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Sammanfattning 
 

I denna uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen, en 

roman utgiven på finska av Miika Nousiainen (2007) och översatt till svenska av Mårten 

Westö (2009). Jag har utgått från Linda Hutcheons och Katharina Barbes teorier om ironi i 

min analys. Jag har även undersökt varför mottagandet av boken varit skiftande mellan 

Finland och Sverige. Ironins primära syfte är att framföra kritik och dess sekundära syfte är 

att roa. Kritiken i Hallonbåtsflyktingen framförs genom smicker på ett passivt aggressivt sätt. 

Det finska jämförs med det svenska genom stereotypen som kanal. Ironi uppstår genom 

inkongruens, när något inte stämmer i sammanhanget. Dessutom använder författaren 

upprepningar, förstoringar och förminskningar som metoder för att skapa ironi. Författaren 

har en intention, eller ett syfte med att skriva boken, men tolkningen av ironi sker i det osagda 

hos läsaren. Faktorer som läsarens bakgrundserfarenhet, värderingar och normer påverkar 

tolkningen. Eftersom läsaren i Finland har en annan historisk och kulturell bakgrund jämfört 

med läsaren i Sverige har mottagandet av boken varierat. En del läsare, i båda länderna, finner 

humorn i den medan andra inte uppskattar den. Maktaspekten går som en röd tråd genom 

boken och ironi i sig är ett vapen i kampen mot obalanser i maktförhållanden. Den har 

förmågan att förändra. Hallonbåtsflyktingen belyser maktobalanser inom bland annat politik 

och religion, kolonialism och postkolonialism, ekonomi samt genusfrågan. 
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Abstract 
 

In my study I have examined what irony consists of and how it arises in Hallonbåtsflyktingen, 

a novel written in Finnish by Miika Nousiainen (2007) and translated into Swedish by Mårten 

Westö (2009). As a base for my analysis I have used Linda Hutcheon’s and Katharina Barbe’s 

theories on irony. In addition, I have examined why the reception of the book differed 

between Finland and Sweden. The prime purpose of irony is to deliver criticism and its 

secondary purpose is to entertain. Criticism in Hallonbåtsflyktingen is delivered by flattery in 

a passive aggressive way. The Swedish society is compared to the Finnish society through 

stereotypes. Irony happens when something does not fit in the context. It is considered 

incongruent. Methods like repetition, hyperboles and meiosis are used to create irony. The 

author does have an intention with the book, a reason to write. However, irony happens when 

the reader interprets text in the unsaid. The reader’s background and values influence the 

interpretation. Since the Finnish reader has a different history and background compared to 

the Swedish reader the book’s reception has varied, to a large extent, between the  countries. 

Some readers find it humorous whilst others do not appreciate the humour. Power issues are 

present throughout the book and irony in itself is a weapon in the fight against the issues. 

Irony has the ability to change power imbalances. In Hallonbåtsflyktingen power imbalances 

are implicitly criticised through irony in the areas of politics, religion, colonialism, 

postcolonialism, economics and gender imbalances.          
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1 Inledning och bakgrund 
När jag läste Miika Nousiainens svenska version av Hallonbåtsflyktingen lockade den till 

många skratt. Nousiainens tillspetsade humor och hans bisarra beskrivningar tilltalade mig. 

När jag läste boken fick jag känslan av att ingenting i den är äkta men jag kunde inte sätta 

fingret på varför jag fick det intrycket. Det som stod i texten stämde för mig inte överens med 

verkligheten. Inte ens med den fiktiva verkligheten som boken beskriver. Texten var full av 

kontraster som förbryllade mig. Berättelsen innehöll många överdrifter där karikatyrerna 

avlöste varandra i en strid ström. Det tycktes ändå som om det inte gick att avskriva 

Hallonbåtsflyktingen som en humoristisk berättelse med en galen protagonist som tar ut 

svängarna rejält. Där fanns en ironisk närvaro med en allvarsam underton som gjorde mig 

nyfiken och därför tar jag reda på vad ironi är och hur den fungerar i Hallonbåtsflyktingen.  

   Boken är indelad i tre delar och skriven i dagboksform. Som jag läser boken tar den upp 

ämnen som postkolonialism, identitetssökande, genusfrågor och tro.  För mig lyste även 

maktaspekten igenom tydligt. Det är protagonisten Mikko Virtanens tankar och gärningar vi 

får följa genom hela boken. I den första delen kämpar Mikko med sitt finska jag som han inte 

vill kännas vid. Han befinner sig i en avgrundsdjup klyfta mellan två kulturer och drivs av att 

hitta hem till sitt sanna jag. Han vill vara svensk och har därför hittat ett passande uttryck för 

sin beklämmande situation. Han är nationalisttransvestit och gör allt som står i sin makt för att 

ömsa sitt finska skinn och bli genuint svensk. För däri finns lyckan tror Mikko. Han drivs i sin 

frustration över sitt identitetssökande till ett liv i bitterhet, vrede och hat. Han lever sitt liv i 

lögn, beräkning och svek. Han utför dåd utöver det vanliga som kulminerar i mord. I del två 

av boken går Mikko över lik för att bli äkta svensk. Intrigerna och lögnerna fortsätter. Men 

det finns även hopp för Mikko. När lögnbubblan till slut spricker av olika anledningar, i del 

tre av boken, och det sanna tillåts komma till ytan, omfamnar Mikko äktheten i sig själv och 

en ny inre självreflektiv upptäcktsresa tar fart.  

1.1  Frågeställningar och syfte 

Först läste jag den finska versionen av boken, Vadelmavenepakolainen, som gavs ut år 2007 i 

Finland (Otava). Eftersom jag hade noterat att boken fått skiftande recensioner i Finland 

respektive Sverige läste jag även den svenska versionen av Hallonbåtsflyktingen för att se om 

jag kunde hitta skillnader som härrörde från Mårten Westös översättning. Då jag inte hittade 

några nämnvärda skillnader mellan original och översättning började jag fundera på vad 

skillnaderna i mottagandet berodde på. I Finland hyllades den och har satts upp som pjäs på 

teaterscener runtom i Finland.  I Sverige tyckte inte alla bokresencenter att humorn var lika 
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tilltalande som deras motsvarigheter i Finland. Recensionerna har även varierat inom Sverige. 

Henri Nyman har i sin kandidatuppsats Hallonbåtsflyktingen i mellanmjölkens hemland 

(2010) jämfört mottagandet av Hallonbåtsflyktingen i Sverige och Finland. I Nymans uppsats 

finns följande citat hämtade ur svensk press: 

 

”Icke desto mindre har Hallonbåtsf lyktingen blivit en stor succé i Finland, så man får väl anta 

att den har kvaliteter som går hem i somliga läger. För det kan väl inte vara så enkelt som att 

man som svensk har svårt att skratta åt Nousiainens ironiska blick på vårt älskade 

fädernesland?” (Morgan Schmidt, Värmlands folktidning (VF), 04.09.2009) 

 

”Jag har läst boken på båda språken och båda kändes lika bra. Förutom att den finska 

versionen var lite roligare …” (Maija Niittymäki, Nerikes Allehanda (NA), 06.09.2009) 

 

Mina egna reflektioner när jag läste Hallonbåtsflyktingen gav upphov till följande 

frågeställningar: Vad är ironi? Hur fungerar ironi? Hur uppstår ironi i Hallonbåtsflyktingen?  

   Eftersom recensionerna var så skiftande är jag även nyfiken på vad det är som gör att 

finländare, och de med finsk bakgrund i Sverige, tycker att Hallonbåtsflyktingen är ”lite 

roligare” än svenskarna? Har inte svenskarna sinne för ironisk humor? Är ironi humor? 

1.2  Teori 

Som utgångspunkt för min analys av Hallonbåtsflyktingen använder jag mig av Linda 

Hutcheons forskning om ironi (IRONY’S EDGE The theory and politics of irony, Routledge, 

1995). Hutcheon är professor emeritus i engelska och komparativ  litteratur på Torontos 

Universitet i Kanada. Hon har även skrivit böcker om postmodernism.  

   Dessutom använder jag mig av Katharina Barbes forskning om ironi (Irony in context, 

1995) med fokus på semantik och pragmatik. Katharina Barbe är professor i tyska, verksam 

på Northern Illinois University i USA. Hon är speciellt intresserad av pragmatik.  

   Tidigare uppsatser och vetenskapliga artiklar som analyserat Hallonbåtsflyktingen har tagit 

upp identitetsfrågan och postkolonialismen. Dessa ämnen tas upp i Hallonbåtsflyktingen och  

jag tangerar dem eftersom de är så centrala i handlingen. Jag har dock valt att begränsa min 

undersökning till ironi sett ur ett maktperspektiv. Just ironi kan med fördel användas för att 

belysa känsliga frågor när förtryck förekommer (Hutcheon 1994:192). Ironi i sig är ett 

maktmedel. Jag återkommer till detta nedan.  

Finland var koloniserat (se nedan) av Sverige i över 600 år innan Finland år 1809 blev 

autonomt. Storfurstendömet löd under Rysslands tsarvälde fram till 1917, då landet blev 



3 

 

självständigt. Redan 1918, ett år efter självständigheten,  bröt ett inbördeskrig ut och 

därefter följde ett flertal krig som format Finlands historia. Även om jag i denna uppsats 

skriver om ironi är det ändå viktigt att känna till kolonialismen och postkolonialismen då 

maktaspekten finns med i Hallonbåtsflyktingen och den bottnar i historien.  

Kolonialism är ett maktutövande som kan ge sig uttryck i ekonomiskt och/eller militärt 

förtryck. En följd av förtrycket är känslan av underlägsenhet hos de förtryckta och en 

känsla av överlägsenhet hos kolonialmakten. Eftersom det som är annorlunda kan 

upplevas som ett hot har förtryckarna ett behov av att forma de förtryckta efter 

kolonialmaktens rådande normer. Maktutövandet kan ge sig uttryck i nedvärderande 

beskrivningar av det annorlunda. Stereotyper med negativa karaktärsdrag uppstår.  

Vidare är språkförtrycket ett sätt att uttrycka makt. Det finns tecken som påvisar ett 

historiskt kolonialt förtryck av finländare, varav det finska språkets ställning både i 

Finland och Sverige har fått symbolisera de många aspekter som kolonialismen omfattar.  

Under kolonialtiden blev högre tjänster i Finland främst tillsatta av svensktalande. År 

1689 infördes svenskan som ett obligatoriskt kommandospråk i de finländska trupperna. 

Rättssäkerheten kan ifrågasättas då det var först 1780 som en lagsamling utgavs på 

finska. Innan dess vet vi att finsktalande bönder i Finland som inte talade svenska ibland 

behövde gode män för att offentligt föra deras talan (Catomeris 2004:75-76).  

Det finska språkets ställning i Sverige har länge varit omdebatterad och representerar 

både historia, kultur och identitet.”[--]språk har många olika funktioner – som 

symbolvärde, kulturellt samlande identitetsfaktor, social och etnisk markör, som uttryck 

för makt, som kommunikationskanal osv.” (Lainio 2008:88). 

År 1999 anslöts sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Stadgan 

ratificierades den 9 februari 2000. Därmed har sverigefinländarnas ställning som 

nationell minoritetsgrupp i Sverige stärkts.  

Det bör påpekas att åsikterna om huruvida Sverige som kolonialmakt förtryckte den 

finska befolkningen går isär. I Erik Lindkvists uppsats Svenskheten som en dröm (2016) 

kan man läsa följande om kolonialismen: ” Det finns olika uppfattningar och åsikter om 

Sveriges och Finlands gemensamma historia. Catomeris (2004) skriver att vissa menar att 

det inte finns ”några nämnvärda tecken på diskriminering av dem [människor från 

Finland]”, medan andra menar att Finland är ”en exploaterad koloni, erövrad genom 

militära maktmedel” där den finska befolkningen behandlas annorlunda och förtrycks av 

Sverige (2004: 72).” 
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Vidare undersöker postkoloniala litteraturstudier relationen mellan kunskap och makt. 

Ett kolonialt förtryck innebär, förutom de direkta sociala och ekonomiska aspekterna av 

exploatering och dominans av minoriteter, en attack av de kolonisierades kultur, ideér 

och värderingar. (Gröndahl 2002:71,91) 

Jag kan konstatera att Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen väckt intresse och 

reaktioner eftersom den har spelats på teaterscener i Finland, och visats som film i både 

Sverige och Finland. Den har fått både ris och ros i recensioner. Uppsatser och vetenskapliga 

artiklar om Hallonbåtsflyktingen har skrivits både i Finland och i Sverige. Förutom Berg 

(2012), Gottelier (2009) och Svenler (2012) har Andrew Nestingen, professor i skandinavisk 

kultur och litteratur på University of Washington, USA, intresserat sig för identitets- och 

nationalitetsfrågorna i Hallonbåtsflyktingen. Lindkvist (2016) har skrivit en uppsats på 

avancerad nivå som behandlar den postkoloniala aspekten i Hallonbåtsflyktingen.  

   För att svara på vad ironi är och hur ironi uppstår i Hallonbåtsflyktingen med 

maktperspektivet i åtanke kommer jag att göra en genomläsning och analys av boken.  Ironi är 

av sin natur komplex och skiftande. Mycket har skrivits och kan skrivas om ironi. Men av 

utrymmesskäl kommer jag att begränsa mig till ironins viktigaste begrepp.  

Jag ska även titta på varför recensionerna och mottagandet av Hallonbåtsflyktingen var så 

skiftande i Finland respektive Sverige. Men först vill jag bekanta läsaren med några av ironins 

grundläggande begrepp som behövs för att kunna analysera Hallonbåtsflyktingen ur ironi- och 

maktperspektivet. 

1.3  Ironins komplexitet 

Ironi har fascinerat filosofer ända sedan Aristoteles, Platons och Sokrates tid före Kristus. Det 

har skrivits mycket om ironi och det som skribenterna tycks vara överens om är att det är 

komplext och ständigt skiftande. Kanske är det just för att det inte går att rama in ironi och 

precisera det som gör det så intressant. I den här uppsatsen är det min tolkning av ironi i 

Hallonbåtsflyktingen som är i fokus. Mottagaren, i det här fallet läsaren av boken, gör alltid 

en egen tolkning baserad på erfarenheter, kontext, värderingar och normer. Mer om detta när 

jag skriver om mottagaren och tolkningen. 

   När jag en sen höstkväll var på väg hem från universitetet lyste stjärnhimlen klar. Ironi 

tycks mig lika komplext som vintergatan och galaxerna bortom den. När jag läser 

Hallonbåtsflyktingen glimmar plötsligt en stjärna till starkare än alla andra stjärnor och jag ser 

något nytt som jag inte förstått tidigare. Kritiken som finns att läsa i Hallonbåtsflyktingen är 

stundom vass för de som väljer att uppfatta den. Stjärnorna finns trots att de inte alltid syns 

eller lyser lika starkt. Tolkningsmöjligheterna är många beroende på läsarens erfarenhet och 



5 

 

beroende på var betraktaren av stjärnhimlen befinner sig på jorden. I alla stjärnor finns något 

unikt som tillför helheten något. Den ena tolkningen är inte förmer än den andra, bara 

annorlunda, sett ur ett annat perspektiv. Stjärnorna glimmar till olika starkt vid olika 

tidpunkter, sett ur betraktarens ögon.  

När jag började läsa mig till vad ironi är förstod jag att det är komplext, ständigt skiftande 

och abstrakt till sin natur. Det finns inga absoluta definitioner av ironi men enligt Hutcheons 

och Barbes teorier är ironis primära syfte att kritisera och därför börjar jag där.  

1.4  Ironi - ett vapen att framföra kritik 

Det som Hutcheon och Barbe tycks vara överens om är att ironins främsta syfte är att 

framföra missnöje och kritik. Dess sekundära syfte är att berömma och roa. Humoristisk ironi 

kan vara ytterst allvarlig. Ironin i Hallonbåtsflyktingen tar bland annat upp det postkoloniala 

perspektivet där den komplexa maktfrågan är central (Hutcheon 1995:25-26). Den, må hända, 

för en del finländare ouppklarade processen och ambivalensen inför relationen Finland - 

Sverige hanteras i boken genom ironi. Föreställningar om att Sverige symboliserar allt som 

Finland inte kan erbjuda väcker en känsla av mindrevärde hos protagonisten (Svenler 

2012:18). Postkoloniala teoretiker säger att just ironi är ett av de effektivaste sätten att hantera 

svåra och känsliga frågor som förtryck och maktobalanser genererar (Hutcheon 1995:192).  

Själva ironin uppstår mellan författarens intentioner, eller de avsikter som författaren har 

med sitt budskap, och läsarens tolkning av texten, bland annat beroende på läsarens kulturella 

bakgrund. Läsaren uppfattar ironi genom inkongruens, genom att något i texten inte passar in 

(Barbe 1995:63). Detta ”något” kan vara explicit, men uppfattas oftast implicit i form av det 

osagda.  

Ironi finns även i bokens titel Hallonbåtsflyktingen vilket jag kommer att analysera nedan 

under rubriken inkongruens.  

1.5  Vass kritik genom stereotyper 

I Hallonbåtsflyktingen framförs missnöje och kritik i huvudsak genom protagonisten Mikko 

Virtanen, som kan upplevas något överdriven och besatt.  Mikko närmar sig ämnen som är 

traditionellt tabu-belagda eller känsliga. Postkolonialismen, identitetsfrågan, genusfrågor, 

ekonomi, politik, religion och döden är exempel på områden som genom ironi lyfts fram i 

boken. Just inom tabu-ämnen är det tacksamt att använda ironi eftersom kritiken är förtäckt 

och ingen direkt motattack är att vänta (Barbe 1995:94).  Vass kritik, förklätt i smicker, 

framförs mot den forna kolonisatören Sverige och landets politik. Det kritiserade framhålls 

genom kontraster och jämförs med den finska kulturen och samhället.  Omvänt kritiseras även 
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det finska samhällsskicket. Författaren använder både svenska och finska stereotyper som 

kanal.  

 Bokens huvudkaraktär, Mikko Virtanen, har ett av Finlands mest vanliga för- och 

efternamn och representerar därmed själv den stereotype finländaren. När Mikko sedemera 

blir svensk i boken genom att överta Mikael Anderssons identitet representerar Mikael, med 

mycket vanliga svenska namn, den stereotype svensken.  

1.6  Ris genom ros 

Hur uppstår då ironi? Protagonisten kan genom att verka hövlig och stryka medhårs på ytan 

leverera kritik under ytan. Man kan säga att Mikko är passivt aggressiv. Han går inte till 

direkt attack. Skulle han gå till direkt attack skulle det förmodligen leda till att han blir 

motattackerad. Genom att använda sig av ironi går det inte att motattackera och därför kan det 

inte uppstå konflikter när ironi används. Genom att använda ironi har Mikko fått en fristad för 

att uttrycka sitt missnöje och sin samhällskritik utan att behöva stå till svars. Man kan säga att 

när man klär sig i ironi sätter man på sig en mask, eller flera lager av masker. Maskens 

tjockhet, eller graden av tydlighet i ironi, varierar till allt från att läsaren inte alls uppfattar den 

till att den är nästan helt uppenbar. Protagonisten kan på så sätt fritt kritisera t ex 

maktobalanser (Hutcheon 1995: 27-28, 52, 94). Skulle någon ändå försöka motkritisera 

Mikko kan han svara med att ”Det var inte så jag menade. Jag var bara ironisk”. Motkritiken 

rinner helt enkelt av honom. Han behöver aldrig tappa ansiktet eftersom det enda han gör på 

ytan är att leverera smicker. Berömmet är dock inte genuint menat. (Barbe 1995; Hutcheon 

1995) 

1.7  Tolkningen av ironi finns i det osagda 

 
”[--] the power of the unsaid to challenge the said  

is the defining semantic condition of irony.”  

(Hutcheon 1995:59) 

 

Hutcheon menar att ironi inte är motsatsen av den skrivna betydelsen i själva texten, utan i det 

osagda kan det uppstå en eller flera nya betydelser. Det är vad läsaren associerar till, beroende 

på kontext och läsarens bakgrund, som avgör läsarens tolkning av texten. Det kan mycket väl 

uppstå helt nya associationer som dessutom varierar över tid. Men för att dessa nya 

associationer ska kunna uppstå är både texten och det osagda en förutsättning för att just det 

nya ska kunna skapas. I det nya kan flera tolkningar av varierande styrka uppstå samtidigt. 
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Det som jag ovan liknat vid en stjärnhimmel med stjärnor som glimmar till med olika 

intensitet påminner om detta.  

  Det är i pendlingen mellan det sagda och det osagda som det formas en abstrakt tolkning 

hos läsaren och därför är det inte frågan om motsatser. Det ena utesluter inte det andra. Ironi 

kan samtidigt bestå av det sagda, det osagda och, kan hända,  flertalet tolkningar av det 

osagda. (Hutcheon 1995:57-61) 

1.8  Cirkeln sluts hos mottagaren 

Det är heller inte frågan om likheter, vilket är fallet med metaforer och allegorier, utan en 

kontrast, en sorts inkongruens, mellan det sagda och det osagda. Läsaren behöver vidare 

”känna igen” inkongruensen och kunna skilja på sanningar och lögner. Jag kommer nedan att 

beskriva hur lögnen fungerar tillsammans med ironi. Även kunskap om avsändarens attityd, 

samt den gemensamma erfarenhetsbanken som författaren och läsaren delar,  behövs för 

avkodningen av ironi. Författaren har, medvetet eller omedvetet, en kommunikativ avsikt eller 

en intention, och förmedlar en  attityd och känsla  som balanserar mellan det sagda och det 

osagda. Läsaren gör en eller flera tolkningar av budskapet beroende på läsarens bakgrund och 

erfarenheter. Här är cirkeln sluten och det är hos läsaren som ironi uppstår. (Hutcheon 

1995:39, 122) 

1.9  Mottagaren och maktaspekten 

Hittills har jag påstått att ironi fungerar genom inkongruens och tolkningen finns i det osagda. 

Men det finns flera sätt att leverera ironisk kritik utöver inkongruens. Det kan ske genom 

hyperboler, ett slags förstoringar. Det kan även ske genom förminskning, så kallad meiosis. 

Ironi kan även uppstå genom repetition, eller upprepningar, som sätts i sin kontext. Dessa 

metoder visar på att ironi ligger i det osagda och inte i dess motsatser. (Hutcheon 1995:63) 

  Jag har dessutom sagt att ironins primära syfte är att leverera kritik. Om vi tar det ett steg 

vidare kan även avsändarens attityder förmedla hån och förlöjligande, ett slags känsloladdade 

dömande värderingar (Hutcheon 1995:38). Det leder oss in på maktfrågan.  

   Ironi är ett effektfullt vapen för att få till en förändring i olika former av maktobalanser, 

vilket jag kommer att utveckla nedan. Samtidigt kan avsändaren av ironi använda just makt 

genom att avsiktligt dela mottagargrupperna i olika läger. Genom att avsändaren i det osagda 

”planterat in” en intention och en betydelse som mottagaren väntas förstå utan att den är 

explicit förklarad i texten kan det hända att alla läsare inte förstår innebörden av olika 

anledningar, som bland annat har med läsarens bakgrund att göra. (Hutcheon 1995:94) Mer 

om detta i avsnitten om makt och mottagaren.  
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   Även om avsändarens avsikt inte har varit att använda makt och dela in mottagargruppen i 

olika läger kan avsikten givetvis, och med största sannolikhet, tolkas olika. Här får jag anta att 

författaren haft en intention och ett budskap med boken eftersom det finns ett syfte till att 

författare skriver. Det enda författaren kan göra när boken gått till tryck är att hoppas att 

intentionerna tolkas som de är menade. Risken att misstolkas finns alltid, speciellt med 

heterogena mottagargrupper. När ordet är skrivet har författaren lämnat över ansvaret av 

tolkningen till läsaren. (Hutcheon 1995:115, 151)  

   Den eventuella dömande attityd som avsändaren förmedlar riskerar att hamna i fel jord hos 

mottagaren. Läsarens reaktion och känsla kan variera allt ifrån svalt motståndstagande till 

ilska och total avsmak för det ironiserade budskapet. Om läsaren initialt inte förstår budskapet 

utan kommer till insikt senare kan detta provocera till ilska. (Hutcheon 1995:178) Reaktionen 

kan bli något i linje med; ”Min intelligens och godtrogenhet har underskattats.”  Jag 

återkommer till frågan när jag skriver om mottagaren och tolkningen.  

   Med ovanstående som bakgrund övergår jag till genomläsningen av Hallonbåtsflyktingen 

och analys av exempel jag valt ur boken för att närmare förklara ironi och maktaspekten. 

Genom exempel kommer jag att  förklara hur ironi fungerar genom inkongruens, 

upprepningar, hyperboler och meiosis. Stereotyperna kommer att framträda och lögnen 

kommer att avslöjas. Jag ska även titta på varför recensionerna och mottagandet av 

Hallonbåtsflyktingen var så skiftande i Finland respektive Sverige. Eftersom maktfrågan och 

postkolonialismen enligt min tolkning är några av bokens huvudteman och ironi är ett vapen i 

kampen mot förtryck inleder jag med att granska maktaspekten.  

2 Analys sett ur maktperspektivet 
Genom exempel ur Hallonbåtsflyktingen analyserar jag i detta kapitel de viktigaste metoderna 

som använts i boken för att ironi ska uppstå. Jag beskriver vad inkongruens, upprepningar, 

hyperboler och meiosis är och hur dessa metoder fungerar i boken. I exemplena är metoderna 

kombinerade. Maktperspektivet kan skönjas genomgående i boken för den läsare som väljer 

att göra så och har en bakgrund som gör att den vinklingen möjliggörs.  
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2.1  Makt 

 
”the forces of oppression are subverted by the boundless powers of irony and allegory 

that no prison can contain” 

Hutcheon (1995:28) 

 

Man kan säga att ironi för samman människor och även delar dem. (Hutcheon 1995:56) Ironi 

har på så vis makt i sig självt, dels genom förmågan att dela på mottagarläger och dels genom 

att ironi sägs kunna påverka maktstrukturer. (Hutcheon 1995:27-28) I Hallonbåtsflyktingen 

dras dåden till sin spets genom att protagonisten begår mord.  

 

2.1.1 ”Mordet” på Mikael – Mikko blir svensk 

I del två av Hallonbåtsflyktingen har Mikko flyttat till Sverige. Han har blivit bekant med 

Mikael som är självmordskandidat. Mikko har övertalat Mikael att avvakta med sitt självmord 

och först lära Mikko allt om svenskheten innan Mikko sedan ”tar över” Mikaels svenska 

identitet och hjälper Mikael att begå självmord. Jag förkortar Hallonbåtsflyktingen med Hbf i 

citaten: 

 

”Jag [Mikko] börjar skotta igen graven. Inom kort döljs en stor svensk [Mikael] helt under 

sanden. Jag tänder ett ljus på graven. Jag gråter tills jag somnar.” (Hbf 2009:185) 

 

Finland, som länge var koloniserat av Sverige, hämnas på Sverige genom detta mord. Nu är 

det Mikko som, genom att bli svensk ”på riktigt”, får övertaget. Drömmen om ett liv som 

svensk har nu blivit verklighet. Men intrigerna och komplikationerna fortsätter.  

 

2.1.2 Mordet på den finländske grannen på bröllopsfesten  

Mikko gifter sig med en svenska, Maria. På bröllopsfesten dyker Mikkos granne från Finland 

oväntat upp. Eftersom Mikkos identitet till varje pris inte får röjas beslutar han sig för att ta 

livet av sin granne innan han själv riskerar att bli avslöjad: 

 

”Jag [Mikko] klipper till honom [Mikkos finländske granne] i bakhuvudet. Han säckar ihop. 

Jag kan höra bröllopsstimmet i bakgrunden, men här är vi ensamma. Jag lyfter brunnslocket 

och föser ner honom. Jag släpper ner spaden också och lägger på locket. Sedan återvänder jag 

till bröllopsgästerna.” (Hbf 2009:226) 
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Ovanstående stycke kan tolkas på flera sätt. En aspekt kan vara Sveriges kolonisation av 

Finland. Detta sker genom att den numera ”svenska” Mikko mördar sin finländske granne och 

föser ner honom i brunnen. Sedan återvänder Mikko till bröllopsfesten som om inget hänt. 

Protagonisten visar här sin makt över grannen som dessutom inte verkade vara så mycket värd 

eftersom det gick att kallblodigt ta livet av honom. Mikko lägger även på locket till brunnen 

som kan symbolisera hur känsligt ämnet är. Idiomatiskt uttrycker vi oss genom att ”vi lägger 

lockt på”, vilket betyder att det är ett ämne som är slutbehandlat. Genom ironi går det att ta 

upp känsliga ämnen eftersom kritiken är indirekt. Dessutom har Sverige historiskt under 

perioder haft det ekonomiskt bättre än Finland vilket symboliseras genom bröllopsfesten. 

Finland har till exempel behövt betala krigsskadestånd till Ryssland. Är mord må hända den 

grövsta formen av maktutövande? Författaren har skildrat protagonistens dåd ironiskt genom 

att leverera vass kritik, som bottnar i kolonialismen, i det osagda. Humorn framkommer i 

texten för den som väljer att läsa den just ur ett humoristiskt perspektiv. För andra läsare kan 

ironin tyckas osmaklig på gränsen till det absurda. Kritiken är inbäddad i ironi.  

 

2.1.3  Inklusion – en känsla av solidaritet 

Ibland vill skribenten att endast vissa läsare ska uppfatta ironin för att på så sätt skapa en 

inklusiv vi-känsla av solidaritet (Barbe 1995:43). Det kan t ex göras genom att skriva om 

ämnen som är bekanta för personer som delar social, kulturell och historisk bakgrund. Sperber 

och Wilsons relevansprincip (Barbe 1995:47) går ut på att ju mera bakgrundsinformation som 

läsaren delar med skribenten desto lättare är det att upptäcka ironin och även läsa in humorn i 

den. Mottagaren väljer den mest relevanta betydelsen baserat på sina erfarenheter och tolkar 

budskapet genom sina egna glasögon. Läsarna i Finland har en annan historia än läsarna i 

Sverige och tolkar bokens innehåll på sätt som känns mest relevant för dem med tanke på 

erfarenheter och historisk bakgrund. Genom de finska glasögonen tolkar läsaren bokens 

innehåll på ett annat sätt än läsare som bär svenska glasögon.  

2.1.4 Exklusion – makt 

De som exkluderas ur den ironiska handlingen är de som inte delar bakgrundserfarenhet, 

vilket kan reslutera i att de läsare som förstått budskapet räknas till den initierade skaran och 

kan lätt få en elit-stämpel, medan den oinitierade, och på så vis exkluderade, skaran kan få en 

dum-stämpel. (Barbe 1995:118) Skribenten kan få en känsla av överlägsenhet och makt 

genom att kunna dela på mottagarlägret på detta sätt. När jag läste Hallonbåtsflyktingen fick 

jag känslan av att protagonisten är ute efter hämnd. Redan Aristoteles definierade ilska som 

smärta, vilket i sin tur driver till hämnd. (Hutcheon 1995:42-43, 54) I Hallonbåtsflyktingen 
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har protagonisten på flera olika sätt tagit ut hämnd när han, enligt min tolkning, känt sig 

förtryckt. Detta upplevda förtryck, som jag läser in i det osagda, grundar sig i kolonialismen 

och postkolonialismen. Historien är invävd i Hallonbåtsflyktingen genom symboliska ironiska 

handlingar med en mycket allvarlig kritisk underton. Humor eller inte? Läsaren avgör.  

2.2  Inkongruens 

2.2.1 Inkongruens i Hallonbåtsflyktingen 

Ironi är uppbyggd genom inkongruens. Det finns en motsägelse mellan det sagda och det 

osagda. Med det sagda menar jag den bokstavliga betydelsen och med det osagda den 

betydelse som uppstår bortom orden. (Hutcheon 1995) I exemplet nedan har jag markerat 

inkongruensen i fetstil. I övrigt överensstämmer citatet i sin helhet med innehållet i boken. 

Mikkos högsta önskan är att vara en av svenskarna: 

 

”Jag vill vara en av svenskarna. Jag vill bli indragen i de där underbart böljande 

tretimmarsdiskussionerna under vilka man kommer fram till att kniven på 

bostadsrättsföreningens gräsklippare måste bytas. Den har blivit slö och det är viktigt att 

barnen får växa upp i en miljö där gräset är välklippt. I vår bostadsrättsförening 

prioriterar vi barnens väl och ve. Därför måste kniven bytas. Jag vill bli tillfrågad om dylika 

väsentligheter. Jag vill bli tagen på allvar.” (Hbf 2009:30) 

 

Den kritik som framkommer i exemplet ovan kan av läsaren uppfattas som ett hån och en 

dömande attityd (Hutcheon 1995:37-38). Svenskens föreningskultur görs indirekt till åtlöje.  

 Mikkos attityd om det svenska mötesförfarandet genom ”de där underbart böljande 

tretimmarsdiskussionerna” framkommer i exemplet ovan. Inkongruensen finns i den långa 

diskussionen om något så trivialt som gräsklipparkniven. För vem njuter av en lång 

diskussion om ”dylika väsentligheter”? Är ett gräsklipparblad en väsentlighet?  

I den svenska och finska möteskulturen förekommer skillnader. I Sverige tar det längre tid 

att komma fram till beslut då konsensus ska nås genom att förslag ska ventileras och alla 

gruppmedlemmar ska få en möjlighet att säga sitt. När väl detta skett fördelas ansvaret hos 

gruppmedlemmarna och gruppen genomför besluten med laganda. I Finland är beslutsvägarna 

kortare och det räcker med att chefen uttalar vad som gäller för att medarbetaren som 

delegerats ansvaret genomför arbetet. En lång förankringsprocess är inte nödvändig. Jag 

konstaterar att i den finska och svenska ledarskapsstilen och kulturen finns olikheter utan att 

lägga någon värdering i detta. (Ekwall, Karlsson 1999:151)  
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Samtidigt läser jag den finska rösten ”jag vill bli tagen på allvar” som en känsla av att det 

upplevda förtrycket, som finns kvar genom postkolonialismen, måste få ett slut. Sverige har 

den perfekta miljön, i vilken barnen förtjänar ett välklippt gräs. Det kan läsas som om Sverige 

med det välklippta gräset har det som Finland inte har och den svenska befolkningen förtjänar 

mera än den finska befolkningen. Som jag nämnt tidigare kan finländare uppleva att deras 

kultur och värderingar är mindre värda jämfört med de rådande normerna som den forna 

kolonisatören Sverige representerar. Läsare med finsk bakgrund kan känna sig lättade av att 

de fått en röst genom texten.  

Ytterligare en tolkningsmöjlighet som kombinationen ”dylika väsentligheter” som syftar på 

kniven på gräsklipparen och ”jag vill bli tagen på allvar” öppnar för, är att svenskar 

sysselsätter sig med oväsentligheter.  

Inkongruensen finns i själva texten och i det osagda i ovanstående exempel. Jag liknar detta 

med en gungbräda som pendlar upp och ner. Texten och det osagda balanserar samtidigt på 

varsin ände av gungbrädan men bara en sida åt gången kan vara uppe i luften. Gungbrädan 

står inte still när den används utan pendlar upp och ner i ständig rörelse. Det är med andra ord 

upp till läsaren att göra en tolkning som dessutom kan förändras över tid och få nya 

betydelser. Utöver den textuella inkongruensen finns tolkningen i det osagda. Jag läser in 

både en kulturell och en historisk tolkning i denna text. Läsaren avgör om ironin är 

humoristisk eller inte.  

Det är alltså inte fråga om motsättningar i den betydelsen att det ena utesluter det andra. 

Den sagda och den osagda betydelsen måste finnas samtidigt för att ironi ska finnas och 

kunna utläsas. Läsaren kan pendla mellan dessa dimensioner. Det uppstår en slags lexikal 

polysemi genom att det osagda ändå är sagt. I det osagda kan även något nytt uppstå. 

(Hutcheon 1995:61-63). 

Inkongruensen finns även i titeln Hallonbåtsflyktingen. Den guppar i takt med de svenska 

söta godishallonbåtarna som pryder den svenska bokens omslag. Mikko slukade i sig en 

enkilospåse hallonbåtar ombord på en finlandsfärja på väg till Stockholm. Han älskade det 

svenska godiset trots att det fick honom att kräkas. Han fick en stund behålla den efterlängade 

svenskheten symboliskt i sin sexåriga mage. (Hbf 1995:18). Inkongruensen finns i de svenska 

hallonbåtsgodiset som Mikko älskar trots att han inte kan behålla det.  

Titeln Hallonbåtsflyktingen för mina tankar även till de finska krigsbarnen som 

evakuerades från Finland till Sverige, i huvudsak med båt, under andra världskriget. 

Evakueringen tog fart under finska vinterkrigets början 1939 och cirka 70 000 finska 

krigsbarn blev fosterhemsplacerade i Sverige. Professor Karin Zetterqvist Nelson på 

Linköpings Universitet bedriver forskning kring de finska krigsbarnens evakuation till 
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Sverige samt de personliga och politiska konsekvenserna som evakuationen medfört 

(Zetterqvist Nelson 2014). Bakom det svenska söta hallonbåtsgodiset gömmer sig historiens 

största evakuering av barn. ”Psykologer har de senaste åren menat att denna enorma 

barntransport aldrig borde ha ägt rum” (Catomeris 2004:95). 

För att belysa inkongruensen i tabu-områden, som religion och politik kan vara, har jag 

nedan valt en episod ur Hallonbåtsflyktingen där svensk politik och religion sätts i kontrast 

samt kritiseras.  

2.2.2 Kritik av kristendomen och politiken 

Med ironi som vapen för Mikko fram kritik mot den svenska samhällsskicket när han jämför 

religionen med Olof Palmes socialdemokratiska era som han på ytan lovprisar.  

 

”I bildens centrum har Per Albin Hansson sin självskrivna plats. Han flankeras av profeterna 

Tage Erlander och Olof Palme, som han betraktar med sin milda men beslutsamma blick. 

Kring denna treenighet står det godas tolv budbärare. [ -] budbärare är självständiga aktörer 

medan lärljungar bara är viljelösa efterföljare.” (Hbf 2009: 37-38) 

 

I ovanstående exempel framträder inkongruensen genom att kristendomen jämförs med 

politik. I det osagda framträder den ironiska kritiken. Dessutom måste läsaren ha extra-

lingvistisk kunskap om historiska fakta samt kunskap om kristendomen för att kunna förstå 

sammanhanget. En av socialdemokratins kända pionjärer, Per Albin Hansson, och hans 

efterföljare Tage Erlander och Olof Palme, jämförs med kristendomens treenighet Fadern, 

Sonen och den Helige Anden. Lärljungarna nedvärderas som viljelösa efterföljare jämfört 

med budbärarna som är självständiga aktörer. 

 

”Svenskarna för inte krig, till exempel, till skillnad från många religiösa anhängare. Och 

svenskheten har inte heller några heliga platser som skulle motsvara våra kyrkor; ett helt land 

kan ju inte vara en kyrka. Alltså är svenskheten ingen religion. Den är mycker mer än så.” 

(Hbf 2009: 38) 

 

Jämförelsen med svenskheten som är mycket mer än en religion kan på ytan tolkas som en 

smickrande kommentar. Men är den genuint menad? Skrapar vi lite på ytan kan kritiken 

skönjas. Här genom en hyperbol, en överdrift som säger att svenskheten är mycket mer än en 

religion. Samtidigt kritiseras religion genom att indirekt påstå att religiösa anhängare för krig i 

religionens namn. Här har Mikko lyckats förlöjliga både svenskheten och religionen genom 

att slå två flugor i en smäll.  
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”Den svenska socialdemokratins martyr heter Olof Palme.” (Hbf 2009: 38) 

 

Läsaren förväntas veta att Olof Palme sköts ihjäl på en gata i Stockholm och att religiösa 

martyrer begår handlingar där de dör för sin religiösa övertygelse. Läsaren vet dock att Olof 

Palme inte var en martyr utan en socialdemokratisk ledare. Ironi är tacksamt att använda när 

man vill framföra förklädd kritik inom tabu-områden. Skulle någon läsare ta illa upp och finna 

kritiken och humorn osmaklig kan Mikko bara säga att ”det var inte genuint menat” och 

kritiken rinner således av honom. Ironi används ofta för att kritisera indirekt och icke 

offensivt (Barbe 1995:94).  

 

”På nattduksbordet ligger fyra böcker. Det är de fyra delarna i Anders Isakssons biografi över 

Per Albin, böcker jag ständigt återkommer till när jag behöver stärka mig i min tro.” (Hbf 

2009:39) 

 

Mikko läser Per Albin Hanssons biografi i fyra delar när han behöver stärka sin tro. Bibeln 

innehåller, som bekant, fyra evangelier. Per Albin jämförs indirekt, i det osagda, med 

kristendomens budbärare Jesus, alltså med Gud själv. Min gissning är att detta av vissa läsare 

kan uppfattas som provocerande. Åter igen möjliggörs kritiken genom ironi där ingen behöver 

stå till svars för budskapet. Detta leder oss till den etiska aspekten av ironi. Författare kan 

genom ironi leverera kritik utan att behöva stå till svars för sina påståenden (Hutcheon 

1995:120). De skulle kunna säga att ”läsaren missade poängen, det var inte så jag menade”. 

Vem bär då ansvaret för budskapet? Min reflektion är att det blir lite som att skjuta vilt 

omkring sig och inte behöva stå för sina åsikter. Samtidigt åläggs läsaren ett moraliskt ansvar 

där hen får möjlighet att göra ett ställningstagande.  

  

”På väggen hänger en »psalmtavla«, ja jag har inte kommit på något bättre namn för den. För 

varje tillfälle väljer jag ut en ändamålsenlig låt ur min »psalmbok«. Boken innehåller musik 

för alla sorters högtider, allt från Vikingarna till Europe, från Lisa Nilsson till Evert Taube.” 

(Hbf 2009: 41-42) 

 

Kyrkans psalmer jämförs med blandad svensk musik genom tiderna.  

 

Läsaren förväntas genomskåda det ironiska budskapet. I ovanstående exempel har 

protagonisten kritiserat socialdemokratin och hånat kristendomen i jämförelse med politiken. 
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Mikko kritiserar kristendomen till fördel för socialdemokratin. Det svenska 

socialdemokratiska folkhemmet höjs till skyarna genom hyperboler. Det är dock inte genuint 

menat. Här har protagonisten levererat politisk kritik, genom ironi, mot det svenska 

folkhemmet. Dessutom har de kristna värderingarna fått stå tillbaka för politiken.  

2.3  Hyperboler 

2.3.1 Förstoring genom hyperboler 

I Hallonbåtsflyktingen används hyperboler. Det är ett slags förstoringar, eller överdrivna 

påståenden. Protagonisten i Hallonbåtsflyktingen förklarar hur onödig kristerapi ter sig i 

Finland. Fetstilen är mina markeringar av förstoringarna. I övrigt stämmer citatet överens med 

texten: 

 

”När en finsk grabb kommer hem med bruten arm, säger farsan, vadå när jag var i din ålder 

bröt jag inte bara armen utan tvingades amputera benet också, du kom jävligt lätt undan din 

bortklemade snorvalp. I det aktuella fallet hade den finske farsan skött krishjälpen genom att 

säga att han i samma ålder redan drunknat fem gånger. Om en finsk kille berättar för sin 

pappa att han nyss sprang tre kilometer, kontrar farsgubben med att säga att han i samma 

ålder kutade tre mil med ryggan fullproppad med stenbumlingar plus nittiofem feta 

lillbrorsors matsäck, och jo, lillbrorsorna släpade han dessutom efter sig på en kälke 

utan hjul. Och farfar gjorde samma sak, fast under korseld från ryssarna förstås, och 

stembumlingarna i den trasiga ryggan var dödligt förgiftade. Så det så. Ja, så där brukade 

man hantera krissituationer i min barndom. Farsans tanke var nog att tiden inflammerar alla 

sår.” (Hbf 2009:84) 

 

Hyperboler används bland annat av professionella komiker för att betona budskapet (Barbe 

1995:119). Förutom att vara hyperboler refererar dessa även till det djupt allvarsamma 

krigserfarenheterna som finlandare genomgått, t ex ”utan tvingades amputera benet också” 

och ”fast under korseld från Ryssarna förstås”. Dessutom drivs det med den stereotypiske 

finländske mannen som bevisar sin maskulinitet genom att kuta tre mil med ryggan 

fullproppad med stenbumlingar plus nittiofem feta lillbrorsors matsäck, samtidigt som han 

släpade lillbrorsorna efter sig på en kälke utan hjul. Dessa exempel visar hur ironi fungerar 

genom hyperboler och samtidigt för fram det djupt allvarsamma budskapet om krigens 

verkningar. I det roande ironiska finns en stark underton av det mycket seriösa historiska 

perspektivet (Hutcheon 1995:28, 80).  
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En kritisk underton om hur tufft Finland haft det under krigen går att urskönja.  Farfar var 

dessutom snäppet mer överdriven och tuffare än fadern med de dödligt förgiftade 

stenbumlingarna i en trasig rygga.  

2.3.2 Attacken på meteorologen   

Jag har ovan sagt att ett av medlen för att skapa ironi är repetition, ett slags upprepningar. I 

del ett av boken befinner sig Mikko i Finland och hatar landet. Helst av allt vill han vara 

svensk. Repetitionen är markerad i fetstil. I övrigt stämmer citaten överens med boken: 

 

” Jag hatar dessa kvällar. Jag ligger på min soffa och hatar allting. Jag hatar min lägenhet. 

Jag hatar mina grannar. Jag hatar det här landet. Jag hatar nyhetssändningarna jag tittar på. 

Jag hatar alla finnar som blir intervjuade i nyheterna. [--] Det enda som tröstar mig är att ett 

tjugotal av dem kommer att drunkna i helgen och ytterligare några kommer att bränna röven 

vid midsommarbålet. [--] Framförallt hatar jag den manlige meteorologen som redogör för 

midsommarvädret. Ja, om det är någon jag hatar så är det honom.” (Hbf 2009:50) 

 

Upprepningar skapar ironi i texten och förstärker det kritiska budskapet. Humor uppstår för 

den som väljer att uppfattad den. Protagonistens lagrade ilska och hat måste till slut få ett 

utlopp. Därav följer hämnden och maktspelet kan fortgå. För Mikko är höjdpunkten på dagen 

när han får följa väderleksprognosen över Sveriges väder. Det som stör honom är att den 

finlänske meteorologen som rapporterar om Finlands väder skymmer hela Sveriges karta och 

Mikko kan inte se Sveriges städer och väder. Mikko har länge förföljt och hotat den 

finländske meteorologen på många sätt, vilket kan tolkas som Sveriges makt över Finland. 

Han uttrycker sin smärta, sin lagrade ilska och sitt hat genom hämnd: 

 

”Jag har anklagat honom [meteorologen] för stöld, för att ha uppträtt berusad på allmän plats, 

för misshandel och för innehav av barnpornografi. Ännu har han inte fått kicken. I det här 

fallet anser arbetsgivaren att ord står mot ord, och har uppenbarligen valt att ta meteorologens 

parti.” (Hbf 2009:51) 

 

Den stereotype finlänske mannen har ovan fått negativa egenskaper i form av tjuv, 

alkoholist och råbarkad misshandlare. Kritiken som indirekt levereras mot den finländske 

stereotypen är vass. Hoten som Mikko levererar till meteorologen tar sig allt allvarligare 

former: 
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”»Säg upp dig om livet är dig kärt!« skrev jag [Mikko] med blågula bokstäver på hans 

[meteorologens] fönster.” (ibid.) 

 

Tillslut står inte Mikko ut med sitt hat längre utan går till handgemäng med meteorologen 

vid dennes hem.  

 

”Jag [Mikko] blir skitsned. I natt är det dags att slå tillbaka med full kraft, hårdare än 

någonsin. Bäva månde du bredaxlade, livvskvalitetssänkande meteorolog![--] Jag närmar mig 

försiktigt meteorologens hus. Jag gräver fram sprayfärg och en broiler ur ryggsäcken, broilern 

får tjäna som grishuvud. På väggen skriver jag med versaler: EN SISTA VARNING! Med 

spikpistol naglar jag fast broilern brevid texten för att ge eftertryck åt mitt hot. Sedan hissar 

jag svenska flaggan i topp. Jag smyger till boden, gräver fram en yxa ur ryggan och börjar gå 

loss på surfingbrädan. Jag bankar av all kraft. [--] Jag har svingat yxan över huvudet och nu 

sitter den som i ett skruvstäd, meteorologen har den i ett stadigt grepp. Sekunden senare är det 

jag som sitter i skruvstädet. Meteorologen sätter sig på mig och börjar gå lös med 

knytnävarna. [--] Han vill hämnas. Jag tvingas ta emot tiotals slag.” (Hbf 2010:52) 

 

Hämnden urartar i ett slagsmål med yxa och knytnävar. Den stereotypa finländske mannen 

har åter avbildats. De överdrivna handlingarna, hyperbolerna, avlöser varandra. Broilern 

naglas till exempel fast vid texten ”en sista varning!” Enligt min tolkning pågår ett krig 

mellan Sverige och Finland i det osagda. Sverige har genom Mikko gått till attack. Finland 

har genom meteorologen gått till motattack och har bildligen fått övertaget när han sätter sig 

på Mikko. Ironi har skapats genom inkongruens eftersom läsaren vet att i verkligeten är det 

något överreagerat att förfölja och gå till handgemäng som Mikko gör i exemplena ovan. 

Genom upprepningar förstärks hatet som leder till hämnd och maktspelet är igång. Den  

finländske stereotypen har nedvärderande attribut som tjuv, berusad, misshandlande man med 

yxa. Hyperbolerna haglar. Alla ingredienser för att få till stånd ironi finns med i ovanstående 

episod. (Hbf 2009:50-53) Kritiken och humorn finns att avläsa för den som väljer att göra så.  

2.4  Underdrifter genom meiosis 

Förminskingar, så kallad meiosis, kan användas för att antingen förstärka det man vill ha sagt 

eller förminska effekten av det sagda. (Hutcheon 1995: 63,153) Vi har säkert alla använt oss 

av meiosis genom att till exempel säga ”så farligt var det inte”. I Hallonbåtsflyktingen stjäl 

Mikko sina svenska vänners nyckelknippor när han i Thailand suttit barnvakt åt sina vänners 
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barn. Fetstilen har jag lagt till. I övrigt överensstämmer citatet med texten i 

Hallonbåtsflyktingen.  

 

”Folk märkte aldrig att nycklarna var borta förrän de stod hemma vid sin egen dörr. Och 

grannen hade förstås en reservnyckel, så egentligen vållade jag inte någon större skada. 

Hjälpen jag bistått med var vida större än det besvär som de försvunna nycklarna medförde. ” 

(Hbf 2009:118) 

 

Baktanken var att Mikko ville fira en äkta svensk jul i ett svenskt hem och behövde så 

småningom tillgång till just ett svenskt hem. Meiosis fungerar genom att tona ner betydelsen 

av det sagda för att på så vis uppnå en större effekt. ”Så egentligen vållade jag inte någon 

större skada” tonar ned genom att påstå att skadan som protagonisten vållat eftersom han 

stulit nycklarna egentligen inte är så stor. Vad som i praktiken händer är att påståendet sticker 

ut än mera och det är just den delen av stycket som läsaren reagerar över. Här har 

protagonisten även använt underdriften för att rena sitt samvete. Ändamålen helgar ju medlen 

enligt Mikko. (Barbe 1995:123) 

2.5  Stereotyper 

Ironi har använts som ett effektivt vapen i kampen mot olika former av förtryck som 

förekommer bland annat i samband med postkolonialism, homosexualitet och feminism 

(Hutcheon 1995:27).  

I Hallonbåtsflyktingen framförs missnöje och samhällskritik genom protagonisten Mikko 

Virtanen. Det är speciellt tacksamt att genom ironi belysa dessa områden som traditionellt kan 

anses vara tabu-belagda. Maktaspekten är allestädes närvarande. Kritiken framförs genom 

ironi och stereotyperna är kanaler för kritiken samt representerar olika problemområden.  

 

”Åk till Södertälje eller Trollhättan och njut av Finland med dess sociala problem och 

rosslande fyllon.” (Hbf 2009:72)  

 

Samhällskritik framförs genom kontraster. Många finländare hamnade i Södertälje och 

Trollhättan vid den stora arbetskraftsinvandringen från Finland som nådde sin kulmen på 

1960- och 70-talen. En implicit underton av kritik mot både det finska och det svenska 

samhället kan skönjas. Den stereotype finska alkoholisten tar med sig de sociala problemen 

från Finland vid flytten till Sverige. Förde Sverige en ansvarsfull integrationspolitik vid tiden 

för invandringen? Under tidiga 1900-talet växte en nedvärderande stereotyp bild av 
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finländaren fram. ”Enligt Rasbiologiska institutets chef Herman Lundborg tillhör finnarna de 

raser som de högre stående svenskarna inte bör beblanda sig med och vars invandring 

följaktligen bör förhindras. Det är i samband med denna utveckling som bilden av den 

vildsinte, knivbärande, hetlevrade och supande finnen tycks få fäste hos den svenska 

allmänheten.” (Catomeris 2004:91) Det är svårt att säga i vilken grad den bilden förändrats i 

nutid.  

Vidare framförs kritik mot Finlands regnbågspolitik:  

 

”Sannolikt lanserades den finska homosexualiteten av en person som kom från Sverige med 

väskan full med broschyrer och en nypa fördomsfrihet och vidsynthet i bagaget. [--] Ja, vad 

tror ni, kanske nåt som skulle intressera er finnar?” (Hbf 2009:114) 

 

Finlands homosexualpolitik jämförs med Sveriges motsvarande politik. Kritiken bottnar i 

Finlands, jämfört med Sveriges, något snävare regnbågspolitik. Kanske finns även en 

underton av att åter igen ligger Sverige i framkant genom en liberalare regnbågspolitik. Den 

finska nättidningen Ny tid har sammanfattat lagförändringarna som skett till fördel för 

regnbågsfolket i Finland i artikeln ”Långsam, långsammare, lagen”: ”Regnbågsfinland har 

genomgått synliga förändringar under de senaste decennierna. Homosexualitet 

avkriminaliserades år 1971 och ströks ur sjukdomsklassificeringsregistret 1981. År 1995 

förbjöds diskriminering på grund av sexuell läggning. På 2000-talet har regnbågsfolket nått 

många milstolpar, som lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av 

könstillhörighet för transpersoner. ”Uppmuntran till homosexualitet” var straffbart i Finland 

från år 1971 till 1999.” (www.nytid.fi)  

 Jämförelsevis avkriminaliserades homosexualitet mellan vuxna år 1944 i Sverige. 1979 

avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp och 1987 blev det förbjudet 

att diskriminera homosexuella enligt lag. (https://www.rfsl.se)  

I Hallonbåtsflyktingen ironiseras samtalsterapin, svenskarnas preventiva universallösning 

på depressioner och självmord.  

”Vid en tidpunkt då man ännu var upptagen med att försöka lansera depressionen i Finland 

hade svenskarna redan hunnit tillfriskna från samma sjukdom åtskilliga gånger. Och varje 

gång med samtalshjälp, naturligtvis.” (Hbf 2009:116) 

 

Det går även att tolka att kritiken är riktad mot Finland som i så fall inte varit lika bra på att 

sätta in behandling mot depressioner i form av samtalsterapi, får man förmoda.  

http://www.nytid.fi/
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”Att begå självmord är ett attans ensamt jobb. Jag garanterar att du kommer att lyckas. Vi ska 

lyckas tillsammans. Att begå självmord med gemensamma krafter vore det sanna svenska 

sättet att ta livet av sig.” (Hbf 2009:135-136) 

 

Ovan kritiseras de otillräckliga resurserna i sjukvården för självmordsbenägna. 

Inkongruensen finns i de gemensamma krafterna att ta livet av sig. De gemensamma krafterna 

borde istället satsas på vård.  

 

Försvarspolitiken får sig en skopa genom protagonisten: 

 

”Ingen i det här landet [Finland] har någonsin tagit mig [Mikko] på allvar. Det är roten till allt 

ont. Ingen lyssnar på en. Jag rafsar åt mig repövningskallelsen och id-handlingarna och 

hoppar in i en taxi. Jag störtar in i högkvarterets entréhall och skriker ut mitt ärende åt 

receptionisten.  

-Jag vill gå ur militären! [--] Majoren säger att jag ska lugna mig.  

- Jag tror nog menig överdriver en smula eller så är han bara trött ... [--] Den finska lagen gör 

mig stum. Finland är en totalitär stat. Man låtsas att landet är fritt, men i själva verket finns 

det ingen utväg ur dödandet.” (Hbf 2009:66-67) 

 

Protagonistens protest på högkvarteret levereras genom hyperboler. Det är tom explicit 

uttryckt i texten genom majoren som säger ”-Jag tror nog menig överdriver en smula [--]”. 

Eftersom protagonisten har en önskan att egentligen vara svensk så kan ovanstående exempel 

läsas som kritik mot avskaffandet av allmän värnplikt i Sverige. Mikko får representera 

svensken som vill gå ur militären och undkomma att försvara sitt land. ”Finland är en totalitär 

stat.” I själva verket menar Mikko inte att Finland är en totalitär stat utan en nation som tar 

ansvar för sin försvarspolitik. ”Man låtsas att landet är fritt, men i själva verket finns det ingen 

utväg ur dödandet.” För att kunna vara ett fritt land behöver man en ansvarsfull 

försvarspolitik, vilket Mikko uttrycker genom inkongruens. Kanske är detta även kritik riktat 

mot att Sverige inte alltid understött Finland på ett sätt som Finland må ha önskat.  

Vass kritik, förklätt i smicker, framförs mot både Sveriges och Finlands politik i 

ovanstående exempel. Författaren använder stereotypa individer som kanal. Karaktärerna är 

många: den homosexuelle, självmordskandidaten, alkoholisten, militärtjänstvägraren, alla 

människor som är i behov av terapi och de är många enligt protagonisten.  
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I ovanstående exempel kan man i det osagda tolka in en frustration över att Sverige i vissa 

aspekter har gått i bräschen för regnbågsfolket. Finlands regnbågspolitik kritiseras. Jag läser 

vidare in en kritik mot Sveriges arbetskraftsinvandringspolitik och den svenska 

integrationspolitiken för finländare och deras familjer, speciellt på 1960- och 70-talen. 

Sveriges försvarspolitik får sig en skopa. 

2.6  Lögner och ironi 

I det här stycket reflekterar jag över lögner och ironi eftersom båda delar egenskapen att 

tolkningen finns i det osagda. Jag tänkte börja med att reda ut skillnaderna mellan lögn och 

ironi för att övergå till att beskriva hur protagonisten Mikko använder sig av lögner och ironi.  

2.6.1 Skillnaden mellan lögn och ironi 

Vad är då skillnaden mellan lögn och ironi? Det lögner och ironi har gemensamt, enligt 

Barbe, är både det sagda och det osagda. Det osagda i ironi måste dock gå att förnimma för att 

ironi ska uppstå. Lögnen däremot är en kontrast mellan sanning och lögn och den strävar efter 

att förbli oupptäckt. Transparensen saknas. Den som ironiserar behöver inte tappa ansiktet 

men skulle lögnen avslöjas skulle lögnaren tappa ansikte, vilket lögnaren vill undvika till 

varje pris. Lögnen saknar markeringar medan dessa finns i ironi. Lögnens intention är att den 

ska uppfattas som sanning och därmed bedra. Lögnare ljuger av olika anledningar som 

personlig vinning eller för att avleda uppmärksamheten från ett misstag och för att undvika 

förlägenhet (Barbe 1995:121). Ironins primära syfte är att leverera kritik.  

Vad gäller lögner i skrivna verk behöver författaren ändå förmedla lögnen på ett sätt som 

gör att läsaren förstår att det är en lögn. Här måste lögnens otransparans ruckas aningen för att 

läsaren ska uppfatta lögnen. Oftast upplevs ironisten som rolig och utan elakt uppsåt, medans 

lögnaren, när lögnen avslöjas, blir föraktad. (Barbe 1995:111-129)  

 

2.6.2 Julafton i Sverige med Stina och hennes barn 

Mikko vill vara svensk och ha det som svenskar har. Han tänker att firandet av en svensk jul 

är det ultimata sättet att uppleva den äkta svenskheten. Han skyr inga medel för att uppfylla 

denna längtan och gör upp en plan för den perekta svenska julen och familjeidyllen. Eftersom 

han inte har en egen familj ännu är hans lösning att hyra in en familj. Skådespelerskan Stina 

med sina två barn har gått med på ett förslag från Mikko där de får betalt för att agera familj 

till Mikko under julen. Han behöver även ett hus där han kan iscensätta julfirandet och ”lånar” 

Åkes familjs villa eftersom han redan stulit nycklarna till villan och har tagit reda på att Åke 

firar jul i Thailand med sin familj. Sedan skrider Mikko till verket med sin plan.  
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Jag tolkar episoden som Finlands hämnd mot Sverige. Mikko har stulit nycklar till ett 

svenskt hem och köpt sig en svensk familj. Han skyr inga medel, inkluderat lögner, för att 

uppfylla sina önskningar. I krig frågar inte deltagarna om de får attackera, alla medel är 

tillåtna.  

 

När Mikko ”flyttat in” i Åkes hus träffar han grannen, Gunnar: 

 

- ”Du måste vara Gunnar, Åke har berättat om dig.  

- Jo, det stämmer. Jag heter Gunnar. 

- Mikael heter jag, Åke och jag pluggade tillsammans. Vår egen lägenhet är under 

renovering som bäst, så vi bor här under tiden. Ja, Åke och Stina [Åkes fru] är ju i 

Thailand.  

- Ja, dom brukar visst vara där under vintern. Och när man står här och skrapar is från 

vindrutan så förstår man också varför.  

- Precis. Man blir allt bra avundsjuk, eller hur? I synnerhet som ens eget hem är helt 

obeboeligt på grund av ett vattenläckage. Och så hade vi inbrott också till råga på allt. 

Tjuvarna for iväg med alla värdesaker. Julstämningen har liksom inte riktigt infunnit 

sig. Resten av familjen flyttar in först på julafton.  

- Det var som fan. Att man ska tvingas oroa sig över vattenskador och inbrott på 

självaste julafton.” (Hbf 2009:120) 

 

I stycket ovan ljuger Mikko om att Åke och han själv var studiekamrater, att hans lägenhet 

är under renovering, att han haft inbrott och att han har en familj som kommer på julafton. 

Lögnen är än så länge lyckad, dvs den har gått obemärkt av Gunnar. Mikko vill absolut inte 

bli upptäckt för då skulle han helt tappa ansiktet. Läsaren uppfattar dock lögnen och vet att 

Mikko ljuger. (Barbe 1995:117-118, 120) 

Mikko tar till sociala lögner för att han tycker att ändamålen helgar medlen. Kanske ser inte 

Mikko på sina osanningar som lögner. I första hand bedrar han ju sig själv och  kan man säga 

att självbedrägeri är lögn? (Barbe 1995:121,126)  

En av tolkningarna som jag gör i det osagda i ovanstående stycke är Sveriges kolonisation 

av Finland. Jag läser in den finska avunden på Sverige som historiskt haft det ekonomiskt 

bättre och undkommit krig. Mikko säger ”- Man blir allt bra avundsjuk, eller hur?” 

Avundsjukan kanske även bottnar i de postkoloniala aspekterna där de finska värderingarna 

inte anses vara av lika värde som de svenska. Gräset är så att säga grönare på andra sidan. 

Detta framkom även i ett tidigare exempel om den välklippta svenska gräsmattan som de 
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svenska barnen är värda. Lägenheten får vidare symbolisera Finland som är obeboeligt pga 

vattenläckage. Ett läckage som får symbolisera krigen och dess ekonomiska efterverkningar. 

Inbrottet symboliserar Sveriges kolonisation av Finland. Tjuvarna symboliserar den svenska 

krigsmakten och värdesakerna det materiella.  

2.6.3 Clark och Gerrigs rollteori 

Hur kan då Mikko behandla sin låtsasfamilj som han gör genom lögnen? Mikko har så gått in 

i rollen som familjefar att han glömt bort att Stina och hennes barn är avlönade skådisar under 

julen. Mikko säger: ”De är mitt kött och blod.” (Hbf 2009:123) Kan man behandla sitt kött 

och blod så som Mikko gör genom lögnen? Det kan förklaras genom ironins mask. Mikko bär 

ironins mask där han verkar återhållsam på ytan medans ilskan och hämndbegäret rasar under 

ytan. Protagonisten har gått in i en roll som först beskrivs av Grice som sedan utvecklas av 

bland andra Clark och Gerrig (1984).  Vi kan kalla den för rollteorin.  (Barbe 1995:48) Det 

kanske just är lögnen och flykten in i en roll som gör det möjligt för protagonisten att agera 

som han gör.  

2.6.4 Makt och hämnd 

Mikko har tillgång till pengar genom ett arv och kan på så sätt köpa sig det han anser sig 

behöva. Här lägger han fram förslaget till skådespelerskan Stina som går ut på att hon och 

hennes barn ska agera familj åt Mikko på julafton:  

 

- ”Ett ganska originellt förslag, men det låter inte helt omöjligt ... Det här är ändå mitt 

yrke och det går inte att leva på känsloglöd allena. Vad betalar du? 

- Normalt gage enligt skådespelarförbundets tariffer, inklusive övertidstillägg. Barnen 

får hälften av det. Du hade ju barn, inte sant? 

- Jodå, två stycken.” (Hbf 2010:122) 

  

Som jag läser julepisoden har protagonisten använt sig av pengar som maktmedel. Han vet 

att Stina är i behov av pengar eftersom hon är mellan jobb och utnyttjar situationen genom att 

hyra in henne och hennes barn på julafton för att uppfylla sina egna behov, inkluderat hämnd. 

Till Mikkos försvar vill jag flika in att han lade givetvis fram förslaget och de båda har en 

överenskommelse. Mikko själv rättfärdigar sitt agerande genom att intala sig själv att 

arrangemanget är till allas fördel.  

För att göra tolkningen än mera komplex vänder jag på perspektivet och tolkar att Stina och 

hennes barn faktiskt symboliskt är Mikkos kött och blod eftersom Finland löd under Sverige 

under kolonialtiden. Här vänder Mikko bara på maktförhållandet.  Sverige får nu lyda under 



24 

 

Finland. Maktförhållandet kan även ses ur ett genusperspektiv genom Stinas och Mikkos 

låtsade relation.  

Mikko tar sig nämligen ytterligare friheter när han och Stina går och lägger sig i 

dubbelsängen kvällen före julafton. Han tycks gränslöst ta sig friheter till äktenskapets alla 

rättigheter.  

 

”Jag låter handen glida ner på hennes axel och klämmer ömt. Handen slinker vidare ner på 

bröstet. Där blir det stopp.” (Hbf 2009:126)  

Detta kan både ur ett genusperspektiv likväl som ett postkolonialt perspektiv ses som ett 

maktutövande. Åter igen, Stina är en avlönad skådespelare vars ekonomi inte är i ordning för 

att hon för tillfället är mellan arbeten. Det är anledningen till att hon gått med på att ”jobba” 

för Mikko över julen. Kanske tycker Mikko att han har rätt till gränslösa friheter eftersom han 

faktiskt betalar skådisen? Kanske är det en slags hämnd som möjliggörs genom pengar som, i 

det här fallet, är makt. Finland visar sin styrka över Sverige.  

2.6.5 Attityd och känsla 

Både Barbe och Hutcheon menar att ironi är en attityd och en känsla (Hutcheon 1995:37, 39; 

Barbe 1995:15, 87). Jag vill särskilt belysa känslan som finns med i denna julepisod, både 

från skribentens perspektiv likväl som läsarens perspektiv. Budskapet blir starkare om 

skribenten lyckas befästa känslan hos läsaren. Ju hårdare och aggressivare kritiken är desto 

starkare är känslorna.  Protagonisten har länge känt sig förtryckt och inte blivit tagen på 

allvar. Han får äntligen utlopp för sin ilska genom en möjlighet till hämnd. (Hutcheon 

1995:42, 55) 

2.6.6 Lögnen spricker 

Julepisoden får sitt slut när Mikko ska slänga ut soporna och hör en bil köra in på gården. Det 

Mikko fruktat händer när Åke plötsligt kommer hem på julaftonseftermiddagen mitt i 

julefriden. 

 

”Jag [Mikko] håller precis på att pressa ner de sista klapparna när jag hör ljudet från en bil på 

gården. Jag slinker ut genom en sidodörr och ställer mig bakom en soptunna.” (Hbf 2009:129) 

 

Drömmen om en idyllisk familjejul tar plötsligt slut. Lögnen spricker. Här har skibenten 

lagt in en metafor i form av en soptunna. Jag tolkar det som om livet i en lögn är full av sopor. 

Här gömmer sig Mikko bakom soptunnan, fylld av sina egna lögner, för att inte bli avslöjad.  



25 

 

Julepisoden visar hur komplext och abstrakt ironi är. Skribenten förmedlar attityd och 

känsla genom det osagda. Tolkningsmöjligheterna för läsaren är multipla beroende på 

erfarenheter och kunskap om historiska bakgrundsfakta.  Läsaren i Finland har ett annat 

perspektiv än läsaren i Sverige. Vem finner att ironin lockar till skratt? Troligen läsaren med 

rötter i Finland eftersom budskapet, i det osagda, kan tolkas som Finlands hämnd på Sverige. 

Kritiken är riktad mot Sverige som kolonialmakt och även den postkoloniala aspekten 

belyses. Stina är förtryckt genom att protagonisten använder pengar som maktmedel. Makten 

belyses även ur genusperspektivet.   

Jag frågar mig dessutom om svensken känner till historien mellan Finland och Sverige lika 

väl som finländaren? Även om svensken känner till historien så är det finländaren som har 

levt med konsekvenserna av kolonialismen och krigen, inkluderat de ekonomiska, samt den 

efterföljande postkolonialismen. Man kan säga att finländaren har känt av konsekvenserna i 

sin själ. Sett ur svenskens perspektiv kan julepisoden, och dess osagda kritik, upplevas som en 

attack genom förolämpningar och kränkningar. (Hutcheon 1995:40-41) Maktaspekten är 

närvarande genom hämnden, underförstådda hierarkier och ekonomisk obalans. (Hutcheon 

1995:17) 

3 Mottagaren och tolkningen 

3.1  Mottagaren tolkar 

Ironi är en attityd, en känsla (Hutcheon 1995:39) och ett subjektivt förhållningssätt. Det är 

läsarens tolkning av det skrivna som avgör i vilken grad texten är ironisk. För att läsaren ska 

kunna tolka in ironi i texten måste författarens ironiska avsikt finnas med som grund för 

tolkningen. Ironi behöver inte heller alltid vara humoristisk som många kanske tror. Det är 

endast mottagaren som avgör om det finns humor i ironin. (Hutcheon 1995:9, Barbe 1995:94)    

  Ironins primära funktion är att leverera kritik, dess sekundära att roa. Faktorer som måste 

vägas in vid tolkning av ironi är läsarens kulturella bakgrund, rådande samhällsnormer och 

värderingar. I Hallonbåtsflyktingen används ironi genomgående till samhällskritik och olika 

stereotyper används som kanal. I det osagda finns även kritik som bottnar i  postkolonialism 

och identitetssökande. Som jag beskrivit i episoder ovan är makt och hämnd en del av bokens 

innehåll.  Själva avkodningen av ironi är inte helt enkel. Det är snarare en komplex process 

där läsaren behöver relatera till både det sagda i texten och det osagda, kombinera dessa 

betydelser och relatera dem till sin egen erfarenhetsbank och därefter göra sin egen tolkning. 

(Hutcheon 1995:89)  
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Mängden ironi som en läsare varit exponerad för spelar också roll i tolkningen av ironi. 

(Hutcheon 1995:122-123) Min personliga tolkning av ironin i Hallonbåtsflyktingen har under 

arbetet med denna uppsats förändrats. Den förändringen indikerar att det är läsaren som avgör 

huruvida ironi, och med den möjligen humor, uppstår eller inte. En delad bakgrundserfarenhet 

mellan läsaren och författaren, samt ökad kunskap, kan över tid förändra synen på det 

ironiserade.  

3.2  Gemensam erfarenhetsplattform 

Det behövs en delad erfarenhetsplattform, en gemensam grund där avsändaren och 

mottagaren delar viss erfarenhet, kunskap, normer, värderingar och kommunikativa 

stragegier. Denna varierande gemensamma grund är mycket komplex och ständigt skiftande 

beroende på sammansättningen av grupper. Det börjar när två personer möts, t ex författaren 

och läsaren av en text. Ekvationen kan bestå av tid och rum, klasstillhörighet, ålder, kön, 

etnicitet, sexuell läggning, yrke, nationalitet, religion och politisk tillhörighet för att nämna 

några faktorer. Dessutom rör vi människor oss i olika grupperingar och har ofta olika 

intressen och engagemang som skiftar över tid i våra liv. För att exemplifiera så kan en person 

vara tonårsförälder, arbeta som lärare, hålla i yogakurser, vara intresserad av italiensk 

matlagning och åka på årliga retreater till Indien. En annan person är ogift utan barn, arbetar 

som arkeolog, spelar fiol i den lokala musikkåren och tar hand om herrelösa hundar på 

fritiden. Med hänsyn tagen till de varierande erfarenheter, intressen och bakgrund vi 

människor har är det egentligen ett under att ironi kan uppstå.  Ändå gör den det, baserat på 

vår gemensamma  erfarenhetsplattform. Det är i denna överlappning som ironi uppstår, där 

människor möts, även om överlappningen kan ses som fragmentarisk. (Hutcheon 1995:91-92, 

100) 

3.3  Makt 

Jag har tidigare skrivit om hur ironi kan dela mottagargrupper i en inkluderad och en 

exkluderad skara av läsare. En elit jämfört med de oinitierade. Därmed uppstår en sorts 

maktobalans. Om jag utesluter avsändarens, avsiktliga eller icke-avsiktliga, intentioner att 

dela mottagare i olika läger och endast ser på alla läsares skiftande kulturella bakgrund kan 

det räcka för att förstå varför tolkningarna blir så skiftande. (Hutcheon 1995:97-98) Avsiktliga 

avsändarintentioner eller inte, så har det för mig varit ett äventyr att få skapa tolkningar i det 

osagda baserat på texten i Hallonbåtsflyktingen. Det har varit ett privilegium att få tolka 

texten och välja om och hur jag vill känna kring budskapen, sett ur ett svenskt perspektiv, ur 

ett finskt perspektiv, eller en kombination av de båda perspektiven. Det ska förtydligas att 
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författarens intention med texten kanske inte överensstämmer med de tolkningar som för mig 

uppstått i det osagda.  

3.4  Kontexten 

Det som ytterligare komplicerar begreppet ironi är att den behöver tolkas i sin kontext, både 

den textuella betydelsen och det osagda är beroende av sin kontext. Bokens text behöver 

tolkas i sammanhang till övrig text i boken. Läsaren behöver även se till en bredare kontext 

som innefattar kultur, historia, ideologier, politik och geografi. Det är läsarens kunskaper, 

bakgrund och framtidsuppfattning som avgör om ironi uppstår och till vilken grad den 

upplevs humoristisk. (Hutcheon 1995:142-143)  

Även utbildning kan ha betydelse vid avkodning av ironi. Det kan vara så att studenter i 

Finland jämfört med studenter i Sverige har skilda vinklingar på den gemensamma historien 

mellan länderna, beroende på om de fått sin utbildning i Finland eller i Sverige. I svensk 

skollitteratur från senare hälften av 1800-talet skrivs om finländares ”påstådda inneboende 

rasegenskaper” (Catomeris 2004:88). De har bland annat beskrivits som ett ”yrvaket, omoget 

folk”(ibid.). I senare skollitteratur jämförs Sveriges och Finlands ekonomiska ställning. Enligt 

Catomeris beskrivs den finska stereotypiska naturen ”de tusen sjöars land” genom en bild på 

ett torp vid en brygga vid en sjö i skolboken Historia i Norden (1982). Sverige däremot 

avbildas med en av hötrogsskraporna (höghus) centralt i Stockholm. Hierarkin finns i det 

osagda. ”Finland är inte som Sverige, det står på en annan (lägre) nivå” (Catomeris 

2004:100). Även om kurslitteraturen lyckas med att vara opartisk finns alltid den mänskliga 

faktorn med i undervisningen. Utöver historieutbildning i skolan handlar frågan bredare om 

identitet och minoritetstillhörighet. 

Igor Potapenko har i sin doktorsavhandling (Potapenko 2010) jämfört en estnisktalande 

grupp elever med en rysktalande grupp elever i Estland. De rysktalande ungdomarnas 

perspektiv på historien skiljer sig från de estnisktalande ungdomarnas. Släkt och familj som 

förmedlare av historien upplevs, av den i minoritet rysktalande elevgruppen, viktigare än 

skolhistorien som de inte identifierar sig med i lika hög grad som de estnisktalande 

ungdomarna. I en artikel publicerad på svenska Skolverkets hemsida står det  ”Även om 

Potapenkos avhandling studerar estniska ungdomars liv har avhandlingens utgångspunkter 

och resultat hög relevans för historielärare i Sverige.” (www.skolverket.se 2016) 

http://www.skolverket.se/
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3.5  Skiftande mottagande 

För att återkoppla till varför mottagandet av Hallonbåtsflyktingen var så skiftande i Finland 

respektive Sverige citerar  jag två recensioner
1
 som Hallonbåtsflyktingen genererade år 2009, 

när den publicerades i Sverige: 

 

”Hallonbåtsflyktingen förblir en rapp bagatell, en putslustig skröna som för all del varken 

saknar komiska höjdpunkter eller huvudet-på-spiken-poänger.” (Dagens Nyheter, 02.09.2009  

Dan Jönsson) 

 

”Det är lätt att förstå varför boken blev en succé i Finland. Minnen av den forna svenska 

överheten odlade fram ett svenskhat och lillebrorskomplexet har varit ett faktum. När finnarna 

mödosamt byggde upp det stympade fattiga landet efter kriget var Sverige ett land av mjölk 

och honung som drog in arbetskraft från Finland.” (Nerikes Allehanda, 06.09.2009 Maija 

Niittymäki) 

 

Eftersom avsändarens intention och mottagarens tolkning baserad på kulturell bakgrund är 

några av variablerna vid tolkningen av ironi, kan mycket hända innan tolkningen är gjord och 

cirkeln är sluten. Ibland uppstår ironi hos mottagaren och med den humor. Ibland ignoreras 

humorn eftersom den kan anses vara smaklös och opassande.  

Det kan även hända att skribenten inte känner sin målgrupp tillräckligt väl. Målgruppen 

kan även vara för skiftande med alltför mycket värderingar som kolliderar. Om skribenten har 

använt ironi från en maktposition kan målgruppen avfärda budskapet som smaklöst.  Åter 

igen, det är läsaren som har tolkningsrätten på sin sida. (Barbe 1995:81) Skillnaderna i 

ovanstående recensioner av Hallonbåtsflyktingen representerar skilda tolkningar.  

 

3.6 Känsla med möjlighet till personlig utveckling 
och förändring  

I del tre av boken sitter protagonisten i svenskt fängelse för sina dåd, inkluderat morden. 

Lögnen har krackelerat och Mikko är avslöjad. Här har han tid till självreflektion. Kritiken 

mot Sveriges samhällsskick är fortfarande stundom vass. 

 

”Jag [Mikko] är besviken på Sverige. Det är någonting man lägger märke till här på kåken.  

                                                      
1 Hämtade ur Henri Nymans uppsats, Hallonbåtsflyktingen i mellanmjölkens hemland. En undersökning av Miika 

Nousiainens romans mottagande i Sverige. (2010) 
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[--] I festtal hör man jämt att Sverige är ett så tolerant och mångkulturellt land. Invandrarna 

integreras på nolltid. Men när jag lyssnar på folk här [i fängelset] ser man Sveriges sanna 

ansikte. Och det är ett falskt ansikte.” (Hbf 2010:286) 

 

”Om någon inte betedde sig som det anstod, inbillade jag mig själv att vederbörande var ett 

undantag, det ruttna äpplet i dess trädgård. Men så var det inte. Det var själva trädet som var 

ruttet, ända ner i rötterna. Men jag käkade och svalde äpplet utan att knota, trots att det 

smakade illa. Jag fortsatte att sträva mot ett mål som inte hade existerat på flera år. [--] Jag 

ville bli svensk för att få vara med och bygga upp ett gemensamt Sverige. När jag väl kom hit, 

var jag ensam om mitt byggprojekt. I själva verket stod jag på en rivningstomt.” 

 

Ovan har protagonisten vänt kurs och smickrar inte längre det svenska samhällsskicket. 

Gräset var inte grönare på andra sidan och lyckan låg inte i det blå-gula. Mikkos identitetsresa 

fortsätter och nu behöver han utforska det blå-vita. Men innan han reser vidare på sin 

identitetsfärd behöver han även se sina egna dåd i vitögat som mord, lögner, bedrägeri och 

svek. Kanske har tiden i det svenska fängelset gett honom möjlighet till just denna 

självreflektion? 

 

Ovan har vass kritik mot sveriges politik framförts. Ju starkare kritiken är desto starkare 

känslor kan den provocera till. Upplevs kritiken som en attack eller inte? Det kan ha med 

läsarens bakgrund och känslomässiga form att göra. Det är troligt att finländaren läser 

ovanstående kritik på ett annat sätt än svensken gör. Utöver detta tänker jag att läsaren själv 

behöver ta ställning till om läsaren ska försöka se objektivt på budskapet utan att döma 

handlingen.  Detta förfaringssätt genererar mindre känslor och därmed uteblir även eventuella 

reaktioner. Men som jag skrivit tidigare är ironi ett subjektivt förhållningssätt där känslor 

ofrånkomligen finns med. Det är ju känslorna som gör att ironi blir till ett effektivt vapen för 

att rucka på maktobalanser. Känslorna triggar igång en möjlighet till personlig förändring som 

i sin tur ger ringar på vattnet i alla våra relationer. Vi kan välja att vara politikst aktiva i olika 

grad. Vi kan välja att stå upp mot orättvisor, förtryck och maktutövande. Men innan vi kan 

ändra på samhällsskick bör självreflektion leda till en personlig förändring där varje individ 

tar ansvar för sina egna gärningar.   

Våra identiteter är byggda på våra livserfarenheter. (Hutcheon 1995:195) 

Hallonbåtsflyktingen är också en identitetsresa där protagonisten i del tre av boken blir 

tvingad att sluta fly från sig själv och går från ett liv i lögner till ett liv i sanning. Ironins mask 

har krackelerat. Därför vill jag påstå att ironins kraft kan leda till förändringar som börjar 
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genom självreflektion och som därmed ger möjlighet till personlig utveckling.  Det kan i sin 

tur leda till handling som för med sig förändringar i olika former av maktobalanser (Hutcheon 

1995:68). 

Läsningen av Hallonbåtsflyktingen kan ge upphov till flera självreflektiva frågor: Är jag 

tolerant mot människor med skiftande bakgund jämfört med min egen bakgrund? Var står jag 

i förhållande till minoriteter? Vad är jämställdhet för mig? Är jag verkligen fördomsfri? 

Använder jag ekonomi som ett maktmedel? Är jag tolerant även under pressade sociala 

förhållanden? Är jag bitter och ruvar på hämnd? Svaren på dessa frågor kan ge upphov till en 

personlig förändring som i sin tur kan förändra relationer människor emellan och i 

förlängningen även ge upphov till ett politiskt engagemang som förändrar samhällsstrukturer.    

I ironi finns kritiken och det allvarsamma budskapet i kontrast med det som ibland anses 

vara humoristiskt (Hutechon 1995:80). Ibland kan ironi vara ett lättare sätt att föra fram 

budskap om ondska, förtryck och krig, något som jag tänker annars kan bli för känslosamt och 

tungt att ta till sig, speciellt för de som varit med om förtrycket. Ironi kan även vara ett medel 

att hämnas från ett underläge. Det är detta underläge som jag förnimmer i 

Hallonbåtsflyktingen. I boken finns det djupt allvarsamma med hänsyn tagen till den 

historiska kontexten. Detta står i kontrast med det humoristiska, för dem som väljer att läsa in 

humor i texten. 

4 Slutsatser/Sammanfattning 
I min uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen. Jag 

har även tittat på varför mottagandet av boken varit så skiftande. Enligt både Hutcheon och 

Barbe är ironins primära syfte att framföra kritik. I Hallonbåtsflyktingen framförs kritik främst 

inom områden som politik, religion och ekonomiska obalanser. Dessa ämnen kan vara 

känsliga och anses ibland vara tabubelagda. Ironi är ett tacksamt sätt att belysa tabubelagda 

områden därför att avsändaren av kritiken aldrig behöver stå till svars, eftersom kritiken är 

levererad genom ironi i det osagda. Det finns ingen som direkt behöver ta ansvar för kritiken.  

 Maktaspekten går som en röd tråd genom boken. Ironi i sig är ett vapen i kampen mot 

rådande maktobalanser. Hallonbåtsflyktingen belyser maktstrukturer inom bland annat politik 

och religion, kolonialism och postkolonialism, ekonomisk obalans samt genusfrågan. 

Jämförelser görs mellan det svenska och det finska. Progatonisten kryddar boken med 

intriger, lögner och hämnd. Ju starkare en känsla upplevs desto större är möjligheten att den 

triggar igång en självreflektiv process som i förlängningen kan leda till förändringar i 

maktobalanser. Stereotyper som t ex alkoholister, regnbågsfolk och självmordskandidaten har 
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fått agera kanal för kritiken. För att åstadkomma ironi har författaren använt sig av 

inkongruens, upprepningar, hyperboler, och meiosis.  

Ironi uppstår när mottagaren, med sin bakgrundserfarenhet, tolkar texten i det osagda. Den 

gemensamma erfarenhetsplattformen som författaren och läsaren delar är en förutsättning för 

att ironi ska uppstå. Med tanke på olika individers varierande bakgrunder, som skiftar över 

tid, är det egentligen ett under att ironi uppstår. Men ironi uppstår och med den även humorn. 

Att roa är dock sekundärt i ironi och som framkommit av bokens mottagande är inte alla 

läsare lika förtjusta i smickret och humorn som kan avläsas i boken. Det är läsarens 

kunskaper, bakgrund, värderingar, rådande samhällsnormer och framtidsuppfattning som 

avgör om ironi uppstår och till vilken grad den upplevs som humoristisk. Recensionerna 

vittnar om att mottagandet och tolkningen av boken är varierande. Vissa har funnit humorn i 

den medan andra tycker att den är ”en rapp bagatell” och ”en putslustig skröna”.
2
 

Så till en sista reflektion om syftet med ironi. Dess primära syfte enligt min uppsats är att 

kritisera. Om inte förtryck och maktobalanser skulle finnas i världen är det möjligt att ironi 

inte skulle finnas. Dock har ironi funnits så länge mänskligheten funnits och frågan är om vi 

inte lever i en ironisk tid. Vad syftet med Hallonbåtsflyktingen var kan endast författaren själv 

svara på. Men klart är att boken väckte en hel del varierande reaktioner. Det skrevs 

recensioner, uppsatser och vetenskapliga artiklar om den. Den blev pjäs och film. Min 

tolkning av boken är att den vill belysa maktobalanser och föra fram kritik i syfte att väcka 

reaktioner som i förlängningen kan förena istället för att splittra. Rädslor skapar maktobalans. 

Vore inte människor rädda för att förlora kontrollen och därmed makten skulle många 

konflikter kunna undvikas. Skulle därtill alla människors lika värde respekteras skulle det inte 

finnas ett behov av att förtrycka andra. Därför är det viktigt med kunskap om alla människors 

lika värde för att mänskligheten ska kunna lära av sina misstag och undvika framtida förtryck 

i alla dess former. För vem vill att konsekvenserna av mänsklighetens misstag med förtryck 

och maktobalans i olika former ska återupprepas? Kritisk läsning av en text kan ge upphov till 

nya infallsvinklar där läsaren ställer sig nya frågor, vilket i sin tur kan leda till förändring. En 

ärlig självrannsakan är en början till förändring.  

 

 

  

                                                      
2
 Dagens Nyheter, 02.09.2009,  Dan Jönsson 
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