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Abstrakt 

Uppsatsens titel: Det mest värdelösa någon kan råka ut för – en narratologisk studie av en 

våldtäktsskildring i Fredrik Backmans roman Björnstad 

Författare: Eline Ekström 

Ämne: Litteraturvetenskap 

 

I denna uppsats studeras berättartekniken kring ett sexuellt övergrepp och dess konsekvenser i 

Fredrik Backmans roman Björnstad (2016). Syftet är att undersöka hur Backmans berättare 

med skiftande fokalisering utmanar de tidigare traditionerna av en litterär skildring av en 

våldtäkt, samt bidrar till en mer omfattande framställning av brottet. Frågeställningarna är 

anpassade till en narratologisk studie med ett traumateoretiskt perspektiv. Berättelsen placeras 

i den rådande våldtäktsdiskursen som diskuterar fenomen som skuldbeläggning och 

tystnadskultur. 

 

Genom närläsning av passager har analysen använt sig av narratologins begreppsmodell för att 

förklara hur våldtäkten samt dess efterdyningar skildras ur ett traumateoretiskt perspektiv. 

Sammanfattningsvis visar studien på att Backmans berättarteknik skiljer sig från de traditionella 

formerna av traumaskildringar i litteraturen. De estetiska verktyg som förespråkas inom 

forskningsområdet finns att se i berättelsens olika narrativ, samt synliggörandet av de orättvisa 

förutsättningarna som råder inom våldtäktsdiskursen idag.  

 

Nyckelord: Fredrik Backman, Björnstad, narratologi, trauma, våld, våldtäkt, sexuellt våld.  
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Inledning 

Sexuellt våld har skildrats i den västerländska litteraturen sedan årtusenden tillbaka. Trots alla 

olika historier om övergrepp är det fortfarande en väldigt svår sak att gestalta i ord. Rättare sagt; 

det är svårt att rättvist eller sanningsenligt med ord skildra sådan brutalitet. I de dagliga 

rapporterna från medier om brott och kriminalitet ligger fokus på att skildra våldet i sig, men 

fiktiva berättelser kan inkludera fler aspekter på våldet och traumat. Litteraturen ger läsaren en 

unik psykologisk inblick till människans våldsamhet, både hos förövaren såväl som hos offret, 

vilket i bästa fall bidrar till en större förståelse för våldets konsekvenser.1 Samtidigt har fiktiva 

skildringar av sexuellt våld och trauma kritiserats för att förmildrat, förskönat eller på annat vis 

omskrivit brottet. Det finns en tradition i litteraturen att undvika konkreta termer för att beskriva 

våldshandlingen, på samma sätt som det i verkligheten är svårt för både offer eller andra som 

berörs att tala om det. Därutöver har litteraturens skäl legat i allt från att det ansetts vara 

opassande att skildra sådan brutalitet till komplexiteten i fråga.2 Huruvida det är möjligt att med 

beskrivande språk avspegla ett sådant trauma fiktivt med underhållande funktion utan att 

förmedla våldtäktsmyter är omdiskuterat. 

 

Fredrik Backman släppte 2016 sin roman Björnstad som skildrar en våldtäkt utifrån ett flertal 

karaktärers perspektiv. I denna uppsats vill jag undersöka hur Backmans roman utmanar de 

tidigare traditionerna i skildringen av sexuellt våld i litteraturen. Backman är en svensk 

författare och hans romaner har fått stort genomslag både i Sverige samt internationellt. 3 

Björnstad är den första av tre romaner i bokserien om den lilla staden i den stora skogen med 

en gemensam passion för hockey. I första boken skildras en våldtäkt som kommer starta en 

serie händelser vilka utlöper genom uppföljarna. Romanen har beskrivits som Backmans 

allvarligaste berättelse; en berättelse om kärlek, manlighet, identitet och om en hockeyhjälte 

som tar sig våldsamma friheter och ändå kommer undan.4 Genom att lyfta flera olika karaktärer 

som berörs av ett övergrepp ger Backman läsaren en unik ingång till hur omfattande 

konsekvenserna av övergreppet kan bli.  Romanen fokuserar på förödelsen efter våldtäkten 

utifrån en allvetande berättare som skildrar hur ett helt samhälle hanterar händelsen. 

 
1 Torsten Pettersson, ”Förord”, Jag gör med dig vad jag vill – perspektiv på våld och våldsskildringar, Makadam 

förlag: Göteborg 2019, s. 9–10. 
2 Sigrid Schottenius Cullhed, ”Tystade kvinnor – våldtäkt i grekisk och romersk litteratur”, Jag gör med dig vad 

jag vill – perspektiv på våld och våldsskildringar, Torsten Pettersson (red.) Makadam förlag: Göteborg 2019, s. 

83–100. 
3 Bokförlaget Forum, ”Fredrik Backman”,  https://www.forum.se/forfattare/36315/fredrik-backman/ (17-12-

2021). 
4 Björnstad, bokomslaget, Månpocket 2016. 

https://www.forum.se/forfattare/36315/fredrik-backman/
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Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett berättarperspektiv med skiftande fokalisering kan ge 

en bredare skildring av ett sexuellt övergrepp och dess efterdyningar. 

 

Frågeställningarna är följande: 

• På vilka sätt är de olika narrativen i Backmans roman uppbyggda? 

• Hur bidrar de olika karaktärernas perspektiv till skildringen av våldtäkten? 

 

Material och metod 

Studien är en textanalys av Backmans roman Björnstad (2016) med fokus på berättartekniken. 

Analysen består av en närläsning av passager ur Backmans första roman i serien om Björnstad, 

och utifrån narratologins teoribildning skapa en förståelse för berättarteknikens roll i 

skildrandet av en våldtäkt och dess konsekvenser för de inblandade. Då uppsatsens syfte är att 

studera våldtäktsskildringen har urvalet av framträdande karaktärer i analysen begränsats till 

fyra av de som berörs av och närmast skildrar övergreppet. Dessa karaktärer är förövaren Kevin, 

offret Maya och deras vänner Benji och Amat.  

 

Bakgrund 

Att skildra en personlig upplevelse, ett trauma eller liknande är något författare försökt göra i 

litteraturen på olika vis. Det är svårt att beskriva något fruktansvärt så sanningsenligt som 

möjligt. Våld i litteraturen kan fungera som fängslande intriger i deckarromaner, eller brutala 

skräckberättelser, och denna våldskonsumtion som främst syns i västvärlden tyder på en 

fascination till våldet.5 Diskussionen om våldskonsumtionen utvecklas sällan längre än att 

förespråka föreställningen om att ungdomar bör hållas undan våldsamma filmer eller datorspel, 

men problemet är rimligen inte så okomplicerat. Genom att studera våldet i våra fiktiva 

skildringar kan vi få en större självkännedom samt ökad förståelse för våldets konsekvenser.6   

 

Utöver traditionen om omskrivningen av sexuellt våld i litteraturen, har många historier gett 

övergrepp en meningsfullhet genom sin essentiella roll för händelseutvecklingen. Det syns i 

historien om Zeus och Europa, Kreousa i Euripides tragedi Ion eller när Hades förgriper sig på 

 
5 Pettersson 2019, s. 9–10. 
6 Ibid 2019, s. 10.  
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Persefone.7 Övergreppen leder till att en process påbörjas och får en större innebörd än att 

endast vara ett övergrepp. På så sätt skildras våldtäkten i föreställningen om att det inte bara är 

något fruktansvärt – det kan också vara något magiskt och betydelsefullt. Detta är också en 

modern skildring av brottet. I en artikel på DNs kultursida har litteraturvetaren Elin Cullhed 

kritiserat hur flertal svenska verk skildrar en våldtäktshistoria med den typen av innebörd. Hon 

hävdar att en våldtäkt nog är det mest värdelösa en person kan utsättas för, men att i myter och 

litteratur har det skildrats som en nästan magisk upplevelse. Cullhed framför sin kritik mot 

litteraturens tradition att skildra en våldtäkt i den föreställningen att det inte bara är ett 

fruktansvärt brott mot någons integritet. I artikeln tar hon upp skönlitterära exempel när 

övergrepp får en större mening. Exempelvis har det fungerat som en religiös vändpunkt, något 

som lagat en trasig familj då resultatet av en våldtäkt lett dem till familjeterapi, ett flertal unga 

tjejer som efter en våldtäkt plötsligt ”blir” någon och hur en våldtäkt får en trettonårig flicka 

utan självförtroende att känna sig åtråvärd.8 Däremot händer något som är gemensamt för dessa 

historier; när övergreppet har skett, är ”våldtagen” allt personen är. Våldtäkten innebär en ny 

identitet, oberoende om det är en lögnare, slampa eller offer. Samtidigt finns det inte heller 

någon annan trasig identitet som resulterar i så mycket aktivitet från politiska och sociala 

debatter än den våldtagnas. Cullhed kritiserar hur litteraturen bidrar till att flickor uppfostras 

som potentiella våldtäktsoffer som tidigt behöver skydda sin kropps värdefullhet, och att den är 

till för ”en hel samhällsapparat att slå vakt om: poliser, föräldrar, skolor, politiker, debatter och 

teorier”.9 Med bakgrund av dessa tidigare traditioner i skildringen av sexuellt våld i litteraturen, 

vill jag i min uppsats undersöka hur Backmans narrativ skildrar våldtäkten i sin roman 

Björnstad (2016).  

 

Forskningsläge 

Denna studie kommer fokusera på hur just våldtäkten i Backmans roman Björnstad skildras, 

med fokus på narrativets betydelse. Romanen är en relativt ny bok, så det finns inte mycket 

forskning att hitta om den. Trauma är däremot ett stort forskningsområde inom 

litteraturvetenskapen och sexuellt våld har studerats på ett brett spektrum. Sexuellt trauma har 

därutöver studerats utifrån narratologins begreppsmodell. Som ovan nämnt, har övergrepp i 

litterära verk ofta mer än sällan skildrats i dolda termer. Detta finns att se så tidigt som i de 

antika mytologierna. Sigrid Schottenius Cullhed skriver i ”Tystade kvinnor – våldtäkt i grekisk 

 
7 Schottenius Cullhed 2019, s.86–99. 
8 Elin Cullhed, ”Våldtäkt i litteraturen”, Dagens Nyheter 15-03-2014 (04-11-2021). 
9 Cullhed 2014. 
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och romersk litteratur” bland annat om de kända historierna Ion och Den homeriska hymnen till 

Demeter, där våldtäkterna berättas utifrån retoriska verktyg så som metonymier, liknelser och 

metaforer.10 Genom att inte uttryckligen beskriva övergreppet i berättelserna, förmildras akten 

och våldet nedtonas i och med ordfigurerna. Amanda Spallaccis skriver i ”Representing Rape 

Trauma in Film: Moving Beyond the Event” hur offer avhumaniseras, genom att gestaltandet 

fokuserar på kvinnors kroppsdelar medan deras ansikten hålls till stor del dolda.11 Detta bidrar 

till nedtonandet av brottet och även distanserar offret från övergreppet. Spallacci menar att 

istället för att fokusera på att skildra en våldtäkt grafiskt (fiktionellt) kan skildringen av dess 

konsekvenser bidra till en större förståelse för övergreppens våldsamma innebörd. 12  I 

Backmans roman är det främst efterdyningarna av våldtäkten som handlingen cirkulerar kring, 

vilket Spallacci menar är fördelaktigt för en större förståelse för brottets innebörd. 

 

I antologin Rape Narratives in Motion (2019) undersöks bland annat hur narrativen i 

våldtäktsfall under 2000- och 2010-talet konstrueras i olika medier och rättegångar i samband 

med vittnesmål. Antologin har redigerats av Ulrika Andersson, Monika Edgren, Lena Karlsson 

och Gabrielle Nilsson, och är en samling av studier om våldtäktsoffers narrativ i relation till 

trovärdighet. Tanya Serisier skriver i sin artikel ”A New Age of Beliving Women? Judging 

Rape Narratives Online” hur offer ignoreras eller misstros beroende på samhället och 

rättsväsendets uppfattningar av offret.13 Faktorer som socioekonomisk ställning, alkohol- och 

drogvanor, yrkesliv eller familjeförhållanden är exempel på hur karaktäriseringen av offret 

bildas. Serisier visar i sin text hur offer tydligt delas in som ”bra” och ”dålig” vid 

våldtäktsdomar. Ett bra offer är offer som inte kan beskyllas för att ha någon skuld i våldtäkten, 

beter sig korrekt och gjort det som förväntas efter övergreppet. Det vill säga genast sökt hjälp, 

varit samlad men lagom upprörd men framför allt vara säker på sin berättelse.14 Ett dåligt offer 

kan emellertid anklagas för att exempelvis tagit för lång tid på sig att anmäla eller ha bidragit 

till det som drabbade henne, och kan beskyllas för att ha blivit utsatt för övergreppet. Serisier 

skriver att de händelseförlopp som inte följer villkoren för ”en riktig våldtäkt” lättare betvivlas 

 
10 Schottenius Cullhed 2019, s 83. 
11 Amanda Spallacci, ”Representing Rape Trauma in Film: Moving Beyond the Event”, Arts, 8 2019, s. 1–11, e-

artikel, https://www.mdpi.com/2076-0752/8/1/8, (11-11-2021). 
12 Spallacci 2019, s. 7–9. 
13 Tanya Serisier, ”A New Age of Believing Women? Judging Rape Narratives Online”.  Rape Narratives in 

Motion, Ulrika Andersson, Monika Edgren, Lena Karlsson & Gabrielle Nilsson (red.), Palgrave Studies in 

Crime, Media and Culture 2019, s 199–222. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-

com.ezproxy.vasa.abo.fi. (10-12-2021). 
14 Serisier 2019, s. 214–217. 

https://www.mdpi.com/2076-0752/8/1/8
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vasa.abo.fi/
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vasa.abo.fi/
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och även förkastas.15 Framställningen av olika narrativ i våldtäktsfall är relevant i analysen av 

Björnstad, där berättelsen bygger på flera perspektiv på traumanarrativ samt placerar händelsen 

i den rådande våldtäktsdiskursen.  

 

Tidigare studier av romanen 

Björnstad är en roman som främst riktar sig till en vuxen publik, men den fungerar även som 

ungdomsroman. Isabelle Magnusson och Johanna Adriansson har båda författat 

kandidatuppsatser där Backmans roman Björnstad utgör analysmaterialet. Magnussons uppsats, 

Björnstad och den svenska skolans värdegrund – en studie av Fredrik Backmans roman 

Björnstad och dess didaktiska potential vid arbete med värdegrundsfrågor i gymnasieskolans 

svenskundervisning (2021) undersöker hur romanen kan användas i utbildningssyfte för 

skolelever. Magnusson visar på hur Björnstad representerar och diskuterar teman elever kan 

relatera till samt anses vara aktuella. Björnstad var det skönlitterära verk som användes av flest 

av de lärare som deltog i undersökningen.16 Magnusson tittar på hur skolans sex värdegrunder 

skildras i romanen, och menar att detta styrker romanens relevans i utbildningssyfte. Även 

Adriansson har använt sig av Björnstad i sin studie Genus och identitet i romanen Björnstad – 

en genusstudie med ett didaktiskt perspektiv (2018). Där undersöker hon hur genus och identitet 

skildras i romanen utifrån Maria Nikolajevas kategorisering av manliga och kvinnliga 

egenskaper.17 Adriansson tar avstamp i skolans värdegrunder och menar att då skolans uppgift 

är att främja förståelse för andra människor är Björnstad ett passande skönlitterärt verk att 

diskutera frågorna utifrån.18 Min uppsats ämnar analysera våldtäktsdramat i romanen, vilket 

leder till viktiga och komplexa samhällsfrågor så som integritet, grupptryck, vänskap och 

respekt. Den kan på så vis ses som en kompletterande analys av hur Björnstad belyser dessa 

aktuella teman. 

 

 

 
15 Ibid 2019, s. 217. 
16 Isabelle Magnusson, Björnstad och den svenska skolans värdegrund – en studie av Fredrik Backmans roman 

Björnstad och dess didaktiska potential vid arbete med värdegrundsfrågor i gymnasieskolans 

svenskundervisning, Uppsala Universitet 2021, http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1523820/FULLTEXT01.pdf (02-11-2021), s. 1–32. 10 av 35 tillfrågade lärare som 

utbildade från sjätte klass till trean på gymnasiet använde Björnstad i sin undervisning.  
17 Johanna Adriansson, Genus och identitet i romanen Björnstad – en genusstudie med ett didaktiskt perspektiv, 

Linnéuniversitetet, Växjö Kalmar 2018, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1287227/FULLTEXT02.pdf 

(02-11-2021), s. 1–25.  
18 Adriansson 2018, s. 24–25. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1523820/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1523820/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1287227/FULLTEXT02.pdf
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Teori 

Denna uppsats kommer studera berättartekniken i Björnstad med utgångspunkt från ett 

traumateorietiskt perspektiv. För att studera berättartekniken i romanen kommer studien arbeta 

utifrån narratologins begreppsmodell. Genom att studera narrativet som används i skildringen 

av sexuellt våld, vill jag studera hur narrativet i romanen bidrar till en mer autentisk 

traumaskildring. Traumateorin i analysen bygger främst på Torsten Petterssons samlingsstudie 

av fiktiva våldsskildringar. Centrala begrepp som kommer användas i analysen är följande: 

fokalisering, berättare, berättarteknik, berättarsituation. 

 

Narratologi 

Narratologi är läran om berättandet i ett litterärt verk. Det är studiet av dess strukturer, 

funktioner samt uppbyggnad.19 Berättandet eller berättartekniken formar ett verk utifrån olika 

synvinklar och tidsperspektiv, vilket ger den en signifikant struktur. Att skilja på författare och 

berättare inom narratologin är essentiellt, då berättaren varken skapar eller hittar på det 

berättade. Att studera berättartekniken innebär en förståelse för vad läsaren har alternativt inte 

har tillgång till i berättelsen; saker som värderingar av karaktärer, händelseförlopp och 

reflektioner kring intriger.20 Den grundläggande åtskillnaden av olika berättare är den berättare 

som tillhör den berättade världen och den berättare som befinner sig utanför den. Gérard 

Genette, en litteraturteoretiker som kom att lägga grunden för narratologins begrepp och 

struktur, kallade den första kategorin för en homodiegetisk berättare och den andra för en 

heterodiegetisk berättare.21 Dessa anger var berättaren befinner sig i relation till den berättade 

världen – den homodegetiska är närvarande där berättelsen och karaktärerna utvecklas, medan 

den heterodiegetiska är frånvarande och befinner sig på en annan nivå än karaktärerna i 

berättelsen.  

 

Vidare presenterar Genette även begreppet fokalisering inom narratologin, som förklarar i 

vilken synvinkel läsaren får ta del av en berättelse. Berättare och fokalisering får inte beblandas; 

vem som talar och vem som ser är två skilda frågor. Genette menar att det huvudsakligen finns 

tre sätt för en berättare att distribuera ett vetande: inre fokalisering, yttre fokalisering samt 

 
19 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap – en inledning, (red: 

Staffan Bergsten), Studentlitteratur AB: Lund, upplaga 2:11 2011, s. 173–188.  
20 Gorm Larsen, ”Berättare”, Litteratur – introduktion till teori och analys, (red: Lasse Horne Kjældgaard, Lis 

Møller, Dan Ringgaard, Lilian Munk Rösing, Peter Somonsen & Mads Rosendahl Thomens), Studentlitteratur 

AB: Lund, upplaga:2 2015, s. 61–85. 
21 Larsen 2015, s. 61. 
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nollfokalisering.22 Inre fokalisering innebär att berättaren endast har tillträde till en karaktärs 

medvetande, och berättelsen berättas utifrån just den karaktärens tankar och upplevelser. I 

motsättning till detta innebär yttre fokalisering att en berättare berättar berättelsen utifrån 

händelser och karaktärers agerande, utan att återge något inre perspektiv. Nollfokalisering har 

inga av dessa begränsningar, utan berättaren kan återge både inre och yttre perspektiv på 

berättelsen. Berättare med nollfokalisering kallas även en allvetande berättare.23 Detta ger 

berättelsen en bredare synvinkel, då berättaren kan hoppa i tid och rum och även mellan 

karaktärers medvetande. Viktigt att nämna här är att fokalisering generellt skiftar under textens 

gång.24 Vidare innebär detta till att många karaktärer berörs samt berör läsaren, då berättaren 

ger tillgång till ett flertal karaktärers medvetande i minnen, tankar och känslor. 

 

Förbindelsen mellan berättare (hetero-/homodiegetisk) och synvinkel (fokalisering) kallas 

berättarsituation, vilket är vad som karaktäriserar en text. Skillnaden mellan vem som talar och 

vem som ser sätter berättarperspektivet och karaktärsperspektivet mot varandra, synligast är det 

med en berättare som besitter inre fokalisering.25 En heterodiegetisk berättare kan exempelvis 

återge en karaktärs medvetande, och dessutom veta mer än karaktären gör. Men distinktionen 

mellan berättare och karaktär är inte alltid tydlig, och kan specificeras utifrån tre huvudformer 

av tankepresentationer: citerad monolog, psykonarration samt berättad monolog (alternativt 

style indirect libre, erlebte Rede och free indirect discourse).26 Det förstnämnda är en direkt 

och ordagrann återgivning av karaktärens tankar, traditionellt berättad i jagform. Den andra är 

en berättares tydning och summering av karaktärers upplevelser eller tankar, utanför 

karaktärens medvetande. Slutligen är den tredje formen en berättares återgivning av en 

karaktärs tankar i löpande monolog, där karaktären nämns i tredje person och skrivs i dåtid. 

Traditionellt inom narratologin bygger dessa tre former på de grammatiska termerna direkt tal 

(nutid), indirekt tal (dåtid) samt dolt indirekt tal (dåtid i tredje person), även om återgivningen 

av medvetandet inte alltid låter sig bestämmas av grammatiska förhållanden.27  

 

 
22 Ibid 2015, s. 62–63. 
23 Ibid, s. 64. 
24 Ibid, s. 63–64. 
25 Ibid, s. 64–65. 
26 Ibid, s. 66. Begreppen kommer från Dorrit Cohns narratologiska strukturalism 1978 ur Transparent Minds: 

Narrative Models for Presentingg Consciousness in Fiction, Princeton: Princeton University Press 1978. 
27 Ibid. 
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Trauma och litteratur 

Uppsatsen ämnar undersöka våldsbrottet i romanen, vilket är ett sexuellt trauma som studeras 

utifrån ett traumateorietiskt perspektiv. I boken Jag gör med dig vad jag vill – perspektiv på 

våld och våldsskildringar skriver Torsten Pettersson att våld är ett av språkets starkaste ord 

samt om dess breda och skiftande betydelse.28 Begreppet ”våld” definieras i denna studie som 

att 1) en människa 2) avsiktligt 3) fysiskt 4) skadar eller dödar 5) en annan människa 6) utan 

samhällelig sanktionering. Alltså: en person utför en våldshandling eller våldsutövning mot en 

annan person med avsikt att skada utan allmän tillåtelse. 29  Enligt dessa kriterier infaller 

övergreppet som karaktären Kevin utsätter Maya för i Björnstad, vilket är det som denna studie 

ämnar analysera. Samtidigt är denna definitionen av begreppet inte fullt inkluderande, och har 

dessutom tendenser att vinklas. Vi kan tala om fysiskt våld men också psykiskt våld, strukturellt 

våld och verbalt våld. Våld kan förutom människor dessutom utövas på djur, vilket många 

människor klassar som otillåtet. Därutöver finns det våldsanvändning som accepteras utifrån 

särskilda kriterier för exempelvis poliser och mentalsjukvårdare, vilket gör att våldet anses vara 

allmänt tillåtet.30 Våld förekommer i ett oräkneligt antal skepnader. Skildrandet av våld i medier 

har minst lika många kriterier och kan väcka motstånd från publiken av integritetskränkande 

vinklingar eller närgångna bilder. 31  Samtidigt anses det överlag viktigt att samhället hålls 

underrättat om verkligt våld i alla former, från lokala brott till internationella konflikter, framför 

allt av tanken om att kunskap och insikt kan leda till att våldshandlingar minskar. Detta 

motiveras främst av lagstiftningar eller fredsbevarande styrkor.32 Därutöver kan det anses som 

ett samhälleligt ansvar att låta våldsutsatta människor få dela med sig av sina upplevelser.  

 

Trots nolltoleransen som förespråkas gällande våld, konsumerar vi människor i västvärlden 

mycket våld i form av fiktion. Detta kallas för ”våldsparadoxen”.33 Det finns både för- och 

motargument för alstrandet av denna paradox. Huvudsakligen är motargumenten att 

våldsexponering genererar våldsutövning, framför allt hos barn och ungdomar då de ständigt 

formas och influeras av vad de ser och upplever. Dels leder exponeringen till avtrubbning, dels 

struktureras nya förhållanden till våld samt att acceptansen för våld i verkligenheten ökar istället 

 
28 Torsten Pettersson, ”Introduktion: Vad är våld? Hur får våld skildras?” Jag gör med dig vad jag vill – 

perspektiv på våld och våldsskildringar, Makadam förlag: Göteborg 2019, s. 11–32. 
29 Pettersson 2019, s. 12. 
30 Ibid 2019, s. 14–16. 
31 Ibid, s. 16. 
32 Ibid. 
33 Ibid, s. 16–17. 
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för att motarbetas.34 Protesten är främst av moralisk art, då en ökad våldsacceptans i samhället 

anses vara något skamfullt och oanständigt. Samtidigt kan det fiktiva våldet förespråkas då det 

anses avspegla världen och främjar förståelsen vilket i bästa fall kan förändra den våldsamma 

verkligheten.35 Det fiktiva våldet ger en intressant synvinkel på våldets mekanismer, då det i de 

flesta fallen synliggör förövarens orsaker samt våldets framväxt. Deckare är ett tydligt fiktivt 

exempel där inte endast frågan om ”vem som gjorde det” är av relevans, utan framför allt frågan 

om ”varför” brottet begicks.36 Våldsfiktion belyser förklaringar till våld på ett utmärkande sätt. 

Detta unika perspektiv utifrån ett mänskligt medvetande kan ge en starkare insikt om de känslor, 

exempelvis lidande eller förnedring, som våld orsakar.37  

 

Sexuellt våld i litteraturen 

Skildringen av en våldtäkt har i litteratur och prosa en tradition av att ske i dunkla termer.38 

Antingen återberättas händelsen lite i taget vartefter historien går, och att läsaren förstår mellan 

raderna vad det är offret varit med om. I andra fall beskrivs den fysiska våldshandlingen med 

språkfigurer, utelämnanden, förskönanden eller omskrivningar. Sällan beskrivs handlingen rakt 

ut i konkreta termer, på samma sätt som det kan vara svårt i verkligheten att tala om sexuellt 

våld.39 Men att ge övergrepp den här distansen kan anses både förminska och förmildra brottets 

brutalitet. J. Roger Kurts antologi Trauma and Literature (2018) är en samling av det teoretiska 

forskningsfältet denna uppsats berör, främst trauma och berättande samt trauma relaterat till 

sexuellt våld. Artiklarna berör både litterära och visuella skildringar av traumaskildringar, där 

framför allt texter om språkliga beskrivningar är relevanta för studien. I ”Trauma and Sexual 

Violence” diskuterar Emma V. Miller fiktiva traumaskildringars relation till verklighetens 

upplevelser av trauma.40 Miller belyser svårigheterna med att skildra sexuellt trauma i och med 

språkets begränsningar. Verkligt trauma är ofta svårt att verbalisera och offren har i många fall 

svårt att beskriva minnen och känslor med ord.41 Vidare ser Miller även möjligheterna fiktiva 

skildringar har som kan ge unika representationer av sexuella övergrepp, vilket kan utmana 

 
34 Ibid, s. 17. 
35 Ibid, s. 18–19. 
36 Ibid, s. 19. 
37 Ibid, s. 19–20. 
38 Schottenius Cullhed 2019, s. 83. 
39 Ibid 2019, s. 83. 
40 Emma V. Miller, ”Trauma and Sexual Violence”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.) Cambridge: 

Cambridge University Press 2018,  s. 226–238, e-bok, https://www-cambridge-

org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/9B955B5387F52D765EE4D347395511E5/9781316817155c15_p226-238_CBO.pdf/trauma-

and-sexual-violence.pdf (25-11-2021). 
41 Miller 2018, s. 226–228. 

https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9B955B5387F52D765EE4D347395511E5/9781316817155c15_p226-238_CBO.pdf/trauma-and-sexual-violence.pdf
https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9B955B5387F52D765EE4D347395511E5/9781316817155c15_p226-238_CBO.pdf/trauma-and-sexual-violence.pdf
https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9B955B5387F52D765EE4D347395511E5/9781316817155c15_p226-238_CBO.pdf/trauma-and-sexual-violence.pdf
https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9B955B5387F52D765EE4D347395511E5/9781316817155c15_p226-238_CBO.pdf/trauma-and-sexual-violence.pdf
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våldtäktsmyter. I enlighet med Pettersson lyfter Miller de fiktiva berättelsernas viktiga roll i att 

bidra till en social och politisk diskussion om – i det här fallet – sexuellt våld, vilket kan leda 

till bättre förståelse samt insikt i ämnet.42 Silke Arnold-de Simine är i sin text ”Trauma and 

Memory” kritisk till både litterära och visuella framställningars kapacitet att representera 

trauma. I hänvisning till relationen mellan trauma och minnesstudier, diskuterar Arnold-de 

Simine svårigheterna med att gestalta trauma.43 Hon belyser traumats abstrakta karaktär vilket 

gör det svårt att framställa rätt narrativ som omfattar dess flyktiga form. Arnold-de Simine 

menar att trauma inte besitter den kronologiska egenskapen för att kunna berättas, utan att den 

finns i form av glapp, tystnader och fragment. Vidare skriver hon om de visuella mediernas 

fördelar att kunna replikera och efterlikna trauma på ett mer omfattande vis än med litteraturens 

språkliga begränsningar.44 På samma sätt skriver Spallacci i sin artikel som nämns tidigare om 

serien Sharp Objects fragmentariska skildring av ett sexuellt övergrepp. Genom att använda 

visuella återblickar, traumatiska minnen och mardrömmar för att representera det som utlöser 

traumat, efterliknas verkligt trauma och dess flyktighet. 45  Det ger avspeglingen den 

inkonsekventa karaktär som Arnold-de Simine förespråkar trauma. Att hoppa mellan minnen 

och det som händer karaktärerna i nuet inte bara demonstrerar traumats obestämdhet tidsmässigt, 

utan också ”make critical use of it to shed light on the chronically trauma-producing social 

structures so as to forge the will to change them”.46 Denna typ av fiktiva skildring närmar sig 

alltså att fånga trauma i sin verkliga form.  

 

Disposition 

Följande presenteras analysens tillvägagångssätt: inledningsvis återges en kort sammanfattning 

av romanens handling, följt av en redogörelse för berättarsituationen. Därefter analyseras de 

valda karaktärerna enskilt utifrån respektive berättarsituation med utdrag från romanen, där 

fokus ligger på händelser och intriger som rör våldtäktsdramat. Detta följs av en analys av 

våldtäktsoffrets skildring av övergreppet, med hänsyn till den allvetande berättarens röst i 

berättandet. Slutligen ämnar studien att redogöra för de olika karaktärernas bidrag till en mer 

 
42 Ibid 2018, s. 238. 
43 Silke Arnold-de Simine, ”Trauma and Memory”, Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cambidge: 

Cambridge University Press 2018, s. 141–152, https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-

cambridge-core/content/view/95AB257F37F4103D0D7BE5A74917ED74/9781316817155c9_p140-

152_CBO.pdf/trauma-and-memory.pdf  (25-11-2021).  
44 Arnold-de Simine 2018, s.147. 
45 Spallacci 2019, s. 7–8. 
46 Ibid 2019, s. 7. Ann E. Kaplan och Wang Ban citeras i stycket. 

https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/95AB257F37F4103D0D7BE5A74917ED74/9781316817155c9_p140-152_CBO.pdf/trauma-and-memory.pdf
https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/95AB257F37F4103D0D7BE5A74917ED74/9781316817155c9_p140-152_CBO.pdf/trauma-and-memory.pdf
https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-cambridge-core/content/view/95AB257F37F4103D0D7BE5A74917ED74/9781316817155c9_p140-152_CBO.pdf/trauma-and-memory.pdf
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autentisk skildringen av brottet, för att sammanfattningsvis föra en diskussion utifrån 

analysresultatet. 

 

Analys 

I denna del kommer uppsatsens valda material introduceras. Analysen disponeras efter de 

karaktärer som har en framträdande position i dramat kring våldtäkten, där jag använder 

narratologins begreppsmodell för att tolka traumaskildringen. Karaktärerna presenteras i 

alfabetisk ordning. 

 

Synopsis 

Romanen utspelar sig i den fiktiva småstaden Björnstad; ett litet samhälle med stor passion för 

hockey, med ett gäng karaktärer vars relationer kompliceras i och med en våldtäkt som skulle 

komma att ställa hela samhället ur spel. Hockeyn är gemenskapen men också stadens 

framtidshopp vilket sätter stor press på hela föreningen – allt från sportchefen Peter Andersson 

till det lovande juniorlaget där Kevin Erdahl är den stora stjärnan. Kevin är skolans populäraste 

kille med mycket stolthet men lite kärlek från sin förmögna familj. Benji är den lata bästisen 

med många känslor och aggressionsproblem som försvarar Kevin ute på isen. Amat är den 

yngre killen från Sänkan med stora hockeydrömmar och Kevin som förebild. Amat är dessutom 

olyckligt kär i tjejen som Kevin senare förgriper sig på, Maya, dottern till sportchefen. Efter att 

Amat spelat sin första match med juniorlaget, och de vinner, firas detta med en fest hemma hos 

Kevin där Kevin våldtar Maya. Genom att skildra en våldtäkt utifrån dessa karaktärers olika 

perspektiv har Backman fångat hur omfattande skadorna efter ett sådant brott kan bli på papper. 

 

Berättarsituationen 

I Björnstad får läsaren ta del av historien utifrån en utomstående heterodiegetisk berättare med 

en synvinkel Genette kallar nollfokalisering. Däremot skiftar berättaren sin fokalisering i 

Backmans roman till det Genette kallar inre och yttre fokalisering, och berättaren skildrar 

karaktärernas inre tankar och deras agerande genom historien. Detta sker på växlande nivåer 

och skiljer sig ofta från stycke till stycke; vissa av karaktärerna kommer den allvetande 

berättaren väldigt nära och återger både tankar och känslor för läsaren. I andra fall återger den 

allvetande berättaren karaktärer utifrån yttre fokalisering, och läsaren får endast ta del av 

karaktärers handlingar utan att deras medvetande skildras. Detta är en viktig del av 
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berättartekniken i Björnstad, då berättarsituationen inte skiljer sig åt så tydligt som kapitelvis 

utan snarare styckevis – helt beroende på vilken karaktär som berättaren fokaliserar utifrån. 

Backman har inte delat in romanen i kapitel efter karaktärerna, utan skriver istället styckvis i 

kapitlen utifrån olika karaktärer som är involverade i berättelsen. I denna uppsats berörs en 

synlig men utomstående berättare som värderar och kommenterar händelserna. Berättaren 

besitter ett överblickande perspektiv på historien, vilket är typiskt heterodiegetiskt.47 Samtidigt 

skiftar berättarens fokalisering beroende på vilken karaktärs perspektiv som skildras. Även om 

Backmans roman inte är skriven utifrån en jagberättare, är alla karaktärerna samt den allvetande 

berättaren väldigt närvarande i berättandet. Att skifta mellan karaktärer, inre och yttre 

fokalisering samt nollfokalisering ger den allvetande berättaren läsaren en mångsidig ingång 

till berättelsen att ta del av. 

 

Amat 

Genom de olika berättarsituationerna i Björnstad får läsaren tillgång till mer eller mindre 

vetskap om karaktärerna och intriger, vilket påverkar hur läsaren uppfattar berättelsen. Amat 

skildras av den allvetande berättaren med en inre fokalisering samt en närmast citerad 

monolog.48 Detta gör att läsaren kommer väldigt nära Amat och får ta del av hans tankar och 

känslor. Amat är karaktären som kommer på Kevin med att förgripa sig på Maya under festen, 

vilket leder till att han dras in i händelsen. Han blir det tredje perspektivet på skildringen av 

övergreppet i berättelsen. 

 

[Amat] trycker ner dörrhandtaget och står i öppningen till Kevins rum och han ser våldet 

och de sönderslitna kläderna. Tårarna och de brandröda märkena på pojkens fingrar och 

flickans hals. Den ena kroppen som tar den andra mot dess vilja. Han ser allt, och i 

efterhand ska han drömma om de allra märkligaste detaljerna: Exakt vilka affischer av 

exakt vilka NHL-spelare som satt på väggen. Amat kommer minnas det av enklaste möjliga 

anledning. Han har samma affischer på väggen ovanför sin säng.49 

 

Den allvetande berättaren använder inre fokalisering för att skildra Amats perspektiv. Amats 

berättarsituation är närmast sammanlänkad med berättaren i och med den citerade monologen, 

vilket bidrar till närheten mellan läsare och karaktären. Alltså vinklas narrativet till Amats 

 
47 Larsen 2015, s. 61. 
48 Ibid 2015, s. 66. 
49 Fredrik Backman, Björnstad, Piratförlaget: Stockholm 2016, s. 207. 
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fördel, då hans perspektiv – i och med sammanlänkningen med berättaren – blir pålitligt. 

Berättaren är närmast osynlig i sin fokalisering och återberättar en direkt återgivning av 

karaktärens tankar, som vi ser i citatet ovan. Överraskad av det oväntade avbrottet förlorar 

Kevin sin styrka vilket ger Maya en chans att kasta sig förbi och ut ur huset. Amat rusar efter 

och vill till en början försöka hjälpa henne, men Maya vägrar anmäla till polisen. ”För det här 

är en jävla hockeystad”, som hon förklarar för Amat.50 Genom Amats narrativ skildras en 

utsatthet att hamna i kläm mellan valet att göra rätt eller fel. Han känner sig fullkomligt rådlös 

och vill bara komma undan det som har hänt: 

 

[Amat] ser varje detalj fortfarande, tänker på dem så intensivt att han börjar försöka intala 

sig själv att det kanske var inbillning. Ett missförstånd. Herregud, hur ljuvligt det hade varit, 

om allt han trodde han såg egentligen inte existerade. Han var ju full. Svartsjuk […] Han 

drar ut i skogen, och springer tills han kräks, tills han är för trött för att tänka, springer hela 

dagen för att kunna kollapsa av utmattning på kvällen.51  

 

I enlighet med Pettersson tes om fiktiva berättelser om våld, ger Björnstad läsaren tillgång till 

unika perspektiv på våldsskildringen och förklarar våldet på ett utmärkande sätt.52 Framför allt 

berörs konsekvenserna våldet orsakar utifrån flera perspektiv, och Amats fokalisering ger 

läsaren insikt om ett lidande från utomstående part i en våldtäktsskildring; en part utöver 

förövaren och offret. Vidare ger det en insikt om svårigheten i att agera mot en våldshandling, 

komplexiteten i mänskliga relationer såväl som dilemmat i att våga tro på sig själv. Amat vill 

så gärna att han ska ha sett fel i situationen; för det är enklare att förtränga, det är enklare att 

förneka, när alternativet är så fruktansvärt jobbigt. Skulden sköljer över honom och svårare blir 

det att hantera när Kevin – som Amat ser så mycket upp till, som är skolans populäraste kille, 

som alltid får som han vill – bjuder in honom till en gemenskap, vilket inte är lätt för honom att 

avböja. Efter att han spelat sin första och väldigt lyckade hockeymatch med juniorlaget slussas 

han in i en värld han tidigare bara drömt om, vilket komplicerar hans position.  

 

Amat glider in i samtalet, först motvilligt men snart med den ljuvliga varma känslan av att 

få tillhöra något. För det är enklare. […] De lirar hockey på sjön den natten, fyra grabbar, 

 
50 Backman 2016, s. 208. 
51 Backman 2016, s. 216. 
52 Pettersson 2019, s. 19–20. 
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och allt känns enkelt. Som att vara barn. Amat förundras över hur lätt det är. Att vara tyst 

för att få vara med.53 

 

Amats narrativ bidrar till en bredare aspekt på våldtäktsskildringen. Genom att beskriva Amats 

utsatthet och dilemma förstärks problematiken i en redan komplex fråga så som ett sexuellt 

övergrepp anses vara. Att det är svårt att dömas för våldtäkt rent juridiskt är sedan länge känt, 

just på grund av definitionsskillnader och svårigheter till bevisning. Katarina Wennstam 

undersöker i sin bok En riktig våldtäktsman – En bok om samhällets syn på våldtäkt (2004) hur 

uppfattningar av förövare påverkar och bidrar till en tystnadskultur som råder kring sexuella 

övergrepp.54 Det är inte svårt för Kevin i sin sociala position att få Amat att hålla tyst om saken, 

som vi ser i citatet ovan. Något tidigare har Kevin försökt övertyga Amat om att han fått fel 

uppfattning om vad som egentligen hänt. 

 

Det dröjer till halvvägs in i träningen innan Kevin hittar ett sätt att hamna tillräckligt nära 

Amat på isen under ett spelavbrott för att kunna prata utan andra öron. Amat står 

framåtlutad på sin klubba och stirrar på sina skridskor. 

 ”Det där du tror att du såg…” börjar Kevin. 

 Han är inte hotfull. Inte hård eller beordrande. Han viskar nästan. 

 ”Du vet hur brudar är.” 

 Amat önskar att han visste vad han borde ha sagt. Haft modet. […] Kevin dunkar 

honom mjukt i ryggen. 

  ”Vi kommer bli ett bra team, du och jag. I A-laget.”55 

 

Det finns en tydlig hierarki i dialogen mellan Amat och Kevin, där Amat inte kan säga emot 

medan Kevin vet precis vad han ska säga. Wennstam skriver att våldtäktsdiskursen präglas av 

en tradition där förövare ursäktas, med förklaringen att de ”inte är den sortens man” som 

våldtar.56 När Maya väl anmäler till polisen är det en majoritet av inblandade som följer denna 

tradition i ursäktande där Kevin faller in i facket som ”inte är den sortens man” som våldtar. 

Amtas narrativ skildrar ett perspektiv som visar på svårigheterna med att bryta den 

tystnadskultur som råder kring sexuella övergrepp.  

 

 
53 Backman 2016, s. 249–250. 
54 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman – en bok om samhällets synt på våldtäkt, Albert Bonniers förlag: 

Stockholm 2004. 
55 Backman 2016, s. 243. 
56 Wennstam 2004, s. 241. 
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Benji 

Berättaren har olika mycket tillgång till karaktärernas inre medvetande, vilket gör att 

berättarsituationen skiftar häftigt. I Benjis perspektiv använder den allvetande berättaren det 

Genette kallar yttre fokalisering. Detta resulterar i att läsaren sällan kommer nära Benji, då 

berättaren endast skildrar karaktärens agerande utan att återge något inre perspektiv. Läsaren 

får på så vis inte tillgång till Benjis motiv, tankar eller känslor på samma sätt som med 

exempelvis Amat. Istället finns det en distans mellan Benjis medvetande och den allvetande 

berättaren, där hans perspektiv aldrig beskrivs med fritt indirekt tal. 

 

Benji är den andra personen som springer in i Maya efter att hon har flytt från Kevins rum, och 

han förstår direkt vad det är som har hänt utan att de utbyter ett ord. Eller snarare: han 

åtminstone befarar det, och som Kevins bästa vän sedan barnsben behöver Benji bara se Kevin 

följande dag för att få sina farhågor bekräftade.  

 

[Benji] står i altandörrsöppningen och ser Kevin sprida puckar i grannarnas rabatter som 

om han sköt blind […] Benjis blick utforskar hans, intensivt och utan uppehåll. När Kevin 

till sist viker sig och tittar bort frågar vännen: 

  ”Vad hände igår, Kev?” 

 Kevin skrattar kort och slår ut med armarna. 

  ”Ingenting. Alla var fulla. Du vet hur det är.” 

  ”Vad har du gjort på handen?” 

  ”Ingenting!” 

 ”Jag såg Maya i skogen. Det såg inte ut som ingenting”.57 

 

Kevin kommer skrika åt Benji att dra, för att därefter undvika honom i skolan och frysa ut 

honom ur hockeylaget. Hans ansträngningar är inte nödvändiga, Benji kommer hålla sig undan 

på egen hand utan att läsaren får veta hur Benji tänker och känner efter det här. Däremot 

använder berättaren psykonarration i sin fokalisering, vilket gör att berättaren blir väldigt synlig 

i sin summering och värdering av Benjis perspektiv utanför karaktärens medvetande.58 Benjis 

narrativ blir till skillnad från Amats separerat från den allvetande berättaren. Benji håller sig 

undan från Kevin, men han ter sig heller inte närmare Maya. Istället för att vilja göra någonting 

åt saken, verkar Benji drabbas av en hopplöshet. Han röker marijuana och super, skolkar från 

 
57 Backman 2016, s. 217–218. 
58 Larsen 2015, s. 66. 
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både skola och hockeyträning men han säger ingenting. Som Pettersson skriver ger det fiktiva 

våldet en intressant synvinkel på våldets mekanismer. 59 Benjis reaktion av hopplöshet ger 

ytterligare en aspekt till våldtäktsskildringen; förlusten av ett förtroende till en vän. Fastän han 

inte uttryckligen står emot Kevin, är det tydligt att han inte försvarar honom. Benjis narrativ 

ger en insikt om komplexiteten i människors relationer, samt svårigheten i att förråda en 

vänskap. Ett exempel på Benjis agerande är när hockeylaget är på väg till den stora finalen, och 

polisen plötsligt dyker upp för att häkta Kevin. 

 

Alla killarna börjar skrika när [poliserna] ber Kevin stiga av [lagbussen], en väldig 

uniformerad man tar hans arm och lyfter honom ur sätet, bussen exploderar av vrede. Bobo 

och Lyt försöker hindra polisens väg och de är stora nog att kräva fyra andra poliser för att 

över huvud taget komma ut från bussen. Kevin ser liten ut i tumultet, oskyddad, värnlös 

[…] Amat och Benji är de enda som sitter tysta på sina platser i bussen. Ord är svåra saker.60  

 

I citatet är den allvetande berättaren väldigt närvarande. Här skildras varken Amat, Benji eller 

Kevin med inre fokalisering, utan händelsen berättas ur ett utomstående perspektiv. Läsaren får 

inte reda på hur karaktärerna känner sig eller vad de tänker. Istället är det berättaren som 

värderar och iakttar händelserna. Denna berättarteknik är typisk för Benjis narrativ i berättelsen. 

När hockeylaget senare är i någon form av upplösningstillstånd eftersom deras lagstjärna Kevin 

Erdahl blivit släpad av bussen i händerna på polisen, är det Benji som får ordning på kaoset. 

Den här gången är det utifrån lagets tränare David som berättaren återger Benjis agerande för 

läsaren. David ska precis till att lugna ner killarna, men hejdar sig som han ser Benji vara uppe 

på fötter för att göra just det.61 Men varför gör han så? Hans bästa vän har precis blivit häktad, 

hela hockeylaget är beredda att göra uppror, strunta i den kommande finalmatchen, hjälpa 

Kevin – men det är Benji, Kevins bästa vän, som ser till att få killarna att (för tillfället, utan att 

nämna hans namn) strunta i Kevin och istället fokusera på matchen. Han sätter sig inte emot 

poliserna, det finns inget tecken på varken förvirring eller vrede (som hos resten av laget) och 

när han fått hela laget att åter fokusera på matchen – då går han och lägger sig längst bak i 

bussen och somnar.62 Läsaren får försöka tyda Benjis intentioner mellan raderna. Likt Amats 

narrativ ger Benjis en inblick i omfattningen ett våldsbrotts konsekvenser, samt svårigheten 

med att ta ställning när det gäller folk i ens närhet. Även om Benji – i motsatt till Amat – 

 
59 Pettersson 2019, s. 19. 
60 Backman 2016, s. 275–276. 
61 Ibid 2016, s. 282. 
62 Ibid, s. 282–284. 
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inte ”var där”, och trots att han aldrig bokstavligen uttrycker sig veta vad som har hänt, talar 

Benjis agerande för sig själv. I många fall är det inte berättaren utan genom andra karaktärers 

fokalisering hans agerande värderas. 

 

Det är därför Jeanette ser Benji komma gåendes över skolgården strax efter lunch. Alla 

andra spelare i juniorlaget skolkar för att vara nära Kevin, så att Benji frivilligt är här kan 

bara betyda att han söker motsatsen.63 

  

Kevin 

I enlighet med Wennstams undersökning ursäktas Kevin för att inte vara ”den sortens man” 

som våldtar.64 Han är en helt vanlig kille; han är populär, hockeylagets stjärna, snygg. Första 

reaktionen från hans lagkamrater när de får reda på vad han anklagas för är: ”det var ju HON 

som var kåt på HONOM!”.65 Oskyldig till motsatsen bevisas – och det är offrets ansvar att 

bevisa sig blivit utsatt för sexuellt övergrepp. 66  Att skildra en våldtäkt utifrån förövarens 

perspektiv är inget ovanligt. Jonas Gardells Jenny (2006) och Monika Fagerholms Vem dödade 

Bambi? (2019) är båda exempel på våldtäktskildringar som är skrivna utifrån förövarens 

perspektiv. Till skillnad från dessa låter inte Backman Kevin föra någon talan angående 

övergreppet. Det berättas enbart utifrån Mayas perspektiv. Till en början får läsaren komma 

nära Kevin likt med Amat. Den allvetande berättaren skildrar Kevin med inre fokalisering samt 

i en berättad monolog, där hans tankar återberättas i löpande form och i tredje person.67 Till 

skillnad från Amats berättarsituation – som består av en citerad monolog – innebär en berättad 

monolog att den allvetande berättaren återberättar samt värderar Kevins tankar. Berättaren har 

alltså tillgång till Kevins inre monologer och återger dem i tredje person utifrån ett eget 

perspektiv. Tidigt förstår läsaren hur viktig hans närmaste vän Benji är för Kevin. I övrigt är 

Kevin en ganska ensam kille, framför allt på grund av hans kärlekslösa familj, även om han är 

väldigt omtyckt för sina prestationer i hockeyn och popularitet i skolan. Han är typiskt tonårslikt 

osäker inåt, men oberört självsäker utåt. 

 

Det här huset är den enda platsen i världen han någonsin lärt sig vara ensam på. Överallt 

annars, i ishallen och i skolan och till och med på väg till och från dem, färdas han i flock. 

 
63 Ibid, s. 340. 
64 Wennstam 2004, s. 241. 
65 Backman 2016, s. 302. 
66 Wennstam 2004, s. 53. 
67 Larsen 2015, s. 66. 
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Alltid i mitten, med laget graviterande till honom i ordning efter deras förmågor på isen [...] 

Benji väntar utanför villan. Som alltid. En pojke med sämre impulskontroll än Kevin hade 

kramat honom. Nu nickar han bara kort istället och mumlar: ”Vi drar”.68 

 

Berättaren delar med sig av saker Kevin själv inte nödvändigtvis är medveten om, exempelvis 

att ifall han haft sämre impulskontroll så hade han kramat Benji när han ser honom. Berättaren 

värderar honom utifrån dessa undermedvetna egenskaper. Genom att läsaren lär känna Kevin, 

öppnar narrativet upp för de unika perspektiven som Pettersson tillskriver fiktionslitteraturen.69 

Läsaren kommer nära Kevin via den öppna berättarsituationen, fastän den allvetande berättaren 

är väldigt synlig i sin skildring av Kevins perspektiv. Den berättade monologen och inre 

fokalisering gör det möjligt för berättaren att återge Kevins medvetande med fritt indirekt tal, 

samtidigt som berättaren själv värderar hans tankar. Det är tydligt i berättelsen när den 

allvetande berättaren skiftar Kevins fokalisering; efter att han och Maya försvinner upp på hans 

rum under festen försvinner den inre fokaliseringen av Kevins perspektiv. Det är enbart genom 

andra karaktärers perspektiv alternativt en utomstående berättare som Kevin skildras efter 

festen då övergreppet ägde rum. Första och enda gången den allvetande berättaren använder sig 

av inre fokalisering för att skildra Kevins perspektiv igen, är inte förrän Kevin kommer hem 

från att ha blivit släppt från häktet efter att blivit tagen av polisen. 

 

Det är vad [Kevin] intalar sig. Att han inte har något val, att det inte är hans fel, att det här 

faktiskt kanske inte ens har hänt. […] Så [föräldrar och vänner] tror inte det här om honom, 

hur skulle de kunna ens tänka tanken? De vet vem han är. De sviker inte. Och om tillräckligt 

många människor står bakom dig kan du börja tro på nästan vad som helst som kommer ut 

ur din mun. Det är vad han intalar sig.70  

 

Citatet visar på hur den allvetande berättaren återger Kevins tankar ur ett utomstående 

perspektiv, och värderar hans medvetande i tredje person. Berättaren kan göra det synligt för 

läsaren hur Kevin intalar sig det här, vilket Kevin själv inte nödvändigtvis är medveten om. 

Utöver våldtäkten skildras också allt runt polisanmälan endast utifrån Mayas perspektiv: vad 

poliserna frågar henne och hur hon tar sig igenom förhör och undersökningar.  

 

 
68 Backman 2016, s. 58–59. 
69 Pettersson 2019, s. 19. 
70 Backman 2016, s. 329. 
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De måste bara samla all information, säger [polisen], när de ställer samma fråga tio gånger 

på olika sätt för att se om hon ändrar sin version. Det här är en allvarlig anklagelse, 

påminner de, som om det är anklagelsen som är problemet. Hon får veta allt hon inte borde 

ha gjort […] Hon är femton, han är sjutton, ändå är det han som är ”pojken” i alla 

diskussioner. Hon är ”den unga kvinnan”. Ord är stora saker.71 

 

I enlighet med Wennstams undersökning är det stor skillnad på hur Kevin och Maya behandlas 

efter anmälan. Vid flertal tillfällen visar den allvetande berättaren i Björnstad hur samhället 

agerar och reagerar enligt den våldtäktsdiskurs där offret skuldbeläggs och förövaren ursäktas. 

Genom att visa på skillnaderna mellan hur Kevin och Maya behandlas i olika sammanhang 

utmanar Backman den rådande diskursen. Kevin kommer försvaras av sina lagkompisar och 

skolkamrater, men också den större delen av massan. För det är enklare – precis som Amats 

narrativ skildrar – att förneka och bortförklara händelsen när alternativet är så förödande. Utan 

Kevin på finalen förlorar Björnstads hockeylag matchen, därmed sponsorer och stadens 

framtidshopp slocknar. Konsekvenserna av våldtäktsanklagan blir stora för så många, att 

skulden läggs på Maya som polisanmälde istället för Kevin som anklagats för brottet. 

 

Hat är enkelt. Så det första som händer i en konflikt är att vi väljer en sida […] Det andra 

som händer är att vi söker fakta om det vi vill tro […] Det tredje är att vi avhumaniserar 

vår fiende […] Så när natten kommer och sanningarna sprider sig skriver ingen ”Maya” i 

telefonerna eller på datorerna i Björnstad, de skriver ”M”. Eller ”den unga kvinnan”. 

Eller ”ludret”. Ingen pratar om ”våldtäkten”, alla pratar om ”anklagelsen”.72 

   

Som Pettersson skriver ger det fiktiva våldet en ingång till våldets framväxt och i många fall 

synliggörs förövarens bakomliggande orsaker till våldshandlingen.73 I Björnstad får läsaren 

följa Kevin när han får ett plötsligt och växande intresse för Maya, precis som vilken annan 

tonårsförälskelse som helst. Han ser henne i skolan, bjuder henne till sin hemmafest och 

uppvaktar henne hela kvällen till Mayas stora förtjusning. Läsaren förstår att hans intresse är 

genuint och även besvarat från Mayas håll. Men som nämns tidigare slutar den allvetande 

berättaren skildra Kevin med inre fokalisering när Kevin bjudit med Maya till hans rum. Alltså 

skildras händelsen endast utifrån offrets perspektiv. Samtidigt har Kevins tidigare narrativ gett 

läsaren en ingång till ”varför” brottet begicks, som Pettersson menar är unikt för skönlitterära 

 
71 Ibid 2016, s. 267–268. 
72 Ibid, s. 311. 
73 Pettersson 2019, s. 19. 
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våldsskildringar.74 På så sätt får läsaren en större förståelse till de känslor som både orsakar och 

orsakas av våld. I det här fallet kan läsaren förstå hur Kevin troligtvis upplever en form av grov 

besvikelse och ouppfyllda förväntningar, vilket kan förklara hans våldsamma handlande. 

 

”Sluta spela svår, du följde ju med upp, eller hur?” skrattar [Kevin]. 

 [Maya] försöker ta bort hans hand, men han är så oändligt mycket starkare än hon. 

Hon försöker vrida sig ur hans grepp och resa sig ur sängen, men hans knä låser fast hennes 

midja. […] 

 ”Jag är försiktig, jag lovar. Jag trodde du gillade mig.” […] 

 ”Kom igen nu för fan! Sluta spela svår! Jag kan gå ner och hämta vilken tjej jag 

vill där nere och knulla med henne istället!”.75 

 

Våldsfiktion belyser förklaringar till våld på ett utmärkande sätt. Som Miller belyser kan våld i 

skönlitteratur gestalta representationer av sexuella övergrepp, och bidra till en proaktiv social 

och politisk diskussion om sexuellt våld.76 Representationerna kan utmana våldtäktsmyter och 

arbeta progressivt mot den rådande våldtäktsdiskursen. Kevins narrativ är ett direkt kopplat till 

händelsen, och skildrar hur en förälskad ung kille kan ta sig våldsamma friheter för att få som 

han vill. Utöver detta bidrar Kevins narrativ till en skildring av uppbyggnaden till en 

våldshandling. 

 

Maya 

Det pågår just nu en skiftning i den offentliga diskussionen om sexuella övergrepp och den 

tystnadskultur som råder, tydligast i relation med #metoo-rörelsen runt 2017.77 #metoo innebar 

en plattform för att dela upplevelser av sexuella trakasserier till allmänheten, där alla som 

delade sina vittnesmål fick stöd och erbjöds en gemensam diskussion. Kampanjen motarbetade 

tystnadskulturen som råder vid sexuella övergrepp och aktiverade diskussionen effektivt.  

Därutöver ändrade Svenska Brottsbalken lagstiftningen för sexualbrott år 2018.78 Trots detta är 

det fortfarande upp till åklagarsidan att bevisa vad som har hänt, och offrets karaktärisering är 

av stor vikt för dennes trovärdighet.79 

 
74 Ibid 2019, s. 19. 
75 Backman 2016, s. 202. 
76 Miller 2018, s. 238. 
77 Jämställdhetsmyndigeten, ”#metoo” 21-11-2020, https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-

kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo (19-21-2021). 
78 Justitiedepartementet, Brottsbalk (1962:700), ”Om sexualbrott”, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

laar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962:700 (17-12-2021). 
79 Wennstam 2004, s. 241. 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-laar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962:700
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-laar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962:700
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Det är bara utifrån Mayas perspektiv läsaren får ta del av vad som hände mellan henne och 

Kevin den där kvällen, även om Amat påstår sig vara helt säker på vad han såg i ögonblicket 

han klev in i rummet. Kevins perspektiv får läsaren däremot inte ta del av. Det är endast vad 

Kevin berättar för andra karaktärer genom deras fokalisering, som läsaren får veta vad Kevin 

har att säga om våldtäkten. 

 

David stänger dörren bakom sig, ställer sig framför sängen och tittar pojken rakt i ögonen. 

Alla tiotusentals timmar de har tillbringat på isen tillsammans, alla helger i bussar kors och 

tvärs över landet, bensinmackssmörgåsar och pokerpartier. Han var ett barn alldeles nyss. 

Bara alldeles nyss. 

 ”Bara se mig i ögonen och säg att du inte gjorde det. Jag ber inte om något annat” 

säger David. 

 Och Kevin ser honom rakt i ögonen. Skakar gråtande på huvudet. Viskar med blöta 

kinder: 

 ”Jag låg med henne, men det var hon som ville. Hon bad mig! Fråga vem som helst 

på festen… shit, coach… på riktigt? Tror du att JAG skulle våldta någon? Varför skulle jag 

göra DET?”.80 

 

Länge var en vanlig föreställning att ett offers reaktion vid en våldtäkt skulle vara att kämpa 

emot våldsamt eller skrika i protest. Men senare studier visar att så inte är fallet. Den vanligaste 

reaktionen vid en våldtäkt är att offret blir som paralyserat.81 När en person utsätts för ett sådant 

direkt hot som en våldtäkt kan vara, att det inte är lönt att försöka slåss eller fly, så stänger 

kroppen av. Vanligt är att offret dissocierar sig och ser sig själv utifrån, eller upplever att man 

inte kan röra sig eller prata. Offret kan även känna sig frånkopplad från sin kropp.82 Vidare 

leder detta till att det sällan finns några skador eller andra fysiska bevis på offret som visar på 

en våldtäkt. Denna passivitet har offer ofta blivit kritiserade för, då det inte är ett tydligt nej till 

sexuellt umgänge.83 Som tidigare nämns har våldtäktsskildringar i många fall på olika vis 

omskrivits genom romantisering eller distansering. I fallet mellan Kevin och Maya distanseras 

inte Maya från våldtäkten, och hon upplever ingen paralys. Backmans berättare beskriver 

 
80 Backman 2016, s. 329. 
81 De rättslösa, Sveriges television 24-10-2021, SVT Play, https://www.svtplay.se/video/32745127/de-rattslosa 

(02-01-2022), tillgänglig t.o.m. 28-10-2023. 
82 De rättslösa, 2021. 
83 ”Frozen Fright vid sexuella övergrepp”, RFSU, https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-

yrkesverksamma/metodbanken/gymnasiet/samtycke-och-omsesidighet/frozen-fright-vid-sexuella-overgrepp/ 

(02-01-2022). 

https://www.svtplay.se/video/32745127/de-rattslosa
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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händelsen med konkreta våldsdetaljer, och i termer som beskriver hur Maya upplever det hela 

som något fruktansvärt och skrämmande.  

 

Hon river bort hans hand så desperat att hennes naglar drar två djupa sår i hans hand. Hon 

ska minnas hur hon såg bloddropparna sippra fram sakta, sakta, sakta, och hur han inte ens 

tycktes märka det. Han håller fast henne med bara sin tyngd, behöver inte ens ta i […] 

Maya sliter med en sista ansträngning loss sin ena hand och slår honom allt vad hon orkar 

över kinden […] Han släpper inte. Hans ögon bara svartnar […] När hon försöker hindra 

hans hand sluter sig hans andra näve som ett järnlås över hennes hals, när hon försöker 

skrika ligger hans fingrar över hennes läppar.84 

 

Övergreppet beskrivs som en kamp snarare än ett samlag, vilket styrker våldsamheten i den 

sexuella handlingen. Vidare återges händelsen i presensform, vilket inte distanserar våldtäkten 

med återberättande eller andra skildringsformat som annars är vanliga i våldtäktslitteraturen. 

Utöver den konkreta beskrivningen av våldet, är skildringen av Mayas trauma fragmentarisk 

och okronologisk likt det Arnold-de Simine förespråkade.85 Denna osammanhängande form av 

visuell traumaskildring finns att se i Backmans berättarteknik. I Björnstad vet berättaren på 

många sätt mer än vad karaktärerna och läsaren gör. Redan i det första inledande stycket på 

romanen får läsaren reda på att berättaren vet vad som kommer att hända. ”Det är början på 

mars i Björnstad, och ingenting har hänt än. Det är fredag, och alla bara väntar”.86 Lite senare 

säger berättaren ”Det är lördag, och allt kommer hända idag. Allt det allra bästa och allt det 

allra värsta”.87 På samma sätt vet berättaren vad som kommer hända karaktärerna innan det hänt. 

 

Om ett par timmar ska Mira förvånas över hur dottern frivilligt, nästan ivrigt, ändå 

envisades med att åka med till ishallen […] I efterhand kommer mamman hinna önska 

tusen gången att hon tvingat flickan att stanna hemma.88 

 

Samtidigt som läsaren får följa med de olika karaktärerna genom kvällen, fokaliserar berättaren 

genom Maya det som kommer till att ske i små passager. Exempelvis att hon kommer minnas 

märkliga detaljer, som att Kevin hade spillt sprit på tröjan som såg ut som en fjäril och ingen 

kommer vilja höra henne berätta om det. De kommer bara fråga om hur mycket hon hade druckit, 

 
84 Backman 2016, s. 203. 
85 Arnold-de Simine 2018, s. 147. 
86 Backman 2016, s. 8. 
87 Ibid 2016, s. 119. 
88 Ibid, s. 129. 
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eller om hon höll honom i handen. 89   ”Gav hon honom signaler. Om hon gick upp till 

övervåningen frivilligt”.90 Vidare är Backmans traumaskildring okronologisk på det sättet att 

Mayas trauma fragmenteras både före men framför allt efter övergreppet, i små passager som 

liknar de visuella egenskaperna av traumaskildrande Arnold-de Simine menade är mer 

autentiska. Den allvetande berättaren återger hur Mayas medvetande präglas av den ihållande 

skräcken efter det Kevin gjorde, som minnena hela tiden återkommer till henne och återberättas 

för läsaren. Vidare hänvisar berättaren tio år fram i tiden, då Maya kommer se Kevin av en 

händelse tvärs över en parkering. Hon kastas tillbaka i ”några fruktansvärda sekunder […] till 

en liten stad i en liten skog långt borta”.91 För Maya är övergreppet inget annat än en förödande 

olycka, och berättaren skildrar i förväg genom Maya hur det aldrig kommer vara över. 

 

De kommer inte fråga om den bottenlösa skräcken som aldrig lämnar henne. Om det här 

rummet med LP-spelaren och affischerna som hon aldrig riktigt kommer komma ut ifrån 

igen. En blusknapp någonstans på golvet och en panik som kommer följa henne för evigt.92 

 

Enligt Wennstams bok Flickan och skulden – En bok om samhällets syn på våldtäkt (2002) 

skuldbeläggs offret i många fall i bemötandet från vården, i rätten samt det privata. Wennstam 

skriver att inom rättssystemet måste offret kunna bevisa sin ofrivilja till sexuella handlingar 

alternativt att våld eller hot om våld har förekommit, för att lagen ska erkänna handlingen som 

en våldtäkt.93 Detta hänger ihop med Serisiers forskning om våldtäktsoffers narrativ, där det 

finns tydliga kriterier för vad som klassas som trovärdigt.94 Som vi kunde se i citatet ovan i 

avsnittet om Kevin, är det tydligt i Backmans roman hur Maya bemöts av skepsis från poliserna 

under förhöret. Som Maya och Kevin går in på hans rum återger berättaren de sakliga 

konsekvenserna av det som händer där och då: hur poliserna bara kommer ställa frågor om hur 

mycket hon gjorde motstånd, hur mycket alkohol hon druckit, om hon kysste tillbaka.95 Utöver 

detta är det Maya som anklagas för att ha gjort fel av sina skolkamrater, föräldrar och andra 

inblandade efter polisanmälan. I enlighet med det Elin Cullhed skrev i sin artikel Våldtäkt i 

 
89 Ibid, s. 199. 
90 Ibid, s. 199. 
91 Ibid, s. 465. 
92 Ibid, s. 203.  
93 Katarina Wennstam, Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt, Albert Bonniers Förlag: 

Stockholm 2002. 
94 Serisier 2019, s. 214–217. 
95 Backman 2016, s. 201–203. 
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litteraturen (2014) är Maya efter övergreppet inget annat än just det som andra anklagar henne 

för att vara. Maya blir efter våldtäkten förvandlad till lögnare, slampa och offer. 

 

[Amat och Bobo] undviker båda två att titta bort mot raden av skåp där Maya har sitt. Alla 

elever som går förbi stirrar på det utan att titta åt det hållet, man lär sig det som tonåring. 

Skåpdörren är täckt av svart tusch. Fyra bokstäver. Allt hon är för dem nu.96 

 

Anklagelserna mot Maya i berättelsen grundar sig främst på det faktum att många såg henne 

tillsammans med Kevin den kvällen, samt att hon var full. Därutöver dröjer det en vecka innan 

Maya tar mod till sig och anmäler Kevin, vilket försvagar hennes trovärdighet i enlighet med 

Serisiers studie.97  

 

Att måla upp ett övergrepp som en ”magisk förvandling” likt de skönlitterära exemplen Cullhed 

kritiserade i sin artikel, kan väl aldrig gynna arbetet mot våldtäktsmyter. Men samtidigt: är 

lögnare verkligen ett bättre alternativ? I Backmans roman vägrar Maya till en början göra något 

åt saken då hon är så övertygad om att ingen kommer tro henne. Maya är därutöver också 

medveten om en annan viktig sak som Cullhed nämner: nämligen att ingen annan trasig identitet 

än den våldtagnas resulterar i så mycket aktivitet från samhället.98 Kevins övergrepp på Maya 

får förödande konsekvenser på andra delar i historien: hockeylaget, sponsorer, politiker, 

föräldrar till skolbarnen och folks karriärer. Exempelvis riskerar Mayas pappa Peter Andersson 

att förlora sitt jobb som sportchef på grund av anmälan mot Kevin, då det ryktas om att Peter 

skulle ha försökt förstöra Kevins hockeykarriär av svartsjuka. Backman har i sin roman målat 

upp hur enkelt fokus flyttar från själva brottet mot kvinnan till något helt annat. I enlighet med 

det Spallacci förespråkade ger skildringen av våldets konsekvenser en större förståelse för 

övergreppets våldsamma innebörd.99 I Björnstad utgör konsekvenserna av Kevins övergrepp 

den större delen av romanen, samt att dessa berättas ur flera olika perspektiv vilket bidrar till 

den breda skildringen. Som Pettersson skriver kan fiktiva våldsskildringar ge en unik ingång 

till det mänskliga psyket, där orsaker och konsekvenser konkretiseras samt demonstreras i 

proaktiv anda.100 Björnstad är ett tydligt exempel på en fiktiv roman som låter läsaren komma 

nära våldet ur olika aspekter, med fokus på framför allt konsekvenserna av en våldshandling. 

 
96 Ibid 2016, s. 322. 
97 Serisier 2019, s. 217. 
98 Cullhed 2014. 
99 Spallacci 2019, 7–9. 
100 Pettersson s. 19. 
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Sammanfattning och slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett berättarperspektiv med skiftande fokalisering 

kan ge en bredare skildring av ett sexuellt övergrepp och dess efterdyningar. Det har tagit sig 

uttryck på två sätt. Dels har de valda karaktärernas narrativ analyserats genom utdrag ur 

berättelsen. Dels har berättarens narrativ analyserats utifrån traumateoretiska grunder på 

sexuellt våld i litteraturen. De olika perspektiven samt den allvetande berättaren ger berättelsen 

en mångsidig och omfattande skildring, som synliggör övergreppets omfattande innebörd. 

Vidare har Backman med konkreta termer beskrivit komplexiteten av ett sexuellt övergrepp; 

både genom de invecklade relationerna mellan karaktärerna men också hur olika dessa 

karaktärer påverkas av det. Genom den skiftande fokaliseringen får läsaren tillgång till 

karaktärernas reaktioner och reflektioner, och tillsammans med den markanta berättaren får 

romanen sin signifikanta struktur. 

 

Skildringens fragmentariska stil ger traumat den autentiska karaktär som tidigare forskning 

kring litterära framställningar av trauma förespråkade. Därutöver väcker våldtäktsdramat 

aktuella diskussioner om gruppkultur, hierarkier och vänskap. Berättelsen synliggör den 

rådande våldtäktsdiskursen i samhället vad gäller fördomar och tystnadskultur, där en förövare 

på enkla grunder ursäktas medan ett offer skuldbeläggs till följd av ofulländade förväntningar. 

Backmans berättarstil skildrar övergreppet utifrån ett perspektiv som tjänar våldsbekämpningen 

mot denna typ av brott. Sammanfattningsvis visar studien på att Backmans berättarteknik skiljer 

sig från de traditionella formerna av traumaskildringar i litteraturen. De estetiska verktyg som 

förespråkas inom forskningsområdet finns att se i berättelsens olika narrativ. Backman har med 

sin berättarstil skildrat våldtäkten som – precis som Elin Cullhed beskrev – det mest värdelösa 

någon kan råka ut för. 

 

Vidare forskning 

Framtida forskning på trauma i Backmans roman Björnstad skulle kunna fokusera på Kevin; 

dels hans karaktär som förövare och hur det påverkar honom, dels traumat efter att Maya i slutet 

av berättelsen hotar honom med ett gevär vilket kommer bryta ner honom fullständigt. Eftersom 

Kevin frias från anklagelsen juridiskt, blir han aldrig dömd för sitt brott. Istället tar Maya saken 

i egna händer och ”dödar” honom genom att skjuta ett tomt skott. Detta vore en intressant vinkel 
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att analysera våldsbrottet och dess efterdyningar; utifrån förövaren och hur det leder till 

ytterligare trauma.   
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