ja sah” (sir)  

-Odenigbo. Kalla mig Odenigbo. 

Ugwu stirrade villrådigt på honom. -Sah?  

-Jag heter inte sah. Kalla mig Odenigbo. 

-Ja ,sah.  

-Odenigbo kommer alltid vara mitt namn. Sir är godtyckligt. 

Imorgon kan det vara du som är sir.93 

Klass är således godtyckligt och kan förändras snabbt. I och med krigets framfart tvingas även 

familjen i Nsukka till omprioriteringar. De tillhör fortfarande den biafranska medelklassen, 

det har dock ingen större betydelse när kriget härjar som värst. I slutändan drabbas alla lika 

hårt eftersom de tillhör igbofolket.  

 

5.4.3 Ugwu 

Pojken Ugwu är den andre av tre protagonister och den karaktär romanen inleds med. Ugwu är 

också igbo precis som övriga karaktärer men kommer från betydligt enklare förhållanden i en 

fattig by. Han får jobb som tjänstepojke hos Odenigbo i Nsukka, Odenigbo ser också till att 

Ugwu får ordentlig utbildning. Ugwu har hög moral och ambition, och det visar sig snart att 

han också har ett ordentligt läshuvud. Efter en tid tvingas han in i kriget som soldat, och han 

skriver sedan boken Världen var tyst när vi dog, som handlar om Biafrakriget och de enorma 

förluster som drabbade nationen och folket. Från början var det egentligen Richard som 

påbörjade boken, dock upplevde han slutligen att Ugwu var bättre lämpad att berätta om kriget 

och vad det innebar för biafranerna varför istället Ugwu skrev klart den.  

För Ugwu är förmågan att tala felfri engelska ett tecken på bildning och värdighet. Han lägger 

noga märke till Odenigbos sätt att uttala de engelska orden och vill gärna lära sig att göra 

likadant. Enligt Ugwu är kunskapen i språk en av de viktigaste klassmarkörerna och tecken på 

att man är invigd i de lärdas krets, med språk kommer också möjligheter. Ugwu kan, trots 

Odenigbos påtryckningar inte sluta kalla Odenigbo ”sah”, något han säger med stolthet och 

eftertryck. Att kalla Odenigbo vid namn är för Ugwu helt otänkbart, i hans ögon är de inte på 
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samma nivå och att dua husbonden är att plocka ner honom, eller själv gå upp, några steg i 

klasstrukturerna. När Odenigbo berättar att Olanna ska komma till huset blir Ugwu först 

svartsjuk, han trivs med att det bara är han och Odenigbo och är rädd att Olanna ska förstöra 

den gemenskap Ugwu och Odenigbo har. Ugwus uppfattning om Olanna förändras dock i 

detsamma han hör henne tala:  

Det var den där kvinnans fel, den där kvinnan som var så speciell. […] Ugwu föreställde 

sig hur de omfamnade varandra, hur hon tryckte sin fula kropp mot husbondens 

[Odenigbos]. Sedan hörde han hennes röst. Han stod helt orörlig. Han hade alltid tyckt att 

husbondens engelska var helt utan jämförelse. […] Inte ens den vite mannen, mister 

Lehman, som pressade fram orden genom näsan, lät lika värdig som husbonden. […] 

Husbondens engelska var som musik, men det Ugwu hörde nu, från den här kvinnan, det 

var magi. 94  

Engelskan blir en sådan viktig markör för Ugwu att han känner sig nedvärderad när Olanna 

svarar honom på igbo, som att han är för dum eller tillhör för låg klass för att tilltalas på 

engelska. ”Han svarade alltid på engelska när hon sa något till honom på igbo, som om han 

uppfattade hennes igbo som en förolämpning som han måste försvara sig mot genom att envisas 

med engelska.95 Genom att ”envisas” med engelskan visar Ugwu att han, i alla fall strävar efter 

att bli, likvärdig Olanna i fråga om jämställdhet via språket.    

Ugwu rör sig allt mer  i gränslandet mellan traditionella, inhemska Biafra och det nya, moderna 

livet inom medelklassen. Hans familj lever kvar i byn han kommer ifrån vilket gör att han alltid 

har kopplingen kvar till en annan klass och andra ideal. Han har först heller inte den insikten 

om kolonialiseringens bakgrund och kan inte begripa varför ”människor som såg ut som mister 

Richard helt utan fog lade beslag på saker som tillhörde människor som såg ut som han själv.”96 

Emellertid ger tillvaron hos Odenigbo en möjlighet för Ugwu att genomgå en resa på flera plan, 

såväl klassmässigt som på ett personligt plan då han snarare ses som en i familjen än en enkel 

tjänstepojke. I takt med Ugwus utveckling förändras också hans syn på livet och dess villkor, 

vilket ibland blir svårt att balansera. Vid ett tillfälligt besök i hembyn är han ute med sin syster 

Anulika som fortfarande bor kvar i byn och Ugwu talar om att han är hungrig; 

-Du åt ju inte ens jamsen som Mama kokade. 

-Vi kokar vår jams med smör. 
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-Vi kokar vår jams med smööör, Hör på den! Tänk när de skickar tillbaka dig till byn, vad 

ska du göra då? Var ska du få ta på smööör att koka jams med?  

-De kommer inte skicka tillbaka mig till byn. 

Hon såg på honom ur ögonvrån, uppifrån och ner. ”Du har glömt var du kommer ifrån, och 

nu är du så dum att du går omkring och tror att du är en Stor Man”. 97 

När Odenigbo, Ugwu och Ugwus moster är på väg till Ugwus hemby för att besöka hans sjuka 

mamma uppstår ytterligare inre konflikter för Ugwu. I bilen diskuterar Odenigbo regeringen, 

folkräkningen och det koloniala importberoendet med Ugwu, och Ugwu känner sig stolt inför 

det faktum att hans moster hör honom föra sådana avancerade samtal, och på engelska 

dessutom. 98 När de sedan kommer fram till Ugwus gamla hem känner han sig osäker och skäms 

över sin familjs enkla standard,  vill inte att Odenigbo ska ta i hans mor, eftersom  

hennes kläder luktade unket, […] och eftersom husbonden inte visste att den senaste 

taroskörden varit mager. […] Fast vad kunde husbonden veta om någonting? Allt han 

gjorde var ju att skrika med sina vänner och dricka konjak på kvällarna? 99 

Odenigbo som annars dyrkar Odenigbo känner i den här situationen att Odenigbo inte hör 

hemma i Ugwus värld, Odenigbo känner inte till den som Ugwu gör. Vanligtvis tycker Ugwu 

att träffarna hemma hos Odenigbo är spännande och han lyssnar och tar in allt han kan för att 

få reda på mer. När de sedan befinner sig i hans gamla hem upplever han istället att Odenigbo 

egentligen inte vet så mycket och inte gör så mycket annat än pratar och dricker. Det kan tänkas 

att Ugwu i sådant läge upplever en form av ambivalens. Även om hans inre konflikt rör två 

biafranska kulturer skapar det ändå en osäkerhet då de skiljer sig en del åt. Emellertid är det 

endast klassfaktorn som är avgörande. Odenigbo representerar en betydligt högre klass än 

Ugwu. Dock, Odenigbo värnar om det autentiska och nationalistiska och har dessutom sin 

mamma i en annan enklare by. Det kan alltså tänkas att det inte är så långa avstånd mellan 

Ugwu och Odenigbo, trots allt. 

Sakta men säkert lär Ugwu sig också mer och bättre engelska och börjar skapa nya värderingar 

och ideal, samtidigt som hans rötter påminner honom om det gamla. Ugwu är också medveten 

om skillnaden som har uppstått ifråga om klass mellan han själv och sin familj.  

Det är du och mamma som kommer hitta en god hustru åt mig när den dagen kommer sa 

han med spelad blygsamhet. Det var ingen idé att berätta för henne att Olanna hade sagt 

att de skulle skicka honom till universitetet när han hade gått ur grundskolan. Han tänkte 
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inte gifta sig förrän han hade blivit som husbonden. Han skulle också ägna många år åt att 

läsa böcker.100  

När Ugwu sedan börjar undervisa barnen på gatan växer han ytterligare som person, och han 

älskar känslan det ger honom att se barnen lära sig, uppmärksamheten och att bli kallad 

magistern,101 

”Jag är magister” […] Vi organiserar undervisning för de unga här i grannskapet och lär 

barnen om de biafranska idealen”. Han hoppades att hans engelska lät som Olannas […] 

Soldaten stirrade. […] Ugwu tyckte sig se en triumferande glimt i den obildade 

dumskallens ögon. 102 

Ugwu, som när han först kom till Odenigbo inte kunde skriva under papper med maskinskrivna 

ord, ser nu på en obildad som en ointelligent person. Det märks tydligt i hans konversation att 

han är influerad av både Odenigbo och Olanna då han använder uttryck som ”organiserar 

undervisning” och ”biafranska ideal” för att skapa mer trovärdighet och övertag gentemot 

soldaten. 

När kriget sedan kräver att familjen- Olanna, Odenigbo, Baby och Ugwu, flyr från Nsukka 

hamnar de i ett enklare hus än vad de kom ifrån. Här kastas rollerna om något, Olanna och 

Odenigbo störs inte nämnvärt av att standarden sänks, men Ugwu har svårt att klara av det. Han 

kan inte förstå hur de övriga kan vara så tillfreds med huset när det i hans ögon bara är 

ovärdigt.103 Ugwu har acklimatiserat sig till medelklasslivet i Nsukka och vant sig med en bättre 

standard, trots att huset de nu kommer till är bättre än hans gamla i hembyn.  

Det är främst genom Ugwu som Adichie belyser igbofolkets traditionella religiösa tro. För 

Ugwu är det en självklarhet att andar, väsen och medicinmän- och kvinnor är en del av 

vardagen. När Ugwu precis har börjat arbeta hos Odenigbo vill han göra allt i sin makt för att 

Odenigbo ska behålla honom som tjänstepojke och stryker därför Odenigbos strumpor som blir 

förstörda. Ugwu får panik när han märker vad som händer med dem: 

Han kände en klump i bröstet, han visste inte varför han hade strukit strumporna. […] 

Onda andar, det var det som var problemet. De onda andarna hade fått honom att göra 

det. De låg ständigt på lur, överallt.104  

                                                           
100 Ibid, s. 281. 
101 Ibid, s. 468. 
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Ugwu ser när Mama strör ett pulver från ett svart paket i Odenigbos soppskål, och tidigare hade 

han dessutom sett en svart katt. Ugwu anar genast att Mama har varit till diaban, en 

medicinkvinna, och fått något att stoppa i Odenigbos mat så att relationen mellan honom och 

Olanna ska förstöras.105 Senare har flera hundra flugor tagit sig in i köket där de svärmar, och 

Ugwu förstår att det ligger något otäckt i görningen.106  

5.4.4 Kainene 

Kainene Ozobia är tvillingsyster med Olanna och den som ofta anses av andra betraktare vara 

den mindre vackrare av dem och hon får ofta stå i skuggan av Olannas person och skönhet. 

Eftersom Kainene inte fokaliseras internt är det genom övriga karaktärer läsaren lär känna 

henne. Hon har heller inte lika mycket utrymme i romanen som de övriga karaktärerna har. 

Precis som Olanna har Kainene utbildat sig i London, hon har ett skarpt sinne för affärer och 

ska ta över faderns företag. Hon inleder en relation med britten Richard Churchill och under 

kriget driver hon ett flyktingläger.   

Kainene är mer sarkastisk och hård till sin personlighet vilket troligtvis är en försvarsmekanism 

då hon är väl medveten om det faktum att folk ofta dras till Olannas skönhet, ”[f]ördelen med 

att vara den fula dottern är att ingen använder en som lockbete”.107 Kainene är också väl 

medveten om sin och sin familjs sociala ställning i samhället, och hur föräldrarna ser på deras 

position, dock har Kainene en mer krass syn på det än Olanna; 

”Min syster och jag är köttstycken. Vi är här för att någon lämplig ungkarl ska slå klorna i 

oss”. […] Det föreföll honom [Richard] som en smula egendomligt intim sak att berätta, 

även om hon sa det med den där torra, sarkastiska tonen som verkade naturlig för henne. 
108 

Det framgår tydligt att Kainene bedöms ha andra kvaliteter än utseendet och hennes icke-

feminina framtoning synliggörs inledningsvis av hennes far, då de samtalar med chief Okonji 

vid middagsbordet och det framkommer att Kainene ska sköta en av fabrikerna,  

Kainene såg chief Okonji rakt in i ögonen med den där blicken som var så uttryckslös, så 

tom att den nästan var fientlig. […] ”Jag flyttar till Port Harcourt för att sköta pappas 

affärer där”.[…] ”Ingen kan komma och påstå att du hade otur som fick tvillingdöttrar”, 
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sa chief Okonji. ”Kainene är inte bara som en son, hon är som två söner”, sa hennes far. 

109 

Något sarkastiskt uttrycker hon sin insats för Nigerias självständighet när hon blir fotograferad 

på en tillställning för societeten, ”Halsbandet kommer att finnas med på bild i Lagos Life 

imorgon, jag förmodar att det är mitt sätt att bidra till det självständiga Nigeria. På så vis får 

medborgarna något att tråna efter, det stimulerar dem att jobba hårt”.110 Kainene är arbetsam 

och strävar ideligen efter att öka produktionen i fabrikerna och ”göra bättre ifrån sig än han 

[fadern] gjort”. 111 För Kainene blir också arbetet hennes sätt att hantera den kris som uppstår. 

Tack vare arbete i kombination med sin drivande personlighet kan hon fylla en funktion på det 

vis hon är kapabel till. Under den tidigare delen av kriget fungerade hon som arméleverantör 

och importerade stockfisk, senare under kriget blir hon istället föreståndare för ett flyktingläger.   

Det är också hennes sinne för affärer som dessvärre leder till hennes (förmodade) död. Precis 

som i den traditionella igbokulturen där den ena i ett tvillingpar lämnas att dö, dör också 

Kainene. Hon bestämmer sig en dag för att skaffa varor bakom fiendens linjer men återvänder 

aldrig och hennes kropp återfinns inte.  

Kainene och Richard inleder en kärleksrelation som till att börja med upplevs något ojämn av 

Richard då han är osäker på Kainenes motiv och om han duger för henne. Också genom 

Richards ögon återspeglas Kainenes utseende och frånvaro av klassisk skönhet när han först ser 

henne på en fest: 

Han kunde inte föreställa sig att Kainene var någon välbärgad Nigeriansk dotter, för hon 

hade ingenting av rikemansdöttrarnas prydliga tillgjordhet. Hon såg ut mer som en 

älskarinna: det knallröda läppstiftet, den snäva klänningen, cigaretten. Men  andra sidan 

hade hon inte det där frånvarande leendet som var så typiskt för älskarinnorna. Hon hade 

inte ens den där generiska skönheten […] i själva verket var hon inte vacker över huvud 

taget.112  

Dock uppstår en konflikt när det visar sig att Richard och Olanna ändå  haft en tillfällig sexuell 

förbindelse  vilket ännu en gång polariserar Kainenes och Olannas kvinnlighet mot varandra. 

Kainenes och Richards relation väcker också viss skeptisk uppmärksamhet  på grund av det 

faktum att hon som tidigare koloniserad inleder en relation med en som i praktiken tillhört 

kolonisatörerna, och således varit en del av den västerländska hegemonin. Det råder också en 

viss jargong och misstro bland vissa av biafranerna angående de kvinnor som är tillsammans 
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med vita män, då det anses att kvinnorna ifråga aldrig kommer bli fullt accepterade som partner 

av de vita männen. ”De kommer inte ens att visa sig offentligt med dem”, men att kvinnorna 

”kommer fortsätta svansa efter de där männen och förnedra sig”.113 Kainene gör sitt 

ställningstagande tydligt genom att svara ”på kylig engelska”. 114 

Efter avkoloniseringen är rollerna ombytta och Richard som engelsman i det avkoloniserade 

nyss självständiga Nigeria upplevs istället som ”den andre”, Richard representerar inte längre 

normen och biafranerna har ännu mindre anledning att insortera sig under den västerländska 

normen. Både ur Richards och ur Kainenes perspektiv blir den andra personen en symbol för 

the exotic other. Richard utgör inte en klassisk symbol för den engelska eller västerländska 

dominansen. För Kainene skulle han på så sätt kunna vara den ”exotiske andre”. Från Richards 

perspektiv blir istället Biafraner i allmänhet och Kainene i synnerhet en projektion för ”den 

Andre”, eftersom de symboliserar sinnebilden av det han vill uppnå. Han tillskriver hela 

regionen och i synnerhet Kainene en särskilt romantiserad bild av en primitiv skönhet, på så 

sätt blir också Kainene exotisk i Richards ögon.  

 

5.4.5 Richard 

Richard Churchill är den tredje protagonisten. Richard är journalist och författare och kom till 

Nigeria på grund av sitt intresse för afrikansk konst, främst den ursprungliga Igbo-konsten. Han 

inleder senare ett förhållande med Kainene Ozobia.  

Då Richard är den enda av de huvudsakliga karaktärerna med europeiskt ursprung är etniciteten 

som faktor ytterst relevant här, och det är framförallt i relationerna kring honom som, det ibland 

komplexa, förhållandet mellan europé och afrikan synliggörs.  

Richard älskar allt som har med den nigerianska kulturen att göra och 

 eftersträvar att ”bli” biafran. Allt  som oftast blir han dock bemött med en viss skepsis av 

ursprungsbefolkningen när han försöker göra sig delaktig, och Richard får ofta stå till svars för 

diverse handlingar utfärdade av kolonisatörer och andra män med makt; ”det var ni vita 

människor som tillät Godwon att döda oskyldiga kvinnor och barn”.115 Även övriga engelsmän 

har svårt att relatera till Richards fascination av Nigeria och den nigerianska kulturen. I relation 

till ursprungsbefolkningen får Richard ofta hävda sig som ”biafranvänlig” även om det inte 
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alltid når fram som han har tänkt. När Richard berättar om sin fascination för konsten gör han 

misstaget att kalla skulptörerna ”de här människorna”, vilket genast återskapar ett vi- och dem-

förhållande i Odenigbos vän Okeomas ögon, och en barriär som för Richard är svår att ta sig 

över på grund av den långvariga västerländska hierarkin.  

Du låter förvånad, som om du aldrig hade kunnat föreställa dig att ”de här människorna” 

var kapabla till att åstadkomma sådana saker. Richard stirrade på Okeoma; Det fanns ett 

nytt, tyst förakt i Okeomas ögon […] Det var blicken i Okeomas ögon som oroade honom 

mest: en föraktfull misstro som påminde honom om något han läst en gång […] som gjorde 

gällande att afrikaner och européer alltid skulle förbli oförsonliga. Det var fel av Okeoma 

att anta att han var en sådan där engelsman som betraktade afrikaner som mindre 

intelligenta.116  

Bhabhas term mimicry avsåg den kolonialiserades förmåga att härma det västerländska sättet 

att vara. Vad gäller Richard går här istället att tala om ett omvänt mimicryförhållande, med 

andra ord också omvända svarta/vita masker. Richard känner sig inte till fullo hemma i sin 

västerländska identitet utan strävar efter att bli så biafransk som möjligt, även om han är 

medveten att han alltid kommer vara vit, ”[h]an ville att faster Elizabeth och Martin och 

Virginia skulle få se henne [Kainene], men mest av allt ville han att de skulle få se honom, den 

man han blivit under åren i Nigeria; en man som var brunare och lyckligare”.117  

Richard lär sig tala igbo, föredrar den inhemska maten och det skojas bland Odenigbos vänner 

att han har varit afrikan i ett tidigare liv. Även här blir språket en viktig markör. Det kan 

diskuteras huruvida språket i det här fallet är ett maktmedel i den bemärkelsen, det är snarare 

ett verktyg för Richard att känna sig delaktig och tillhörande i en grupp. Det är genom att tala 

igbo som Richard kan understryka sin strävan att anamma den nigerianska kulturen. Detta 

skapar dock ett visst mått av osäkerhet och ambivalens för en del av lokalbefolkningen som ju 

är vana vid en omvänd relation.  

-Ni talar igbo, sir? En gnista av respekt tändes i mannens ögon.  

Nwanne di na mba, sa Richard enigmatiskt, samtidigt som han hoppades att han inte 

blandade ihop saker och ting och att ordstävet behöll sin innebörd; att en broder kunde 

komma från ett annat land. 118  

                                                           
116 Ibid, s. 183ff. 
117 Ibid, s 221. 
118 Ibid, s. 242. 
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Här fungerar språket- igbon som en form av förbindelselänk mellan Richard och mannen han 

möter. Genom att tala mannens språk som har varit i underläge i det tidigare koloniserade 

Nigeria visar Richard på sin respekt gentemot mannens kultur.  

I mötet med Kainenes tidigare pojkvän Madu finns emellertid en dubbelsidig konflikt, Richard 

är som europé en del av den kultur som har ansett sig överlägsen den nigerianska sedan en bit 

in på 1800-talet och det uppstår en form av maktkamp dem emellan. Richard är känslosam och 

blyg och känner sig redan osäker i sin roll som man, dels i förhållande till den sarkastiska och 

hårdhudade Kainene, och dels i förhållande till andra män vilka han är väldigt olik till sättet. 

Således upplever sig Richard i underläge redan då han får reda på att Madu ens existerar. I 

Madu finns en stor, självsäker man, en man som har känt Kainene längre än Richard och som 

vet mer om henne än han gör. Även om Kainene har spenderat mycket tid i London är Biafra 

ändå hennes bas, vilket gör att Madu och Kainene dessutom delar den kultur Richard så gärna 

vill vara en del av. Richard iakttar dem när de står tillsammans vid ett tillfälle och det slår 

honom att de på något sätt ”ser ut att höra ihop”.119 Vid det personliga mötet med Madu är 

Richard angelägen om att vara den förste att tala, vilket han gör på igbo. När han känner sig 

osäker i sin roll som man fungerar språket som en maktfaktor för Richard. Genom att  tilltala 

Madu på hans eget språk kan Richard dels visa att han vill uppnå en form av jämlikhet och att 

han är seriös i sitt förhållande både till Kainene och till Nigeria. För Madu, som ser en vit europé 

i Richard, ”en utlänning”120  är enda möjligheten till övertag att ignorera Richards talande på 

igbo och istället svara honom på engelska, vilket irriterar Richard, ”trots att Richard hade lärt 

sig prata nästintill flytande igbo så envisades Madu med att svara på engelska, och därigenom 

kände han sig tvungen att återgå till sitt modersmål”.121 Genom att svara på engelska blir det 

ett sätt för Madu att tala om för Richard att han inte är fullgod Biafran. Således upplever Richard 

också en känsla av unhomeliness, grundat i Fanons idé om den konflikt det koloniserade 

subjektet inser att han varken kan tillägna sig den vithet som han fostrats till att se upp till eller 

göra sig av med den svarthet som han lärt sig att se ned på. Även om Richard är engelsman och 

således hemmahörande i den tidigare moderstaten, är han nu i minoritet. Genom att inte till 

fullo bli betraktad som en del av dem genererar ett visst mått av dubbelt främlingskap för 

honom. Konflikten med Madu tar nya och något oväntade proportioner när Richard ifrågasätter 
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Madus om det är så att Madu egentligen älskar Kainene och om han någonsin har rört vid henne. 

Tidpunkten är extra känslig då Kainene inte har kommit tillbaka än.  

Madu reste sig upp. Richard sträckte ut handen och fattade tag i hans arm. Kom tillbaka, 

ville han säga, kom hit och berätta om du någonsin lade dina smutsiga svarta händer på 

henne. Madu skakade av sig Richards hand. Richard slog honom rakt i ansiktet. […] 

Idiot, sa Madu.122 

Richard upplever fortfarande Madu som ett hot, trots att det de facto är Richard som är i en 

nuvarande relation med Kainene. Dessutom anas en annan sida av Richard då han vill säga 

”dina smutsiga svarta händer”. Det räcker alltså inte bara med ”smutsiga händer”, när Richard 

känner sig i underläge blir färgen på Madus hus plötsligt relevant och Richard antar mer en 

identitet av en hegemonisk vit man. Då Richard inte är ”riktig” biafran har han emellertid en 

annan fördel som inte övriga invånare i Biafra har; på grund av sin europeiska etnicitet är det 

heller inte honom de är ute efter när massakrerna äger rum då det främst är igbofolket som 

drabbas. Vid ett tillfälle hamnar han mitt i skottlossningen men klarar sig utan fysiska skador.  

Det skrämde honom att han sov gott om nätterna […] Han trodde inte att livet var sig likt 

för alla andra som hade bevittnat massakern. Sedan blev han ännu räddare vid tanken på 

att han kanske inte varit något annat än en voyeur. Han hade inte fruktat för sitt eget liv, 

och på så vis hade massakrerna blivit externa, händelser utanför honom, och han hade 

bevittnat dem som på avstånd, med  den betryggande vetskapen att han själv var utom 

fara.123  

Hur Richard måste förhålla sig till kriget på ett personligt plan skiljer sig därför i förhållande 

till hur övriga invånare förhåller sig till det. Dock lever han i nära relation med Kainene och 

hennes familj, varför han ändå blir djupt involverad på ett känslomässigt plan. Kainene ser dock 

relativt krasst på situationen och är fullt medveten om vilken fördel Richard har, ” [s]anningen 

att säga så är det här inte ditt krig. […] Din regering skulle evakuera dig på stubinen om du bad 

om det”.124 Richard hanterar krisen på det sättet han kan bäst, genom att skriva, vilket gör att 

han känner sig delaktig på ett annat sätt. För att berätta om kriget för omvärlden och vad folket 

i Biafra faktiskt utsätts för påbörjar han en bok vars första titel  En korg full av händer senare 

byts ut till Världen var tyst när vi dog.  Skrivandet går dock trögt och Richard går över till att 

skriva tidningsartiklar om kriget. På så sätt fyller han en faktisk funktion för Biafra vilket 

legitimerar hans vilja och strävan att vara en del av nationen. 
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Därför har Richard också svårt att dölja sin förtjusning när Biafra slutligen utropas till 

självständig republik; 

Det här var en ny start, ett nytt land, deras nya land. Han skämdes över sin egen 

upphetsning, inte bara för att utbrytningen var befogad […] utan också för de  möjligheter 

som Biafra förde med sig för hans egen del. Han skulle bli biafransk på ett sätt som han 

aldrig kunde blivit nigeriansk -han hade varit där från början, han hade närvarat vid landets 

födelse. Han skulle höra till. 125  

Richard har hela tiden varit medveten om sin dubbelhet, men nu är han på plats från början 

vilket rättfärdigar hans känsla av värdig delaktighet på ett helt annat sätt. När han är med från 

starten av en ny stats födelse kan han också känna sig som en tillhörande del av den. Han 

befinner sig inte längre i ett stadium av unhomeliness, utan känner sig trygg i sin ”nya” identitet, 

antagligen till stor del på grund av att han har valt den själv. Han har inte blivit berövad sin 

egen kultur, han har haft privilegiet att göra ett eget val. I den tryggheten och vetskapen kan 

han till sist också konstatera att ”[det] är egentligen inte jag som ska berätta om det här 

kriget”.126  

 

6. Avslutande diskussion 

Adichie ger läsaren en mångfacetterad inblick i hur livet i Nigeria under 1960-70-talet kunde 

se ut, något som jag med den västerländska kultur jag befinner, och alltid har befunnit mig i, 

inte alls kan referera till vilket säkerligen påverkar min läsning. Möjliga konsekvenser av detta 

kan vara att jag helt enkelt missar vissa uppenbara detaljer, på grund av att de inte ingår i min 

sfär. Jag vill ändå hävda baserat på min studie att en läsning med en postkolonial teori i 

kombination med det intersektionella verktyget kastar ett större ljus på karaktärerna, hur de ser 

på sig själva i den diskurs de befinner sig i.  

Tiden för vilken romanen utspelar sig är en komplex och föränderlig tid. Människor är överlag  

benägna att vara komplexa, oavsett vilken tid de befinner sig i. Emellertid tenderar kriser och 

förändringsprocesser att kräva ytterligare förhandlingar av personen. Karaktärerna i romanen 

rör sig alla över många zoner och dimensioner. Adichie diskuterar i En halv gul sol ämnen som 

postkolonialism, kris, förändring och identitet i ett postkolonialt perspektiv, vilket också 

framgår av en intersektionell analys. Miljöerna i En halv gul sol växlar ofta vilket genererar en 
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rad olika kontraster. Skildringarna skiftar mellan stad/landsbygd, rik/fattig, 

västerländskt/nigerianskt, svart/vit, modernt/traditionellt, kvinna/man, drömmar och 

verklighet. Karaktärerna och sedermera läsaren rör sig i alla dessa zoner, som när allt kommer 

omkring många gånger flyter ihop med varandra och är föränderliga, och illustrerar 

komplexiteten och dynamiken. 

Vad som också är intressant är hur Adichie genom dessa olika karaktärer, trots deras 

komplexitet, ändå punktmarkerar olika egenskaper, erfarenheter och ambitioner och lyfter upp 

dem till diskussion. Genom Olanna och Kainene kan Adichie problematisera och diskutera det 

kvinnliga könet. Vad innebär det att vara kvinna? Olanna är vacker och mild, men kan inte få 

egna barn vilket är den största symbolen på kvinnlighet. Kainene är istället kyligare till sättet, 

inte lika vacker i andras ögon och fokuserad på arbete, och beskrivs dessutom av hennes far 

som ”två söner” istället för hans ena dotter. Kainenes karaktär får heller inte vara kvar i 

berättelsen, den med minst kvinnliga attribut får också bli den tvillingen som dör.  

I karaktären Richard kan Adichie istället diskutera en omvänd kulturell identitetsprocess. Här 

kommer en vit man som vill bli biafran med för att hänge sig åt sin passion för den nigerianska 

kulturen, vilket på ett intressant sätt problematiserar en av kolonialismens grundbultar då den 

vite mannen ”normalt sett” har velat frånta afrikanen dennes identitet, och inte sett upp till den 

som Richard gör. 

Odenigbo symboliserar det autentiska Biafra, och står för romanens nationalism. Redan 

inledningsvis utstrålar han pondus och manlighet, ”[Han] var väldigt mörk i hyn, som gammal 

bark, och det glänsande håret som täckte hans bröst och ben var ännu mörkare”. 127 Odenigbo 

har varit med en tid och sett konsekvenserna av koloniseringen, han strävar efter att återta sin 

afrikanske identitet. Trots sin nationalism och sina manliga attribut är han dock inte särdeles 

produktiv i sin strävan att kämpa för staten Biafra. Ju mer kriget härjar, desto djupare i flaskan 

tittar Odenigbo och desto mindre handlingsför blir han, denne stora starka biafran.  

Ugwu anser jag stå för den ”nya tidens” biafraner, dvs. de som ännu är unga när förändringarna 

äger rum. Ugwu har andra föreställningar om det nigerianska postkoloniala samhället än vad 

de övriga karaktärerna har. Han är ännu ung när romanen tar sin början, men genomgår en 

enorm utveckling under tidens gång, både klassmässigt och personligen, vilket gör att det 

utifrån Ugwus  karaktär i det närmaste kan liknas vid en utvecklingsroman. Han ger sig ut på 

en personlig resa och stöter på många nya lärdomar längs vägen, för att när romanen ta sitt slut 
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vara en mogen, betydligt visare, ung man tillbaka i huset i Nsukka där hela resan började. Ugwu 

har innan han kom till Odenigbo levt ett rätt så isolerat liv i byn, varpå en helt ny värld öppnar 

sig när han kommer till Nsukka. Genom sin utbildning och tack vare att han fortfarande är ung 

när nästa era i den biafranska kulturen tar vid har han möjlighet att vara med och påverka från 

början.  

Alla dessa olika karaktärer visar också på människans komplexa natur, och vikten av att alltid 

väga in flera samverkande faktorer tillsammans med den kontext en person befinner sig i. Ingen 

händelse är helt isolerad och en människa är oftast heller inte en isolerad, statisk natur. 

Förändringsprocesser ställer ofta krav på en person att i någon mån värdera och rentav 

omvärdera sin egen person och vem hen är, utifrån de särskilda verktygen just den personen har 

att tillgå. Alla analyserade karaktärer inbjuder därmed också till andra frågor; vad gör kriser 

med människor när världen ställs på ända,  hur långt kan en människa gå i frågan om sina egna 

ideal, och hur långt är man villig att kompromissa när det gäller sin egen identitet?  Vid vilken 

gräns frångår en person alla sina grundläggande värderingar, och vad händer om en person får 

ett betydligt ökat maktövertag, eller tvärtom, upplever sig själv i totalt underläge?  

Ugwu är en vanlig kille med vanliga värderingar. När romanen tar sin början är han i de yngre 

tonåren, och han börjar intressera sig för några av tjejerna i byn. När han blir intvingad i kriget, 

får komplimanger som ”förgöraren” och blir hånad för att vara rädd när han inte vill förgripa 

sig på flickan i baren, är han helt plötsligt kapabel till att fullborda en våldtäkt, och han förvånas 

dessutom över hur lätt det går. Det bör kommas ihåg, dock, att ångesten över vad han gjorde 

mot flickan är något som sedan förföljer Ugwu resten av tiden. Emellertid säger det också något 

om hur en människa kan förändras och frångå sina personliga ideal. Det belyser också det 

faktum att maktstrukturer och ideologiska grunder är, som de los Reyes och Mulinari påpekar, 

dynamiska funktioner som förändras både historiskt och rumsligt. Därmed är inte maktens 

konstruktion enbart komplex, utan dessutom rörlig.128   

Den postkoloniala teorin jag använder mig av i min studie handlar om just det, hur en människa 

genom olika medel tvingas förhandla med sin egen identitet för att passa in i en ny diskurs. För 

de som levde i ett kolonialt eller ett postkolonialt samhälle fanns det inte bara en utan två 

kulturer att förhålla sig till, dels den ursprungliga nationens kultur, men också kolonialmaktens 

kultur. Det är också stor skillnad som att för karaktären Richard göra förändringen frivilligt, på 

                                                           
128 Ibid, s. 11. 
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grund av ett intresse rent utav, och som karaktären Odenigbo, som inget hellre vill än att vara 

sann i sin medfödda identitet 

 Jag ville i min studie av En halv gul sol  undersöka huruvida ett intersektionellt perspektiv som 

analysverktyg kunde tillföra något i analysen av de olika karaktärerna och deras postkoloniala 

erfarenheter, samt i förhållandet till en dynamisk och komplex process. Jag ansåg att en 

postkolonial teori bortser från väsentliga faktorer, exempelvis klass och kön. Jag finner det 

tydligt att dessa faktorer i allra högsta grad bidrar till att påverka hur olika maktförhållanden, 

ojämlikhet och förtryck utvecklas och återskapas utifrån en samverkan mellan dessa. Det 

intersektionella perspektivet beskriver vilka personliga medel den enskilda karaktären har. 

Flera personer kan ”anpassa sig” mer eller mindre frivilligt genom exempelvis mimicry, eller 

uppleva ett tillstånd av unhomeliness. Det är däremot individuellt hur detta tar sig uttryck 

gentemot omgivningen och i relationer med andra människor. Ur ett teoretiskt perspektiv 

fokuseras det ofta på ett psykologiskt eller strukturalistiskt förhållande mellan människor. De 

individuella intersektionella faktorerna kan därför ge en fördjupad förståelse för en individs 

speciella förutsättningar och verktyg för att hantera en viss processs. Jag finner Adichies 

karaktärer i romanen mångfacetterade och klass, kön, funktion, etnicitet och hälsa fungerar som 

synes växelvist hos olika karaktärer och det hade således blivit en lite tunnare analys av 

karaktärerna med enbart den postkoloniala teorin som utgångspunkt.  
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