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1. Inledning  

Offer för sexuellt våld drabbas ofta av allvarliga efterföljande konsekvenser, så som traumatiska 

minnen eller posttraumatiskt stressyndrom.1 För offret innebär detta en psykisk överbelastning 

som uppstår i reaktion till en utlösande händelse och kan resultera i en mängd olika traumatiska 

symptom, exempelvis mardrömmar, chock och skuldkänslor.2 Medan nyheter, polisära och medi-

cinska rapporter om verkligt våld fokuseras till själva händelsen, kan fiktiva berättelser istället belysa    

de psykologiska konsekvenser som varar mycket längre än den utlösande traumatiska händelsen.3 

Berättelser om sexuellt våld och trauma spelar därför en viktig roll då de har möjlighet att lyfta 

perspektiv som i verkligheten sällan åskådliggörs eller berättas. Samtidigt som dessa berättelser kan 

bidra med insikt till läsare och betraktare så möter framställningarna av sexuellt våld och trauma 

kritik, diskussion och utmaningar.4 Fiktiva berättelser som ämnar belysa andra aspekter av sexuellt 

våld ställs inför utmaningen att skildra övergrepp utan att objektifiera offret, och samtidigt undvika 

att förmedla våldtäktsmyter och ge det en underhållande funktion.5,6 Berättelser som också inklu-

derar trauma måste också förhålla sig till  svårigheterna att avspegla trauma.7 Diskursen om fiktivt 

trauma är centrerad till dess flyktiga och komplicerade karaktär och huruvida det är möjligt att 

skildra det genom exempelvis beskrivande språk, okonventionell form eller visuell framställning.8   

Författaren Liane Moriarty publicerade år 2014 romanen Big Little Lies. Romanen kom i en tid då 

det samtalades mycket om våld, framförallt riktat mot kvinnor; något som Moriartys roman upp-

märksammades för. Romanens allvarliga tema; våldtäkt och våld i nära relationer, beskrevs i kon-

trast till språk och handling: ”The ferocity that Moriarty brings to scenes of masculine sadism really 

is shocking. A seemingly fluffy book suddenly touches base with vicious reality.”9 Romanen blev 

snabbt en bästsäljare och låg kvar på New York Times bestsellerlista i elva veckor.10 Tre år senare 

hade serien Big Little Lies premiär på HBO, skriven av David E. Kelley och regisserad av Jean-Marc 

 
1 Emma V. Miller, “Trauma and Sexual Violence”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cambridge: Cambridge 
University Press 2018, s. 227, e-bok, https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155, (17/1 2020).  
2 J. Roger Kurtz, “Introduction”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cambridge: Cambridge University Press 
2018, s. 1–2, e-bok, https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155, (17/1 2020). Miller 2018, s. 228.  
3 Miller 2018, s. 228.  
4 Ibid, s. 226.  
5 Torsten Pettersson “Inledning: Vad är våld? Hur får våld skildras?”, Jag gör med dig vad jag vill: Perspektiv på våld och 
våldsskildringar, Torsten Pettersson (red.), Göteborg: Makadam förlag 2019, s. 17–18.  
6 Amanda Spallacci, “Representing Rape Trauma in Film: Moving Beyond the Event”, Arts, 8, 2019:1, s. 6, e-artikel, 
https://www.mdpi.com/2076-0752/8/1/8, (17/1 2020). 
7 Miller 2018, s. 227–228.  
8 Silke Arnold-De Simine, ”Trauma and Memory”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cambridge: Cambridge 
University Press 2018 s. 141, 147, e-bok, https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155, (17/1 2020).  
Miller 2018, s. 234.  
9 Janet Maslin, “How Was School? Deadly”, The New York Times 24/7 2017, https://www.ny-
times.com/2014/07/25/books/in-big-little-lies-liane-moriarty-finds-new-complications.html (1/11 2019).  
10 The New York Times, The New York Times Best Sellers, “Combined Print & E-Book Fiction”, 2/11 2014, 
https://www.nytimes.com/books/best-sellers/2014/11/02/combined-print-and-e-book-fiction/ (1/11 2019). 

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155
https://www.mdpi.com/2076-0752/8/1/8
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155
https://www.nytimes.com/2014/07/25/books/in-big-little-lies-liane-moriarty-finds-new-complications.html
https://www.nytimes.com/2014/07/25/books/in-big-little-lies-liane-moriarty-finds-new-complications.html
https://www.nytimes.com/books/best-sellers/2014/11/02/combined-print-and-e-book-fiction/
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Vallée. Serien fick flera positiva recensioner där kritiker, precis som i recensionerna av romanen, 

uppmärksammade hur våld och trauma skildrades maskerat bakom vardagen: “Part of what has 

made Big Little Lies stand out […] is its utterly natural rendering of violence as an ordinary part of 

women’s lives.”11 Förutom internationell uppmärksamhet och positiva recensioner belönades se-

rien med ett flertal prestigefyllda priser.12 

Tv-serien Big Little Lies är ett exempel på en adaption – det vill säga när en berättelse överförs från 

ett medium till ett annat. Studiet av adaptioner är en gren av intermedial forskning, ett fält som 

växer i aktualitet och är relevant att studera inom litteraturvetenskap, då litteratur allt oftare pre-

senteras i andra medier än i text och bokform. Adaptionsstudier synliggör hur respektive medium 

förhåller sig till samma berättelse vilket kan uppmärksamma mediespecifika tekniker och nya tolk-

ningar av förlagan.13 Adaptioner medför både möjligheter och begränsningar: en filmatisering kan 

införliva miljö, ljud och kroppsspråk, men behöver också förhålla sig till inre tankar och känslor 

som romanformen förmedlar i ord. I Big Little Lies behandlas både sexuellt våld och trauma vars 

framställningssätt, som tidigare nämnt, är ett generellt omdiskuterat ämne. Hur används litterära 

och visuella tekniker för att förmedla dessa, och framförallt; hur överförs det svårfångade traumat 

och det känsliga ämnet sexuellt våld från en litterär till en filmisk framställning?  

1.1 Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur våldtäkt och trauma kan adapteras från litteratur till tv-serie 

genom en jämförelse mellan romanen Big Little Lies (2014) av Liane Moriarty samt Jean-Marc Val-

lées adaption av romanen till tv-serie (2017). För att kunna diskutera vilken effekt och betydelse de 

får i respektive medium undersöks dels representationen av våldtäkt och traumatiska symptom, 

dels litterära och filmiska tekniker för att framställa dessa. Undersökningen avgränsas till att analy-

sera karaktären Jane Chapman och fokuseras till vilka skillnaderna mellan respektive medium är. 

Frågeställningarna är baserade på Marty Goulds metod för adaptionskomparation, metoden pre-

senteras närmare i avsnitt 1.4. Uppsatsen struktureras kring följande frågeställningar:    

• Hur skildras våldtäkt och trauma i romanen och tv-serien Big Little Lies?  

• Hur framställer respektive medium våldtäkt och trauma för att skapa effekt och mening?  

• Hur påverkar överförandet från ett medium till ett annat framställningen av trauma och 

våldtäkt?  

 
11 Jia Tolentino, “The Cathartic Finale of ‘Big Little Lies’, The New Yorker, 2/4 2017, https://www.newyorker.com/cul-
ture/jia-tolentino/the-cathartic-finale-of-big-little-lies# (27/10 2019).  
12 Exempelvis åtta Primetime Emmy Awards och fyra Golden Globes. Imdb, “Big Little Lies: Awards”,  
https://www.imdb.com/title/tt3920596/awards, (27/10 2019). 
13 Jacob Greve, ”Remediering”, Litteratur: introduktion till teori och analys, Lasse Horne Kjældgaard (red.), 1. uppl., Lund: 
Studentlitteratur 2015, s. 355. 

https://www.newyorker.com/culture/jia-tolentino/the-cathartic-finale-of-big-little-lies
https://www.newyorker.com/culture/jia-tolentino/the-cathartic-finale-of-big-little-lies
https://www.imdb.com/title/tt3920596/awards
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1.2 Tidigare forskning  

Tidigare forskning om Big Little Lies och Moriartys författarskap utgörs enbart av ett fåtal artiklar. 

I tidskriften Adaptation redogör David Evan Richard för tematiska likheter mellan roman och serie 

och hur dessa tar sig uttryck. Han menar att Big Little Lies handlar om hur människan presenterar 

sig själv och grundar sin analys i att romanen framställer karaktärer med noggrant uppbyggda fasa-

der för att lura sin omgivning.14 I serien menar Richard att fasaderna är symboliskt representerade 

i karaktärerna Renata Kleins, Celeste Wrights och Madeleine McKenzies hem vilka är opersonliga 

glaskomplex som svarar mot deras personliga försök att dölja sina problem. Richard argumenterar 

för sin tolkning utifrån Sarah Cardwells idéer om tv-seriers förmåga att skapa poetiska effekter. 

Cardwell betonar att teveserier bör studeras ur estetisk synpunkt och inte enbart utifrån exempelvis 

narrativa begrepp.15 Kort berör även Richard seriens skildring av våldet mot Celeste, men uteläm-

nar Jane, och menar att med hjälp av klippning, ljud och en skakig kameravinkel inkluderas betrak-

taren i våldet. Han exemplifierar även en scen där betraktaren enbart får höra våldet vilket kringgår 

den mest ordinära typen av våldsgestaltning där våld skildras visuellt och explicit.16   

Våld innehar en central roll och framställs på flera olika sätt i Big Little Lies. Zbigniew Mazur un-

dersöker våldets funktion i serien genom en komparativ analys av tematiken i tv-serierna Big Little 

Lies (2017) och Ray Donovan (2013) utifrån kulturkritikern och historikern Richards Slotkins teori 

om ”regeneration through violence”, det vill säga våld som pånyttfödande eller nyskapande. Slotkin 

kartlade framväxten av en amerikansk myt om våld som regenererande genom att undersöka litte-

ratur från 1600 till och med 1900-talet. Slotkin fann mönster i litteraturen som visade att våld leder 

till pånyttfödelse.17 I Ray Donovan utförs våld med syfte att upprätthålla trygghet för familjen, men 

uppfyller inte detta då han misslyckas med att hålla familjen säker. Däremot representerar huvud-

karaktären en maskulin dominans som traditionellt kännetecknar myten.18 I Big Little Lies menar 

Mazur att våldet har en tydligare regenerativ funktion, men till skillnad från Ray Donovan motstrider 

serien den traditionella myten då våldet inte representeras utav ett yttre hot utan pågår inom famil-

jen, vilket i sin tur ifrågasätter familjevärden. Mazur understryker att det finns många konflikter 

och motiv som fungerar parallellt med varandra, och att samtliga kretsar kring våld. Mazur tar upp 

exempel som våldtäkten av Jane och hennes fixering vid hämnd, anklagelserna mot hennes son 

Ziggy för att ha tagit strypgrepp på en flicka i hans klass, osämjan mellan mödrarna till barnen, 

 
14 David Evan Richard, “People in Glass Houses: Big Little Lies on the Small Screen”, Adaptation, 11, 2018:3, e-artikel, 

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1093/adaptation/apy007 (17/1 2020), s. 286.  
15 Ibid, s. 286–287.   
16 Ibid, s. 288.  
17 Zbigniew Mazur, ”Regeneration Through Violence? The American Family in Ray Donovan and Big Little Lies”, Annales 
Universitas Mariae Curie-Sklodwodska, sectio FF – Philolagie, 36, 2018:2, e-artikel, https://journals.umcs.pl/ff/arti-
cle/view/8044, (17/1 2020), s. 121. 
18 Ibid, s. 125.  

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1093/adaptation/apy007
https://journals.umcs.pl/ff/article/view/8044
https://journals.umcs.pl/ff/article/view/8044
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liksom våld i nära relationer mellan makarna Perry och Celeste. I en av seriens avslutande scener 

attackerar Perry Celeste när hon befinner sig i sällskap av fyra andra kvinnor. Kvinnorna, som 

tidigare varit i konflikt med varandra, försvarar sig mot Perry och det slutar med att en av kvinnorna 

till sist lyckas knuffa ner Perry för en trappa, ett fall som orsakar hans död.19 Mazur hävdar att det 

gemensamma utagerandet avslutar flera tidigare nämnda konflikter: ”[I]t is a single act of violence 

[that] has a recuperative and restorative power […] which, in a mythical fashion, is linked to social 

regeneration.”20 Mazur drar slutsatsen att båda serier bekräftar Slotkins idé om våldmyten, om än 

omarbetad utifrån dess ursprungliga kännetecken. Serierna skildrar två olika sätt att se på den ame-

rikanska familjen men båda visar hur våldet är ett underliggande tema och den primära orsaken till 

krisen i familjen, men som i Big Little Lies fall också är lösningen.21     

Robert Alan Brookey och Spencer Coile undersöker också våldet i serien Big Little Lies. Deras ut-

gångspunkt för analysen är karaktärerna Celeste och Jane, som båda blir utsatta för våldtäkt av 

samma man. Brookey och Coile menar att seriens berättartekniska och visuella framställningen av 

våldtäkt är problematisk.22 De grundar sin tes i skillnaderna de finner i framställandet av våldtäkten 

av Jane och Celeste, där de menar att Jane framställs som ifrågasättbar, medan Celeste skildras som 

trovärdig: “The show leaves little doubt that Celeste is an abused wife, but gives the viewer many 

reasons to doubt Jane.”23 Våldet som Celeste utsätts för är visuellt representerat och sker ofta i 

miljöer som hävdar hennes rikedom och överklass. Jane framställs istället som en otillförlitlig be-

rättare, dels genom hennes hämndlystnad. Dels genom framställningen av våldtäkten, som enligt 

Brookey och Coile framställs vagt, abstrakt, fragmentariskt och stundtals i ett drömlikt skeende.  

Brookey och Coile menar att det inte är förrän sista avsnittet Jane får upprättelse: ”When the nar-

rative ties the experiences of these women together, the legitimacy of Jane’s own victimage be-

comes clear to the other women and to the audience.”24 Slutligen hävdar författarna att narrativet 

är problematiskt då trovärdigheten för vardera offer bestäms utifrån deras klass, vilket påverkar 

hur våldtäkterna skildras. Brookey och Coile nämner inte det fragmentariska framställandet som 

en möjlig traumatisk representation, inte heller att framställningen av våldtäkterna möjligen påver-

kas i och med att den ena sker inom ramen för seriens intrig och den andra utanför.  

Amanda Spallaccis ”Representing Rape Trauma in Film: Moving Beyond the Event” är ytterligare 

en artikel som bedöms vara relevant i sammanhanget. Dels innefattar den en analys av serien Sharp 

 
19 Mazur 2018, s. 126. 
20 Ibid, s. 127. 
21 Ibid.   
22 Robert Alan Brookey & Spencer Coile, “Pretty, Big Violence in Big Little Lies”, Race/Gender/Class/Media: Considering 
Diversity Across Audiences, Content, and Producers, Rebecca Ann Lind (red.), 4:e uppl., New York: Routledge 2019, s. 150. 
23 Ibid, s. 152. 
24 Ibid, s. 153.  
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Objects som, liksom Big Little Lies, är regisserad av Jean-Marc Vallée, dels då Spallacci undersöker 

traumats framställning och hur detta kan representera sexuellt våld, vilket föreliggande uppsats 

också intresserar sig för. En skillnad mellan artikeln och föreliggande uppsats är att Spallacci un-

dersöker filmer och serier (varav några är adaptioner) medan föreliggande studie undersöker en 

adaption och dess litterära förlaga. Spallaccis artikel handlar om representationen av våldtäkt i Mons-

ter, Girl with the Dragon Tattoo, Room, 13 Reasons Why och Sharp Objects. Den lyfter exempelvis effekten 

av att skildra våldtäkt off-screen och on-screen, hur närbilder av antagonisten kan skapa avsky liksom 

närbilder av protagonisten kan skapa medlidande.25 Likaså belyser Spallacci hur offer avhumanise-

ras i Monster och Girl with the Dragon Tattoo där gestaltandet fokuseras till kvinnornas kroppsdelar 

medan deras ansikten till stor del dolda.26 Detta lyfter Spallacci som problematiskt då hon menar 

att sådana framställningar är en del av förtryckande diskurser om våldtäkt.27  

I analysen av Sharp Objects framhåller Spallacci seriens episodiska narrativ och framställning av våld-

täkt som innovativ och utmanande av andra våldtäktsskildringar. Istället för att skildra det som 

utlöser traumat, våldtäkten, framställs mardrömmar, traumatiska minnen och återblickar för att 

representera den utlösande händelsen. Även huvudkaraktären Camille Preakers självskadebeteende 

och alkoholism framställs och relateras som ett skadligt bearbetande av våldtäkten.28 Cathy Caruth 

menar att traumatiska minnen och effekter fungerar som bevis för den traumatiska upplevelsen, 

detta blir enligt Spallacci speciellt viktigt i de representationer som saknar konkret bevis för att 

våldtäkten inträffade. De traumatiska minnena fungerar därför också för att göra offret trovärdigt.29 

Att övergå från att skildra våldtäkt grafiskt och avhumaniserande till att fokusera på våldtäktens 

konsekvenser menar Spallacci kan bidra till en förändrad syn och förståelse för våldtäkt: ”Hope-

fully, the rhetorical nature of nuanced representations of rape in cinema can change the oppressive 

discourses about rape in popular culture.”30 

1.3 Material  

Undersökningens empiriska material utgörs av romanen Big Little Lies och adaptionen med samma 

titel. Då uppsatsen ämnar undersöka hur våldtäkt och trauma gestaltas analyseras karaktären Jane 

Chapman. I och med att undersökningen fokuserar på framförallt skillnader i framställningssätt 

kommer inslag i roman och serie som liknar varandra inte redovisas lika utförligt. Uppsatsen be-

gränsas till att undersöka första säsongen av serien, då den andra säsongen är baserad på en separat 

 
25 Spallacci 2019, s. 1, 4. 
26 Ibid, s. 5.  
27 Ibid, s. 7. 
28 Ibid, s. 7–8.  
29 Ibid, s. 3–4.  
30 Ibid, s. 9. 
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kortroman, som ej är tillgänglig i skrivande stund, författad av Moriarty med filmmediet och en 

andra säsong i åtanke.31 Den första säsongen består av sju avsnitt. För att analysen ska bli så rättvi-

sande som möjligt och inte färgas av eventuella översättningar, utgår samtliga delar från den eng-

elska originalutgåvan av romanen. Citat presenteras således på engelska.32 Sammanfattningar av 

scener ifrån serien som inkluderar flera tidsplan presenteras i tabellform.    

1.3.1 Synopsis  

Romanen och serien delar till större del samma handling och sammanfattas därför gemensamt. 

Både serie och roman följer flera karaktärer. Romanen är skriven i ett tredje persons-perspektiv 

och växlar mellan karaktärerna Celeste Wright, Madeleine McKenzie och Jane Chapman, vilka alla 

är internt fokaliserade i separata kapitel. Berättaren, som är heterodiegetisk, är alltså inte genomgå-

ende allvetande utan en karaktär är i fokus i taget. I serien får också fler karaktärer, exempelvis 

Renata Klein och Bonnie Carlsen, större utrymme. Här används dock ingen filmisk berättarröst. I 

och med att uppsatsen förhåller sig till analysen av Janes trauma och våldtäkt utgår synopsen, och 

uppsatsen, främst från de perspektiv, konflikter och motiv som berör henne. Jane Chapman flyttar 

till kuststaden Pirriwee/Monterey för att börja om på nytt med sin son Ziggy. Första dagen i sin 

nya förskoleklass blir Ziggy anklagad för att ha tagit strypgrepp på en flicka, men nekar. Detta 

väcker oro hos Jane då Ziggy blev till genom en våldtäkt sex år tidigare, våldtäkten inträffar alltså 

inte inom ramen för romanen eller seriens intrig. Våldtäkten är inte bearbetad och Jane lider av 

konsekvenserna av trauma. Trots en besvärlig start finner hon vänskap hos Madeleine och Celeste, 

vars barn är klasskompisar till Ziggy, vilket leder till att hon öppnar upp sig och börjar prata om 

våldtäkten. Vännerna engagerar sig i att undersöka vem som våldtog Jane eftersom hon aldrig an-

mälde och i princip bara minns hans namn: Saxon Banks. Det visar sig att hans verkliga namn är 

Perry Wright, samma man som Celeste är gift med och som misshandlar henne. Serien och roma-

nen avslutas med att Jane känner igen Perry vilket leder till ett avslutande slagsmål där Bonnie, för 

att försvara Celeste, knuffar Perry så att han faller och dör.  

1.4 Teori och metod  

Det teoretiska ramverket för uppsatsen innefattar ett flertal teorier och utgångspunkter, eftersom 

studien undersöker skildringar av både våldtäkt och trauma ur ett adaptionsperspektiv.  I första 

hand används adaptionsteoretiska perspektiv i analysen, och i andra hand även traumateori.  

 
31 Jean Bentley, ”Big Little Lies Diverts From Book to Explore New Trauma in Season 2 Premiere”, The Hollywood 
Reporter, 9/6 2019, https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/big-little-lies-premiere-season-2-explore-new-
trauma-1216574 (4/11 2019).  
32 Romanen finns att tillgå i svensk översättning av Anna Strandberg med titeln Stora små lögner (2016). 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/big-little-lies-premiere-season-2-explore-new-trauma-1216574
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/big-little-lies-premiere-season-2-explore-new-trauma-1216574
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1.4.1 Adaptationsteori  

Analysen genomförs med utgångspunkt i Linda Hutcheons teoretiska arbete om adaption där hon 

belyser olika adaptionsutföranden, hur de skiljer sig åt, deras utmaningar, begräsningar och fram-

förallt hur de förhåller sig till varandra. Utgångspunkten för teorin är modes of engagement, det vill säga 

hur en berättelse är presenterad och hur den mottas eller upplevs utav publiken. Dessa delas upp i 

tre kategorier: telling, showing och interacting.33 I föreliggande studie är the telling mode och the showing 

mode centrala eftersom interacting berör adaptioner som exempelvis utformas till datorspel eller te-

maparker.34 The telling mode innefattar en berättelse som framförs genom ett litterärt berättande med 

fokus på ord och formuleringar som engagerar läsaren genom att skapa en bild eller fantasi av 

fiktionsvärlden. The showing mode, som vi möter i film och teater, presenterar berättelser och bety-

delser som når oss genom auditiva och visuella medel. 35  

Hutcheon betonar att den grundläggande likheten mellan adaptation och förlaga är just berättelsen. 

Utöver det finns det en mängd olika element och variationer som  transformeras i olika symbolsy-

stem för att framföra en berättelse i olika medier, exempelvis: teman, händelser, världar, karaktärer, 

motivationer, berättarperspektiv, konsekvenser, motiv, kontexter, symboler och miljöer.36 

Hutcheon menar att övergången från telling till showing, som är central för litteratur som adapteras 

till exempelvis film eller teater, kräver att beskrivningar, berättande och tankar måste omvandlas 

till handlingar, ljud, visuell och muntlig framställning. På ett liknande sätt måste konflikter och 

ideologiska skillnader mellan karaktärer göras synliga och hörbara. Likaså innebär övergången från 

litteratur till film att adaptionen behöver förhålla sig till förlagans berättarperspektiv och fokali-

sering. Detta kan framställas genom exempelvis dialog och handlingar, men också voice-over; en fil-

misk berättarröst som kan skapa större förståelse för det visuella. Detta möjliggör att direkta citat 

från förlagan kan användas i adaptionen.37 Övergången till the showing mode kan innebära förenklingar 

eller utbyte av motiv, karaktärer och handling för att publikanpassa eller renodla en berättelse.38  

Hutcheon uppmärksammar tendensen att prioritera förlaga framför adaptation och menar att det 

kan resultera i att adaptionen uppfattas som felaktig.39 En adaption kännetecknas av en dubbel 

process – dels tolkning av en förlaga, dels skapandet av något nytt. Hutcheon anknyter detta till de 

klassiska begreppen imitatio och aemulatio, tillvägagångssättet för skapandet under antiken – att 

 
33 Linda Hutcheon med Siobhan O’Flynn, A Theory of Adaptation, 2:a uppl., New York: Routledge 2013, s. 23.  
34 Ibid, s. 27, 51.  
35 Ibid, s. 23–24.  
36 Ibid, s. 10. 
37 Ibid, s. 40.  
38 Ibid, s. 37–38, 43.  
39 Ibid, s. 4.  
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imitera och utmana sin föregångare.40 Hon menar att förhållandet mellan de olika medierna inte 

handlar om att uppfylla en trohetskvot utan snarare en möjlighet att använda förlagans material för 

att aktualisera, konkretisera, kritisera eller visa respekt. En viktig utgångspunkt för uppsatsen är att 

inte beakta romanen som norm, utan att undersöka relationen mellan de olika medierna utan vär-

dering vilket Hutcheons trohetsdiskurs fungerar som en grundläggande princip för.  

Metoden för analysen är en komparativ undersökning av roman och filmatisering som utgår ifrån 

Marty Goulds kritiska frågor anpassade till adaptionskomparation. Gould betonar studiet av adapt-

ioner som ett viktigt verktyg för att främmandegöra en text, och därmed synliggöra, exempelvis 

litterära och filmiska, mekanismer: “Seeing the-same-with-a-difference can prompt thinking about 

how form, medium, and genre work and why they matter.”41 Goulds syfte med frågorna är att 

bedriva komparation som inte enbart undersöker skillnader och likheter utan snarare reflekterar 

över varför dessa aspekter är signifikanta för jämförelsen, effekten de skapar och vilken funktion 

de fyller. Gould presenterar följande utgångspunkter: 1) Varför är de liknande eller avvikande ele-

menten betydelsefulla för jämförelsen? 2) Vad avslöjar de om hur den ursprungliga texten fungerar 

för att producera effekt och betydelse? 3) Vad avslöjar de om hur adaptionen producerar effekt 

och betydelse? 4) Är skillnaderna mellan adaption och förlaga avvikande ifrån förlagan, eller finns 

det sätt att tolka dessa element i överrensstämmelse med källtexten genom en viss läsning? 42     

1.4.2 Traumateori   

Utgångspunkten för undersökningen av sexuellt våld och trauma är J. Roger Kurtz antologi Trauma 

and Literature (2018). Antologin ger en överblick över det teoretiska fältet och dess förgrundsgestal-

ter och beskrivningar av traumateoretiska fenomen som är viktiga för uppsatsen, exempelvis 

trauma och berättande, trauma i förhållande till olika medier och trauma relaterat till sexuellt våld. 

Cathy Caruths studier ligger till stor del som grund för det traumateoretiska forskningsfältet och 

återkommer i de uppsatser i Trauma and Literature som hänvisas till i studien. I Unclaimed Experience: 

Trauma, Narrative and History (1996) beskriver Caruth trauma som följande: [A]n event that is expe-

rienced [too] unexpectedly to be fully known and is therefore not available to consciousness until 

it imposes itself again, repeatedly in the nightmares and repetitive actions of the survivor.”43 Detta 

anknyter Caruth till poststrukturalistiska perspektiv genom att likna trauma vid oförmåga att ut-

trycka och referera till omvärlden eller medvetandet.44 Caruth skriver om det individuella traumat i 

 
40 Hutcheon 2013, s. 20.   
41 Marty Gould, ”Teaching Adaption”, The Oxford Handbook of Adaptation Studies, Thomas M. Leitch (red.), New York: 
Oxford University Press 2017, s. 631.  
42 Ibid, s. 636.  
43 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, Baltimore: John Hopkins University Press 1996,  
s. 4 
44 Ibid, s. 73–74.   
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anslutning till psykoanalytiska resonemang, men hänvisar och inkluderar  också till stor del resone-

mang om det kollektiva traumat och hur det fungerar som en kulturell identitet, exempelvis orsakat 

av förintelsen. I och med att föreliggande studie fokuserar på individuellt trauma är delarna där 

Caruths teori aktualiserar detta relevanta.   

De uppsatser från Trauma and Literature som handlar om traumaskildring i förhållande till olika 

medier är relevanta för uppsatsen då den analyserar en litterär och en filmisk framställning. I 

”Trauma and Memory” undersöker Silke Arnold-De Simine relationen mellan trauma och minnes-

studier, traumats egenart och möjligheten att representera trauma. Arnold-De Simine beskriver 

traumats undflyende karaktär och relaterar det till svårigheterna att framställa ett litterärt eller visu-

ellt narrativ som omfattar trauma. Hon menar att trauma hör ihop med det okonventionella, det 

som undviker det linjära och kronologiska berättandet, och menar därför att fiktiva representat-

ioner som framställer trauma bör karaktäriseras av glapp, tystnader och fragment.45 Arnold-De 

Simine menar att klassisk traumateori ofta privilegierar litteratur som medium för att framställa 

trauma, men att fotografi och film kan replikera och efterlikna trauma på ett annat sätt än det 

skrivna ordet då traumatiska händelser tros trigga mentala bilder hos offret.46    

Emma V. Millers uppsats ”Trauma and Sexual Violence” diskuterar fiktiva skildringar av sexuellt 

våld och trauma i relation till verkligheten. Miller belyser problematiken med att framställa sexuellt 

trauma då det tenderar att undgå språk och narrativ som ämnar omfatta och fånga den traumatiska 

upplevelsen, vilket i sin tur kan relateras till att offer för trauma i verkligheten har svårt att verbali-

sera minnena.47 Trots det menar Miller att dessa fiktiva representationer kan problematisera och 

utmana uppfattningar om sexuellt våld, Miller menar därför att det är av stor vikt att fiktiva berät-

telser studeras i interdisciplinära sammanhang med en politisk och social förmåga.48  

2. Analys  

Uppsatsens analys är uppdelad i två delar. Den första behandlar våldtäktsskildringen i romanen 

respektive serien. Därefter följer en analys med utgångspunkt i gestaltningen av traumat. Denna 

del av analysen är kategoriserad under olika rubriker som benämner traumatiska inslag och tekniker 

för att framställa dem i respektive medium. Strukturen bygger på att representationen av våldtäkt 

främst förhåller sig till en specifik passage och sekvens, medan traumat representeras på olika sätt 

och upptar en större del av roman och serie. Analysen avslutas med en sammanfattande jämförelse 

där resultaten diskuterats.  

 
45 Arnold-De Simine 2018 s. 141–142.  
46 Ibid, s. 147.  
47 Miller 2018, s. 226. 
48 Ibid, s. 238.  
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2.1 Representation av våldtäkt 

2.1.1 Roman 

Våldtäkten av Jane beskrivs i sin helhet vid ett tillfälle, innan dess kan läsaren endast ana att det 

inträffat genom externa analepser. Ett exempel på detta är en passage i romanen då Jane befinner 

sig på ett tävlingsevenemang anordnat av skolan som hennes son går på. Hon börjar tvivla på sig 

själv och sin plats vilket leder till att hon tänker tillbaka på våldtäkten:  

This world of lunchboxes and library bags, grazed knees and grubby little faces, was in no way connected to 

the ugliness of that warm spring night and the bright light like a staring eye in the ceiling, the pressure on her 

throat, the whispered words worming their way into her brain.49   

Trots att det inte framgår vem det är som viskar eller utför trycket på hennes hals tyder passagen 

på att hon blivit utsatt för våld, men det framgår inte explicit att det handlar om en våldtäkt. Det 

saknas alltså kontext och sammanhang: dels eftersom minnet uppstår i en situation som inte är 

våldsrelaterad, dels för att läsaren enbart får informationen om ett tryck över halsen.  

Våldtäkten beskrivs i sin helhet vid ett tillfälle i romanen. En vän till Jane, Madeleine, hjälper Jane 

och Ziggy med ett släktträdsprojekt. När Ziggy vill att Jane ska berätta vad hans pappa heter blir 

de osams och Madeleine undrar varför han inte är närvarande i deras liv.50 Detta leder till att Jane 

berättar för Madeleine om kvällen då hon blev våldtagen. Samtalet är skrivet i dialogform och Jane 

är fokalisator, men när Jane börjar berätta om kvällen skiftar berättarstilen. Madeleine, som tidigare 

varit frågvis, är inte närvarande i vad som tidigare var ett samtal. Detta kan indikera att hon tyst 

sitter och lyssnar, men hon ställer varken frågor eller ger någon typ av respons. Berättande blir mer 

beskrivande och ingående, exempelvis återges specifika detaljer om kvällen, så som hennes hös-

nuva, väderförhållanden, hennes tonfall och vad hon och Saxon säger till varandra ordagrant – 

detaljer som ger intryck av att vara för specifika för att nämnas i dialog. När Janes berättelse avslutas 

påbörjas ett nytt kapitel då Madeleine är närvarande igen. Eftersom läsaren, till skillnad från Made-

leine, har fått antydningar om att Jane blivit utsatt för våld genom externa analepser, blir det sam-

lade intrycket att berättarperspektivet snarare fungerar som ett läsartilltal och förklaring som riktar 

sig till läsaren, som en kontext till de externa analepser.   

Berättelsen om hur våldtäkten inleds med hur Jane och Saxon träffades i baren på ett hotell innan 

de gemensamt bestämmer sig för att fortsätta kvällen på Saxons hotellrum, vilket också är platsen 

där våldtäkten inträffar.51 Våldet består av att Saxon tar strypgrepp på Jane:  

 
49 Liane Moriarty, Big Little Lies, London: Penguin Books 2015, s. 159.  
50 Ibid, s. 191–192.  
51 Ibid, s. 194.  
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’Condom?’ she murmured at the appropriate point, in the appropriate low throaty voice, and she thought he’d 

take care of that in the same smooth, discreet way he’d done everything else, with a better brand of condom 

than she’d ever use before, but that’s when he put his hands around her neck and said, ‘Ever tried this?’ 

She could feel the hard clamp of his hands. ‘It’s fun. You’ll like it. It’s a rush. Like cocaine.’  

‘No’, she said. She put her hands up fast to his hands to stop him. She could never bear the thought of not 

being able to breathe. She didn’t even like swimming underwater.  

He squeezed. His eyes were on hers. He grinned, as if he were tickling, not choking her.  

He let go. ‘I don’t like that!’ she gasped.   

‘Sorry,’ he said. ‘It can be an acquired taste. You just need to relax, Jane. Don’t be so uptight. Come on.’ 

‘No. Please.’ But he did it again. She could hear herself making disgusting, shameful gagging sounds.52 

Passagen exemplifierar den tidigare nämna detaljrikedomen, berättandet återger exempelvis hennes 

reflektioner kring Saxons agerande, och hennes självmedvetenhet över hennes tonfall eller lätena 

vid strypningen. När Jane fortsätter att protestera våldtar Saxon henne samtidigt som han viskar 

förolämpningar:    

He positioned her underneath him and shoved himself inside her [and] as he moved, he put his mouth close to 

her ear and he said things: an endless stream of casual cruelty […] You’re just a fat ugly little girl, aren’t you? With 

your cheap jewellery and your trashy dress. Your breath is disgusting, by the way. Need to learn some dental hygiene. Jesus. Never 

had an original thought in your life, have you? Want a tip? You’ve got to respect yourself a bit more. Lose that weight. Join a gym, 

for fuck’s sake. Stop the junk food. You’ll never be beautiful but at least you won’t be fat.53  

När övergången till penetration sker, skiftar också detaljbeskrivningarna. Istället för att beskriva 

smärta och rädsla, hur Saxon agerar eller ser ut, återges det Saxon säger till Jane. Fokus skiftar alltså 

från fysiskt till verbalt våld. Istället för att beskriva skeendet och vad som händer beskrivs Janes 

reaktion: “She did not resist in any way. She stared at the down light in the ceiling, blinking down 

at her like a hateful eye, observing everything, seeing it all, agreeing with everything that he said.”54 

Framställningens övergång från detaljrikedomen till att enbart återge de verbala kränkningarna och 

Janes passitivitet, trots att det pågår fysisk våld, fungerar som en litterär skildring av en frysreaktion. 

Reaktionen benämns även som ofrivillig orörlighet, mera känt som frozen fright, och är en automatisk 

överlevnadsmekanism som försätter offret i ett passivt läge.55 Tillståndet nämns inte i romanen, 

men ter sig som en förklaring till att detaljer utelämnas för att skapa en autentisk och trovärdig 

reaktion. En frysreaktion kan orsaka ett nästintill utomkroppsligt tillstånd där offrets kropp och 

medvetande stänger av. Anna Möller, Hans Peter Söndergaard och Lotti Hellström utförde en 

 
52 Moriarty 2015, s. 196–197.  
53 Ibid, s. 197.  
54 Ibid. 
55Anna Möller, Hans Peter Söndergaard & Lotti Hellström, “Tonic immobility during sexual assault – a common 
reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression.” Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia, 96, 
2017:8, e-artikel, https://doi.org/10.1111/aogs.13174, (17/1 2020), s. 932–933. 

https://doi.org/10.1111/aogs.13174
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studie där de lät 298 kvinnor utsatta för sexuella övergrepp eller våldtäkt utgå från olika symptom 

på ofrivillig orörlighet och därefter svara på om detta var något de upplevde. 56 Studien utgick ifrån 

tio olika symptom där ett flertal skildras i Big Little Lies. Efter våldtäkten beskrivs tillståndet Jane 

befinner sig i som om hon vore sövd, liksom känslan av att hennes kropp inte tillhör henne själv 

längre.57 Känslan och reaktionen liknas vid att vara försatt i narkos, vilket gör att våldtäkten funge-

rar som ett ”ingrepp”. Varken Janes smärta eller närvaro beskrivs, vilka kan anknytas till två vanliga 

symptom för frysreaktion vilket är att man inte känner smärta eller känner sig avdomnad under 

händelsen samt känner sig bortkopplad eller avskild från det som pågår runt omkring.58 Liknelsen 

sträcker sig också till att beskriva Saxon som läkare: “As she dressed, she didn’t try to hide her body 

from him because he was like doctor who had operated on her and removed something appal-

ling.”59 Dessutom upptäcker inte Jane skadorna förrän dagar efteråt, det blir i sin tur ett tecken på 

Janes känsla av avstängdhet liksom våldsamheten i övergreppet: “It wouldn’t be until days later 

that she would find bruises on her arms, her legs, her stomach and neck.”60 Operationsliknelsen ter 

sig därför som en gestaltning av hur psyket lämnar situationen som en typ av krishantering. Liknel-

sen ger också utrymme för att försöka beskriva den passivitet som våldtäktsoffer ofta kritiseras 

för.61     

2.1.2 Adaption   

Skildringen av våldtäkten i serien framställs med korta, fragmentariska klipp. Samma klipp uppre-

pas under seriens gång men saknar sammanhang tills Jane berättar om våldtäkten och klippen visas 

i sin ursprungliga ordningsföljd. Exempelvis har återkommande sekvenser visat en man som häller 

upp champagne och tar av sig skorna. Även en hotellrumsmiljö, en automatisk rullgardin och Janes 

rödgråtna ansikte visas. Hennes ansikte indikerar förvisso att något inträffat, men utelämnar detal-

jer om vad. Brookey och Coile hävdar att dessa fragmentariska klipp tjänar en dramaturgisk funkt-

ion för att bygga upp spänning i serien.62 Eftersom serien överlag använder sig av flera analepser 

och prolepser kan dessa korta klipp förstås som en dramatisk effekt för att framställa det förflutna 

som mystiskt, men i avsnitt tre placeras fragmenten i sitt ursprungliga sammanhang och fungerar 

där som traumatiska återblickar i relation till Janes berättelse. Följande tabell innefattar dialogen 

 
56 Möller, Söndergaard & Hellström 2017, s. 934. 
57 Moriarty 2015, s. 197. 
58 Möller, Söndergaard & Hellström 2017, s. 934. Symptom 1, 5 och 10.   
59 Moriarty 2015, s. 198. 
60 Ibid. 
61 RFSU, ”Frozen Fright vid sexuella övergrepp”, https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkes-
verksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-vid-sexuella-overgrepp/ (13/11 
2019). 
62 Brookey & Coile 2019, s. 153.  

https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-vid-sexuella-overgrepp/
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-vid-sexuella-overgrepp/
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och den visuella framställningen när Jane berättar om våldtäkten för Madeleine.63 Detta är den mest 

explicita och visuella skildringen av våld i serien, vilket också är motsvarande situation i romanen:  

Tid Scen Dialog  

00:37:11 1. En rullgardin går upp och visar havets vågor som rullar 

bakåt. Närbild: Janes ansikte, hon ligger i en säng och ser 

ledsen och rädd ut. Närbild: ett par kostymskor tillhörande 

en man. Närbild: Janes ansikte. Fotspår på stranden. Janes 

ansikte: i hennes öga syns en reflektion av en gestalt. Stran-

den, kamerablicken följer fotspåren, längre fram syns en 

gestalt som tonas bort. Jane, klädd i blå klänning, springer 

efter och tittar ner på fotspåren som plötsligt försvinner. 

Jane stannar och ser sig oförstående omkring.  

 

00:37:55 2. Nutid: Jane och Madeleine sitter ute på verandan.  Madeleine: Have you ever tried to look him 

up? 

Jane: No, he told me his name was Saxon 

Banks, like Mr Banks, the dad in Mary Pop-

pins. But I googled him afterwards and… 

(skakar på huvudet.). We met in a bar. He 

was funny and sexy and we were both 

pleasantly drunk. We got a hotel room that 

overlooked the ocean. 

00:38:20 3. Jane står framför fönstret i ett hotellrum och tittar ut 

över havet, hon håller i ett champagneglas, ler och vinglar. 

Jane: It was beautiful and romantic. 

00:38:27 4. Nutid: Janes ansikte.  Jane: And then he →  

(pilen indikerar att scenbyte sker samtidigt 

som hon säger ordet ’changed”). 

00:38:34 5. Hotellrummet: Saxon kysser Jane, knuffar henne plöts-

ligt bakåt så att hon landar på sängen. Ljuset är dunkelt 

och Saxons ansikte syns inte.  

Jane: → changed.  

00:38:37 6. Nutid: Madeleines ansikte.  Madeleine: What do you mean changed?  

00:38:40 7. Hotellrummet: Jane ligger på mage i sängen, hon reser 

sig upp och går långsamt in på badrummet och sätter sig 

på toaletten. Kameran filmar en spegel som står i hotell-

rummet, genom spegelreflektionen ser vi Jane i badrum-

met. Jane tittar in i spegeln. (Hon är ensam). Byter synvin-

kel – ser spegeln ifrån Janes håll. Spegelns reflektion visar 

hotellrummet och sängen. Klipp till Jane på toaletten, 

Jane: He became extremely aggressive… It 

was like he was operating some piece of 

machinery or something. It was just so rote. 

Jane: I tried to resist but he was way bigger 

than I was.  

 
63 Jean-Marc Vallée, “Living the Dream”, Big Little Lies, HBO, 2017. 
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tittar fortfarande mot spegeln som visar hotellrummet och 

sängen, hon är rödgråten och sminket rinner.   

00:39:01 8. Samma bildram visas – spegelns reflektion av rummet, 

men nu visar reflektionen Saxons ryggtavla som våldsamt 

förgriper sig på Janes. Närbild: Janes ansikte, håller fortfa-

rande kvar blicken på spegeln.   

Jane: I eventually just stopped resisting be-

cause →  

00:39:04 9. Nutid: Janes ansikte.  Jane: → I was actually afraid that he would 

kill me.  

00:39:06 10. Närbild av Saxons skor. Kameran filmar skakigt och 

stötvis. Skugga och ljus varvas över bilden. 

 

00:39:15 11. Nutid:  Janes ansikte.   

00:39:17 12. Hotellrummet: Janes ansikte, fäster blicken på spegeln. 

Kameran byter håll – ser spegelbilden igen, visar Jane lig-

gandes på sängen, Saxon som kliver av henne, drar ner 

hennes klänning. Tillbaka till Jane som tittar paralyserat 

mot spegeln. Rycker plötsligt till och ser sig omkring. 

 

00:39:25 13. Jane går ut barfota i hotellkorridoren.   Jane: He finished, got up, and said goodbye. 

00:39:29 14. Jane på stranden. Står vid vattnet. Släpper sin sjal och 

skor och börjar gå mot vattnet.   

Jane: (skrattar lågt) And I said bye.  

00:39:37 15. Nutid: Jane och Madeline. Jane: And that was it.  

Återberättandet av våldtäkten pågår i cirka tre minuter och består av flera uppdelade sekvenser från 

hotellrummet, som ofta inte visas i mer än ett par sekunder. Hotellrumsklippen ackompanjeras 

endast av Janes berättelse och Madeleines repliker – inga övriga auditiva inslag. Adaptionen rör sig 

visuellt från den fiktiva nutiden till kvällen på hotellrummet, och behåller ett nutidsperspektiv då 

Jane hela tiden är närvarande och styr berättelsen. Gestaltningen av våldet förmedlas okronologiskt, 

uppbrutet och fragmentariskt. Ett exempel på när våldtäkten inte visas kronologiskt är via scenerna 

fem, sju och åtta. I scen fem skildras Saxons skiftande beteende och han blir plötsligt aggressiv och 

knuffar Jane bakåt. I scen sex återgår betraktaren till nutid för att sedan återvända till scen sju där 

en märkbart medtagen Jane tar sig till badrummet på vingliga ben. Vad som sker emellan att hon 

blir knuffad och går till badrummet utelämnas alltså när scen sex klipps in. I scen sju och åtta ser 

Jane istället sin egen våldtäkt genom en spegelreflektion: kameran filmar spegeln som i sin tur visar 

en reflektion av Jane inne i badrummet, därefter har positionen förflyttats till att befinna sig inne i 

badrummet och kamerablicken är riktad mot samma spegel som nu visar hotellrummet, utifrån 

Janes blick och position. I nästa sekvens visas samma ram, hotellrummet i spegelreflektionen, men 

istället för att rummet är tomt visas nu våldtäkten under en sekund, innan Janes ansikte, vars blick 

är fixerad vid spegeln, visas igen. Klippet som visar våldtäkten sker alltså inte i pågående tid utan 

framställs genom Janes blick och får effekten av att hon betraktar övergreppet på sig själv utifrån; 



 

15 
 

detta ter sig som ett stilistiskt grepp vars syfte är att skildra en dissociation från kroppen, vilket 

också är ett symptom på frystillstånd. Även dialogen förmedlar beskrivningar som kan relateras till 

symptom på en frysreaktion, exempelvis rädsla för sitt liv och att inte göra motstånd.64 Skildringen 

tyder på att betraktaren får se övergreppet utifrån Janes blick, om än symboliskt. På liknande sätt 

ses detta i scen tio då kameran rör sig snabbt fram och tillbaka, och är fixerad på ett par skor på 

golvet. Klippet fungerar som en simulation av Janes blick under våldtäkten. Hutcheon menar att 

kameran kan användas som en subjektiv blick för att skapa en motsvarighet till litteraturens interna 

fokalisering eller första persons-berättande, men nämner också att det kan framstå som klumpigt.65 

Då Hutcheon snarare fokuserar på att dementera myten om att the showing mode inte kan framställa 

en motsvarighet till intern fokalisering, men utan att specificera djupare vilka tekniker som används 

för att göra detta, hänvisar jag Peter Gillgrens teori om den performativa blicken.  

Peter Gillgren, professor i konstvetenskap, menar att blickar i bilder är aktiva agenter: både i det 

estetiska rummet – i bilden, men också de i det reella rummet – hos betraktaren utanför.66 Gillgren 

menar att blickar kan implicera ett visst betraktande, det vill säga fungera performativt.67  I Big Little 

Lies har den performativa blicken en betydande roll för att skapa den intimitet, men också distans, 

som ett första persons-berättande kan utgöra. Janes blick blir performativ i den mening att den dels 

skapar effekten att hon själv betraktar sitt övergrepp, dels motverkar att betraktaren ser en direkt 

representation av våldtäkten. I sin tur motverkar denna framställning också att övergreppet funge-

rar filmiskt voyeuristiskt – det vill säga att betraktaren försätts i ett passivt iakttagande eller att 

våldtäkten sexualiseras.68 Spallacci menar att många filmiska framställningar tenderar att fokusera 

på våldtäkten visuellt, men att det även finns tekniker i dessa framställningar som kan distansera 

publiken från att se övergreppet i helhet, exempelvis genom att enbart visa kroppsdelar. Spallacci 

problematiserar dock dessa tekniker och menar att de också leder till att offret inte ses som män-

niska, utan som objektiva delar.69  I Big Little Lies fall utgörs en visuell distans till övergreppet genom 

att rama in den fysiska skildringen som en del av Janes minne och medvetande, vilket i sin tur också 

skapar psykologisk intimitet.  

Då det verbala våldet, som har en central roll i romanen, utesluts i serien blir framställningen av 

våldtäkten fokuserad till det visuella och vad Jane berättar. Men under seriens gång avslöjas det att 

 
64 Möller, Söndergaard & Hellström 2017, s. 934, symptom 1, 8, 9, 10.  
65 Hutcheon 2013, s. 54. 
66 Peter Gillgren, ”Den performativa blicken”, Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1, Malin Hedlin 
Hayden & Mårten Snickare (red.), Stockholm: Stockholm University Press 2017, e-bok, 
https://doi.org/10.16993/bal.e, (17/1 2020), s. 63–64.  
67 Ibid, s. 67.   
68 Spallacci 2019, s. 6. 
69 Ibid, s. 4–5. 

https://doi.org/10.16993/bal.e
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det förekom verbala kränkningar, liksom att andra detaljer utelämnats ifrån Janes berättande. I 

avsnitt fyra förklarar Jane effekten av att berätta om våldtäkten för Madeleine: “It’s like I had to 

say those stupid words that he said to me out loud to you for them to lose their power. Like keeping 

them a secret helped them retain their power.”70 Utifrån den tidigare utskrivna scenen är de enda 

ord som det framgår att Saxon sa är sitt namn och ”bye”. I avsnitt fem sker ytterligare en händelse 

som indikerar att tittaren inte fått veta i detalj vad som inträffade. Jane är inkallad på ett möte hos 

rektorn som frågar om det finns några möjliga underliggande händelser i Ziggys liv som skulle 

kunna kopplas till eventuell mobbning. Rektorn frågar om hans bakgrund, hemmamiljö och faderns 

frånvaro. I denna situation föreställer sig Jane att hon svarar följande: ”The only thing I know about 

Ziggy’s father is that he’s keen on erotic asphyxiation and raping women.”71 I romanen beskrivs 

strypgreppet, men i serien är det inte inkluderat visuellt, inte heller berättar Jane för Madeleine om 

detta. Strypgreppet och den verbala misshandeln, som har en central roll i romanen verkar ha en, 

om än subtilare, betydelse i serien då det endast nämns kortfattat och utelämnas verbalt och visuellt. 

Publiken utelämnas alltså ifrån delar av hela sanningen vilket skapar en effekt av att det inte är en 

allvetande blick eller kamera som berättar objektivt, utan offret som styr berättelsen. Miller menar 

att offer för sexuellt våld ofta har problematiska förhållningssätt till det egna narrativet:  ”There are 

a huge number of literary examples […] being subjected to sexual assaults and struggling to give 

their trauma a voice and a narrative form that will elicit a fair response.”72  I sin tur kan detta även 

bidra till att problematisera våldtäktsoffers narrativ, i detta fall skammen, oviljan eller begräsning-

arna att sätta ord på det som hänt.  

2.2 Representation av trauma 

2.2.1 Roman  

Situation väcker tanke, tanke väcker trauma  

Ett återkommande berättartekniskt grepp i romanen är externa analepser. I tidigare avsnitt redovi-

sades de i relation till representationen av våldet, men huvudsakligen beskrivs hotellrumsmiljön 

eller händelser från kvällen, exempelvis Saxon som häller upp champagne eller beskrivningar av 

väder eller dofter.73 I och med att berättaren mestadels återger Janes berättelse genom intern foka-

lisering får läsaren dessutom tillgång till tankar och känslor som hon genomgår vid traumatiska 

återblickar. Exempelvis går det att utläsa hur traumatiska minnen uppstår i romanen då dessa åter-

kommande skildras då Jane befinner sig i en situation som väcker en tanke eller känsla, som hon i 

sin tur associerar till våldtäkten. Följande citat beskriver tre traumatiska minnen som uppstår i 

 
70 Jean-Marc Vallée, ”Push Comes to Shove”, Big Little Lies, HBO, 2017, (00:14:53.)  
71 Jean-Marc Vallée, ”Once Bitten”, Big Little Lies, HBO, 2017, (00:26:20). 
72 Miller 2018, s. 227–228.   
73 Moriarty 2015, s. 28, 90.   



 

17 
 

följande situationer: det första citatet uppstår i relation till att Jane och Madeleine pratar om ankla-

gandet av Ziggy vilket leder till att Jane börjar oroa sig för att hennes son ärvt sin faders våldsamhet. 

Det andra citatet är från en episod där Jane befinner sig på en tillställning anordnad av skolan där 

hon känner att hon inte passar in. Det sista är från ett sammanhang då hon för första gången på 

länge känner sig sexuellt upphetsad:  

Your child was a little stranger […] New personality traits could appear overnight. And then there was…Don’t 

think about it. Don’t think about it. The memory fluttered like a trapped moth in her mind. It had been trying so 

hard to escape ever since the little girl had pointed at Ziggy. The pressure on her throat. Terror rising, flooding 

her mind. A scream trapped in her mouth. No, no, no.74   

But Jane still felt that something was not right. It was there in the slight turn of a head, the smiles that didn’t 

reach eyes, the gentle waft of judgement. […] This world […] was in no way connected to the ugliness of that 

warm spring night and the bright light like a staring eye in the ceiling, the pressure on her throat, the whispered 

words worming their way into her brain. Stop thinking about it. Stop thinking about it.75 

It was a revelation that after all this time she could still feel something so basic, so biological, so pleasant. For 

a moment she saw the staring eye in the ceiling and her throat tightened, but then her nostrils twitched with a 

sudden flare of anger. I refuse, she said to the memory. I refuse you today, because, guess what, I have other 

memories of sex.76  

Vad situationerna har gemensamt är att de kan associeras till delar av Janes liv som våldtäkten 

påverkat: Ziggy, självkänsla och självmedvetenhet samt sexualitet. I och med att situationerna och 

tankegången kan associeras till det traumatiska återblickarna bildas kronologi i hur det traumatiska 

minnet uppstår. Ytterligare en gemensam nämnare för de traumatiska återblickarna är det motstånd 

Jane uttrycker mot minnets uppkomst genom att intala sig själv att sluta tänka på dem. Detta 

förhållande beskriver Caruth utifrån en psykoanalytisk förklaringsmodell: ”[T]he patient is, as one 

might say, fixated to his trauma [but] perhaps they are more concerned with not thinking of it.”77 

Då trauma ofta beskrivs som ett oförståeligt fenomen som uppstår utan sammanhang, fungerar 

Janes motvilja mot minnet som en indikation på minnets plötslighet och hennes omedvetna asso-

ciation. Arnold-De Simine förklarar trauma som ett sönderdelande av ”the narratives of our lives”: 

Trauma is generating painful, involuntary “flashbacks,” it is deferred and strikes “afterwards” but is emptied of 

any content, which accounts for seemingly paradoxical symptoms, such as rage and numbness or feeling both 

possessed and empty.78 

 
74 Moriarty 2015, s. 65.  
75 Ibid, s. 159. 
76 Ibid, s. 180.  
77 Caruth 1996, s. 61. 
78 Arnold-De Simine 2018, s. 144.     
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Berättandet är kronologiskt och blir att skildra hur det traumatiska minnet uppstår. Samtidigt indi-

kerar det motstånd Jane uttrycker ett par av de reaktioner Arnold-De Simine redogör för. Exem-

pelvis blir det återkommande minnena och motståndet att visa hur minnena hemsöker henne, vilket 

i sin tur förmedlar en maktlöshet som för henne tillbaka till våldtäkten och utesluter det som sker 

runtomkring henne.   

Skuld och våldtäktsmyter 

Skuld finns representerad i flera passager där Jane återgår till omständigheterna för kvällen och 

menar att hon själv är ansvarig för det som hände. Exempelvis beskrivs Janes egna ansvar när hon 

berättar om övergreppet för Madeleine: ”She was there to have sex with him. […] She did not say 

no. It was certainly not rape. She helped him to take her clothes off.”79 Citatet beskriver hennes 

ansvarskänsla, men också ett förnekande av våldtäkten. Den inställningen blir tongivande för my-

ten om vad är en våldtäkt är. Olle Sjögren, professor emeritus i filmvetenskap, belyser hur sensat-

ionsladdade och exploaterande fiktionsskildringar av våldtäkt reproducerar mytbilder av hur våld-

täkt går till. Exempelvis inkluderar flera fiktionsskildringar våldtäkter som begås av främlingar eller 

gäng vilket blir missvisande i förhållande till hur det ser ut i verkligheten där våldtäkt oftast begås 

av en person som offret har viss anknytning till.80 Likaså finns det mytbildande kring offrets eget 

ansvar, vilket skapar misstroende attityder kring att våldtäkter där offret var berusat, följde med 

frivilligt eller inte gjorde motstånd inte kan benämnas som våldtäkt. Detta är exempel på våldtäkts-

myter, vilket är skadliga, stereotypiska eller falska övertygelser om våldtäkt, våldtäktsoffer eller den 

som begår våldtäkt.81 

Till skillnad från Sjögrens resonemang om farhågorna med att skildra våldtäktsscener som repro-

ducerar våldtäktsmyter är det inte våldtäkten i Big Little Lies som skildrar våldtäktsmyter, utan Janes 

attityd till våldtäkten som baseras på flera våldtäktsmyter. Exempelvis erkänner Jane inte våldtäkten 

som ett brott utan definierar den som en ”dålig upplevelse”. Likaså sätter hon det egna övergreppet 

i relation till att ”riktiga våldtäkter” inträffar i gränder.82 Förnekandet och jämförandet med våld-

täktsmyter i romanen fungerar som en litterär beskrivning av fenomenet unacknowledged rape – en 

efterföljande reaktion där offer förnekar sitt övergrepp, ofta i relation till att offret jämför sin våld-

täkt med en mytbild.83 Skildringen belyser därför hur våldtäktsmyter kan påverka offer som genom-

lider trauma att förneka sexuella övergrepp.  

 
79 Moriarty 2015, s. 196. 
80 Olle Sjögren, Inte riktigt lagom? Om ”extremvåld”, filmcensur och subkultur, Filmförlaget: Uppsala 1993, s. 107. 
81 Zoe D. Peterson & Charlene L. Muehlenhard, “Was It Rape? The function of Women’s Rape Myth Acceptance and 
Definitions of Sex in Labeling Their Own Experiences”, Sex Roles, 51, 2004: 3/4, e-artikel, 
http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1023/B:SERS.0000037758.95376.00, (17/1 2020),  s. 130. 
82 Moriarty 2015, s. 199–200.  
83 Peterson & Muehlenhard 2004, s. 129–130. 

http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1023/B:SERS.0000037758.95376.00
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En invändning är dock att Jane, och andra karaktärer, inte förändrar sin attityd till övergreppet. 

Exempelvis skapas ingen upprättelse i form av att brottet benämns som våldtäkt. I slutet av roma-

nen beskriver berättaren hur Jane hänvisar till våldtäkten som ”a drunken nasty act of infidelity” 

vilket snarare hänvisar till att grymheten i våldtäkten bygger på Perrys otrohet gentemot Celeste.84 

Istället beskrivs det snarare hur Jane genomgår en förändring i form av att hon inser sitt eget värde, 

exempelvis återfår hon sitt självförtroende och sexualitet, och detta relateras i sin tur till en åter-

hämtning från våldtäkten och traumat.85 Inte heller skapar andra karaktärer en motvikt till Jane som 

skulle kunna bidra till en förståelse för våldtäktens innebörd. Istället skildras snarare en ambivalens 

i förhållande till Janes övergrepp, exempelvis i en konversation mellan Madeleine och Celeste: ”If 

he’d actually raped her, I’d want him charged but –’ ’He sort of raped her,’ said Madeleine. ‘It was 

like rape. Or an assault. I don’t know’. […] ‘You can’t send someone to jail for being vile.”86 Ro-

manen lämnar därför flera karaktärer med skeva våldupptäktsuppfattningar utan upplysning.  

Ätstörningar och självbild  

Tidigare i analysen har det framförts att romanen inkluderar verbalt våld i högre utsträckning än 

vad serien gör. Det verbala våldet, som finns utskrivet i detalj, har orsakat fysiska och psykiska 

konsekvenser vilket Jane anmärker: ”It’s sort of interesting when you think about it. […] Why did 

I feel so weirdly violated by those two words? More than anything else that he did to me, it was those 

two words that hurt. Fat. Ugly.”87 Förolämpningarnas makt över henne visar sig också i att hon 

hör Saxons röst återupprepa det han sa den kvällen, exempelvis: ”You’re a very fat, ugly little girl, a 

voice said insistently in her ear with a hot, fetid breath.” eller ”It was Saxon Banks, his breath 

tickling her ear, ’Never had an original thought in your life have you?”88 Kränkningarna närvarar 

psykiskt, men har också orsakat fysiska åkommor. Jane hävdar att hon tidigare var överviktig, men 

att hon efter våldtäkten gick ner i vikt: ”It makes me angry that I lost weight, as if I was doing it 

for him, but I got all weird about food after that. […] I could see myself the way he’d see me: a 

slovenly fat girl eating.”89 Ätstörningarna och det skadade självförtroendet skildras exempelvis ge-

nom att Jane inte kan titta sig själv i spegeln utan att anmärka sitt utseende.90 Likaså skildras en 

fortsatt problematik med att äta: ”She dug her fork into the muffin and took a bite. […] If she 

didn’t watch out she’d get fat again. Her throat closed up on cue and she replaced the fork.”91 En 

annan effekt som beskrivs är Janes konsumerande av tuggummi och nämns vid upprepade 

 
84 Moriarty 2015, s. 451.  
85 Ibid, s. 371, 431, 455.  
86 Ibid, s. 278. 
87 Ibid, s. 201.  
88 Ibid, s. 30, 295.  
89 Ibid, s. 203.  
90 Ibid, s. 202.  
91 Ibid, s. 227.  
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tillfällen.92 Det är först när Jane berättar för Madeleine att det är en av Saxons förolämpningar om 

hennes andedräkt som gör att hon äter tuggummi som kontexten till det ges.93 Det finns dock 

tecken på en komplicerad självbild som inte enbart orsakats utav av våldtäkten. Jane hävdar exem-

pelvis att kvinnans värde baseras på hennes utseende och hur samhället är skönhetsfixerat. Made-

leine anmärker att grunden för Janes ätstörningar lades innan våldtäkten, men att denna var utlö-

sande för problematiken.94  

2.2.2 Adaption  

Tystnad, fragment och repetition 

Arnold-De Simine hävdar att det krävs experimentell estetik för att avbilda trauma, exempelvis 

ellipser, fragment och upprepning.95 En återkommande teknik för att framställa de traumatiska 

återblickarna i serien är just fragment. Dessa består av korta sekvenser, ofta visas de endast i ett 

fåtal sekunder, och föreställer havet, Janes ansikte, Saxons skor, champagnen och en automatisk 

rullgardin.96 Likaså upprepas dessa klipp flera gånger, i olika avsnitt. Ett klipp som fungerar som 

ett fragment och är särskilt återkommande är havet. Serien utspelar sig i kuststaden Monterey och 

vågorna skulle kunna tolkas som gestaltningar av miljön, men oftast befinner sig dessa i kontext 

med andra element och karaktärer som gör att det får en annan betydelse. I avsnitt två ger Made-

leine en generell förklaring till havet som går att anknyta till seriens omfattande tema; hemligheter. 

Madeleine tittar ut på havet när hennes dotter frågar henne vad det är hon tittar på, hon avvisar 

henne först men svarar sedan: ”It’s the big out there. The ocean is powerful. Mostly it’s vast, full 

of life, mystery. Who knows what lies out there beneath the surface? […] It’s the great unknown. 

That is what the ocean is.”97 När havet förekommer i anslutning till Janes traumatiska minnen kan 

det inneha ytterligare en betydelse. I en scen skriker Jane rakt ut, ett kort klipp av en våg visas och 

därefter Janes ansikte, hon blundar.98 Montaget ter sig som en symbol för hur de traumatiska min-

nena tar över Jane, likt en hämningslös och kvävande våg. Kombinationen av vågen och Janes 

reaktion kan relateras till Arnold-De Simines resonemang om ofrivilliga minnen som orsakar ex-

empelvis ilska, tomhet och besatthet.99  

Tystnad är också en återkommande teknik i serien, vilket Arnold-De Simine även nämner som ett 

kännetecknande inslag för framställningen av trauma.100 Vid flertal tillfällen kan bortfall av ljud 

 
92 Moriarty 2015, s. 33, 36, 147.    
93 Ibid, s. 203.  
94 Ibid, s. 201, 203.  
95 Arnold-De Simine 2018, s. 141.  
96 Se exempel i tabellen på s. 13–14.   
97 Jean-Marc Vallée, ”Serious Mothering”, Big Little Lies, HBO, 2017, (00:02:25).   
98 Ibid, (00:38:15). 
99 Arnold-De Simine 2018, s. 144.     
100 Ibid, s. 141. 
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noteras och används för att signalera att Jane upplever ett traumatiskt minne. I avsnitt sex är Jane 

på ett möte med Ziggys lärare när ljudet plötsligt försvinner och hon fokuserar blicken på en punkt 

i taket.101 I avsnitt tre visas en serie klipp på den automatiska rullgardinen, havet som rullar bak-

länges och Jane i havet. I bakgrunden hörs Ziggys röst svagt som ropar på Jane, en bild visas på 

Janes bakhuvud i nutid innan vi återgår till de fragmentariska klippen. Ziggy ropar flera gånger 

innan Jane reagerar, då vänder hon sig istället om och börjar prata om vad de ska äta till middag.102 

Hutcheon skriver följande om vilken effekt bortfallet av ljud kan skapa: ”The separation of the 

sound and image tracks […] can allow a character’s inner state to be communicated to the audience 

while remaining unknown to the other characters on the screen.”103 Klippmontaget och bortfallet 

av ljud indikerar hur traumat tar över och kopplar bort Jane från verkligheten utan att avslöja för 

Ziggy vad som händer, det visar också hur traumat uppstår i vardagliga situationer. Effekten av 

ljudets bortfall och fragmenten utgör tillsammans en visuell och auditiv skildring av ett subjektivt 

upplevande då det avskärmar Jane från vad som händer runtomkring, och likaså betraktaren.     

En voice-over skulle exempelvis kunna förmedla mer exakt vad Jane tänker och känner kring de frag-

ment som blixtrar förbi, och därmed fungera som en förklaring till det visuella.104 Effekten av att 

exkludera en voice-over resulterar i att framställningen primärt fokuserar på hur minnet tar över och 

avskärmar Jane från verkligheten, istället för att i detalj återge känslor och tankar. Detta gör också 

att den visuella framställningen kan verka på egen hand, vilket Arnold-De Simine menar är en 

filmisk fördel, då trauma tros trigga mentala och emotionella bilder hos den som lider av trauma.105       

Hämnd eller hantering?  

I serien ses Jane i flera scener med ett vapen, detta hävdar Mazur tyder på en fixering vid hämnd: 

”Unable to forgive, [Jane] strives to identify the rapist and is ready to kill him.”106 Likaså benämner 

Brookey och Coile Janes agerande som våldsamt och hämndlystet: ”In [the] flashbacks of [Jane] 

pursuing her rapist on the beach, she is shown pointing and firing a gun, making her trip to con-

front Saxon Baker seem a dangerously misguided act of violent revenge.”107  Hämndaspekten som 

Mazur, Brookey och Coile tar upp kan relateras till de scener där Jane i verkligheten agerar eller 

använder sitt vapen. Exempelvis tar Jane med sig sitt vapen, vilket hon hemlighåller för sina vänner, 

och uppsöker en man i tron att det är han som har våldtagit henne.108 Hon övar även prickskytte 

 
101 Jean-Marc Vallée, ”Burning Love”, Big Little Lies, HBO, 2017, (00:09:00). 
102 Big Little Lies, ”Living the Dream”, 2017, (00:01:36).  
103 Hutcheon 2013, s. 59.  
104 Ibid, s. 40.  
105 Arnold-De Simine 2018, s. 147. 
106 Mazur 2018, s. 126. 
107 Brookey & Coile 2019, s. 152. 
108 Big Little Lies, ”Burning Love”, 2017, (00:01:53) och (00:10:25).  
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vilket hennes vänner anknyter till att hon är instabil och vill hämnas.109 Hämndtemat inkluderas i 

serien, men det finns även andra faktorer som påverkar ytterligare tolkningar av vapnets funktion.  

En funktion kan utläsas utifrån vad Jane svarar när Madeleine konfronterar henne för hennes va-

peninnehav: ”It has actually helped me. […] They say just holding one in your hand has psycho-

logical benefits for emotional trauma. […] It inhibits mentalization, so it helps you block yourself 

off from emotions.”110I flera scener där Janes traumatiska minnen framställs inkluderas också ett 

vapen. Exempelvis dyker en figur upp under en löprunda på stigen framför henne. Jane drar då 

upp ett vapen och skjuter honom.111 Vid ett annat tillfälle befinner hon sig inne på rektorns kontor. 

Rektorns röst isoleras från betraktaren, liksom från Jane, vilket markerar att ett traumatiskt minne 

upptar hennes tankar. Isolationen och tystnaden upphör när ett klipp som visar ett vapen som 

avfyras mot en gestalt.112 I relation till vad Jane själv säger om vapnets funktion är en möjlig tolkning 

att vapnet används för att blockera minnen i situationer där hon önskar tränga undan minnet. Det 

finns även scener som indikerar att vapnet fungerar som ett försvar eller skydd. Vid ett tillfälle sitter 

Jane på sin säng när någon plötsligt slår sönder rutorna och klättrar in genom fönstret, hon skyndar 

sig att få fram nycklarna till sin byrå där hon förvarar sitt vapen. Precis när hon avlossat skottet 

rycker hon till och vänder sig om mot dörren där allt i sin ordning.113 Minnet är alltså inte relaterat 

till kvällen då hon blev våldtagen, inte heller gestaltar det att hon söker upp sin våldtäktsman för 

att skjuta honom utan att någon uppsöker henne. Ett annat klipp visar hur Jane förvarar ett vapen 

under sin kudde, vilket indikerar att hon också är rädd för att något liknande ska hända igen.114 

Flera scener och traumatiska minnen är framställda som fantasielement. Ett återkommande sådant 

är när Jane springer på stranden, ibland med ett vapen, ibland utan, jagandes efter en gestalt som 

tonas bort succesivt. I anslutning till detta visas också fotsteg i sanden som plötsligt tar slut vilket 

får Jane att sakta in.115 Detta inslag fungerar som en estetisk effekt och symbol för att framställa 

hur Jane försöker få en förklaring och förståelse för det som hänt, liksom en vilja att utveckla ett 

fullständigt minne då hon inte minns Saxons utseende, däremot lukt och röst.116 Caruth menar att 

traumatiska minnen är återkommande för att offret inte kan utveckla ett fullständigt minne: ”The 

sufferer becomes haunted by an event because she cannot develop a memory, and yet the traumatic 

event is ’engraved’ on her mind.”117 I anslutning till Caruths resonemang kan fotspåren och den 

 
109 Big Little Lies, ”Once Bitten”, 2017, (00:03:38), och “Burning Love” (00:07:15).  
110 Big Little Lies, ”Once Bitten”, 2017, (00:04:26). 
111 Ibid, (00:14:07).  
112 Big Little Lies ”Serious Mothering”, 2017, (00:39:21). 
113 Big Little Lies, ”Living the Dream”, 2017, (00:42:36).  
114 Jean-Marc Vallée, ”Somebody’s Dead”, Big Little Lies, HBO, 2017, (00:45:16), och ”Living the Dream” (00:47:20).   
115 Big Little Lies, ”Living the dream” (00:37:11), och “Push Comes to Shove” (00:09:15) & (00:45:35)  
116 Big Little Lies, ”Push Comes to Shove”, 2017, (00:45:46). 
117 Arnold-De Simine 2018, s. 144. 
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borttonande figuren fungera som en symbol för Janes vilja att försöka förstå och konstruera ett 

minne kring vad som inträffat, samtidigt som det har en repetitiv och plågande funktion. När Jane 

i sista avsnittet känner igen sin våldtäktsman, avspeglas detta också i fantasin och får en annan 

vändning. I ögonblicket hon lyckas placera Perry/Saxon isoleras musiken i bakgrunden, hennes 

blick stelnar till och klippet när Jane jagar Saxon på stranden visas. Till skillnad från tidigare se-

kvenser försvinner inte gestalten utan saktar in och vänder sig om, fullt synlig. Hon slipper jaga 

efter den igenkänning och förklaring hon tidigare sökt, men ställer henne samtidigt inför hur hon 

ska hantera upptäckten. På stranden i fantasin höjer Jane sitt vapen mot Perry, men sänker det lika 

snabbt igen innan vi återgår till den fiktiva nutiden.118 Det finns dock en viss tvetydighet i fram-

ställningen då klippmontaget också inkluderar en kort sekvens där Jane avlossar ett skott mot Perry, 

som därefter följs av klippet då hon sänker vapnet. Möjligen kan detta också symbolisera en ambi-

valens i hennes handlande och idé om hur hon ska hantera traumat. Möjligen vill filmskaparen med 

detta visa hur hon delvis vill hämnas, delvis gå vidare. 

Serien inkluderar våld som skulle kunna tänkas vara hämnd, men som snarare betecknas som själv-

försvar då Perry går till attack, primärt gentemot Celeste. I slutändan är det karaktären Bonnie som 

knuffar honom, inte Jane eller Celeste; kvinnorna som blivit utsatta för hans våld. Ur ett adaptions-

teoretiskt perspektiv kan vapnet, som inte förekommer i romanen, tjäna som en dramaturgisk ef-

fekt för att skapa spänning. Olle Sjögren menar att filmer som innehåller en våldtäkt skapar en 

dramatisk förutsättning för hämnd, något som Spallacci också menar beror på att betraktaren vill 

se offret utföra en uppgift, snarare än att se karaktären utvecklas och försonas med sitt förflutna.119 

Sjögren hänvisar mer till genren rape-revenge som traditionellt bygger på att ett offer utsätts för en 

våldsam, och ofta mycket exploaterad, våldtäkt som offret sedan kanaliserar i primitiv hämnd och 

därmed får tillbaka makt och rättvisa.120 Alison Young, professor i kriminologi, menar att rape-

revenge-genren utvecklas och omdefinieras genom att flera filmer använder sig av en rape-revenge-

struktur, men utesluter flera traditionella inslag. Detta har resulterat i skildringar som ifrågasätter 

förhållandet mellan hämnd och upprättelse för offret.121 I Big Little Lies fall går det att anknyta till 

hur man undersöker och använder hämndtemat, exempelvis inkluderas en hämndaspekt, utan att 

skildra en exploaterande våldtäkt. Likaså begås inte hämnden av Jane eller Celeste, som är utsatta 

för Perrys våld.  

 
118 Jean-Marc Vallée, ”You Get What You Need”, Big Little Lies, HBO, 2017, (00:44:33).  
119 Spallacci 2019, s. 5–6. 
120 Sjögren 1993, s. 108.  
121 Alison Young, The Scene of Violence: Cinema, Crime, Affect, Hoboken: Taylor & Francis 2009, e-bok, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=465606., s. 56.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=465606.
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Självmordstankar   

Caruth menar att en traumatisk kris inte enbart består i av att ha befunnit sig nära döden, utan 

också i själva överlevandet: ”What one returns to in the flashback is not the incomprehensibility of 

one’s near death, but the very incomprehensibility of one’s own survival.” Caruth menar att tillba-

kablickar kan ha funktionen av vara ”re-traumatizing”, vilket kan resultera i självmord, trots att 

offret befinner sig i trygghet.122 En traumatisk effekt som finns i serien men inte i romanen är 

självmordstankar. Självmordstankarna är framställda i avsnittet ”Push Comes to Shove” där två 

separata scener anknyter till varandra.123 Den första scenen består av, som många andra av seriens 

traumagestaltningar, korta fragmentariska klipp. Scenen inkluderar tre tidsplan: kvällen då Jane blev 

våldtagen, en joggingrunda och nutid – Jane ligger i sängen och genomlever minnena.   

Tid Scen  

00:09:10 1. Stranden, en våg rullar in.  

00:09:16 2. Janes ansikte i mörkret, ligger i sängen.  

00:09:18 3. Fotspår på stranden, Jane, klädd i blå klänning, springer efter en borttonad gestalt. 

00:09:27 4. Jane joggar klädd träningskläder på stranden i Monterey.  

00:09:32 5. Janes ansikte i mörkret.  

00:09:35 6. Vybild av en platå vid havet, klippor, Jane syns på långt håll springandes.  

00:09:38 7. Janes ansikte i mörkret.  

00:09:40 8. Vybild, Jane ökar takten. Närmar sig klippavsats.   

00:09:42 9. Janes rygg, ett par meter innan klippavsatsen, hon springer fort. Saktar in precis innan. Tittar ner på 

havet nedanför. Byte av vinkel, kameran filmar ner mot havet, ser Jane stå vid klippavsatsen.  

00:09:51 10. Janes ansikte, stänger ögonen, ser något röra sig i bakgrunden. Hon vänder sig hastigt om, rädd och 

ser Ziggy som går i sömnen.  

Fragmenten bildar dels en av de traumatiska återblickarna då hon jagar Saxon, men aktualiserar 

ytterligare ett tidsplan – en joggingtur då hon springer mot en klippkant. Varför hon springer mot 

klippkanten framgår inte förrän vid avsnittets slut då en fantasi ger joggingturen, liksom Janes fun-

derande över det, en förklaring. Följande scen spelas upp som avsnittets slutscen:  

Tid Scen  

00:46:25 A. Kommer tillbaka från en löprunda, sköljer ansiktet i vatten, musiken från hennes hörlurar hörs vagt, 

Jane sjunger med i texten. Hon torkar sig i ansiktet och tittar sig själv i spegeln.  

00:46:47 B. Samma vybild som tidigare: Jane springandes mot klippkant i hög fart.  

00:46:50 C. Jane går fram och tillbaka i vardagsrummet, ser spänd ut, stänger ögonen/blundar.  

00:46:57 D. Jane springer i hög fart, filmas bakifrån.  

00:46:58 E. Janes ansikte, blundar, tar ett djupt andetag. Går fram och tillbaka. Snubblar till. Börjar gråta. Lutar 

sig framåt med händerna på knäna. Musiken hörs fortfarande vagt. Sätter sig på huk, brister ut i gråt.  

00:47:14 F. Janes rygg, springer mot klippkanten och hoppar rakt ut.  

00:47:15 G. Eftertext. Musiken hörs med full volym. 

Tillsammans skapar dessa scener en representation av självmordstankar: Klipp F, en fantasi där 

Jane hoppar över kanten, relaterar alltså till klipp nio, en extern analeps där hon precis lyckas sakta 

 
122 Caruth 1996, s. 62–64.  
123 Big Little Lies, ”Push Comes to Shove”, 2017.  
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in vid kanten. Vad Jane har i åtanke i klipp nio där hon springer i hög hastighet mot klippkanten 

pekar mot att hon har självmord i åtanke. Liknande klipp där Jane exempelvis stannar till vid en 

klippkant under en löprunda kan associeras till självmordstankar då hon tittar ner över klippkanten 

i ett par sekunder innan hennes telefon ringer och avbryter hennes position.124 Eftersom detta inslag 

inte är repetitivt så blir det inte i lika hög utsträckning associativt till självmord och trauma, så som 

exempelvis havet och Janes jagande efter Saxon associeras till traumats översköljande funktion och 

viljan att återskapa ett minne.   

Som tidigare nämnt fungerar det auditiva och tystnaden som en indikation på traumatiska minnen. 

I avsnittets slutscen blir även det auditiva viktigt. Musiken hörs först enbart genom Janes läckande 

hörlurar vilket skapar en kontrastfull effekt när sista klippet, då Jane hoppar över klippkanten, 

ackompanjeras med samma musik i full kraft. Låten som spelas är ”Bloody Mother Fucking Ass-

hole” med Martha Wainwright och textraden ”You’re a motherfucking asshole” upprepas. 

Hutcheon menar att det auditiva i filmer kan användas för att relatera ett yttre tillstånd till ett inre. 

Inte nog med att textraden blir symbolisk för en ilska och frustration mot våldtäktsmannen så blir 

volymskiftet också betydande.125 Då musiken till en början enbart hörs lågmält ifrån hörlurarna till 

att höras i full kraft när Jane hoppar över kanten utgör en kontrast som får effekten av att betrak-

taren inkluderas i Janes medvetande.   

2.3 Jämförande diskussion  

Gestaltningen av våldtäkt i romanen och serien motsvarar varandra handlingsmässigt – de inklu-

derar samma miljö, en hastig förändring då Saxon blir våldsam, verbalt och fysiskt våld i form av 

strypning, penetration och kränkningar. Båda gestaltar en frysreaktion – romanen genom att likna 

det vid en operationsliknelse som beskriver symptom så som avstängdhet, medan serien framställer 

det genom ett klippmontage och en subjektiv kamerablick som framställer en, om än symbolisk, 

dissosaction mellan kropp och medvetande. En viktig skillnad mellan våldtäktsskildringarna är nar-

rativet. I serien berättar Jane om våldtäkten i övergripande termer och scenerna inkluderar betydligt 

färre detaljer än romanen, så som strypningen och det verbala våldet, vilket vi får reda på har in-

träffat i andra avsnitt. Romanen intar i relation till serien en mer beskrivande och kronologisk 

struktur vilket innebär att läsaren får en helhetsbild av som hände under kvällen då exempelvis 

miljö, detaljbeskrivningar och dialogen mellan Saxon och Jane återges. Frysreaktionen beskrivs med 

en operationsliknelse och i form av ett skifte i återgivande, från att ha återgett yttre skeendet, till 

att enbart beskriva hennes egen reaktion och de verbala förolämpningarna. Janes berättande lämnar 

 
124 Big Little Lies, ”Once Bitten”, 2017, (00:13:31).  
125 Hutcheon 2013, s. 41.  



 

26 
 

dialogformen och får funktionen av att tilltala läsaren då återgivandet av våldtäkten inkluderar flera 

av detaljerna i hennes traumatiska minnen som tidigare beskrivits, men som inte fått en given in-

nebörd och förklaring. Serien upprepar flera av de bilder som tidigare visats och placerar dessa i en 

visuell kontext. I kombination med Janes berättande för Madeleine, framgår det att fragmenten 

fungerar som traumatiska återblickar för Jane. Romanen etablerar tidigt att de externa analepserna 

som förekommer tillhör Jane i form av minnen, medan de externa analepserna i serien riskerar att 

främst fungera som en dramaturgisk effekt fram till avsnitt tre, där de får sin kontext och betydelse 

av att fungera som traumatiska minnen. Jane benämner och förklarar också vilka effekter våldtäkten 

fått för henne genom att exempelvis berätta om ätstörningarna för Madeleine, till skillnad från 

serien där Jane inte förklarar i större utsträckning hur våldtäkten påverkat henne.  

På så sätt skiljer sig adaptation och roman åt då övergreppet gestaltas indirekt som en berättelse 

berättad för en annan person i serien, medan romanens berättare framställer övergreppet genom 

Jane som fokalisator, mer än som en del utav en dialog. Effekten blir att berättandet i serien tillhör 

Jane – det är hon som styr över vad som sägs, vilket också avspeglas i klippens omkastade ordning, 

utelämnandet av detaljer och kameraögat som används ur subjektsposition. Spallacci menar att när 

våldtäktsskildringar inte framställs exploaterande eller grafiskt har dessa möjlighet att bidra med en 

förändrad förståelse för våldtäkt.126 I seriens fall går framställningen att relatera till svårigheterna 

som våldtäktsoffer ställs inför när de ska verbalisera och kommunicera sin våldtäkt. Romanen intar 

istället ett strukturellt berättande som är konstruerat för att ge en större inblick i vad som händer, 

liksom förståelse för Janes känslor och tankar.    

Ytterligare en skillnad mellan roman och serie är det verbala och fysiska våldet, där det verbala står 

i centrum i romanen, medan serien inte inkluderar auditiva inslag utöver Janes berättande. Att det 

auditiva inte inkludera i serien kan bero på tekniska begränsningar, då det är svårt att inkludera 

verbala förolämpningar utan att exempelvis avslöja vem gärningsmannen är. Rösten skulle möjligen 

kännas igen och avslöja att Saxon är samma person som Perry, och därmed uppenbara seriens 

vändning. Men då det verbala våldet, och strypningen, istället når betraktaren på andra vägar än i 

romanen, då hon nämner att det inträffat istället för att skildras visuellt eller auditivt, får det vid en 

jämförelse effekten av att betraktaren exkluderas från delar av helhetsbilden. Detta innebär alltså 

en tolkningsprocess där valet att tysta och exkludera inslag från romanen, som är tekniskt möjliga 

att skildra filmiskt, ägt rum för att förmedla ett trovärdigt narrativ som framställer och avspeglar 

 
126 Spallacci 2019, s. 9. 
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svårigheterna för våldtäktsoffer att verbalisera sitt övergrepp. Framställningen motverkar, tillsam-

mans med Janes subjektiva blick, att ett passivt betraktande impliceras liksom offrets objektifiering.  

Det verbala våldet kan anknytas till de traumatiska effekter det får för Jane i romanen. Kränkning-

arna berör till större del Janes utseende vilket har påverkat henne att utveckla en ätstörning. Att 

ätstörningen inte inkluderas i serien kan bero på att de verbala kränkningarna inte representeras i 

lika hög utsträckning som i romanen. Vidare kan det också bero på att ätstörningarna anknyts till 

en skönhetsfixerad samhällsbild i romanen. En adaptationsprocess innebär ofta en omarbetning 

och förenkling av motiv. Att problematisera och förhålla sig till både sexuellt våld och trauma, 

ätstörningar och kritiken av en skönhetsfixerad samhällsbild riskerar att bli för omfattande.  

I serien finns inga spår av samma typ av självskadebeteende i form av ätstörningar, däremot är 

självmordstankar representerade i serien, vilket de inte är i romanen. Detta visar hur en adaptions-

process inte enbart förhåller sig till att framställa samma historia med olika tekniker utan kan inne-

bära tematiska och innehållsmässiga ställningstaganden där element tillförs eller, (som i fallet med 

ätstörningar), utesluts. Framställningen av självmordstankarna inkluderar flera av de tekniker som 

används för att skildra trauma visuellt och auditivt i serien: den performativa blicken, fragmenta-

riska sekvenser, ljudets skiftande volym och repetition. Det finns också ett mönster av att använda 

sekvenser som kombinerar verklighet och fantasi i serien. Självmordet representeras genom att 

använda en sekvens från verkligheten där Jane springer mot ett stup men lyckas sakta in i sista 

stund, för att sedan modifieras och istället skildra hur hon hoppar över kanten. Dessa klipp är 

återkommande och utgör en teknik som inkluderar betraktaren kognitivt i Janes medvetande och 

föreställningar. Tekniken ter sig därför som en visuell motsvarighet till romanens interna fokali-

seringen, men samspelar också med exempelvis bortfallet av ljud för att markera att verkligheten 

och omvärlden försvinner. Ytterligare exempel på detta är när Jane ser våldtäkten i spegeln eller 

när hon, i den fiktiva verkligheten, går på stranden efter våldtäkten, vilket blir ett återkommande 

minne i form av att hon jagar en borttonad figur på stranden för att symbolisera hennes vilja att 

återskapa ett minne.  

I romanen fungerar traumat situationsbundet då det uppstår i anslutning till områden i Janes liv 

som påverkats av våldtäkten. Att minnena uppstår plötsligt för Jane indikeras av att hon försöker 

skjuta ifrån sig dessa och gör motstånd, men situationen liksom minnets uppståndelse har krono-

logi och sammanhang. Detta skulle kunna förklaras av att romanen överlag är konventionellt be-

rättad, i kontrast till serien där minnena uppstår lösryckta. Detta skulle också kunna förklaras av att 

det visuella mediets förmåga att skapa en plötslighet, att inte beskriva en övergång till exempelvis 

traumatiskt minne, utan att enbart visa minnet. Detta blir särskilt gångbart att göra visuellt då det 
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handlar om trauma, som karaktäriseras av glapp, fragment och oförståelse, men kan exempelvis bli 

svårare när andra känslomässiga eller kognitiva funktioner ska beskrivas eller skildras, exempelvis 

skuld – som utgör en viktig roll för den traumatiska framställningen i romanen, men som inte 

inkluderas i serien.    

I romanen går det att utläsa flera våldtäktsmyter i relation till de passager där det beskrivs hur Jane 

skuldbelägger sig själv. Den återgivna synen på vad en våldtäkt innebär motsvarar flera myter och 

kan ses som en anledning till det egna ansvaret hon känner då hon relaterar och baserar sitt skuld-

beläggande på myter. Romanen problematiserar hur våldtäktsmyter kan påverka våldtäktsoffers 

inställning till det egna övergreppet och visar hur det kan resultera i förnekelse och skuldbeläg-

gande. Samtidigt lämnas attityden oförändrad och utan någon slags motbild eller upprättelse, vilket 

kan riskera att karaktärerna bekräftar våldtäktsmyternas legitimitet. I serien presenteras en annan 

skildring av Jane då hon utåt inte tenderar att uttrycka ansvarstagande eller skuld. Ett exempel på 

detta är när Madeleine pratar om sitt sexliv men fort avbryter sig själv, varpå Jane undrar varför 

hon inte vill prata om det. När Madeleine inte kan svara på frågan fortsätter Jane: ”Because I was 

raped? Madeleine svarar att hon försöker tänka sig för och lägger till följande: ”I certainly don’t 

judge you”, varpå Jane snabbt svarar: ”I know.”127 Baserat på Janes yttre får vi alltså anta att Jane 

inte skuldbelägger sig själv eller misstror våldtäkten. Detta utgör en ambivalent representation av 

Jane då de traumatiska minnena som förekommer i serien visar hur hon är uppenbart medtagen 

och påverkad av det som hänt, samtidigt som hennes fasad utåt visar något annat. Att skildra exakta 

känslodefinitioner i visuellt format, så som skuld eller skam, kan antas vara en teknisk utmaning. 

Till skillnad från den litterära formen där grundkänslor så som ledsen kan modifieras och fördjupas. 

I serien är de traumatiska återblickarna en viktig kontrast till hennes agerande utåt och indikerar att 

hennes hållning till våldtäkten inte är problemfri, vilket kan anknytas till Caruths resonemang om 

hur traumatiska återblickar fungerar som ”bevis” för en utlösande händelse. Traumat indikerar att 

hennes agerande utåt kan vara en fasad.128 En annan anledning till att utesluta skam eller myten om 

våldtäkt kan vara ett aktivt val för att förenkla motiv i serien. Det kan också relateras till diskuss-

ionen om attityder och förödande diskurser om våldtäkt och hur fiktion ska förhålla sig till gestal-

tandet av våldtäkt och trauma för att förändra dessa. En anledning till att utesluta skam och våld-

täktsmyter skulle därför kunna baseras på att man inte vill reproducera dessa myter – oavsett om 

romanen också belyser vilka konsekvenser myterna får för våldtäktsoffer.  

I serien återkommer ett vapen i flera sammanhang. Detta utgör ytterligare en skillnad då vapnet 

inte inkluderas i romanen. I serien har vapnet flera funktioner: hämndlystnad, försvar och mental 

 
127 Big Little Lies, ”Once Bitten”, 2017, (00:14:27).  
128 Spallacci 2019, s. 3–4. 
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blockering. Hämndaspekten fungerar som drivande i seriens dramaturgi, men resulterar också i 

antiklimax då det inte är Jane som attackerar Saxon/Perry. Detta fungerar som en nytolkning av 

rape-revenge-genren då det inte krävs att Jane hämnas för att ordningen ska återställas. Vapnet får 

också funktionen av en mental blockering av traumatiska minnen, vilket fungerar som en visuell 

motsvarighet till romanen där Jane försöker skjuta bort minnet och upprepar exempelvis ”Stop 

thinking about it”. Till sist fungerar även vapnet som ett skydd för att återfå trygghet, exempelvis i 

det egna hemmet då serien inkluderar fantasier där Jane föreställer sig att någon bryter sig in. 

De många funktionerna innebär en viss ambivalens i det visuella formatet, men vapnets funktioner 

kan också fungera som en medveten ambivalens för att förmedla splittrade känslor inför den egna 

hanteringen av traumat. Exempelvis möjliggör slutscenen en sådan tolkning där Jane, som åter-

kommande gånger jagat en gestalt i sin fantasi, sänker vapnet när hon till sist ser hans ansikte. 

Hämnden som tidigare inneburit ett sätt att återfå kontrollen, blir inte det. I romanen framställs 

inget hämndmotiv, men i scenen då Jane känner igen Perry och identifierar honom som våldtäkts-

mannen uttrycks en ambivalens som skulle kunna motsvara det serien ämnar skildra: ”What did 

she want? Revenge? Recognition? To show him she was skinny? To hit him, to hurt him, to report 

him? To say all the things she should have said instead of her bovine ‘bye’.”129 I en jämförelse med 

romanen kan alltså andra funktioner synliggöras ytterligare, men hämnd fungerar möjligen tydligast 

anknutet till vapnet, medan de andra funktionerna i högre utsträckning kräver tolkning och jämfö-

relse. Här skulle en motsvarighet till romanens känslomässiga inblick kunna förmedlas genom en 

voice-over för att förklara ambivalensen och ge kontext och förklaring till det som visas. Å andra 

sidan skulle den detaljerade inblick som romanen förmedlar kunna eliminera flera inslag som är 

viktiga för den traumatiska framställningen i serien: traumats slumpmässiga, fragmentariska och 

uppbrutna karaktär, liksom problematiserande av våldtäktsoffers ovilja och begräsningar i att sätta 

ord på det egna övergreppet.  

3. Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur trauma och sexuellt våld gestaltas och överförs i 

romanen och serien Big Little Lies, för att vidare kunna diskutera hur respektive medium förmedlar 

effekt och betydelse. Detta har resulterat i en studie som dels omfattar analys av representationen 

av karaktären Janes våldtäkt och traumatiska symptom, dels filmiska och litterära tekniker för att 

framställa dessa.  

 
129 Moriarty 2015, s. 425. 
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Romanen omfattar en tematisk komplexitet som beskriver den känslomässiga innebörden av Janes 

trauma. Strukturen och återgivandet för traumat såväl som våldtäkten, är kronologisk och detalje-

rad och skapar därmed en överblick till hur våldtäkten inträffade, liksom vilka känslor, tankar och 

traumatiska konsekvenser det lämnar Jane med. Jämförelsen har synliggjort hur serien förhåller sig 

till romanens framställning av våldtäkten, men omtolkar flera inslag för att problematisera svårig-

heterna för våldtäktsoffer att förhålla sig till och tala om våldtäkt. Samtidigt undviker adaptionen 

att explicit skildra verbala kränkningar och sexuellt våld vilket i sin tur leder till att offret inte ob-

jektifieras, utan istället låter Janes berättande styra vad som visas.  

Undersökningen visar att adaptionen Big Little Lies avbildar traumat som traumateoretiker så som 

Cathy Caruth föreställer sig traumats form, då den skildrar den upplevda verkligheten. Seriens över-

blickande och detaljutelämnande berättarstil, de fragmentariska sekvenserna, symboliken, fantasi-

elementen och det subjektiva kameraögat utgör en kognitiv representation och psykologisk intimi-

tet som fungerar som en visuell motsvarighet till romanens interna fokalisering. Stundtals är fram-

ställningen formmässigt ambivalent då symboliken förmedlar flera betydelser. I jämförelse med 

romanen går det att dra vissa paralleller som kan förklara ambivalensen. Exempelvis gör jämförel-

sen det tydligare att vapnet har en dubbel funktion, dels som dramaturgisk drivkraft, dels som 

symbol för hur Jane hanterar traumat. I sin tur visar det hur adaptionen både förhåller sig till för-

lagan och inkluderar nya motiv. Framställningen av trauma framhålls stundtals som tvetydig. Ex-

empelvis motstridigheterna i Janes skuldbefriade, yttre, agerande i kontrast till hennes plågade inre. 

Romanens framställer tydliga skuldkänslor, men dessa blir också anknutna till oupplösta attityder 

till våldtäktsmyter, vilket riskerar att dessa reproduceras. Exkluderandet av skam kan alltså både 

bero på adaptionsteoretiska svårigheter i att fördjupa dessa känslor, men också på ett aktivt ställ-

ningstagande för att inte reproducera eller förknippa framställningen med våldtäktsmyter. 

Det ter sig som att romanen och serien kompletterar varandra, dels ur ett adaptionsteoretiskt per-

spektiv där jämförelsen synliggör respektive mediums teknik för att framställa våldtäkt och trauma. 

Dels i relation till den traumateoretiska diskusen då det framstår som att vissa element av trauma 

fungerar tydligare visuellt, andra litterärt. Vad romanen kan förmedla i form av känslomässig insikt, 

skulle i serien kunna förmedlas i form av voice-over, men skulle samtidigt eliminera flera inslag som 

är viktiga för den traumatiska formen: traumats slumpmässiga, fragmentariska och uppbrutna ka-

raktär, liksom problematiserande av sexuella offers ovilja och begränsningar i att sätta ord på det 

egna övergreppet. Adaptionsperspektivet har visat sig särskilt gångbart för analysen av sexuellt våld 

och trauma då den belyser både litterära och filmiska möjligheter och begränsningar i hur trauma 

och sexuellt våld framställs. Således kan adaptionsteoretiska studier troligtvis vara ett viktigt verktyg 

för att vidare undersöka våldets och traumats språk och uttryck. 



 

31 
 

Käll- och litteraturförteckning  

Arnold-De Simine, Silke, ”Trauma and Memory”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cam-

bridge: Cambridge University Press 2018, e-bok, https://doi-

org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155, (17/1 2020), s. 140–152. 

Bentley, Jean, ”Big Little Lies Diverts From Book to Explore New Trauma in Season 2 Premiere”, 

The Hollywood Reporter, 9/6 2019, https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/big-little-lies-

premiere-season-2-explore-new-trauma-1216574 (4/11 2019). 

Brookey, Robert Alan, Coile, Spencer, “Pretty, Big Violence in Big Little Lies” Race/Gen-

der/Class/Media: Considering Diversity Across Audiences, Content, and Producers, Rebecca Ann Lind (red.), 

4:e uppl., New York: Routledge 2019, s. 150–154. 

Caruth, Cathy, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, Baltimore: John Hopkins Univer-

sity Press 1996.   

Gillgren, Peter, ”Den performativa blicken”, Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1, 

Malin Hedlin Hayden & Mårten Snickare (red.), Stockholm: Stockholm University Press 2017, e-

bok, https://doi.org/10.16993/bal.e, (17/1 2020), s. 62–79.  

Gould, Marty, ”Teaching Adaption”, The Oxford Handbook of Adaptation Studies, Thomas M. Leitch 

(red.), New York: Oxford University Press 2017, s. 625–643.  

Greve, Jacob, ”Remediering”, Litteratur: introduktion till teori och analys, Lasse Horne Kjældgaard 

(red.), 1. uppl., Lund: Studentlitteratur 2015, s. 355–366. 

Hellström, Lotti, Möller, Anna, Söndergaard, Hans Peter, “Tonic immobility during sexual assault 

– a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression.” Acta Obste-

tricia et Gynecologica Scandinavia, 96, 2017:8, e-artikel, https://doi.org/10.1111/aogs.13174, (17/1 

2020), s. 932–938. 

Hutcheon, Linda, O’Flynn, Siobhan, A Theory of Adaptation, 2:a uppl., New York: Routledge 2013. 

Imdb, Big Little Lies: Awards, https://www.imdb.com/title/tt3920596/awards. 

Kurtz, J. Roger, “Introduction”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cambridge: Cambridge 

University Press 2018, e-bok, https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155, (17/1 

2020), s. 1–17. 

 

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/big-little-lies-premiere-season-2-explore-new-trauma-1216574
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/big-little-lies-premiere-season-2-explore-new-trauma-1216574
https://doi.org/10.16993/bal.e
https://doi.org/10.1111/aogs.13174
https://www.imdb.com/title/tt3920596/awards
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155


 

32 
 

Maslin, Janet, “How Was School? Deadly”, The New York Times, 24/7 2017, https://www.ny-

times.com/2014/07/25/books/in-big-little-lies-liane-moriarty-finds-new-complications.html 

(1/11 2019).  

Mazur, Zbigniew, ”Regeneration Through Violence? The American Family in Ray Donovan and Big 

Little Lies”, Annales Universitas Mariae Curie-Sklodwodska, sectio FF – Philolagie, 36, 2018:2, e-artikel, 

https://journals.umcs.pl/ff/article/view/8044, (17/1 2020), s. 121–129. 

Miller, Emma V., “Trauma and Sexual Violence”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cam-

bridge: Cambridge University Press 2018, e-bok, https://doi-

org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155, (17/1 2020),  s. 226–238.    

Moriarty, Liane, Big Little Lies, London: Penguin Books 2015. 

Peterson, Zoe D,  Muehlenhard, Charlene L., “Was It Rape? The function of Women’s Rape Myth 

Acceptance and Definitions of Sex in Labeling Their Own Experiences”, Sex Roles, 51, 2004: 3/4, 

e-artikel, http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1023/B:SERS.0000037758.95376.00, (17/1 2020), 

s. 129–144.   

Pettersson, Torsten, “Inledning: Vad är våld? Hur får våld skildras?”, Jag gör med dig vad jag vill: 

Perspektiv på våld och våldsskildringar, Torsten Pettersson (red.), Göteborg: Makadam förlag 2019, s. 

11–32.  

RFSU, ”Frozen Fright vid sexuella övergrepp”, https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-peda-

goger-och-yrkesverksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-

vid-sexuella-overgrepp/. 

Richard, David Evan, “People in Glass Houses: Big Little Lies on the Small Screen”, Adaptation, 

11, 2018:3, e-artikel, https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1093/adaptation/apy007 (17/1 2020), s. 

285–289.  

Spallacci, Amanda, “Representing Rape Trauma in Film: Moving Beyond the Event”, Arts, 8 

2019:1, e-artikel, https://www.mdpi.com/2076-0752/8/1/8, (17/1 2020), s. 1–11. 

The New York Times, The New York Times Best Sellers: “Combined Print & E-Book Fiction”, 2/11 

2014, https://www.nytimes.com/books/best-sellers/2014/11/02/combined-print-and-e-book-

fiction/.  

https://www.nytimes.com/2014/07/25/books/in-big-little-lies-liane-moriarty-finds-new-complications.html
https://www.nytimes.com/2014/07/25/books/in-big-little-lies-liane-moriarty-finds-new-complications.html
https://journals.umcs.pl/ff/article/view/8044
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155
http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1023/B:SERS.0000037758.95376.00
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-vid-sexuella-overgrepp/
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-vid-sexuella-overgrepp/
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-vid-sexuella-overgrepp/
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1093/adaptation/apy007
https://www.mdpi.com/2076-0752/8/1/8
https://www.nytimes.com/books/best-sellers/2014/11/02/combined-print-and-e-book-fiction/
https://www.nytimes.com/books/best-sellers/2014/11/02/combined-print-and-e-book-fiction/


 

33 
 

Tolentino, Jia, “The Cathartic Finale of ‘Big Little Lies’, The New Yorker, 2/4 2017, 

https://www.newyorker.com/culture/jia-tolentino/the-cathartic-finale-of-big-little-lies# (27/10 

2019). 

Vallée, Jean-Marc, ”Somebody’s Dead”, Big Little Lies, säsong 1, avsnitt 1, HBO, 2017. 

Vallée, Jean-Marc, ”Serious Mothering”, Big Little Lies, säsong 1, avsnitt 2, HBO, 2017. 

Vallée, Jean-Marc, “Living the Dream”, Big Little Lies, säsong 1, avsnitt 3, HBO, 2017.  

Vallée, Jean-Marc, ”Push Comes to Shove”, Big Little Lies, säsong 1, avsnitt 4, HBO, 2017.  

Vallée, Jean-Marc, ”Once Bitten”, Big Little Lies, HBO, säsong 1, avsnitt 5, 2017. 

Vallée, Jean-Marc, ”Burning Love”, Big Little Lies, säsong 1, avsnitt 6, HBO, 2017. 

Vallée, Jean-Marc, ”You Get What You Need”, Big Little Lies, säsong 1, avsnitt 7, HBO, 2017. 

Young, Alison, The Scene of Violence: Cinema, Crime, Affect, Hoboken: Taylor & Francis 2009, e-bok, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=465606.. 

https://www.newyorker.com/culture/jia-tolentino/the-cathartic-finale-of-big-little-lies
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=465606.

