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Abstract 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur kvinnors och mäns livsvillkor gestaltas i den 
tanzaniska författaren Elieshi Lemas roman Bränd jord – en kärleksroman (2005) utifrån ett 
genusperspektiv. I fokus har centrala motiv som rör sedvänjor, utbildning, äktenskap, 
moderskap och faderskap stått. Jag har också undersökt vilka strategier som karaktärerna 
använder sig av för att påverka sina liv i ett starkt traditionstyngt samhälle. Analysen visar att 
romanen gestaltar ett genussystem där manligt och kvinnligt inte bör blandas och där mannen 
är norm. Detta genussystem ligger väl inkapslat i det traditionella levnadssättet, där 
könsidentiteten för kvinnor och män formas tidigt. De djupt rotade traditionerna påverkar 
karaktärernas möjligheter att fatta beslut som rör deras egna liv. Genom tydliga och konkreta 
exempel åskådliggörs hur karaktärerna inte är offer utan att de, genom att utmana 
traditionerna och konfrontera de rådande maktstrukturerna, kämpar de för att öka sin makt 
och få en självklar plats i ett mer humant samhälle.  
 
 
 
 
Keywords: afrikansk litteratur, genus, traditioner, livsvillkor, strategier 
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”Bara elefanten som bär sina betar vet hur tunga 
de är”.  

 Afrikanskt ordspråk  
 
 
 

Inledning    
 
Tjugofem kvinnor i varierande ålder, från tretton länder i Syd- och Sydostasien, alla ledare på 
någon nivå i myndigheter, universitet, kvinnoorganisationer eller företag. Färgstarka kvinnor, både 
till uttrycksätt och klädedräkt. Samlade i en lektionssal på Luleå tekniska universitet en marsdag år 
1995. Det var starten till det första Women in Management (WiM), ett utbildningsprogram som 
biståndsorganet Sida beslutat satsa på för att stärka kvinnors ledarskap och därmed ge dem större 
möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. 
 
Utbildningsprogrammet kom att fortsätta ytterligare tio omgångar med mig som projektledare. 
Närmare trehundra kvinnor från de tre regionerna Afrika, Asien och Latinamerika har deltagit. Den 
första delen i utbildningen var en fyra veckors vistelse i Luleå. Jag fick då en unik chans att lära 
känna var och en av alla dessa dynamiska kvinnor, eftersom jag aktivt deltog i undervisning och 
andra aktiviteter som arrangerades inom utbildningsramen. Relationen förstärktes när vi träffades 
tio månader senare för del två, den här gången i någon av de regioner varifrån deltagarna kom. Som 
handledare var jag också involverad i deras individuella förändringsprojekt, som de genomförde i 
perioden mellan del ett och två. Detta stärkte banden till dem ytterligare och gav mig en djupare 
insikt i och förståelse för de omständigheter som påverkar dem som kvinnor och de förutsättningar 
som skapar deras möjligheter att leda sig själva och andra genom att bryta mot invanda 
marginaliserande könsmönster. De individuella personliga egenskaperna har också betydelse liksom 
de kulturella faktorerna, något jag observerat under de år jag regelbundet träffade kvinnorna. Trots 
de svårigheter kvinnor generellt har att avancera inom yrkeslivet och trots de ogynnsamma 
levnadsvillkor som råder i länderna de kommer ifrån, har de påbörjat en karriär som nu gett dem 
ledande befattningar. Men, hur har vägen dit sett ut? Vilka förutsättningar har de haft? Hur såg 
livsbetingelserna ut där de växte upp? Funderingar som jag burit på under åren med WiM har vidgat 
mitt intresse till att omfatta kvinnors livsvillkor i en mer generell bemärkelse. För att skapa mig en 
bredare kunskap om och förståelse för vad som formar kvinnors och även mäns liv och vilka 
strategier de använder för att kunna påverka sina liv, istället för att bara acceptera 
omständigheterna, vill jag nu undersöka hur detta gestaltas i litteraturen. Mina egna referenser är 
möten med kvinnor från Afrika, Asien och Latinamerika, men för att göra studien hanterbar har jag 
valt att med min västerländska förankring framför allt fokusera på litteratur från sydöstra delen av 
Afrika, som jag haft förmånen att besöka vid flera tillfällen. Vilka omständigheter har format deras 
tillvaro och vilka strategier har de utvecklat för att kunna fatta besluten som rör deras egna liv? 
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Syfte och frågeställningar     
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnors och mäns livsvillkor gestaltas i Elieshi 
Lemas roman Parched Earth – A Love Story (2001). Jag har valt att läsa den svenska versionen, 
Bränd jord – en kärleksroman (2005), och det är den jag gör sidhänvisningarna till. I Lemas bok 
skildras en ung kvinnas livsöden i Tanzania, där hon hamnar mitt emellan de traditionsbundna och 
de moderna normerna i samhället. Det traditionella levnadssättet, som än idag lever kvar, har stark 
inverkan på henne och med det som referensram försöker hon påverka sitt liv och sin vardag genom 
att bryta mot det traditionella mönstret och förväntningarna på henne som kvinna. Orsaken till att 
jag valt Bränd jord – en kärleksroman är att Lema i romanen så tydligt gestaltar både mäns och 
kvinnors livsvillkor i ett tanzaniskt samhälle. 
 
Jag kommer att studera texten utifrån vissa återkommande motiv som traditionella sedvänjor, 
äktenskap, moderskap, faderskap och utbildning. De centrala frågeställningarna i min studie är: 
- Hur gestaltas kvinnor och män? 
- Hur skildras deras livsvillkor? 
- Vilka strategier använder de sig av för att påverka sina liv i ett starkt traditionstyngt samhälle?   
 
 

Centrala begrepp 
Några återkommande begrepp i min studie är livsvillkor, strategier, genus, afrikansk och 
afrikansk litteratur. Innan jag går vidare är det därför på sin plats att redogöra för vad jag 
avser med dessa begrepp.  
 
 

Med livsvillkor avses här de förutsättningar som finns för människorna i romanen att leva och 
utveckla sina liv i vardagen. I Nationalencyklopedien, NE, beskrivs termen som 
”framställningen av kvinnors faktiska ställning i samhället och familjelivet samt hur hon 
beskrivs inom konst, litteratur osv.” (www.ne.se) Jag kommer att använda begreppet på detta 
sätt. Enligt NE  betyder strategier ”läran om användningen av militära och andra maktmedel 
för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att 
bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.” 
(Nationalencyklopedien s. 326) I detta sammanhang avser jag olika tankar, tillvägagångssätt 
och planer som karaktärerna använder för att kunna nå dit de vill komma. Genusbegreppet 
beskrivs i NE som ett ”begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 
som sammantagna formar människors sociala kön.” (www.ne.se)  Det är i den bemärkelsen 
jag kommer att använda termen genus och jag kommer att utveckla begreppet mer under 
teoridelen. När det gäller begreppen afrikansk och afrikansk litteratur är jag medveten om att 
det inte går att generalisera en hel kontinent, som representerar en mängd olika länder, språk 
och kulturer. Eftersom det är Lemas roman som står i fokus för min studie är det 
förhållandena i Tanzania eller östra delen av Afrika som åsyftas med afrikansk. Flera forskare 
har i likhet med mig använt termerna på detta sätt utan att definiera afrikansk och Afrika 
närmare (t. ex. Björkman 1996, Nilsson 1996, Rut-Bäcker 2002). 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Bakgrund 
 

De afrikanska författarinnorna återkommer ständigt till motiv som äktenskap, moderskap, emotionellt och 
ekonomiskt beroende, kvinnors utbildning och marginalisering i samhället samt deras motstånd mot förtrycket. 
De porträtterar med förkärlek kvinnor som slåss för att finna sig själva och skaffa sig en oberoende funktion i 
samhället. I kampen mot kolonialism och rasism förenas kvinnliga och manliga författare, men kvinnorna 
ifrågasätter dessutom den koloniala ideologins sexism. Medan de manliga författarna bemöter kolonialism 
genom att uppvärdera (och delvis snedvrida) afrikanska traditioner, är de kvinnliga lika kritiska mot traditionerna 

i manlig tappning som mot kolonialismen. (Nilsson 1996) 
 
Så skriver litteraturvetaren Hillevi Nilsson i Afrikagruppernas årskrönika 1996 Litteratur i södra 
Afrika. (s. 47) Hon har också översatt Ruth Gabis artikel Den goda kvinnan i södra Afrikas 
litteratur i samma bok. Gabi är lärare och verkställande chef för The Zimbabwe Women Writers i 
Harare. I artikeln ger Gabi sin syn på litteraturens roll att förändra kvinnors villkor. ”Ett av 
litteraturens syften bör vara att uppmärksamma samhället på de orättvisor kvinnor utsätts för, 
istället för att berömma de kvinnor som tålmodigt uthärdar förtrycket. God litteratur borde kasta ljus 
över kvinnornas tunga börda och förklara bakgrunden till att de accepterar så mycket lidande.” (s. 
52) Hon menar att den afrikanska kvinnan är fångad i en fälla och att hennes enda möjlighet att bli 
fri är att skaffa sig utbildning. Manliga författare brukar klichéartat beskriva kvinnan som den 
”goda” afrikansk kvinna. ”En god” afrikansk kvinna var enligt traditionen underdånigt lydig och 
ifrågasatte aldrig något, inte ens beslut som gällde hennes egen person. Hon betraktades som en 
ägodel vars främsta plikt var att föda många barn för att ge mannen full valuta för pengarna och 
boskapen han hade betalat i brudpris. Motsatsen till den ”goda” kvinnan är den ”dåliga” kvinnan. 
”Hon finner sig inte i traditionella seder och bruk. Ibland yttrar hon rentav egna åsikter, vilket 
uppfattas mycket okvinnligt.” Gabi hävdar att kvinnliga författare som skriver om kvinnor möts av 
motstånd därför att de utmanar den rådande ordningen i samhället. Enligt Gabi gestaltar de 
kvinnliga författarna kvinnorna i sina skönlitterära verk som mänskliga subjekt, medan 
samhällsordningen vill se dem som underordnade objekt. (s. 51ff.) 
 
I sin bok Bakom maskerna. En introduktion till den moderna afrikanska litteraturen söder om 
Sahara  ger författaren och afrikakännaren Karin Ruuth-Bäcker en gedigen överblick över afrikansk 
litteratur, som är väl förankrad i ett historiskt, socialt och politiskt sammanhang. Boken kom ut 
2002, vilket var ungefär samtidigt som Elieshi Lema publicerade Parched Earth – A Love Story. 
Det är förklaringen till att Lemas bok inte omnämns där. Genom nedslag i en mängd afrikanska 
författares skönlitterära verk belyser Ruuth-Bäcker olika företeelser i samhället och ger en 
intressant översikt av centrala motivkretsar, där särskilt familjerelationer och kvinnans situation är 
intressant för min uppsats.  
 
Under de senaste trettio åren har de afrikanska författarna med pondus och engagemang skildrat 
kvinnans livsvillkor och position i samhället. Det gäller framför allt de kvinnliga författarna. 
Intresset för den afrikanska litteraturen har samtidigt växt sig starkare i västvärlden. 
Utgångspunkten har ofta varit hur det politiska systemet förtrycker kvinnor och hur olika 
könsidentiteter formas i patriarkala samhällen. Relationen mellan kvinnor och män och våld mot 
kvinnor är bara några av de teman som behandlas. En som tidigt beskrivit kvinnans osynliga roll i 
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samhället är Nawal El Saadawi från Egypten. Hon har gett ut 47 romaner och skriver ofta om 
kampen mot det religiösa förtrycket av kvinnan, som enligt henne bygger på fanatism. Hennes 
författarskap är frispråkigt, inte minst när det gäller sexskildringarna. Chimamanda Ngozi Adichie 
från Nigeria är en annan av Afrikas stora kvinnliga författare. I sin roman Half a Yellow Sun (2006) 
skriver hon om kärlek, syskonrivalitet, klassmotsättningar och sorg under Biafrakriget. Buchi 
Emecheta, också hon från Nigeria, beskriver den afrikanska kvinnans frigörelse. I sina romaner 
återkommer hon till konflikten mellan den traditionella kvinnorollen och det moderna kvinnolivet. 
Hennes roman Kehinde (1994) beskriver hur huvudpersonen för en envis kamp för personlig 
integritet och självständighet.  Detta är bara en bråkdel av alla intressanta kvinnliga afrikanska 
författare som även finns översatta till svenska. 
 
Elieshi Lema (f. 1949), som står i fokus i denna studie, växte upp i en liten by i Tanzania, 
utbildade sig till bibliotekarie och har även en master i kreativt skrivande. Det var när hon 
arbetade på ett inhemskt tanzaniskt förlag som hon började skriva poesi och barnböcker med 
ett genusperspektiv på swahili. Parched Earth – A Love Story är hennes första vuxenroman 
och skriven på engelska. Hon driver ett eget förlag med tillhörande bokcafé och är en 
framträdande kulturpersonlighet i sitt hemland. (www.wikipedia.org) Romanens huvudperson 
har likheter med henne själv, uppväxten på landsbygden och utbildning i huvudstaden, man 
kan därför anta att hon använder sina egna livserfarenheter i romanen. Om Elieshi Lema finns 
det emellertid inte så mycket skrivet men däremot finns det mycket forskning om den 
afrikanska kontinentens litteratur. I Sverige har litteraturvetaren och engelska professorn 
Stefan Helgesson skrivit mycket om ämnet men han har inte berört Lema. I det följande tar 
jag upp några studier som har haft stor betydelse för mitt arbete. 
 

 

Tidigare forskning   
 
Forskaren Ingrid Björkman har i boken Vi är så många mukabis – kvinnor, litteratur och utveckling 
(1996) studerat vad den inhemska skönlitteraturen har för betydelse för utvecklingen i Afrika. Hon 
har undersökt litteraturens möjligheter till medvetandegörande av och drivkraft i kenyanska 
kvinnors frihetssträvan och pekar bland annat på den kreativa afrikanska kvinnolitteraturens 
speciella politiska laddning. Det är en tvärvetenskaplig studie inriktad på skönlitteratur som medel 
för förändring, vilket är av intresse för min egen studie. Hur litteraturen uppfattas och tolkas och 
vilken handlingsberedskap den föder hos dem som läser eller lyssnar till den anser hon viktigt. Hon 
utgår bland annat från två faktorer, dels kontinentens koloniala förflutna och nykoloniala 
närvarande och dels det kvinnoförtryck som ingick i de traditionella kulturerna och som förstärkts 
och ändrat karaktär i och med att Afrika genom kolonisationen drogs in i ett kapitalistiskt system. 
Det här är faktorer som bidragit till den afrikanska kvinnans ekonomiska, politiska, sociala och 
kulturella situation. Bakgrunden är viktig för att vi ska förstå de kvinnor som litteraturen gestaltar. I 
sin studie fokuserar hon således främst på tolkningarna och reaktionerna av de inhemska 
kvinnoskildringar som hon har med i sin undersökning, inte minst de kenyanska illiterata 
landsbygdskvinnornas tolkningar och reaktioner. Undersökningen belyser bland annat ”hur de 
delvis mycket starka reaktionerna inför novellerna speglar inte bara människornas individuella 
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erfarenheter och livssituation utan också förhållanden i samhället, t ex klyftan mellan den utbildade 
kvinnominoriteten och den underprivilegierade kvinnomajoriteten.” (s. 8) 
 
Björkman resonerar vidare kring kreativitetens och kvinnornas roll i Afrikas utveckling och 
menar att utvecklingens kärna är den mänskliga kreativiteten. Den mänskliga kreativiteten 
som föds ur hängivelse för det man kämpar för och ur tro på den egna förmågan, syftar till att 
förändra världen. ”Denna kreativitet får människor att höja sig över sin givna nivå.” (s. 10) 
Den kreativa kraften som ett ”redskap för förändring” anser hon är särskilt relevant för den 
postkoloniala världen. ”Den mänskliga kreativiteten siktar framåt, den balanseras i varje 
samhälle mot traditionalismen som slår vakt om det bestående. Därför innebär utveckling 
alltid kamp.” Hon anser att det tidigt skrivits mycket om kvinnornas ofria ställning i de 
traditionella afrikanska samhällena och att det sedan förstärkts ytterligare av kolonialismen 
och kapitalismen. Här hänvisar hon bland annat till den zimbabwiska kvinnoforskaren Patricia 
Made, som menar att kvinnorna kommit i kläm dels mellan den inhemska traditionens 
regelsystem, som ser till att hålla dem i underläge, och dels det koloniala arvet som 
institutionaliserat det kapitalistiska klassystemet. Björkman konstaterar att ”dagens afrikanska 
samhälle är ett övergångssamhälle där sociala strukturer och attityder från det förgångna lever 
kvar trots att ekonomiska och politiska system förändrats. Det är framför allt kvinnorna som 
drabbas av denna samhällets inre otakt.” (s. 16) 
 
Lennox Odiemo-Munara vid Egerton University i Kenya är en annan forskare som har studerat vad 
kvinnliga författare betytt för östafrikansk litteraturkanon de senaste tjugo trettio åren. Om detta har 
hon skrivit i artikeln Women Engagement with Power and Authority in Re-writing East Africa. Hon 
har sett hur allt fler kvinnliga författare, alltsedan Grace Ogot’s debut med Promised land 1966, på 
ett unikt sätt skildrat östafrikanska kvinnors deltagande i det offentliga rummet. I avhandlingen 
granskar hon tre författares verk, The Present Moment (1987) av den kenyanska författaren Majorie 
Oludhe Macgoye, The Invisible Weevil (1988) av den ugandiska författaren Mary Karooro Okurut 
och  Elieshi Lemas Parched Earth: A Love Story. De kvinnliga karaktärerna i böckerna lyckas på 
sitt eget sätt skapa utrymme för sig själva och andra kvinnor och konfronterar därmed de rådande 
maktstrukturerna. Odiemo-Munara konstaterar att de tre författarna för en aktiv talan i den 
pågående omgestaltningen och omskrivningen av östafrikansk postkolonialism.  
 
En forskningsstudie som har relevans för min egen undersökning och som jag kommer att titta 
närmare på är Matriarkal matkultur - den afrikanska kvinnans arbetsbörda i ett patriarkalt 
traditionssamhälle, gjord av Johanna Ekström, Lunds Universitet 2009. Hon har  
undersökt hur östafrikanska kvinnors roll i hushållet gestaltas i litteraturen. Betoningen har legat på 
matproduktion såsom odling av matvaror, marknadsinköp, tillagning och efterarbete. Ekström har 
utgått från ett feministiskt och postkolonialt perspektiv och gjort jämförelse mellan två romaner. De 
postkoloniala teoretiker som Ekström bland andra hänvisar till är Edward Said och Homi K. 
Bhabha, som visar på de psykologiska, sociala, kulturella och filosofiska skillnader som finns 
mellan kolonisatören och den koloniserade. Said problematiserar i sin bok Orientalism (1978) 
kolonisatörens egna fördomar om det främmande landet. Samtidigt försöker han berättiga 
kolonisatörens handling av de koloniserade och inlemma detta inom den västerländska ramen för att 
kunna kontrollera och styra. Bhabha använder dikotomin koloniserande subjekt respektive 
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koloniserade subjekt för att klargöra skillnaden mellan relationer mellan olika subjekt, som det 
förhåller sig i verkligheten, och relationer mellan ett subjekt och ett objekt, som det brukar gestaltas 
i den koloniala diskursen. Men, när det gäller den postkoloniala delen i sin analys är det främst den 
indiskfödda forskaren Gayatri C Spivaks teori hon använder sig av, eftersom Spivak kombinerar 
postkolonialism med feminism. Spivak menar att tredje världens kvinnor är dubbelt koloniserade, 
de förtrycks både etniskt och könsmässigt, av imperialistiska och patriarkala strukturer samtidigt. 
Och förtrycket kommer både från kolonisatörerna, enligt västerländska patriarkala mönster, och 
från sina egna landsmän, enligt äldre patriarkala strukturer. Ekström resonerar kring Spivaks 
omtalade påstående om den subalterna (en person som innehar underordnad ställning) och speciellt 
”the subaltern as female”, som är ännu tystare eftersom diskursen prioriterar män. Hon tillhör 
förlorarna som saknar egen röst i historien. Spivak undrar vem som egentligen kan föra den 
koloniserade kvinnans talan och ifrågasätter om västerländska feminister verkligen kan göra det. 
Risken finns att feministen behandlar dem som objekt istället för subjekt om hon inte lär sig att tala 
till de koloniserade kvinnorna istället för för dem och att inte heller betrakta dem som offer. 
Ekströms relevanta slutsats är därför ”Inom all postkolonial teori måste vi alltid vara medvetna om 
våra egna positioner och de begränsningar vi har i dessa positioner. Vi måste veta varifrån vi talar 
och påstår någonting om världen.” (s. 21) 
 
Även Ekström har haft Parched Earth: A Love Story som primärkälla eftersom den så ingående 
skildrar kvinnans arbetsroll i matprocessen. Hon menar att matprocessen är en oerhört stor del av 
kvinnans liv, som ofta kommer i skymundan i litteraturen.  I sin uppsats skriver Ekström: ”Det går 
att urskilja tydliga exempel på att kvinnan får sin typiska roll som hårt arbetande på grund av 
männen. Det är de som har format samhället så att kvinnan föds till ett liv i köket. Därför är det 
intressant att utreda om de olika könsperspektiv som mannen och kvinnan troligtvis får av sina olika 
erfarenheter även kommer att synas i de kvinnliga och manliga författarskapen.” (s. 16) I sin 
uppsats jämför Ekström Lemas Parched Earth: A Love Story med Okot p’Biteks Song of Lawino 
(1966), som hon menar inte skildrar kvinnans arbetsroll med samma rättvisa som Lema. Ekström 
anser att, genom att visa att matrollen har stor plats i skildringen av ett kvinnoporträtt, så vill Lema 
bevisa styrkan hos en kvinna. Lema vill här visa vad kvinnan är och vad som ofta präglar hennes 
liv. På de ställen i p’Biteks bok där hon förväntade sig att fokus skulle vara på kvinnans arbete 
koncentrerades det istället på mannens roll, som i det här sammanhanget var mindre. Hon anser att 
p’Biteks bok hade mycket större fokus på det postkoloniala. 
 
En annan studie som jag haft nytta av är den zimbabwiska forskaren och aktivisten Patricia 
McFaddens artikel Discussing Women’s Empowerment – Theory and Practice, Cultural 
practice as gendered exclusion: experiences from Southern Africa, ( s. 58-70). I artikeln behandlar 
hon det traditionella lagsystemet och hur det dominerar över de civila lagarna och därmed 
sanktionerar förtrycket mot svarta kvinnor i Afrika. De oskrivna lagarnas inflytande över 
människors liv som det skildras i Lemas bok är värt att titta närmare på. McFadden diskuterar 
hur kultur, som i hennes fall inkluderar medborgarskap och utveckling, exkluderar kvinnor 
från utrymmen som har anknytning till makt, både på det sociala och materiella planet. Hon 
syftar på kultur som har med afrikansk identitet, tillhörighet och äkthet att göra, speciellt för 
de afrikanska kvinnornas kamp för rättigheter och högre status i södra Afrika. Hon hänvisar 
till hur Edward Said (Culture and Imperialism, 1994) ser på kultur som fenomen “Culture is a 
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source of identity, and a rather combative one at that, as we see in recent ‘returns’ to culture 
and tradition … In this second sense culture is a sort of theatre where various political and 
ideological causes engage one another”. McFadden lanserar en hypotes om det dubbla 
lagsystemet i Sydafrika, det vill säga de juridiskt bindande lagarna och de traditionella lagarna 
(customary laws). De traditionella lagarna gäller endast de svarta kvinnorna, de vita omfattas 
aldrig av dem. Det som tidigare varit konventioner och vanor, som de svarta kvinnorna 
kämpat mot, ”legaliserades” av både vita och svarta män, dvs de svarta män som tillhörde den 
traditionella hierarkin. Afrikanska seder och bruk skall helt enkelt stå över de rättigheter som 
kvinnor har enligt den civila lagen. (s. 67f.) Lema ger många exempel på detta. Det är sådana 
”customary laws” som till exempel tillåter män att fortsätta våldföra sig på kvinnor i hemmen, 
även om det enligt lagen är förbjudet. Kvinnorna befinner sig ju utanför det gällande lagliga 
systemet.  
  
 

Teori och metod  
 
I min uppsats har jag valt att utgå från ett genusperspektiv, vilket inte hindrar att det postkoloniala 
perspektivet har stor relevans för min studie. Det tanzaniska samhället är i allra högsta grad präglat 
av kolonisation och resonemanget Spivak för om den subalterna, och speciellt den subalterna 
kvinnan, gäller Lemas skildring av hur hennes gestalter handskas med förtryck av olika slag. Som 
vi sett kommer förtrycket inte bara från kolonisatörer utan även från den inhemska äldre patriarkala 
strukturen. 
 
I min studie kommer jag emellertid främst att fokusera ett genusperspektiv där historikern 
Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet och genuskontraktet står i fokus. Min 
utgångspunkt är hennes böcker Gösta och genusordningen, Feministiska betraktelser (2007) 
samt Genus – om det stabilas föränderliga former (2003). Hirdman verkar i en västerländsk 
kontext men hennes genussystem går även att tillämpa på förhållanden i Tanzania. I min 
analys kommer jag att komplettera med andra maktordningar, som till exempel 
intersektionalitet som också tar hänsyn till faktorer som rör klass, ålder, etnicitet och 
sexualitet, alltså inte bara kön. Relevant för min studie är således Paulina de los Reyes 
(Genushistoria, red. Christina Carlsson Wetterberg och Anna Jansdotter, 2004) och Paulina 
de los Reyes och Diana Mulinaris teser om intersektionalitet (De los Reyes/Mulinari, 2005). 
Även Lena Gemzöes tankar kring feminism (Gemzöe, 2003) kommer jag att ta upp. Jag 
kommer i detta kapitel att beröra deras tankegångar närmare och jag börjar med Hirdmans 
teorier om genussystemet. 
 
Genussystemet  
Grundläggande i Yvonne Hirdmans forskning kring kvinnors sociala underordning är begreppet 
genussystem och dess logiker. Bland annat i sin bok Gösta och genusordningen (2007) förklarar 
hon begreppet som en ”dynamisk struktur, en ordningsstruktur av kön”. De två bärande logikerna i 
systemet är 1) isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas och 2) hierarkin: det är 
mannen som är norm. Kvinnligt och manligt är helt skilda saker och oftast varandras motsatser. Det 
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som räknas som manligt har högre status än det som räknas som kvinnligt. Det män gör tenderar att 
tillskrivas ett högre värde. Det är män som är människor och utgör därmed normen för det normala 
och allmängiltiga. Hennes hypotes är att det är ur isärhållningen som den manliga normen 
legitimeras. (s. 212f.) Hon menar att grunden för isärhållning finns i arbetsdelningen mellan könen 
och hur vi föreställer oss det manliga och det kvinnliga, ”man orienterar sig i världen efter platser, 
sysslor, sorter”, vilket också innebär ett maktskapande. (s. 214f.) Hennes teori passar väl in i min 
analys av Bränd jord – en kärleksroman. I det afrikanska samhälle som skildras där är 
isärhållningsteorin uppenbar. Hirdman visar också tydligt hur kvinnor blir medskapare och 
medgörande varelser i denna process. Hennes teorier visar hur maktordning mellan män och 
kvinnor verkar, vilket jag bland annat vill undersöka i studien. 
 
Det jag finner intressant är Hirdmans utveckling av begreppet Genuskontrakt (Hirdman 2003, s. 
88). I boken förklarar Hirdman Genuskontraktet som ett osynligt kontrakt mellan den individuelle 
mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på det sociala planet och mellan ”mannen” och 
”kvinnan”. Det är mycket konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra: i 
arbetet (vilka redskap som hör till vem), i kärleken (vem som ska förföra vem), i språket (hur de ska 
prata och med vilka ord) och i gestalten och den yttre formen (vilka kläder som är tillåtna, hur långt 
håret ska vara) och så vidare (Hirdman 2007, s. 217). Hon menar vidare att genuskontrakt går i arv 
från den ena generationen till den andra och att det är modern som introducerar dottern i 
”kontrakten” och fadern introducerar sonen. Genuskontrakten innefattar således både 
genuslogikernas teori och praktik. ”Genuskontraktet blir ett slags operationalisering av 
genussystembegreppet och kan i princip översättas från olika tider, olika samhällen och för olika 
klasser.” (s. 217) Kontraktet är sålunda tillämpbart i min analys.  
 
På grund av att kvinnor och män har olika sysslor och kanske även olika egenskaper har de även 
olika möjligheter, menar Hirdman. Genuskontraktet är därför ett användbart redskap för att beskriva 
de gränser som finns för de kvinnliga möjligheterna. Vi tvingas på så sätt att sätta relationen mellan 
maskulinum och femininum i centrum för vår förståelse. ”Förståelsen av dessa osynliga men 
påtagliga genuskontrakt reglerar alltså förhållandena mellan könen och onekligen kan konflikter 
flyttas bort från den personliga samvarons plats”, anser Hirdman. Den manliga normens logik kan 
ha effekt på platser där detta inte påverkar kvinnor i deras dagliga liv, därför att ”det osynliga 
kontraktet ligger på en nivå, där också kvinnlig ’makt’ kan utövas, starkt och despotiskt om det vill 
sig.” (s. 218) Stora delar av bokens innehåll utspelar sig i den privata sfären, men vissa delar 
beskriver till exempel huvudpersonens yrkesliv och där kan Hirdmans teori stämma in, vilket jag 
kommer att titta närmare på i min analys. 
 
Kvinnans och mannens olika roller i fråga om det produktiva å ena sidan och det reproduktiva å 
andra sidan är, enligt Hirdman, stereotypiska och traditionsbundna. Detta diskuterar Hirdman i 
Genus – om det stabilas föränderliga former: (s. 88)  ”Det stereotypiska, idealtypiska kontrakt där 
Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida och Hon har födandet, uppfödandet, 
beroendet på sin, markerar tydligt könens skilda positioner och närmast kontrasterande 
förutsättningar. Vi ser direkt hur detta kontrakt formar olika existentiella förutsättningar för paret.”    
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Feministisk samhällssyn 
I sin bok Feminism (2003) diskuterar Lena Gemzöe vad en förändring av samhället i feministisk 
riktning går ut på, något som också är giltigt för det afrikanska samhället. Många länder utvecklas 
nu kanske till och med i snabbare takt än de västerländska. Jag hoppas kunna analysera Bränd jord 
– en kärleksroman bland annat med hjälp av hennes teori. Lena Gemzöe beskriver fyra sfärer av det 
svenska samhällslivet där ojämlikheten mellan könen är särskilt synlig: den politisk/ekonomiska 
sfären, familjesfären, kulturell nedvärdering av kvinnor och våld mot kvinnor och sexuellt 
utnyttjande av kvinnor. Hon menar att beskrivningen av dessa samhällsområden ger en helhetsbild 
som beskriver ojämlikheten mellan könen.  Hon kallar den här samlade överblicken/perspektivet en 
”feministisk samhällssyn” (s. 16ff.).  Det går att urskilja tydliga exempel på detta i Lemas bok, 
vilket visas senare i analysen. Gemzöe berör även den globala nivån och menar att där är 
strukturerna för den manliga dominansen föränderliga och inte statiska. Liksom i västvärlden beror 
detta på kvinnors outtröttliga strävanden och feminismens utbredning. Kvinnor i länder i tredje 
världen är ingalunda passiva offer för rådande omständigheter. Tvärtom, genom sina kvinnorörelser 
har de en mycket mer pådrivande roll än i väst. Gemzöe visar på att det finns en kritik kring 
definitionen av feminism, om att det endast skulle handla om ojämlikhet mellan kvinnor och män. 
Hon menar att med ett globalt perspektiv på kvinnors villkor har en sådan definition setts som ”både 
elitistisk och rasistisk – den utgår från västerländska, vita medelklasskvinnor som privilegierade på 
alla sätt man kan vara det i den här världen, utom i förhållande till mäktiga vita män” (s. 26f.).  
 
Intersektionalitet  

”Utvecklingen inom kvinno- och genushistorisk forskning under de senaste decennierna har genererat en 
imponerande kunskapsmängd inte bara om kvinnors levnadsvillkor under olika perioder utan också, och framför 
allt, om genusrelationernas betydelse för struktureringen av makten i samhället. Kvinno- och genushistoria är 
numera ett väletablerat forskningsfält som både utmanar vedertagna sanningar och berikar vår förståelse av det 
historiska förloppet.” (Paulina de los Reyes, s.189) 

 
Forskaren Paulina de los Reyes utgår i Genushistoria. En historiografisk exposé (2003) i hög grad 
från svenska och västerländska förhållanden, men trots det vill jag undersöka om det går att tillämpa 
dem på de tanzaniska förhållanden som beskrivs i boken. Hon menar att tidigare forskning kring 
genus och de sociala struktureringsprinciperna klass och etnicitet varit att ifrågasätta 
generaliseringar om kvinnors levnadsvillkor och bilden av en universell kvinnlighet. Hennes 
utgångspunkt är att ”etnicitet, i likhet med genus och klass, skapas i en social praxis och inordnas i 
en hierarkisk struktur. Det är en struktur där makten uttrycks i dikotomier och där den ena parten 
definieras som norm och den andra som avvikelse.” (s. 190f.) De los Reyes pekar på att kvinnors 
olika erfarenheter, beroende på klassbakgrund och etnisk tillhörighet, är det som bör lyftas fram. 
Om man går bortom de vita medelklasskvinnornas erfarenhet får till exempel lönearbetets betydelse 
för jämställdheten en ny dimension. Hon hänvisar till Ava Baron (1991), som uttryckte det så här: 
 

The category of ’woman’ includes a wide range of women. Research that emphasizes woman’s distinct morality 
or woman’s separate culture or sphere sets up a false generalization, ignoring differences along such lines as 
class, race, ethnicity, religion, age and region. The bonds of womanhood did not mean universal sisterhood. 

(Citat via De los Reyes 2003, s. 190)   
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Paulina de los Royes och Diana Mulinari undersöker i boken Intersektionalitet (2005) hur kön, 
klass och etnicitet styr vår förståelse av makt. Ja, redan i deras tidigare bok ”Maktens (o)lika 
förklädnader: Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige” (2002) synliggjorde de hur 
strukturerna kön, klass och etnicitet är centrala komponenter i maktens konstituering. ”Vi ser därför 
intersektionalitet 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 
gränser.” (s. 7) De menar att man måste analysera intersektionalitet mellan olika nivåer: de 
individuella, institutionella och strukturella nivåerna. Detta är grundläggande för att man ska ”förstå 
på vilket sätt olika strukturer av förtryck artikuleras och förstärker varandra” (s. 9). Ett 
intersektionellt förhållningssätt har grunden i ett postkolonialt perspektiv och visar på hur olika 
former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. I vissa fall kan de till och med 
förstärka varandra, vilket jag kommer att studera närmare i analysen.  

 
Genomförande   
Min analys inleds med ett kort referat av innehållet i Bränd jord – en kärleksroman. Därefter går jag 
igenom mina frågeställningar: hur kvinnorna och männen i texten gestaltas utifrån sina respektive 
kön, hur deras livsvillkor skildras och vilka strategier karaktärerna använder sig av för att påverka 
sina liv i det starkt traditionstyngda samhälle de lever i. De aspekter jag belyser, förutom tradition, 
är vad äktenskapet gör med dem, hur de förhåller sig till moderskapet respektive faderskapet och 
betydelsen av utbildning. Dessa aspekter är alla centrala motiv i texten, vilken jag analyserar utifrån 
de ovan nämnda teorierna om genussystemet och intersektionalitet. I det här fallet vill jag också 
nämna att jag intar ett litteratursociologiskt förhållningssätt där jag uppfattar litteraturen, fiktionen, 
som en spegel av samhället, som i det här fallet är det östafrikanska samhället (jfr Svedjedal 1997).  
 
Större delen av min analys gör jag ur de tre kvinnornas perspektiv, eftersom Lema gett dem det 
största utrymmet i boken. Analysen av männens villkor får därför ett mindre utrymme. I boken är 
det Doreen som är berättarjaget och det är från hennes perspektiv vi följer berättelsen. 
 
 

Analys och resultat 
 
Bränd jord – en kärleksroman är berättelsen om kärlek mellan mor och dotter, syster och bror och 
mellan man och kvinna. Boken skildrar livet som det levs mellan gamla traditionella och mer 
moderna normer, det mansdominerade förtrycket av kvinnor och av de män som inte passar in på 
gängse förväntningar. Den beskriver en ung kvinnas väg till insikten att, för att överleva, måste hon 
ta kontroll över sitt eget liv. Huvudpersonen är den unga Doreen, som växer upp tillsammans med 
sin mor och tre bröder i en liten by på Kilimanjaros sluttning i Tanzania. Fadern är en frånvarande 
gestalt i hemmet, då Doreens mor blivit gravid utan att äktenskap etablerats med någon av de män 
som är far till barnen. De rådande kulturella traditionerna i samhället styr deras liv i alla avseenden. 
Genom hela sin uppväxt är Doreen moderns ständiga hjälpreda i hemmet. Trots fattigdom får hon 
ändå en utbildning och blir lärare i en grannby. Hon inser snart att hon har en lägre status än sina 
manliga kollegor. Hennes äldre bror Godbless har storslagna drömmar om framtiden men lyckas 
aldrig skaffa sig en utbildning. För honom är saknaden efter en fadersgestalt stor och blir till en 
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förlamande sorg när hans far inte vill veta av honom. Den hårt arbetande och ansvarsfulla Doreen 
blir passionerat förälskad i Martin, som hon också gifter sig med och flyttar till Dar es Salaam. Men 
äktenskapet blir inte vad de båda tänkt sig. Problemen i äktenskapet börjar när det enda barnet som 
föds är en flicka. Enligt det patriarkala mönstret ska en man ha söner, och med endast en dotter 
försämras Martins status och även deras äktenskap. Doreen inleder en vänskap med en äldre man, 
Joseph. Han lever ensam sedan hans fru efter tjugo år lämnat honom för en ny man. De för långa 
intellektuella resonemang kring bland annat förhållandet mellan könen och det är han som lär henne 
om patriarkatet. Det ger henne insikter som hon inte tidigare haft. Hon får nu möjlighet att sortera i 
sin egen bakgrund, för att hitta förklaringar till de frågor som gäckat henne under uppväxten och i 
vuxen ålder. Hon börjar så sakta förstå sanningen bakom moderns hemlighet och varför det aldrig 
fanns någon man i deras hem trots att det fötts fyra barn. Joseph får henne också att förstå att det 
inte bara är kvinnan som har förväntningar på sig, förväntningarna på mannen är lika stora. I deras 
vänskap börjar sökandet efter nycklar som kan befria dem båda från den traditionella 
genusordningen.  
 
Det är de vanliga kvinnornas liv och deras kamp mot de traditionella sociala arrangemangen i 
samhället som Lema skildrar. På ett mycket trovärdigt sätt gestaltar hon hur relationerna mellan 
kvinnor och män fungerar på det psykologiska planet och hur de nedärvda normerna i samhället 
bestämmer dessa relationer. Fokus i berättelsen ligger på tre kvinnor, Doreen, hennes mor Foibe 
och Foibes moster Mai. Tre generationer som på olika sätt försöker hantera förtryckartraditionerna. 
Moster Mai, som blir uttolkaren av traditionerna och som på sitt eget sätt försöker hjälpa Foibe och 
Doreen att förstå dem och också hitta lösningar på problemen som de skapar. Singelmamman Foibe, 
som vägrar finna sig i den förutbestämda inlåsningen och föresatte sig att vara både mor och far för 
sina barn och att trotsa de regler som den manliga ordningen satt upp mot henne som kvinna. Och 
Doreen, som tack vare den utbildning hon fått och sitt yrkesliv kan spränga så många gränser. 
Genom Doreens äldre bror Godbless, hennes make Martin och hennes vän Joseph får vi också följa 
männens knaggliga väg att orientera sig i det föränderliga afrikanska samhället, där både kvinnor 
och män är offer för den låsta traditionella genusordningen.  För att undvika att fångas in i väven 
som sedvänjorna spinner kring människorna måste de hela tiden hitta strategier för att göra uppror 
mot förväntningarna som samhället har på dem.  
 
 
Gestaltningar av genus   
Redan i början av romanen får man ett talande exempel på vilken roll könet spelar för Doreen och 
hennes bror när de fortfarande är barn. Hon betedde sig som den lilla flicka hon var och lekte 
mamma, pappa, barn medan hennes bror lekte att han var minister och körde omkring i sin 
hemmagjorda bil. Han pratade om att ha flera examina, som han föreställde sig att han skulle 
komma långt med. Hans dröm var ”en del av en ställföreträdande värld han skapade och som vi 
båda trodde på”. Doreen hade däremot inga drömmar om framtiden. ”Allt jag kunde föreställa mig 
var att laga mat, tvätta och ta hand om mina bröder. Det verkade inte riktigt som en dröm.” 
Hushållsysslorna gav henne inte den näring som Godbless fick från sin dröm. ”Han visste att 
uppträda med makt och myndighet, och i sin låtsaslek tvingade han mig att lyda honom.” (s. 13ff.) 
Exemplen visar hur genusordningen planteras i de båda barnens liv, givetvis omedvetet. Genom att 
betrakta sin omgivning följer Godbless och Doreen de redan etablerade mönstren, att det är mannen 
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som har visioner och uppträder med makt och kvinnan som inte har några drömmar för egen del 
utan rättar sig efter Honom. 
 
I afrikansk kultur, liksom i många andra kulturer världen över, är det dottern som fostras in i rollen 
som familjens omsorgsgivare inom hemmets sfär. Så fungerar det också i Bränd jord – en 
kärleksroman. Och man gjorde det på det sätt man kände till, att dottern helt enkelt kopierade 
moderns roll, utan närmare eftertanke på den egna viljan. Hirdmans teori är att genuskontrakt går i 
arv från den ena generationen till den andra och att det är modern som introducerar dottern i 
kontraktet. ”Genuskontraktet blir ett slags operationalisering av genussystembegreppet och kan i 
princip översättas från olika tider, olika samhällen och för olika klasser.” (Hirdman 2007, s. 217) I 
boken skildras hur Doreen genom hela uppväxten fick hjälpa till med allehanda sysslor både vid 
spisen och på den egna gården. Trots att hennes bror var äldre var det ändå hon som fick axla 
ansvaret och bland annat se till att syskonen fick mat när modern arbetade på andra familjers 
jordbruk hela dagarna. ”Hårt arbete var en praktisk lektion som jag införlivade i mitt tänkande bara 
genom att iaktta min mor.” (s. 16) På ett annat ställe skriver Lema om Doreens erfarenheter: ”Livet 
hade givit mig kunskapen, som jag som barn tog in utan att tänka, utan att ifrågasätta eller 
undersöka närmare.” (s. 20) Genom att iaktta sin mor kom hon dessutom också att inse att arbetet 
med jorden kompletterade kvinnans roll att ge näring.  ”Kvinnor umgås med jorden så som de 
umgås med barn och makar. Kanske har kvinnor instinktivt kommit att uppfatta jorden som en 
vänligt sinnad bundsförvant i deras kamp med livet som mödrar och hustrur.” (s. 21) Doreen fick 
sålunda en naturlig inskolning i en kvinnas förväntade roll. Samtidigt fick hon också en nära 
relation till sin mor som påverkade henne starkt genom livet. Elieshi Lema visar hur djupt rotad 
kvinnans roll är i det afrikanska samhället och hur hon lär sig vad som förväntas av henne. När hon 
senare i livet träffar sin stora kärlek Martin följer hon sin föreställning om hur hon ska bete sig. 
”Det kändes bra att se honom må bra, så jag lärde mig att säga det som behagade honom. Jag trodde 
det var normalt att behaga, att det var vad som förväntades.” (s. 86)  
 
För mellangenerationen, dvs modern Foibe, tog livet en brutal vändning den dagen det visade sig att 
hon blivit gravid med en man som redan var gift. Fram till dess levde hon det liv som var typiskt för 
en ung flicka på den tiden. Hennes kärlek till mannen var stark och besvarad men för föräldrarna 
blev det en stor skam och hon fördrevs hemifrån för att klara sig själv. För modern hade denna 
ojämlika behandling kommit som en chock. Hon hade ju sett att hennes bröder kunde inlåta sig på 
sex utan att det drabbade dem, ”för deras kroppar kunde inte bära eller nära spädbarn och 
därigenom hade naturen förskonat dem från skam!” (s. 139) ”Och hon var för ung för att förstå 
traditionen” hade mostern förklarat situationen.  För kvinnan får den sexuella relationen med 
mannen livsavgörande konsekvenser, som inte är positiva om det, som i det här fallet, leder till 
oönskad graviditet. I Foibes fall får hon bära hela försörjningsbördan själv, medan mannen/männen 
klarar sig ifrån allt ansvar. Den äldre kvinnan moster Mai har inga egna barn, hon kom istället att bli 
en verklig stöttepelare för både Doreen och hennes mor. För Doreen blir hon dessutom länken till 
hennes mor, eftersom hon inte gärna delar med sig av de upplevelser som får sådan stor betydelse 
för hennes liv. Moster Mai kan allt om de traditionella sedvänjorna, som är en del av det sociala nät 
som omger dem alla. På ett naturligt sätt underkastar hon sig dem samtidigt som hon förstår att 
hantera dem så att livet ändå blir uthärdligt. ”Det är bara så saker och ting är”, sa hon ofta till 
Doreen. Vid ett tillfälle ger hon Doreen rådet ”Ditt jobb är din rätte make, håll fast vid det som vid 
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livet.” (s. 11) Hon tycks mena att utbildningen som Doreen fått och jobbet hon nu hade, på ett bättre 
sätt skulle ge henne ett eget liv än vad en make kunde. ”Jag insåg att moster Mai var en listig men 
mycket kärleksfull kvinna”. 
 
Genom exemplen ser vi hur de tre kvinnornas könsidentitet tidigt får fäste genom den starka 
kopplingen till modern eller andra kvinnogestalter i den omedelbara närheten. Yvonne Hirdmans 
genussystem om kvinnors sociala underordning i förhållande till männen fungerar även i det 
samhälle som Lema skildrar. Det går att utläsa att det är ur isärhållningen som den manliga normen 
legitimeras och att kvinnligt och manligt är helt skilda saker och oftast varandras motsatser. ”Det 
som räknas som manligt har högre status än det som räknas som kvinnligt. Det män gör tenderar att 
tillskrivas ett högre värde. Det är män som är människor och utgör därmed normen för det normala 
och allmängiltiga.” (Hirdman 2007, s. 212f.) Moster Mai, Foibe och Doreen representerar tre 
generationer och för varje generation verkar det som att ifrågasättandet av den påtvingade 
könsidentiteten blir starkare.  
 
För Doreen skapar detta en osäkerhet och inre oro som tar sig i uttryck i det som hon kallar 
”demonen”. Demonen hade hon känt igen redan hos sin mor, ”det var det väsen i henne som drev 
henne att trotsa de regler som den manliga ordningen satt upp mot henne som kvinna.” (s. 173) Den 
hade också tagit plats inom henne själv och fick näring av hennes känslor och sinnestillstånd som 
ofta var förvirrande och motstridiga. (s. 28f.)  Hon försökte bekämpa den makt den hade över henne 
när hon till exempel tänkte på sitt förflutna, men förstod att demonen var en kraft som hade sin egen 
vilja.  
 
De manliga huvudfigurerna i boken är Doreens bror Godbless, hennes make Martin och hennes vän 
Joseph. När det gäller Godbless var det avsaknaden av en fadersgestalt som fick stor betydelse för 
hans könsidentitet. Han blev istället ofrivilligt starkt fäst vid sin mor, som han identifierade sig med. 
Hennes omsorg om honom och vilja att tillgodose alla hans behov hämmade hans utveckling till 
man. Under hela uppväxten längtade Godbless efter sin far och gjorde också flera fruktlösa försök 
att få träffa honom. Behovet av att få identifiera sig med fadern blev allt större när han blev äldre. 
Att separeras från modern och få tillhöra männens värld var viktigt för hans identitet. (s. 198)  
 
Under barndomen hade Martin växt upp med sin far och mor och några systrar. När han var femton 
lämnade fadern dem för en yngre kvinna för att hon skulle föda honom söner. Martin kände stort 
medlidande med sin far för detta. Åren därefter omgavs Martin av kvinnorna i familjen. Lema 
framställer honom som en poetisk, sensibel och vek person, som även kunde visa en överraskande 
hårdhet när han var fast besluten att få som han ville. (s. 102) När han träffade Doreen i vuxen ålder 
blev de djupt förälskade. Vid deras första möte hade han talat om vänskap och kärlek och om 
kvinnor och män. ”Kvinnor har en förmåga att återhämta sig som är helt olik männens” hade han 
sagt. (s. 83) Deras äktenskap var i början lyckligt men problemen började när det enda barnet de 
fick inte var en son utan en dotter. För Martin blev de tunga kraven från det sociala systemet det 
som formade hans identitet till att bli ”en riktig man”. Han böjde sig efter de sociala 
förväntningarna som staplas på mannen och definierar hur en man ska vara. (s. 86) Och, i stället för 
att kämpa emot kraven och förväntningarna accepterade han dem. 
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Den lite äldre Josef kommer in i Doreens liv när hennes äktenskap med Martin knakar i fogarna. 
Om hans uppväxt och bakgrund skriver Lema ingenting. Hon skildrar honom som en konstnärlig, 
filosofisk och insiktsfull person, som lindrar den törst Doreen har efter förståelse av sammanhangen 
i livet. I Lemas beskrivning får de tre mansfigurerna liknande egenskaper. De beskrivs som 
känsliga, nästan veka, i motsats till de mer viljestarka och målmedvetna kvinnorna.   
 
Genussystemets verkningar   
I boken finns mängder med exempel på hur i synnerhet kvinnorna måste underordna sig normerna 
på ett mer konkret sätt. Systemet påverkar deras vardag och får betydelse för hur deras liv kommer 
att gestalta sig. Lema menar att detta grundläggs i flickors tidiga ålder. Det är strukturerna i 
samhället som ska vara garanten för ”en systematisk omdaning av flickans hela personlighet, som 
att skapa masker för livets maskerad. Forma henne när hon kan formas enligt spindelnätets villkor.” 
(s. 224) Som vuxen förstod Doreen varför mödrar upprepar samma saker till sina flickor. 
Underordningen har starkast implikation i den äldsta generationen där moster Mai är den som 
naturligt finner sig i förväntningarna på kvinnan, till exempel att hennes främsta uppgift är att föda 
barn. Ruut –Bäcker tar upp hur viktig kvinnans funktion att föda barn är, och helst många barn. 
Speciellt på landsbygden är barnen en trygghet eftersom de ska hjälpa till i hemmet och så 
småningom ta hand om sina åldrande föräldrar. Vid ett annat tillfälle hade moster Mai sagt ”En 
kvinna är verkligen en värnlös social varelse bara genom att finnas till.” (s. 226) Hon hade levt inuti 
det sociala nätet och lärt sig läxan. Hon visste att, genom ett kryphål i den sociala lagen, var det 
hennes plikt att ta hand om Foibe till dess att barnet var fött. Om Foibe efteråt hade återvänt hem 
skulle det kunna rättfärdiga den sociala koden som skulle skydda hennes föräldrar från att få bära 
skulden för att ha fördrivit henne hemifrån. ”Hon sa att även om min morfar hade tagit ett svärd och 
huggit halsen av min mor skulle samhällsmoralen ha hänfört det till häftig vrede, orsakad av extrem 
skam och funnit förlåtelse för denna handling”, hade moster Mai förklarat för Doreen. (s. 175) Här 
ser vi exempel på hur det traditionella lagsystemet kan dominera över det civila lagsystemet, som 
McFadden tar upp i sin forskning. 
 
Givetvis hade också Foibe förväntningar på sig, men hon var inte lika villig att uppfylla dem som 
moster Mai. Hon bestämde sig för att gå sin egen väg i livet när hon bestraffades för kärleken till en 
man och vägrade att passa in i en mall som skulle förlama hennes liv. ”Hon vägrade tro att kärlek 
var fel och borde bestraffas, även när mannen var kuvad och misslyckades med att försvara henne.” 
(s. 56) I stället beslutar hon sig för att leva som ”en man” i sitt eget hus och själv försörja sig och 
barnen, som föddes med olika fäder. De fick bära hennes efternamn och till andra kvinnor hade hon 
tydligt deklarerat ”Mina barn ska finna glädje i mitt hus”. Hon hade vägrat att vägledas av de 
sociala normerna och istället funnit sig i att vara oälskad av sina föräldrar och bli betraktad som 
avvikande av omgivningen. (s. 194) Genom arbetet på andra jordbruk tog hon inte bara ansvar för 
själva produceringen av maten utan såg också till att familjen fick föda, kläder och omsorg. Till 
skillnad mot många andra kvinnor är hon den produktiva såväl som den reproduktiva. Här är 
Hirdmans syn på det stereotypiska, idealtypiska genuskontraktet tillämpbar. Hon menar att ”Han 
har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida och Hon har födandet, uppfödandet, beroendet på 
sin. Detta markerar tydligt könens skilda positioner och närmast kontrasterande förutsättningar. Vi 
ser direkt hur detta kontrakt formar olika existentiella förutsättningar för paret.” (Hirdman  2003, s. 
88)  Hennes teori förutsätter att det finns två parter, en man och en kvinna. Men som vi ser är det 
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Foibe som har hand om såväl ansvar, beskydd, försörjning som födande och uppfödande. Hon är 
inte beroende av en man men väl av Doreens hjälp och av ett lönearbete. 
 
För Doreen uppenbarar sig den rådande genusordningen tydligt när hon flyttar hemifrån och 
utbildar sig till lärare. Hon får anställning i en skola med både manliga och kvinnliga kollegor. I 
byskolan hemma hade ”traditionen stängt in människor i stränga levnadssätt”, men här var 
umgänget mellan de kvinnliga och manliga lärarna mer otvunget. Hon uppfattar den lägre status de 
kvinnliga lärarna har gentemot de manliga men kvinnorna är kreativa hittar sätt att hävda sig, ofta 
med en skarp tunga. De kvinnliga kollegorna fick hon över på sin sida när de så småningom anslöt 
till den klubb som hon tog initiativet till, en klubb som med enkla medel tillverkade pedagogiska 
hjälpmedel till undervisningen. ”Den där klubben blev verkligen en språngbräda för min livskamp, 
ansträngningen att åstadkomma en förändring av min situation, kunskapen att man inte ska ge upp 
innan varje möjlighet är prövad. Jag trodde aldrig att det skulle kunna gå innan dess. Jag började tro 
på mig själv, på min egen förmåga.” (s. 51)  Här börjar hennes liv till självständig kvinna. Hon hade 
sett hur hennes mors liv och lycka låg i värdet av hennes arbete, ”hon uppfostrade oss att tro 
detsamma.” (s. 176f.) Det blev naturligt för henne att fortsätta i sin mors fotspår. Hon arbetade hårt 
och var ambitiös, ville visa hur duktig hon var, vilket också gjorde henne populär bland lärarna och 
eleverna. Hon tog på sig att sköta olika skolprojekt, åkte på konferenser och skrev utförliga 
rapporter därifrån. Men många manliga lärare hade svårt att acceptera hennes framåtanda och var 
ibland till och med lite hånfulla i sina uttalanden. ”Vi ska läsa din berömda rapport, sa en manlig 
lärare med ett hån som nästan fick mig att vilja spotta honom i ansiktet!” (s. 48) Här kan vi se hur 
Hirdmans teori om genuskontrakten tydligt återspeglar sig, om möjligheten att föra undan 
konflikten genom att definiera könens vardera områden. Hon menar att ”kontrakten paradoxalt nog 
också innehåller frön till konflikt. Den potentiella konflikten finns i dess gråzoner, i försöken att se 
hur långt ’han’ och ’hon’ kan sträcka kontraktets innehåll till sin egen förmån.” Hon kallar det för 
en ”genuskoreografi, det spel/liv/lek/drama/dans mellan könen som ständigt pågår. Hur långt kan 
kontraktets gränser sträckas?”, undrar hon. (Hirdman 2007, s. 218)  
 
Som gift kvinna hade Doreen svårigheter att acceptera att hon inte skulle kunna fatta sina egna 
beslut. ”Mina lärare i ämnet äktenskap berättade för mig att det inte längre tillkom mig att fatta 
besluten. Det är därför de är män, för att fatta beslut och det är därför de är familjens överhuvud. 
Kvinnor som fattar beslut vill dominera, vill alltid höras och köra med mannen.” Hon fick veta att 
det var mot naturen att sätta sig över mannen. Hon skulle helt enkelt bara lita på vad han sa och om 
hon tvivlade på honom skulle hon dölja det i sitt hjärta och ”bekämpa tvivlen som en god soldat 
kämpar för att försvara en sak som planerats av ledaren.” (s. 224f.) Här ser vi tydligt hur 
genussystemet fungerar, att de beslutsfattande rollerna tillskrivs männen till och med i hemmen.   
 
För Godbless blev behovet av att få identifiera sig med fadern bara större när han blev äldre. Att 
separeras från modern och få tillhöra männens värld var viktigt för hans identitet. (s. 198) När 
Doreen flyttade hemifrån för utbildning och yrkesliv stannade Godbless kvar på gården med sina 
mindre bröder för att hjälpa sin mor. Det såg länge ut som att han varken kunde skaffa sig ett arbete 
att försörja sig på eller träffa en flicka att gifta sig med. ”Vid hans ålder förmodades han åtminstone 
ha en fästmö, som människor kunde förknippa honom med och följaktligen anse honom som 
’normal’. Samhället kunde sedan hitta ursäkter åt honom eftersom han var ensam vid en tid som 
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ansågs ligga bortom giftasåldern.” Att en man förblir ogift, liksom att han inte skaffar sig en 
inkomst, är emot de manliga traditionerna, en misstro som Godbless fick känna av från 
omgivningen. Han var olycklig över att han inte kunde leva upp till förväntningarna på en man, men 
det smärtsammaste var ändå moderns anspelning på hans manlighet. (s. 143) När han till slut skaffat 
sig en fästmö, en lärarinna från grannbyn, blir det för honom ett annat sätt att nå bildning och 
framgång. ”Med pengar, syster, blir en man en man” hade han med förtröstan sagt till Doreen. (s. 
231) Att han nu följde det sociala mönstret stärkte förmodligen hans identitet. Vi får anta att även 
han hade kraven på sig att få söner när han väl gift sig med sin fästmö, samtidigt som det mycket 
väl kan hända att han stod emot trycket. Genom de starka banden han hade till Doreen och deras 
långa och djupa samtal finns chansen att hon med sin insiktsfullhet lyckades påverka honom att 
tänka i andra banor.  
 
I sitt försök att förstå sig på Martin som man och make när deras äktenskap knakar i fogarna, vände 
Doreen sig till en manlig kollega. Han hade skrattat åt hennes bekymmer och sagt: ”Du vet, när en 
man är gift, blir allting lätt tillgängligt: respekt, mat, sex, rena kläder och ett välskött hus. Till och 
med våra släktingar, mor, systrar och även kusiner tas om hand utan att mannen lyfter ett finger. Det 
här är vad varje man önskar sig i äktenskapet.” (s. 227) Lema åskådliggör här tydligt hur 
genussystemet skapar förmåner som männen åtnjutit i generationer och givetvis inte frivilligt vill 
avstå ifrån. Hon tar även upp traditionen som män ägnar sig åt, nämligen att skaffa sig en kvinna 
vid sidan om sin hustru. Josefs inställning är att det inte behöver vara för att han är olycklig hemma. 
”Nej, han gör alla de rätta sakerna mot hustrun, skaffar henne det hon och barnen vill ha och 
behöver, sedan går han ut och roar sig, söker efter nöjen. Unga pojkar lär sig på något sätt detta 
medan de växer upp, iakttar det hos sina äldre bröder och fäder, och de accepterar det som livets 
rådande verklighet, som sanning.” (s. 257) 
 
Traditionernas tyngd 
Det som är särskilt iögonfallande när jag läser Bränd jord– en kärleksroman är den oerhört starka 
betydelse som traditionerna har för karaktärernas handlande. Genom hela sitt vuxna liv ägnar 
Doreen mycket tid och kraft åt att grubbla över sin mors liv och hennes livslånga kamp mot de ofta 
inhumana traditionerna. Modern, mellangenerationen som bär samhällets traditioner på sina 
skuldror som ett ok. Vad var till exempel roten till traditionen som drabbade hennes mor när hon 
fick barn utan att vara gift?  ”Hur kunde samhället betrakta den natur som tryggade dess överlevnad 
som en illgärning? Hur kunde det gadda ihop sig mot sin egen sort och plötsligt hitta meningslöshet 
där det tidigare fanns stolthet och äganderätt? Vad förorsakade detta skifte i värderingar?” (s. 149) 
Doreen har ingen förståelse för ”den sociala grymhetens gift” som hennes mor utsattes för. Hon 
blev illa berörd och tog avstånd från det felaktiga beteendet. Det förändrade hennes inställning och 
bidrog längre fram i livet till att hon också förändrade sitt eget beteende. 
 
Till och med när det gällde måltiderna gjorde sig de seglivade traditionerna påminda. Doreen hade 
vant sig vid att Godbless alltid fick mest på sin tallrik och inte ifrågasatt det förrän hon gick i 
grundskolan. I skolan hade en klasskamrat sagt att hon hatade sitt hem och sin far för att han fick 
den mesta maten. ”Han kräver allt köttet i maten och ger bara lite till mina bröder och aldrig till oss 
flickor. Mor gör allt han säger.” (s. 124) Med matexemplet illustreras hur Doreen då förstod ”oh ja, 
pojkar är lika speciella som fäder!” Hon insåg samtidigt att hon stött sin mor i ett 
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favoriseringssystem som hon varit omedveten om. ”Jag var hennes medbrottsling i denna strävan att 
skapa liv, forma attityder och uppförande.” Hirdman menar att kvinnorna är medskapande och 
medgörande varelser i denna process och frågar sig vilket ansvar kvinnor har i sitt eget förtryck. 
”Trots att kvinnor har lägre social status är de lika integrerade i detta system som män.” (Hirdman 
2007, s. 216) I sin uppsats menar Johanna Ekström att Lema med exemplet vill visa att de nu lever i 
en delvis modern tid, att flickorna börjar komma till insikt med de orättvisa könsrollerna. ”Inte bara 
det faktum att pappan får mest mat utan även det att mamman bara sitter tyst och tar emot, 
uppmärksammas.” (s. 22) 
  
Äktenskapet 
Ruuth-Bäckers beskrivning av en traditionell afrikansk familj är: ”en storfamilj där förutom fadern 
med en eller flera hustrur och deras barn, även mostrar och fastrar, mor- och farbröder, mor- och 
farföräldrar och kusiner räknas in.” (Ruuth-Bäcker 2002, s. 59) Det afrikanska samhället är sålunda 
långt ifrån ett individualistiskt samhälle, vilket är kännetecknande för den västerländska 
samhällssyn som är Hirdmans utgångspunkt. För Doreen blir de traditionella krafterna särskilt 
tydliga efter det hon gift sig och flyttat in i Martins hus i Dar es Salam. Enligt traditionerna flyttade 
hans syster tillfälligt in i deras hem ”för att göra Martin till en god make och mig till en god hustru.” 
Svärmodern kom strax efter tillsammans med en flicka som skulle bo där som hemhjälp. ”Hemmet 
är härden, platsen där kvinnan gör upp eld och lagar sig själv in i mannens hjärta”, hade svärmodern 
deklarerat. De hade föst in Doreen till hennes plats i köket, medan husets herre ”lotsades hemifrån 
till barer och andra ställen dit riktiga män går när de vill prata om att leda och förvalta viktiga 
affärer.”  (s. 108f.) Vänner och grannar började kalla henne Mama Patrick (efternamnet) medan de 
fortsatte kalla honom vid hans förnamn. Och plötsligt var de inte längre ensamma i sin passionerade 
tvåsamhet och styrde inte själva över sin situation. Det är nu Doreen börjar märka förändringen i 
deras relation och att magin, som dittills härskat, är på väg att försvinna. Hon inser att det är de 
sociala normerna som fått större makt över dem. ”Tvingades magin i vårt liv att gömma sig på 
grund av sociala normer som definierade vår plats i spindelnätet och som vi förlitade oss mer på än 
på våra hjärtan?” (s. 108f.) I Hirdmans berättelser om kvinnoliv i Sverige, 1900-1950 (Hirdman 
2003, s. 90) framställs giftermålet som ett slags naturnödvändighet, ungefär som menstruationen. 
Liv var liksom bundna av osynliga formler eller som ”ett osynligt kontrakt där man visste hur det (i 
det här fallet giftermålet) skulle vara, där man anpassade sig efter en slags blindskrift, skriven i luften, 
där man lyssnade efter den uppfordrande tystnaden. Hur gör man? Hur ska man vara? Som att dansa 
foxtrot: han för, hon blundar och låter sig smidigt föras, baklänges.” (s. 90) 
 
När Doreen blir gravid förväntar Martin sig att hon ska föda honom en son. Även det enligt djupt 
liggande sedvänjor. Han väljer till och med ut namnet Freedom åt honom. ”Jag skulle vilja att han 
bryter sig loss från de sociala fällor vi lagt ut åt oss själva. Ingen man ska behöva hamna i samma 
skor som min far. Ingen man ska det”, hade han sagt. (s. 207) Men de får en flicka och i början blir 
det en lycklig tid för dem båda. Hans syster kommer åter till deras hem för att hjälpa till och hennes 
traditionella tankesätt påverkar både henne och Martin starkt. Hon anser att Doreen och Martin 
lever alldeles för mycket i symbios och skickar iväg honom att umgås med andra män. ”Män lever i 
männens värld och kommer till kvinnornas och hemmets värld för att sova och göra barn”, hade hon 
muntert deklarerat och samtidigt tyckt att kvinnors sällskap var vad Doreen behövde. (s. 209) 
Doreen ställde sig mycket frågande till de oskrivna reglerna. Hennes omgivning, som ofta bestod av 
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hemmafruar, reagerade förstås när hon bröt mot reglerna och var angelägna att komma med råd om 
hur hon borde bete sig. Doreen frågade sig om ”kvinnor väljer att anpassa sig till livsstilen eller 
finner de sig i den”. I det här sammanhanget är De los Reyes syn på systerskapet användbart. Hon 
anser att systerskapet baseras på en föreställning om att kvinnor har gemensamma intressen och 
erfarenheter samtidigt som det också är en hierarkisk relation med olika tillgång till makt. ”Kön och 
makt är inte etniskt neutrala begrepp och därför rymmer maktbegreppen även en dimension där 
kvinnor har makt över andra kvinnor och vissa män står i en underordnad position både gentemot 
kvinnor och mot andra män (De los Reyes 2004, s. 203).”  Exemplet ovan visar tydligt hur 
traditionsbärarna utövar sin makt, hur systern styr inte bara över svägerskan utan även över sin bror. 
 
Moderskapet 
Om moderskapet skriver Ruuth-Bäcker: ”Kvinnans viktigaste funktion är att föda barn. Det är 
viktigt att ha många barn som kan hjälpa till och så småningom ta hand om sina åldrande föräldrar. 
Att vara ofruktsam är ett socialt trauma för en afrikansk kvinna, speciellt på landsbygden och helst 
ska hon naturligtvis föda pojkar. Men flickor är trots allt bättre än inga barn alls.” (Ruuth-Bäcker 
2002, s. 60) En mors viktiga roll löper genom hela Lemas roman. Hon menar att moderskapet 
märker kvinnor och formar deras liv, och blir avgörande för ”alla kvinnors barn, flickor och 
pojkar”. Såväl Martins som Doreens mödrar blev båda svikna av män. Doreen reflekterar senare 
över ”vad det innebar att vara kvinna med en livmoder, för vars natur hon hölls ansvarig.” (s. 139) 
Moster Mai hade sin uppfattning, ”En kvinnas hem är där hon sätter barn till världen. Moderskapet 
slutar aldrig, en kvinna sköter antingen om barnen eller maken.” (s. 197) Doreen funderade mycket 
på detta och prövade tanken att ”en kvinnas hem finns i hennes biologi.” Hon vässade sina tankar 
ytterligare: ”Om det är allt som finns för henne, erkänn det då, gör det till en maktbas som aldrig 
kan ges till andra och som ingen kan göra anspråk på!” Men, hon kunde ändå inte få klart för sig om 
kvinnorna verkligen bestämmer över sina egna kroppar. (s. 197) Hirdman menar att ”föda barn är 
en förmåga som sällan inhöstat kvinnor sociala vinster. Tvärtom har den styrkt förståelsen av 
Kvinna som en sort närmare jorden (fröet som planteras och växer upp), mer djurlik i sin egenartade 
uppsvälldhet, sitt födande och sitt ammande än mannen/människan någonsin kan bli.” (Hirdman 
2003, s. 80) När Doreen själv blir mor reflekterar hon bland annat över hur hon och hennes dotter 
kan leka ”kärlekslekar” och hur detta utgör en nödvändig kommunikation mellan alla mödrar och 
deras barn. ”Kvinnor införlivar förmågan i sitt tänkande, den blir en del av deras personlighet som 
de listigt börjar använda på män, omedvetet, som om det var en del av deras egen natur.” (s. 31) 
Lema beskriver urtypiska afrikanska sedvänjor som även Hirdman uppmärksammar. (Hirdman 
2003, s. 81) ”Det största bekymret är ju att det är utifrån denna naturliga ordning – att kvinnor föder 
barn, ständigt föder nya barn – som det skapats en slags ursituation, där praxis och tolkning flyter 
fram och tillbaka och skapar en tät väv av övertygelse: detta (hemma, underordnad, 
underrepresenterad, underbetald) är kvinnans naturliga plats.” Hirdman är emellertid inte lika 
dogmatisk när hon fortsätter: ”Att hävda att något är naturligt betyder således inte att man måste 
acceptera en rad följdföreteelser som evigt givna som naturliga: att kvinnor ska vara bundna till 
hem/hus, det lilla livet, osv…” Det legitimerar inte segregering, menar hon. (s. 83)  
 
I det här sammanhanget vill jag också ta med Ruuth-Bäckers beskrivning av den afrikanske 
mannens inställning till kvinnan-modern och kvinnan-hustrun, som hon menar är högst ambivalent. 
Hon menar att han dyrkar sin mor, ”hon är madonnagestalten som personifierar tryggheten, värmen, 
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godheten och klokheten. Om han någon gång känner att han svikit henne får han samvetskval. 
Attityden mot hustrun är annorlunda. Hon blir ofta måltavla för hans dåliga humör, besvikelser och 
aggressioner. Hon förväntas passa upp på honom, acceptera hans promiskuitet, ha ansvaret för barn 
och hushåll, bidra till familjens försörjning – allt utan att klaga. Han anser sig ha rätt att bestraffa 
henne med aga.” (s. 64) Både Godbless och Martins attityder till sina mödrar passar väl in i Ruuth-
Bäckers beskrivning. Även Doreen får erfara liknande attityder från sin man Martin som den som 
Ruuth-Bäcker beskriver. Där det skiljer sig är att Martin inte slår sin fru, vilket för den skull inte 
betyder att han inte har rätt till det, enligt de traditionella lagar som McFadden beskriver.  
 
Faderskapet 
För mannen verkar faderskapet vara synonymt med att vara far till söner. Att det föddes söner i ett 
äktenskap var, som vi sett tidigare, viktigt för mannen och en grundmurad tradition. Martins far 
hade lämnat Martins mor eftersom hon inte kunde föda honom några söner. Orsaken till att de 
separerade blev ett spöke för Martin som var rädd för att själv hamna där en gång, att hans hustru 
Doreen inte skulle kunna ge honom de söner som förväntades av honom. Efter giftermålet reste de 
tillsammans för att besöka hans barndomshem, där hans mor bodde kvar, och även hans far fast 
denne nu hade ett nytt hem med den nya familjen, den nya unga ”barnhustrun” och två små söner. 
”Kanske var hon över arton, hon såg inte ut som det. Hon skulle definitivt kunna gälla som 
mannens barnbarn.” Doreen märker att den nya frun behandlades som luft av Martin och hans 
syster. Hon har även iakttagit svärmoderns vrede när hans nya familjesituation kommit på tal. ”Jag 
har aldrig slutat undra över var dessa båda kvinnors styrka och svaghet gentemot mannen låg. 
Huruvida styrkan och svagheten i själva verket var lagrad i den man de kämpade för att göra 
anspråk på och inte alls hos dem själva.” Doreen såg hur blyg och foglig hans unga hustru var och 
förstod att svärfadern snart skulle få svårt att försörja henne och barnen. Hennes svärmor var 
däremot en stark och beslutsam kvinna, men hon hade övergivits och vreden över det hade gjort 
henne bitter. ”Båda kämpade om mannen genom sönerna. Jag undrade vilken av kvinnorna som 
hade vunnit eller slutligen skulle vinna, och hur. Vilket val hade mannen i det liv han levde om han 
hade tvingats till det bara genom en längtan efter söner?” (s. 117)  Doreens undran är helt befogad. 
Lema åskådliggör här också hur traditionen påverkar kvinnorna, både den äldre som blir lämnad 
och den yngre som utses till att föda sönerna. För att männens krav ska tillgodoses måste livet för 
de båda kvinnorna förändras, förmodligen aldrig till det bättre.  
 

Utbildning 
I de tre texter som Lennox Odiemo-Munara studerat och skrivit om i artikeln Women Engagement 
with Power and Authority in Re-writing East Africa, varav Lema är en, framställs utbildning och 
lärande som heliga allianser. Författarna ser här till att deras rollinnehavare tar varje chans att 
förkovra sig. För Lemas del blir det i huvudsak genom Doreen som hon visar vilken betydelse 
utbildning har för att frigöra henne från könsstereotypa, ekonomiska och sociala inlåsningar. 
Doreen hade egentligen velat gå på gymnasiet men hennes betyg räckte inte till. Hon fick dock en 
andra chans och kunde istället välja lärarbanan, där hon fann sig väl tillrätta. Hennes mor hade 
uppmuntrat henne att studera och pratat om vikten av att flickor strävar efter att lära sig saker och 
ting. ”Om jag hade tillräckligt med utbildning, tror du att jag skulle vara här då?” hade hon sagt (s. 
75). Lema inkluderar även Godbless och Martin i frågan om vikten av utbildning. För Godbless 
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ledde hans stolta framtidsdrömmar i barndomen ingen vart, trots att han som förste sonen i huset var 
den i familjen som först och främst borde ha fått en utbildning. ”Han var mannen i huset, familjens 
manliga barn, namnbäraren.” (s. 16) Men, han hade underkänts i examen, blev kvar hemma med sin 
mor och fick istället arbeta som lantarbetare, vilket han ogillade.  ”Min son, vi vandrar verkligen 
den väg vi föddes att vandra” hade hans morbror försökt trösta honom med men det gjorde 
förmodligen saken än mer frustrerande (s. 12). Situationen ljusnade dock när han så småningom 
fick en fästmö och öppnade en affär på gården. Doreen trodde att han genom detta kände att han 
ändå fått upprättelse (s. 231). Inte heller för Martin hade utbildning varit någon självklarhet, trots att 
han också var ende sonen. ”Det var rena underverket att jag fick en utbildning. Rena underverket!”, 
hade han berättat för Doreen i inledningen av deras bekantskap (s. 43). Att fadern lämnade familjen 
när han var femton kan vara förklaringen till att han ansåg det som ett underverk att han ändå fått 
utbildning, först till lärare i matematik och sedan hade han även studerat till revisor. Till skillnad 
mot Doreen hade han haft möjlighet att göra karriär och fått en tjänst på utbildningsministeriet. Med 
detta visar Lema hur det i Tanzania är självklarare för mannen än för kvinnan att vidareutbilda sig 
och göra yrkeskarriär.  
 

Strategier i systemet    
Flera av karaktärerna i Bränd jord– en kärleksroman utvecklar strategier för att kunna bryta mot 
genussystemet. Godbless och Martin accepterar motvilligt systemet som styrde deras liv. Godbless 
önskan var att få vara som andra män och leva på det traditionella sätt som gav honom trygghet. 
Som jag antyder i stycket ovan skulle scenariot också mycket väl kunna bli att han försöker bryta 
med de gamla traditionerna och anpassa sig till ett modernare leverne, påhejad av sin syster och 
andra yngre människor. Speciellt om hans fästmö också önskar sig ett modernare sätt att leva. Som 
barn hade han sagt till Doreen att hans hustru skulle vara lika lärd som han (s. 12) och senare i livet 
bad han Doreen ”Rädda din bror från evigt ungkarlsliv och ta hit en av dina lärda väninnor som jag 
kan gifta mig med.” (s. 143) Exemplen antyder att han ville leva ett mer jämställt liv med sin 
partner. Martin genomskådade däremot systemet och ville bryta mot det, bland annat genom att 
välja namnet Freedom till barnet de väntade. Han var heller inte glad över situationen när hans mor 
och syster invaderade deras hem efter äktenskapet. Men, istället för att kämpa mot det och följa sin 
egen önskan flyr han med deras hjälp hemifrån, till barerna där männen samlas (s. 109). För honom 
betydde de sociala normerna i deras omgivning mer än kärleken till Doreen och deras dotter. 
Trycket från släktingar och andra män blev för hårt och han valde den vanligaste vägen, den att 
skaffa sig en flickvän, som han hoppades skulle kunna föda honom den efterlängtade sonen. 
 
För Doreen blir ”demonen” hennes pådrivare, en sorts känslomässig vägledare. Demonen ser vad 
som inte känns rätt för henne, som vill förändra och skynda på. ”Jag flöt med demonen inombords, 
jag brann tillsammans med den, och under den tiden var jag medveten om dess rastlöshet” (s. 73). 
Hon släpper fram den, börjar lyssna till den för att få vägledning. Den rör sig i henne, skrattar 
ibland åt henne, till exempel när hon är på väg att anpassa sig till kvinnornas sätt och viskar då 
uppfodrande till henne att hon ska känna sig själv (s. 223). Lema för här in en nästan övernaturlig 
dimension som jag menar är kännetecknande för den afrikanska kulturen. Som vi sett i texten blir 
Doreen genom sitt liv en stor beundrare av sin mor. Särskilt för att hon en gång fattat det avgörande 
beslutet att göra motstånd mot de regler som den manliga ordningen satt upp mot henne som 
kvinna. På grund av att hon förvisats hemifrån i samband med den första oönskade graviditeten får 
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hon sen föra en livslång kamp mot de inhumana traditionerna och mot fattigdomen.  ”Men hon 
älskade att vara kvinna och därför lärde hon sig att leva i männens värld. Och hon skyddade oss från 
att känna oss fattiga.” (s. 172) Foibes strategi för att bryta mot det traditionella genussystemet är att 
trotsa reglerna och gå sin egen väg, genom hårt arbete och inte lyssna på skvaller. Hon har även 
lyckats ge sin dotter en utbildning. ”Jag var Foibe Sekos enda dotter, den som hade överträffat en 
del pojkar med att få utbildning och bli en stor lärare, en avlönad kvinna! Och Foibe Seko, som inte 
ens hade en make, ingen man!” (s. 186) 
 
Doreens grubbleri över sin mors liv blir hennes egen ingång till att se vad traditionerna egentligen 
gjorde med dem. Omedvetet förstår hon att det är nyckeln hon letar för att kunna förstå och påverka 
sitt eget liv. Hon hade ingen förståelse för de förlamande traditionerna som styrde deras liv. Hennes 
funderingar och ständiga ifrågasättanden över den situation som kvinnor och män i samhället 
tvingades rätta sig efter blev således redan i unga år hennes omedvetna strategi för att bryta mot 
genussystemet. I yrkeslivet var hennes strategi att vara ambitiös och arbeta hårt. Hemifrån var hon 
inte van att få lovord, men i skolan fick hon det. ”Uppskattning för att göra det jag alltid tyckte var 
självklart och förväntat av mig. Det gav bränsle till de krafter inom mig som tjugofem års levnad 
ännu inte hade uttömt.” (s. 25) Vi kan här se exempel på Hirdmans genuskontrakt och könens 
möjliga handlingsmönster. ”Ser vi på mäns och kvinnors maktstrategier finner vi att de, än idag, är 
väsentligen olika. Det är ju denna empiri, som idag föder nya isärhållande former, som skapar nya 
legitimeringar för olikhet. Jag menar att dessa olikheter bör förstås utifrån ett genuskontrakt-
tänkande.” (Hirdman 2007, s. 219) 
 
Men Doreen, som är en självständig yrkeskvinna och lever i en modern tid, ifrågasätter det sociala 
nätverket med sina normer och seder, som hon tycker finns där bara för att bevara ordningen, 
behålla lugn och ro och stärka de invanda rollerna ännu mer. ”I detta nät måste kvinnan kunna få 
barn, hon måste kunna få en pojke och hon måste föda rätt antal söner, måste vara en anständig Fru 
Någon, hon får aldrig skaffa barn före äktenskapet, och så vidare och så vidare….” (s. 226) Här kan 
vi urskilja hur de olika formerna av diskriminerande maktordningarna samverkar och förstärker 
varandra, det drabbar kvinnorna som är av lägre klass eller medelklass bosatta i ett afrikanskt land, 
vilket är De los Royes och Mulinaris hypotes (De los Royes och Mulinari, s. 9). Och vi kan fortsätta 
med Hirdmans teori om att det finns två ”längtans mål i människobrösten: frihetens och 
symbiosens”. Hon menar att det är den grundläggande paradoxen inom allt mänskligt liv: ”å ena 
sidan anpassningen, svarandet, det trygga, å andra sidan expansion, ovisshet, det otrygga, fria. 
Genuslogikerna innebär förvisso att frihetens längtan har strukturerats för mannen och symbiosen 
för kvinnan. Den manliga friheten har ständigt uppmuntrats och expanderat, medan den kvinnliga 
symbiosen bundits av barnafödande och kontroll, lagstiftning och sociala ’seder’.” Med exemplen 
ovan visar Lema med all tydlighet på just detta, hur romankaraktärerna försöker bryta 
genussystemet och förhålla sig till den moderna tid de lever i samtidigt som det mesta fortfarande 
styrs av traditionella mönster. 
 
När hon senare i livet träffar konstnären och före detta diplomaten Joseph blir det deras långa 
samtal som vidgar hennes perspektiv på livet och på relationen mellan kvinnan och mannen. Joseph 
blir förvånad när Doreen inte känner till betydelsen av patriarkat och ger henne en utförlig 
förklaring. ”Varje kvinna borde veta det. Det är ett socialt system som har definierat relationen 
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mellan män och kvinnor på alla livets områden, inklusive privatlivet, ända ner till hur vi älskar och 
har sex. Det har bestämt hur en far, bror, make, farbror behandlar kvinnan – hustrun, systern, 
modern och dottern i släkten. Det är en ideologi som har givit mannen rätten att bestämma, att 
handla, att ge eller neka, att ge tillgång till eller behålla något, faktiskt nästan vad som helst. Det är 
komplicerat, det är ett spindelnät där i sista hand även de privilegierade kan bli offer.” Doreen 
undrar vem som skapat detta system och har sin egen teori ”det måste vara dom (männen) som 
skapade sådana saker som system och ideologi och patriarkat”. Lema tar här chansen att ge sin 
tolkning av begreppet patriarkat och betydelsen av genussystemets verkan. Joseph menar dock att 
både män och kvinnor är delaktiga. ”Jag är lika mycket ett offer som du när det gäller att få en 
pojke.” (s. 260f.) De lever trots allt i en ny tid och Joseph har sett hur genussystemets status håller 
på att förändras och försvagas i takt med att det moderna samhället breder ut sig. 
”Omständigheterna som upprätthöll det har ändrats så mycket. Flickor går i skolan och några 
upptäcker att dom har rättigheter. Kvinnor utövar makt, de är advokater, entreprenörer, professorer. 
De äger egendom och är mindre beroende av manliga släktingars välvilja. Nu röstar kvinnor bort 
män från makten. De fattar beslut om sina liv. Grundvalarna skakar, maktbasen eroderar och innan 
vi vet ordet av, pang, kommer verkliga förändringar att börja synas.” Det han dock befarade som 
slutligen skulle kasta patriarkatet överbord var acceptansen för homosexuella relationer. Han ansåg 
att där låg början på den verkliga förändringen av det mänskliga samhällets organisation. (s. 262)  
 
Genom samtalen med Joseph går det plötsligt upp för Doreen hur det system fungerade som fått 
dem att agera i blindo. Hon analyserar den situation som hon och Martin hamnat i och förstår vilken 
stark påverkan genussystemet och det traditionella samhällsmönstret haft i deras liv. ”Det var inte 
hans fel, det var systemets fel som lärde honom att vara en man, som satte upp villkor för hur man 
är en man och gav honom kriterier som inte passade. Det var hans släktingar, traditionsbevararna, 
som lekte med hans tankar, med hans hjärta tills Martin trodde att längtan efter en pojke var hans 
och att hans underbara dotter som han älskade var en otillräcklig merit för att accepteras i 
manlighetens sekt.” (s. 265) 
 
Joseph är en insiktsfull, medveten, analytisk och kreativ man men är trots allt oroad över sin 
egen inställning till jämställda relationer och förmåga att verkligen bryta mot genussystemet. 
Han tror att han innerst inne skulle vilja fortsätta att ha samma privilegier som hans äktenskap 
gett honom. ”En man vänjer sig vid en kvinna såsom han vänjer sig vid ett hus, den plats han 
kallar hem. Kvinnan är mannens hem”. Han inser det skamliga i att tänka på det sättet och att 
roten till det ligger i hur män och kvinnor uppfostras. (s. 282) Joseph går så långt att han 
tycker det är underligt att kvinnor inte ”gör uppror mot slaveriet och det mycket utstuderade 
förtrycket från den manliga ordningen.” (s. 289) Doreen inser då att det faktiskt var uppror 
som Josephs fru till sist gjort. Hon hade lämnat sin man för en annan man, vilket Doreen 
tolkar som hennes strategi att bryta mot systemet och därmed överleva. ”Justine gjorde det för 
sin egen skull!” (s. 289) I sin klarsyn ser Doreen förändringarna som håller på att ske i 
samhället runt dem. ”Inte bara kvinnorna kommer att överleva, även ungdomarna, de som 
kämpar hårt för att undkomma spindelnätets fälla.” (s 292). Doreen börjar också se sin egen 
förändring i relationerna till sin dotter, till männen i sitt liv och även till sin omgivning, det 
vill säga grannarna, kollegorna och eleverna. Hon utvecklar en strategi där hon fortfarande 
kan umgås med Joseph och samtidigt behålla Martin som sin make. Hon gör honom till sin 
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vän och accepterar till och med Martins flickvän. Dock, ”jag skrämdes av tanken att jag kunde 
finna kärlek i mitt hjärta för två män.” (s. 299) Hon var fortfarande ovan att leva sitt liv efter 
de premisser hon själv satt upp. Genom sitt ifrågasättande av det traditionsbundna 
levnadssättet inser hon hur mycket hon lärt sig om livet, men undrar samtidigt hur hon ska gå 
vidare. ”Vad gör vi nu med de läxor vi har lärt oss; anpassar vi oss som moster Mai; gör vi 
uppror som mor eller flyr vi bort från oss själva som Martin? Vilka alternativ väljer vi för att 
komma fram till detta tillstånd av bara enkel lycka?” (s. 318) Lema lyfter fram de olika 
förhållningssätten för läsarens reflektion. Doreen har, som vi förstått, vid det här laget gjort 
sina läxor. Hon har lärt sig att lita på sig själv och hittat sin egen stig att vandra. Här är 
Hirdmans teori om frihet och symbios användbar. Hon ser det som en grundläggande paradox 
att vi i våra liv både måste kunna anpassa oss för att känna oss trygga och samtidigt våga det 
ovissa otrygga för att kunna känna oss fria. (Hirdman 2007, s. 219) För Doreens del blir att 
”våga det otrygga” när hon, först motvilligt, accepterar att ta i penseln som Joseph ger henne. 
Med sin pedagogiska förmåga leder han henne in på måleriets väg, där hon nu får ett kraftfullt 
sätt att ge uttryck åt och bearbeta sina innersta känslor, demonen som gäckat henne. (s. 300f.) 
Att hon bejakar sitt konstnärskap visar sig bli en förlösning och effektiv strategi att förändra 
sin situation och bryta mot genussystemet. Den kreativa kraften som Björkman benämner ett 
”redskap för förändring” (Björkman 1996 s. 10). Tidigare i romanen har hon gjort en 
reflektion som kan vara anledningen till att hon även börjar måla med sin dotter.   
”Förnekades jag som liten flicka privilegiet att uppfatta skönheten i livet genom att jag och 
min mor var upptagna av att skaffa fram mat?” (s. 38) I sin bok Vi är så många mukabis – 
kvinnor, litteratur och utveckling belyser Ingrid Björkman den medvetandegörande dialogen 
och hur den kan förlösa människornas egen kreativitet och aktivera dem till handling. Hon 
menar att den konst där människor kan identifiera sig också hjälper dem att förstå och få nya 
insikter. ”Sådan konst förmår inte endast förändra människors attityder utan ger dem även 
strategier för att klara sin situation och förändra den till det bättre.” (s. 12) 
 
 

Slutord    . 
 
Lema skildrar sina karaktärer på ett mycket övertygande, respektfullt och ömsint sätt. Det är 
lätt att känna sympati med dem och förstå deras handlingsmönster mot bakgrund av de 
traditionella normerna som omger deras liv. Hon ger en autentisk och klargörande bild av 
kvinnors och mäns livssituation i Tanzania. Enligt Lennox Odiemo-Munara representerar 
Lemas röst den östafrikanska delen av kontinenten. Lema har medvetet valt att i första hand 
lyfta fram kvinnornas situation som är de som drabbas mest av de starka traditionerna och de 
förtryckande strukturerna. Som vi sett i de los Royes och Mulinaris forskning är det kön, klass 
och etnicitet som styr vår förståelse av makt. I Bränd jord ges tydliga exempel på 
maktförhållandet mellan könen, där kvinnorna vanligen är underordnade. Men även den 
klasstillhörighet som Doreen och hennes familj representerar medför svårighet att göra sin 
röst hörd och förbättra sina positioner i förhållande till den urbana miljön i det postkoloniala 
samhället. Man kan i det här sammanhanget även fundera över maktförhållandet mellan 
Lemas egen position som välutbildad akademiker boendes i en storstad och de människor hon 
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skildrar i en landsbygdsmiljö där utbildning och materiell välfärd inte är någon självklarhet. 
Och man kan fundera vidare över om människorna i den miljö hon själv vuxit upp i har 
möjlighet att tillgodogöra sig hennes bok, eftersom den är skriven på engelska. I en intervju i 
samband med Bokmässan i Göteborg 2010 har hon förklarat att hon skrivit boken på engelska 
för att nå en internationell publik och öka intresset för afrikanska författare. På så sätt hoppas 
hon få läsarna att utforska och förstå Afrika utan fördomar. ”Förståelse är allt som behövs, 
helt utan överlägsenhet eller underlägsenhet. Förståelse mellan kulturerna”, uttryckte hon det. 
Hennes läsekrets finns alltså bland dem som behärskar engelska språket.  
 
I Lemas bok gestaltas kvinnorna genomgående med pondus och drivkraft och med en odiskutabel 
ansvarskänsla för generationers överlevnad. De manliga karaktärerna i romanen gestaltas däremot 
inte med samma tyngd. De tre männen tillhör inte den grupp män som förtrycker utan är själva offer 
för systemet, vilket hon tydligt pekar på. Hindret för Godbless utveckling till man är, som vi sett, 
avsaknaden av en fadersgestalt, vilket inte är alltför ovanligt på den afrikanska kontinenten. 
Männen tvingas ofta lämna familjerna för arbete någon annan stans eller väljer att skaffa en yngre 
hustru och försvinner på så sätt från sin ursprungsfamilj. Relationen mellan Doreen och Martin 
skildras på det psykologiska planet tämligen jämställt, men Martin saknar styrkan att stå emot de 
traditionella förväntningarna på honom som man och blir en mer passiv person. Trots att Josef är en 
äldre man har Lema gett honom rollen som en ögonöppnare för Doreens förståelse av den rådande 
genusordningen. Något som han själv lärt genom de smärtsamma erfarenheterna när hans hustru 
lämnade honom. Min egen erfarenhet av afrikanska samhällen är också att män ofta verkar mer 
försvarslösa och passiva i jämförelse med de dynamiska och handlingsinriktade kvinnorna.  
 
 Med den traditionella uppväxten som Doreen och Godbless får visar Lema hur genussystemet 
ligger väl inkapslat i den afrikanska kulturen. Det är en tung del av det traditionella levnadssättet, 
speciellt på landsbygden, som tycks överskugga de egna önskningarna. Som i de flesta kulturer är 
könstillhörigheten grunden för människors trygghet. Att ge näring är generationers sätt att överleva 
och det är kanske därför arbetet, och speciellt arbetet med jorden, är en central del i de äldre 
kvinnornas generationer i boken. I slutsatsen av sin uppsats har Johanna Ekström riktat fokus på just 
kvinnans arbete. ”Det är en utveckling i sig att en kvinna som Lema, höjer den tysta kvinnans röst, 
genom att naket och öppet skildra hur tung kvinnans arbetsbörda varit genom alla tider och 
fortfarande till mångt och mycket är. Hon lyfter fram kvinnan och hennes arbete, som aldrig 
tidigare uppmärksammats, genom att föra hennes talan och uppgradera hennes kön till något lika 
självklart som mannens alltid varit.” (s. 28) I Spivaks teori fann Ekström att det är förlorarna, de 
förtryckta som saknar egen röst, vilket drabbade speciellt de koloniserade kvinnorna. Med sin 
roman för Lema kvinnornas talan, vilket är legitimt eftersom hon är en av dem.    
 
Det är i kommunikationen med de två kvinnorna som Doreen upptäcker sig själv och stärker sitt 
förhållningssätt till traditionerna och den rådande genusordningen. Modern och moster Mai tillhör 
visserligen de fattiga i samhället men de vägrar att låta sig snärjas in i det traditionella samhällets 
labyrint och de blir hennes förebilder. Doreen tycker att moster Mais filosofi är lite gammalmodig 
men den ger henne insikter och styrka, som hon litar på. Men, det är moderns oberoende som blir 
ledmotivet i Doreens liv. ”Åh, mor, vilket stål du hade! Vilken otrolig vilja! Och du var så ung, när 
du var tvungen att välja. Vilken skarp känsla för jaget!” (s. 224) Lema lyfter på ett förnämligt sätt 
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fram kvinnorna i Bränd jord – en kärleksroman, hur de utmanar traditionerna, hur de trotsar 
auktoriteten och också lyckas definiera om betydelsen av makt och lagar, vilket är deras strategier 
för att påverka sina liv. Vi ser många exempel på hur de traditionella lagarna (customary laws) i 
praktiken är överordnade de rättigheter som kvinnor faktiskt har enligt den civila lagen, något som 
Patricia McFadden pekat på i sin forskning. Det krävs stort mod att gå emot den praxis som råder i 
samhället där romanen utspelar sig, i stadsmiljön och kanske än mer i byn där Doreen växte upp. 
Genom de båda tidigare generationernas kvinnor får Doreen inte bara upp ögonen för orättvisorna 
utan också kurage att ifrågasätta dem. Senare blir det Josef som skärper hennes blick ytterligare så 
att hon också inser hur hon kan påverka sin situation. Även uppfostran och umgänget med hennes 
dotter blir mer medvetet, vilket blir en del i den långsiktiga förändringen. Man ser hur hon på det 
här sättet är delaktig i förändringen och utvecklingen i samhället där traditionerna sakteligen är på 
väg att minska sitt förlamande grepp.  
 
Genom hela romanen har demonen en särskild betydelse för såväl Doreen som hennes mor. Den 
finns även med som en oregerlig kraft i hennes dotters väsen. ”Ibland steg den lilla demonen inuti 
henne och Milika grät utan slut över någonting obetydligt som hon förbjöds att ha eller göra.” (s. 
212) Jag tolkar det som att Lema menar att det finns en inneboende drivkraft hos kvinnor som de 
har möjlighet att använda för att skapa sitt eget utrymme i det mansdominerande och 
traditionstyngda samhället.  
 
Lema har ett finstämt och lågmält språk rikt på talande metaforer, som man lätt förlorar sig i. Men, 
som jag visat i min analys går det ändå att urskilja vad det är som formar karaktärernas 
könsidentitet och hur det traditionella genussystemet verkar i en miljö, som jag menar är 
representativ för stora delar av den afrikanska kontinenten. Romanen är full med exempel på 
traditioner som påverkar dem och som de måste underkasta sig, när det gäller äktenskapet, 
moderskapet, faderskapet med flera. I analysen har jag plockat ut de exempel jag tycker är särskilt 
belysande. Redan från början i boken har jag kunnat se hur karaktärerna finner olika strategier för 
att bryta mot genussystemet och därmed påverka sina liv. I senare delen av boken, som 
överensstämmer med vår samtid, blir strategierna mer medvetna när Lema utvecklar deras 
tankegångar och förändringsmönster på ett mer påtagligt sätt. Med de insikter som karaktärerna 
skaffat sig och de förändringar som märks i samhället, särskilt hos den yngre generationen, pekar 
Lema på möjligheterna som kvinnor och män har i sina händer.  Hon åskådliggör hur det går att 
förändra institutioner som äktenskap, familj, politik, utbildning och så vidare genom att först 
avtäcka traditionerna och sedan skapa nya möjligheter och vägar som befriar och ger kvinnor 
utrymme att tala och tänka fritt. Lena Gemzöe har i sin forskning pekat på hur både strukturerna och 
aktörerna har en viktig roll för att förstå och förändra verkligheten. ”För att precisera påståendet att 
kvinnor är underordnade män kan vi lägga till att strukturerna ständigt är i förändring och att 
kvinnor spelar en aktiv roll i att förändra de strukturer som förtrycker dem.”  (Gemzöe 2003, s. 23) 
Hon pekar på en feministisk samhällssyn och menar att feminism inte bara är åsikter utan också 
politisk aktivism (s. 23). Här skulle jag vilja lägga till att även männen måste ha sin givna och 
aktiva roll i den processen för att förändringen ska bli hållbar och inte dra ut på tiden alltför länge.  
 
Jag tar hjälp av Lennox Odiemo-Munara för att återkoppla till Lemas boktitel Parched Earth. 
Hon menar att det är när Doreen träffar Joseph och lär sig måla som hon får styrkan att 
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konfrontera det offentliga rummet och ge sitt liv ny mening och ett värde. Det är alltså genom 
målandet som Doreen finner en kreativ kraft, en strategi för frigörelse (jfr. även Björkman 
1996). Odiemo-Munara skriver “She, in the end, seems to be finding water for the ’parched 
earth’ that her being was increasingly becoming”. Som jag tolkar det skulle den torkade 
jorden symbolisera henne själv och vattnet skulle vara symbol för målandet. I den svenska 
versionen anknyter titeln även till den tavla som Joseph målade när han fått reda på att hans 
hustru hade en älskare. Han kallade målningen ”Bränd jord i behov av vatten”.   
 
Tack vare arbetet med uppsatsen har jag fått en djupare förståelse för kvinnorna som genom åren 
deltagit i Women in Management programmet, särskilt då kvinnorna från södra Afrika.  Jag kan ana 
hur uppväxtmiljön kan ha sett ut för dem, föreställa mig deras livsbetingelser. WiM-kvinnorna har 
ofta varit aktiva i kvinnorörelser eller på annat sätt jobbat med kvinnors utveckling. Gemzöe har i 
sin forskning konstaterat att kvinnorörelsen i tredje världen har en mycket mer pådrivande roll än i 
västvärlden. ”Kvinnorna där är drabbade av ett ekonomiskt och politiskt förtryck som härrör ur de 
globala strukturer som fördelar välstånd och politisk frihet ojämlikt mellan världens länder. Kvinnor 
utsätts för andra förtryckarstrukturer än den mellan könen och detta skapar skillnader i kvinnors liv 
och villkor”. Hon är kritisk till att synen på kvinnors villkor i ett globalt perspektiv utgår från 
västerländska vita medelklasskvinnor eftersom detta är ett både elitistiskt och rasistiskt perspektiv. 
(Gemzöe 2003, s. 26)  I sin forskning riktar också Patricia McFadden skarp kritik mot den 
feministiska västerländska forskarvärldens syn på afrikanska sedvänjor med orden: ”Om vita 
kvinnor nu älskar dessa vanor så mycket, varför återskapar de dem då inte i de europeiska 
samhällena och njuter av dem där istället för att besvära oss med sitt nonsens om att ’bevara våra 
äkta kulturer’.” Hon frågar sig varför det skulle vara kulturellt riktigt att afrikanska kvinnor 
behandlas utan mänsklighet, att inhumana och barbariska patriarkala vanor upprätthålls för att de 
riktas mot svarta kvinnor? McFadden har dock en from förhoppning om framtiden: ”Europeer kan 
inte fortsätta ha monopol på modernitet på bekostnad av resten av världen. Vi kan gå framåt 
tillsammans… och välja att samarbeta i kampen att göra världen till en värdig och rättvis plats för 
alla människor. Kulturen kan då bli vad den var menad att vara, en estetisk och livsbejakande 
artefakt för alla som använder den som en källa till njutning.” (McFadden 2001, s. 70)  
 
Jag inledde uppsatsen med att göra några nedslag i den afrikanska skönlitteraturen och hur den 
skildrat kvinnans livsvillkor och position i samhället. Ingrid Björkman visar på den 
utvecklingsrelevanta skönlitteraturens betydelse för att sätta igång en process hos läsarna, både 
kvinnor och män, som leder till förståelse och insikt. I dialogen med litteraturen får läsaren 
orsakerna till sin situation belyst och förklarad och om orden är äkta blir förklaringarna begripliga. 
Tomma ord däremot övertygar inte och kan därför inte förändra verkligheten. ”Om en sådan dialog 
med litteraturen kommer till stånd, höjer den läsarnas medvetenhet, öppnar deras ögon för rådande 
missförhållanden, tänder deras hopp om förändring och kan måhända även stimulera dem till 
praktisk handling.” (s. 24) 
 
Avslutningsvis vill jag återge Ruth Gabis optimistiska syn på rollen som litteraturen spelar för de 
afrikanska kvinnornas kamp för befrielse från den traditionella genusordningen. ”När progressiva 
kvinnor skriver om kvinnor, vill de inspirera sina medsystrar att ta makten över sina egna liv. Redan 
deras ämnesval visar ofta att de söker befrielse från slaveriet under ett patriarkaliskt samhälles seder 
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och bruk. Kvinnorna skriver för att befria sig. Kampen är lång, men den har inletts – kvinnor har 
börjat skriva om sig själva.” (Nilsson 1996, s. 54) Jag är övertygad om att Elieshi Lema med sin 
Bränd jord – en kärleksroman inspirerat och fortsätter att inspirera såväl kvinnor som män, såväl i 
Tanzania som i övriga Afrika och världen. En förhoppning är att hon översätter den exempelvis till 
swahili, liksom de barnböcker hon skrivit, för att även nå de kvinnor och män som inte behärskar 
engelska.   
 
 

Förslag till vidare forskning 
 
När jag skulle välja tema för min uppsats var min första idé att skriva om dynamiska kvinnliga 
ledare från något afrikanskt land. Jag insåg dock snart att det var ett väldigt brett område som skulle 
bli svårt att avgränsa. Dessutom hittade jag ingen forskning att relatera till när jag letade på nätet, ja 
inte mycket skrivet om ämnet över huvud taget. Jag anser dock fortfarande att det kunde vara värt 
att fokusera just på kvinnor som ledare. Många är de kvinnor som har betydande positioner i 
samhället, inom politiken såväl som inom affärsvärlden. Det vore intressant att med hjälp av 
litteraturen studera hur kvinnor tar kommandot över sina liv. Går det till exempel att utläsa särskilda 
ledaregenskaper, vad är det som driver kvinnor att göra karriär, hur ser förutsättningarna ut för dem 
att nå högre positioner, inom vilka områden finns kvinnliga ledare? Man skulle till exempel på ett 
övergripande plan kunna jämföra kvinnliga ledare i Afrika med europeiska. Jag inser förstås att det 
skulle bli en omfattande forskning, så det är viktigt att göra en rimlig avgränsning.  
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