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1 Inledning  

He didn’t tell stories anymore, had not told one since he and Abdullah had returned from Kabul. 

Maybe, Abdullah thought, Father had sold the Wahdatis his muse as well. 

 Gone. 

 Vanished. 

 Nothing left. 

 Nothing said. 

 Other than these words from Parwana: It had to be her. I am sorry, Abdullah. She had to be the 

one.1 

 

Berättelser om trauma går lika långt tillbaka i tiden som trauma har existerat, och dessa har 

alltid varit sammanflätade. Att få berätta om sina motgångar, trauman och katastrofer kan ha 

en positiv inverkan på offret eller den överlevandes hantering av trauma.2 Traumaberättelser 

förekommer i olika former, såväl fiktiva som dokumentäriska. Även om fiktiva berättelser inte 

behöver grundas i ett sanningsanspråk, så fyller de ändå en viktig funktion: de kan ge läsare 

insikter om traumatiska händelser genom att läsaren får känna och uppleva fenomen på ett sätt 

som inte är möjligt genom enbart dokumentäriska metoder. Fiktion tillåter element av fantasi 

som historiska texter inte kan använda sig av. Således skapas en ny funktion av de fiktiva 

traumaberättelserna, att ge en annan insyn i fenomen och händelser, och snarare verka som en 

metafor för det som hänt än en direkt rapportering.3 Teoretiker från den klassiska traumateorin 

hävdar att eftersom trauma står utanför de konventionella formerna av perception, 

representation och överföring så måste även formerna för att representera dessa experimentera 

med olika typer av estetik för att kunna imitera effekterna av trauma. Det går inte att beskriva 

kronologiskt, utan dessa narrativ karaktäriseras av repetition och vilseledning.4  

 

Citatet ovan är från Khaled Hosseinis roman And the Mountains Echoed (2013) som skildrar 

sammanlänkade trauman. Syskonen Abdullah och Pari skiljs motvilligt från varandra som barn. 

Styvmodern Parwana står inför valet att bejaka sin förlamade systers önskan om att lämnas att 

dö i öknen eller att för alltid vara bunden till att ta hand om henne. Emigranten Idris slits mellan 

 
1 Khaled Hosseini, And the Mountains Echoed, Bloomsbury Publishing: Great Britain 2018, s. 54. 
2 Joshua Pederson, ”Trauma and Narrative”, i  Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cambridge: 
Cambridge University Press 2018, e-bok, https://doi- org.ezproxy.its.uu.se/10.1017/9781316817155 (2021-11-
30) s. 97. 
3 Dominick LaCapra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press 2001, 
s. 13–14. 
4 Silke Arnold-De Simine, ”Trauma and Memory”, i Trauma and Literature, J. Roger Kurtz (red.), Cambridge: 
Cambridge University Press 2018, e-bok, https://doi.org/10.1017/9781316817155.011, (2021-11-30), s. 141. 
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att hjälpa bättre behövande i sitt hemland, eller fortsätta leva ett liv i lyx i USA, tyngd av en 

överlevares känsla av skuld. Pojken Adel lever ett ensamt men priviligierat liv i efterdyningarna 

av krigen i Afghanistan, ovetandes om sin egen familjs roll i miliskupperna. Dessa är bara 

några av de karaktärer som skildras i romanen, men det alla karaktärer har gemensamt är att 

deras upplevelser faller under samma tema: hur svåra val, hemska öden och begränsade 

förutsättningar format och fortsätter forma karaktärerna med anknytning till Afghanistan.  

 

Under de två följande rubrikerna presenteras kort en bakgrund om Afghanistan samt författaren 

till romanen And the Mountains Echoed, Khaled Hosseini. 

1.1 Afghanistan och trauma  

”Afghanistan är ett land av extremer”, skriver Jesper Hour i I väntan på talibanerna (2010), 

och syftar då främst på naturen, miljön och klimatet. De heta somrarna, de snöyrande vintrarna, 

höga bergen och djupa dalarna. Men likväl tycks de samhälleliga förhållandena i landet styras 

av extremer. Ett Afghanistan som på 1970-talet var enkelt och fattigt men på god väg att ta 

plats i moderniseringen har på 2000-talet istället präglats av en bedrövlig vardag och ständiga 

krig. Hour ställer sig frågan om det vittnar om ”en nations långsamma, smärtsamma födelse 

eller en färd mot undergången”.5 Afghanistan har länge varit ett krigsdrabbat land med stora 

samhälleliga problem då maktskiften inte alltid innebär det bättre, och inblandning från länder 

utifrån både förstör och förskönar landet. Flera årtionden av krig har skapat ödesdigra 

konsekvenser för den mentala hälsan hos miljoner afghaner. Det är snarare regel än undantag 

för befolkningen att ha bevittnat eller upplevt ett trauma. Därmed brottas den afghanska 

befolkningen med depression, ångest och andra posttraumatiska symptom, men knappt någon 

får den rätta psykologiska hjälpen för att bearbeta sina trauman.6  

1.2 Khaled Hosseini 

Khaled Hosseini har efter sin debutroman The Kite Runner (2003) blivit en av de mest erkända 

och bästsäljande författarna i världen. Gemensamt för hans romaner är att de behandlar 

karaktärer från Afghanistans livsöden, och att han lyckas skapa ett starkt emotionellt band 

mellan läsare och karaktärer. Hosseini föddes själv i Kabul, Afghanistan, 1965. Hans pappa 

 
5 Jesper Hour, I väntan på talibanerna: Afghanistan inifrån, Ordfront, Stockholm 2010, s. 21–22. 
6 Human Rights Watch, ”Afghanistan: Little Help for Conflict-Linked Trauma – Government, Donors Should 
Expand Mental Health Programs”, 07/10-2019, https://www.hrw.org/news/2019/10/07/afghanistan-little-help-
conflict-linked-trauma (2021-12-10). 
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var diplomat i det afghanska utrikesministeriet och mamman lärare i farsi. När Hosseini var 

elva år flyttade de till Paris, men när de efter fyra år ville återvända till Kabul hade deras 

hemland utsatts för en kommunistkupp samt invasion av Sovjet. Familjen ansökte då istället 

om politisk asyl i USA där Hosseini sedan växte upp.7  

 

Även om Hosseinis böcker inte är självbiografiska så är de inspirerade av Afghanistan och de 

öden som vissa afghaner har mötts av. 2013 kom romanen And the Mountains Echoed och i en 

intervju säger Hosseini att idén till romanen väcktes efter att han besökt sitt hemland flera år 

efter att han lämnat det. 2008 hade Afghanistan en extrem vinter och Hosseini hörde om 

föräldrar som sålde sina barn till rika familjer i Kabul för att slippa se dem frysa ihjäl, eller för 

att de inte klarade av att ta hand om dem. Hosseinis pappa berättade då för honom att liknande 

händelser skett under pappans uppväxt på 40-talet i västra Afghanistan. Där föddes idén till 

romanen och skrivprocessen började med att Hosseini skrev ett långt kapitel om två syskon 

som separeras som små. Hosseini säger att han inledningsvis trodde att han ännu en gång skulle 

skriva en linjär berättelse, liknande hans två tidigare verk. Men under skrivandets gång 

intresserade han sig för andra röster som kunde spela viktiga roller för syskonen. Han säger 

även att den nya strukturen för romanen är intressant för honom eftersom den tillåter att 

karaktärer beskrivs från olika håll och skapar olika perspektiv på karaktärerna.8  

 

I flertalet recensioner av And the Mountains Echoed är narrativet något som betonas, beundras 

och beröms. I The Guardian står det att Hosseini är en mästare vad gäller den narrativa 

principen, att få publiken dit han vill men inte på det sätt som de hade förväntat sig. Det 

mångbottnade narrativet leder läsaren genom olika historier som blir föremål för den transport 

som krävs för att nå målet och slutet av berättelsen.9 I The New York Times påpekas det att 

romanen är mer narratologiskt komplex än Hosseinis tidigare verk. Att Hosseini hanterar det 

komplicerade narratologiska nätverket med skicklighet som ger en bild av att han känner sina 

karaktärer väl och lyckas förmedla deras inre liv med en bravur av en gammaldags 

historieberättare.10 

 
7 Khaled Hosseini, ”Bio”, Khaled Hosseini, https://khaledhosseini.com/bio (2021-11-09). 
8 Carina Nunstedt, ”Jag skriver i blindo” - Personligt möte: En intervju med författaren Khaled Hosseini 
[Elektronisk resurs], Telegram förlag 2014, (2021-11-09) s. 3.  
9 Alexander Linklater, ”And the Mountains Echoed by Khaled Hosseini – review”, The Guardian 26/5-2013, 
https://www.theguardian.com/books/2013/may/26/mountains-echoed-khaled-hosseini-review (2021-11-09). 
10 Michiko Kakutani, ”Siblings Haunted by the Past, and by Afghanistan’s Cycle of Misery”, The New York 
Times 20/5-2013, https://www.nytimes.com/2013/05/21/books/and-the-mountains-echoed-by-khaled-
hosseini.html (2021-11-09). 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Genom att granska berättelser utifrån ett traumaperspektiv ämnar jag bidra med nya insikter 

och uppmärksamma berättartekniska element som annars kan tyckas slumpmässiga i ett 

narrativ. Uppsatsens syfte är att undersöka hur trauma synliggörs i narrativet utifrån de 

narratologiska elementen i romanen And the Mountains Echoed. De teoretiska 

utgångspunkterna är Cathy Caruths studier om trauma i litteratur samt Gérard Genettes 

narratologi. För att undersöka detta ämnar uppsatsen svara på följande frågeställning:  

 

- På vilka sätt förhåller sig de narratologiska elementen till gestaltningen av trauma i 

romanen And the Mountains Echoed?  

 

Därmed vill jag med hjälp av kategorierna tempus, modus och röst från Genettes 

begreppsapparat undersöka hur dessa kan användas utifrån ett traumaperspektiv för att 

synliggöra trauma i narrativet, hur innehåll såsom trauma samspelar med hur berättelsen är 

berättad.  

2 Teori och metod 

Den metod som används under studien är närläsning med Genettes strukturalistiska 

analysmodell som hjälpmedel för att utröna element som vittnar om trauma. Analysen 

fokuseras till ett urval av de episoder som rör trauma eller kan visa på ett traumanarrativ. 

Eftersom studien ämnar se på dels den narratologiska strukturen i berättandet, dels hur trauma 

skrivs in i narrativet innefattar det teoretiska ramverket för uppsatsen flera teorier och 

utgångspunkter. För att undersöka trauma används flertalet traumateoretiska texter och framför 

allt Cathy Caruths definition av trauma. Därutöver används även Gérard Genettes 

narratologiska begrepp för att undersöka konstruktionen av berättelser och berättande. I detta 

avsnitt presenteras traumateoriers utgångspunkter för analys av litteratur samt Genettes 

begreppsapparat.  

2.1 Traumateori och traumanarrativ 

Som tidigare framgått är en av de framträdande teoretikerna inom det traumateoretiska 

forskningsfältet Cathy Caruth. I Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History 

(1996) beskriver Caruth trauma som ett sår som tillfogats sinnet, ett sår som inte omedelbart 
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uppenbarar sig utan snarare ger sig till känna retroaktivt, såsom att det återkommer i 

överlevares mardrömmar eller upprepade handlingar. Trauma kan inte enbart härledas till den 

ursprungliga händelsen, utan snarare till hur händelsen fortsätter göra sig till känna och förföljer 

den överlevande senare.11 En fråga som Caruth ställer är om trauma är själva mötet med döden 

eller den fortsatta upplevelsen av att ha överlevt.12 Med frågan lyfter hon att trauma inte enbart 

kan begränsas till den ursprungliga händelsen, utan även bör syfta till de följder och 

konsekvenser som överlevare känner i efterhand. Caruth skriver att litteratur precis som 

psykoanalys intresserar sig för den komplexa relationen mellan vetskap och ovetskap och att 

där de möts finns det en funktion i att studera: ”it is at the specific point at which knowing and 

not knowing intersect that the language of literature and the psychoanalytic theory of traumatic 

experience precisely meet”.13 

 

För att undersöka hur trauma samspelar med berättande används J. Roger Kurtz antologi 

Trauma and Literature som gör en kartläggning av traumaforskning inom litteratur. Flera av 

texterna tar avstamp i Caruths ovan nämnda studie. De texter som blir särskilt relevanta för 

denna uppsats är de som berör hur trauma yttrar sig i berättande, representation och narrativ. 

Silke Arnold-de Simine redogör i kapitlet ”Trauma and Memory” exempelvis för hur trauma 

kan representeras. Arnold-de Simine skriver att: ”[n]o narrative of trauma can be told in a linear 

way: it has a time signature that must fracture conventional causality”14 och menar således att 

för att kunna beskriva trauma måste man använda sig av modernistiska metoder; det går inte 

att beskriva kronologiskt och linjärt som andra berättelser. Texter om trauma är således 

karaktäriserade av luckor, tystnad och beskrivna som fragment.15 I kapitlet ”Trauma and 

Narrative” skriver Joshua Pederson att relationen mellan trauma och berättelser går långt 

tillbaka. Pederson förklarar att litteratur, det skrivna ordet, fungerar väl för att kommunicera 

trauma, samt motiverar hur trauma formar narrativet.16 Pederson refererar till historikern och 

traumaforskaren Dominick LaCapra som menar att litteratur är fördelaktigt för att förmedla 

trauma med avseende på språkets funktion. Fiktion kan fånga känslan av traumatiska 

upplevelser även om syftet inte är att representera fakta, men lyckas ändå ge insyn i fenomen 

såsom slaveri eller Förintelsen. Detta eftersom de kan återskapa känslan av det som utspelade 

 
11 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, Baltimore: John Hopkins University 
Press 1996, s. 3–4. 
12 Caruth 1996, s. 7.  
13 Caruth 1996, s. 3. 
14 Arnold-de Simine 2018, s. 141. 
15 Arnold-de Simine 2018, s. 141. 
16 Pederson 2018, s. 97–98.  
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sig, snarare än att dokumentäriskt redogöra för händelserna. Två exempel på denna slags fiktion 

är Albert Camus La chute (1956) och Toni Morrisons Beloved (1987), som kan kommunicera 

upplevelsen av ett mass-trauma.17 Pederson skriver att Caruth och andra traumateoretiker på 

90-talet hävdar att trauma formar berättelser utifrån tre troper: absence (frånvaro, luckor), 

indirection (vilseledning) och repetition (repetition). Eftersom den traumatiska händelsen är så 

omskakande gör det att minnet inte registrerar det på samma sätt som vanliga minnen, därför 

kännetecknas sådana narrativ av luckor som står för den traumatiska upplevelsen.”There is 

silence where story should be,” skriver Pederson, vilket gör att tystnaden då synliggör trauma.18 

Vidare ger sig trauma tillkänna i narrativ genom att berättelsen fokuserar på händelser som 

bara indirekt är relaterade till den traumatiska händelsen, vilket blir en form av vilseledning. 

Exemplet som ges är Camus roman La peste (1947) eftersom den handlar om Förintelsen men 

aldrig faktiskt nämner den. Istället blir pesten en metafor för folkmordet.19 Traumateoretiker 

erbjuder flera olika sätt att undersöka den indirekta relationen mellan texter och de trauman de 

förmedlar. Detta kan exempelvis utläsas i det metaforiska i berättelser som inte tycks vara 

kopplade till ett specifikt trauma, men är det undermedvetet.20 Den tredje och sista tropen, 

repetition, kan märkas på två sätt i narrativet. Antingen i form av att karaktärer återupplever 

sitt trauma likväl som att karaktärerna känner ett behov av att återberätta det.21 

 

Pederson diskuterar även kritiker till den tidiga traumateorin såsom Greg Forter. Dennes kritik 

består främst av att tidigare teoretiker fokuserat på trauma orsakat av en enskild händelse, 

såsom sexuella angrepp eller folkmord. Forter menar att dessa modeller missar det som kan 

kallas för strukturellt trauma – såsom rasism eller patriarkaliskt förtryck. Således erbjuder 

Forter en egen modell för att analysera strukturellt trauma i berättelser. Enligt Forter är grunden 

till strukturellt trauma mångfaldigt och härstammar djupare från de sociala strukturerna. Därför 

menar Forter att för att en författare ska kunna beskriva strukturellt trauma i sin text måste hen 

ge mycket djupare och komplexa bakgrundshistorier till sina karaktärer. Anledningen är att 

dessa karaktärer skapar beskrivningar som en del av det sociala nätverket som är färgat av 

strukturellt trauma.22  

 
17 Pederson 2018, s. 99. 
18 Pederson 2018, s. 100–101. 
19 Pederson 2018, s. 102. 
20 Pederson 2018, s. 103. 
21 Pederson 2018, s. 104. 
22 Pederson 2018, s. 107–108. 
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2.2 Narrativ diskurs 

Inom narratologi ägnas studier till att granska berättandet, hur det är berättat och fungerar i 

litteratur.23 I ljuset av traumateorins perspektiv vill jag se hur det berättartekniska 

förutsättningarna samspelar med traumanarrativ. Som Caruth tydliggör inom traumateori är 

luckor i narrativet att ta i beaktning för att undersöka trauma. Således blir de narratologiska 

verktygen hjälpsamma för att systematiskt utröna var sådana luckor finns och hur de kan fyllas 

igen. Gérard Genette är en av de mest framstående teoretikerna inom diskurs-narratologi som 

hänger sig till den berättande diskursens nivå. Genette har inspirerats av såväl Henry James 

som Wayne Booth som varit vägledande inom berättarteknisk analys, och han fortsätter på 

deras tradition genom att systematisera den narratologiska analysen efter en begreppsapparat.24 

Genom att granska texten på den narratologiska nivån för att synliggöra hur en text är berättad 

kan det tillsammans med traumateori ge nya insikter till hur ett narrativ formmässigt kan vittna 

om trauma.  

 

Enligt Genette är analysen av den narrativa diskursen en studie av relationer mellan berättelsen 

och berättandet, och han särskiljer på tre olika nivåer: story, narrative och narrating. Den första 

nivån story (berättelse) syftar på det berättade innehållet, narrative (narrativ) är den narrativa 

texten eller diskursen. Den tredje och sista nivån narrating (berättande) är berättandet som 

handling.25 Utifrån dessa begrepp och nivåer går det således att diskutera textens innehåll, form 

och produktion. Det är relationerna sinsemellan som är viktiga att studera, det vill säga 

relationen mellan den berättade texten (narrative) och berättelsen (story), mellan den berättade 

texten (narrative) och berättandet (narrating), samt mellan berättelsen (story) och berättaren 

(narrating).26 För att analysera den narrativa diskursen, berättelse och berättande introducerar 

Genette de övergripande kategorierna tempus, modus och röst. Kategorierna blir användbara i 

studien för att se hur formen och berättandet samspelar med innehållet. Tempus berör relationer 

mellan narrativ och berättelse.27 De element som granskas är ordningen berättandet sker i, 

hastigheten av berättandet samt frekvensen av händelser i berättelsen.28 I ljuset av att 

utgångspunkterna för traumateori är att ett traumanarrativ är fragmentariskt och 

 
23 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan, 
Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2011, upplaga 2:11, s. 174. 
24 Skalin 2011, s. 181. 
25 Gérard Genette, Narrative Discourse - An Essay in Method, övers. Lewin, Jane E, Cornell University Press, 
Ithaca, New York 1980, s. 27. 
26 Genette 1980, s. 29. 
27 Genette 1980, s. 31. 
28 Skalin 2011, s. 181. 
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osammanhängande, blir det relevant att använda Genettes begrepp för att avslöja var detta 

existerar i den berättade texten och berättandet. Likväl kan begreppen användas för att utröna 

var händelser återupprepar sig i narrativet likt trauma återupprepar sig och hemsöker de 

överlevande. Modus innefattar relationer mellan form och nivå av den berättande diskursen, 

narrative, och fokuserar således på den narrativa representationen.29 För att analysera detta 

utgår en från två subkategorier: distans och fokalisering. Distans relaterar till hur berättandet 

antingen utgår från att visa eller berätta det som händer i berättelsen. Distinktionen görs således 

mellan att visa vilket, Genette lånar begreppet mimetiskt till att beskriva, eller att berättaren 

talar om berättelsen vilket kallas diegetiskt.30 Distansen härleds således från hur nära 

talrepresentationen är genom att avväga om det är diegetiskt eller mimetiskt berättat, eftersom 

berättaren antingen kan visa på exakt talrepresentation eller påverka informationsmängden 

genom att använda berättat tal och således manipulera vad som sagts.31 Narrativ påverkas även 

av vilken synvinkel som berättandet utgår från vilket Genette benämner som fokalisering. Med 

hjälp av detta kan läsaren känna till mer eller mindre än karaktärerna i berättelsen. Fokalisering 

svarar på frågan vem som ser i romanen, och kan delas upp i tre former: intern, extern eller 

noll-fokalisering.32 Intern fokalisering tillåter berättaren tillträde till en av karaktärernas 

synvinkel och låter läsaren se och uppleva händelserna från den karaktärens perspektiv. Vid 

extern fokalisering får berättaren inte tillgång till någon av karaktärernas synvinklar, vilket kan 

innebära att berättaren antingen vet mer eller mindre än karaktärerna vet.33 Noll-fokalisering är 

den klassiska synvinkeln för narrativ som brukar förklaras som en allvetande berättare. Formen 

tillåter berättaren att ha inblick i flera av karaktärernas synvinklar samt även tillgång till mer 

information än vad karaktärerna har.34 Utifrån ett traumaperspektiv blir det intressant att se hur 

fokaliseringen påverkar vad karaktärerna vet, vad berättaren och läsaren vet. Eftersom 

traumateori betonar hur avsaknaden av händelser eller luckor i berättelsen har relevans, kan 

synvinkeln bidra till att slutsatser kan dras kring traumagestaltningen i narrativet. Den sista 

huvudkategorin röst berör hur berättandet yttrar sig i berättelsen, narrating, de relationer som 

finns mellan berättaren och berättandet.35 Det som analyseras inom det området är vem som 

berättar, vilken tidpunkt berättandet sker i samt på vilken narrativ nivå. Berättaren kan antingen 

vara en karaktär i fiktionsvärlden, homodiegetisk, eller utanför, heterodiegetisk. Tidpunkten 

 
29 Genette 1980, s. 31. 
30 Genette 1980, s. 162–163. 
31 Genette 1980, s. 161–162.  
32 Genette 1980, s. 189. 
33 Genette 1980, s. 193–194. 
34 Genette 1980, s. 189. 
35 Genette 1980, s. 31. 
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avgörs av vilket tempus narrativet är beskrivet i, dåtid, samtid, framtid, eller interpolerat. Den 

narrativa nivån avgörs var berättaren befinner sig vid berättandet och kan vara extradiegetisk, 

utanför berättelsen, intradiegetisk, i berättelsen, eller metadiegetisk då en historia berättas i 

berättelsen.36 Genom att studera vem det är som berättar kan traumaperspektivet bidra med 

huruvida händelser är fabricerade av berättaren eller inte, och pålitligheten i det som berättas. 

Tidpunkten för berättandet blir relevant i relation till när berättelsen utspelar sig och när den 

berättas, vilket kan kopplas till den återberättande faktorn av traumanarrativ.  

 

Genom en kombination av Genettes analysmodell för narrativ och de tre troperna från 

traumateori; frånvaro, vilseledning och repetition ämnas And the Mountains Echoed analyseras 

för att se hur trauma skrivs fram genom narrativet och berättarstrukturen. Genettes kategorier 

används för att kunna utläsa var troperna finns i berättelsen inom berättarstrukturen. 

Exempelvis kan frånvaro utläsas i luckor i narrativet, av vad som väljs att berättas, från vilken 

synvinkel något är berättat och vem som berättar vilket gör Genettes begrepp användbara. 

Berättare och fokalisering kan användas för att utröna vilseledning i narrativet, vem det är som 

för ordet och vem det är som för texten framåt, vilket kan göras metaforiskt och endast indirekt 

i relation till trauma. Därmed blir det även relevant att undersöka den negativa aspekten av 

synvinkeln och berättandet. Det vill säga, att istället för att intressera sig för vad som visas 

undersöka vad som inte visas, eller blir synligt i andra narrativ genom andras synvinklar. Som 

således kan ge mening till något som då verkar som en metafor. Slutligen kan Genettes begrepp 

frekvens användas för att undersöka repetition, hur ofta en händelse berättas om i narrativet i 

relation till hur många gånger som händelsen utspelar sig. En händelse som förekommer flera 

gånger i narrativet men endast utspelas en gång skulle på så vis kunna tolkas som viktig för 

berättelsen eller höra samman med trauma och återberättande. 

3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar jag forskning som gjorts på Hosseinis romaner samt annan 

litteratur skriven på engelska om Afghanistan såväl som forskning från fältet av narratologiska 

traumastudier. Eftersom And the Mountains Echoed utgavs relativt nyligen är det främst 

Hosseinis tidigare romaner som stått i fokus för studier. Jag vill ge en överblick kring vad som 

 
36 Genette 1980, s. 228. 
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studerats i Hosseinis författarskap tidigare samt hur trauma kan studeras ur ett narratologiskt 

perspektiv.  

3.1 Hosseini och litteratur på engelska om Afghanistan 

Mir Hekmatullah Sadat studerar författare med härkomst från Afghanistan och deras fiktiva 

verk för att belysa den afghanska upplevelsen av sociopolitiska, sociokulturella, historiska och 

ekonomiska faktorer. Den frågeställning han ämnar besvara är: ”What are the societal realities 

and human conditions of a nation and its people, as perceived through the lenses of selected 

diasporic writers?” De författare och verk utgör underlaget för studien är The Kite Runner 

(2003) av Khaled Hosseini samt tre novellsamlingar av Muhammad Asef Soltanzadeh Dar 

Goriz Gom Mishawim, Nowroz Faqat Dar Kabul Ba Safa Ast och Inak Danmark.37 Sadat 

menar att Hosseini genom sin litteratur blottlägger den sociopolitiska och sociokulturella 

infrastrukturen som har påverkat den nationella utvecklingen och identiteten i Afghanistan. 

Således yrkar Sadat på att The Kite Runner kan vara ett hjälpmedel för att förstå den 

sociokulturella infrastrukturen i Afghanistan.38  

 

Rashid Jahan använder sig av Pashtunwali som ramverk för sin studie av romaner skrivna på 

engelska om Afghanistan. Pashtunwali är oskrivna regler för hur folkgruppen pashtuner ska 

leva i Afghanistan och Nordvästra Pakistan. Genom att använda ramverket vill Jahan ge nya 

perspektiv på romaner skrivna av Hosseini, Hashimi och Ackerman och hur Pashtunwali 

relateras till heder, hämnd, blodsfejder, gästfrihet, religionen och kulturens roll samt 

marginalisering av kvinnor i romanerna.39 Hans slutsats är att heder är den viktigaste aspekten 

av Pashtunwali i den afghanska kulturen som framförs i romanerna. Genom att förstå koderna 

av Pashtunwali i studien av romanerna kan kontexten av de oskrivna reglerna bidra med en 

djupare förståelse av romanerna och varför karaktärerna handlar som de gör. I The Kite Runner 

är det tydligt att heder sätter stor press på människorna och att de gör nästan vad som helst för 

att upprätta hedern. Det blir framför allt synligt i hur karaktärerna Hassan och Baba beter sig.40 

 
37 Mir Hekmatullah Sadat, The Afghan experience: An exploratory study of societal realities through the lenses 
of Afghan diasporic literary works, The Claremont Graduate Univeristy, 2006, s. iiii-v. 
https://www.proquest.com/docview/305373238?accountid=14715&parentSessionId=QLocs%2FweJeavhKmXT
e%2FfVagidN5Ho0NnUgXe0Tb3q4k%3D  
38 Sadat 2006, s. 171. 
39 Rashid Jahan, Glimpses of Pashtunwali in Hosseini’s The Kite Runner, A Thousand Splendid Suns, Hashimi’s 
A House Without Windows and Ackerman’s Green on Blue, avhandling, University of Regina 2018, 
https://ourspace.uregina.ca/bitstream/handle/10294/8871/Jahan_Rashid_MA_ENGL_Spring2019.pdf?sequence
=1&isAllowed=y (2021-12-28) s. i. 
40 Jahan 2018, s. 73. 
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Båda karaktärerna uppfyller Pashtunwalis kriterier för heder när de visar sig starka, modiga 

och konfrontativa. De är villiga till uppoffring såväl som att vara lojala och hålla sina ord.41 

Sammanfattningsvis menar Jahan att samtliga författare visar på att genom att följa 

Pasthunwalis oskrivna regler kan karaktärernas förmåga att anpassa sig till ett annat samhälle 

med andra normer hämmas.42 

 

Mustafa Wshyar undersöker hur strukturellt våld är representerat i And The Mountains Echoed 

genom att utgå från ett narratologiskt tillvägagångssätt. 43 Studiens teoretiska utgångspunkt är 

Johan Galtungs definition av strukturellt våld som är en del av hans ”violence triangel theory”. 

Strukturellt våld definieras enligt Galtung som global orättvisa och som konflikt mellan olika 

grupper och strukturer som grundas i sociala faktorer såväl som ekonomiska, religiösa, 

rasistiska eller könsbundna. Wshyar menar att den narrativa modellen som används i romanen 

är ”Conviction Narrative Theory” som innebär att det är berättaren som upplever och bedömer 

de situationer som utspelar sig samt bestämmer de moraliska attityderna till karaktärerna. 

Genom att använda ”Conviction Narrative Theory” som utgångspunkt så ligger fokus på de 

åsikter som berättaren har snarare än bara berätta det som sker helt objektivt.44 Det resultat som 

Wshyar kommer fram till är att strukturellt våld är närvarande i And the Mountains Echoed 

eftersom det finns spår av den orättvisa som finns kring afghaner som borde ha samma 

rättigheter. Genom romanen kan läsaren bevittna de olika karaktärernas möte med 

diskriminering och orättvisa som härleds till etnicitet, religion, kön eller ekonomi. Berättarens 

roll är inte bara en allvetande person utan färgar även narrativet, och lämnar spår av sina egna 

åsikter skriver Wshyar. Vad det gör för historien är att den kan ifrågasättas eftersom den inte 

är helt objektiv och således mindre tillförlitlig.45 

3.2 Narratologiska studier av traumanarrativ 

Tidigare studier som gjorts genom en kombination av ett traumaperspektiv och narratologi är 

exempelvis Miranda Geust avhandling En vacker dag har vi vänt så många blad att ingenting 

av det här har hänt (2021) med utgångspunkt i konstruerandet av narrativ kring trauma och 

 
41 Jahan 2018, s. 21–22. 
42 Jahan 2018, s. 75. 
43 Mustafa Wshyar, ”Structural Violence Representation in And the Mountains Echoed by Khaled Hosseini”, 
British and American Studies, vol. 27, s. 241–249, 307, 2021, 
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/structural-violence-
representation-mountains/docview/2530040446/se-2 (2021-12-02) s. 241. 
44 Whsyar 2021, s. 242. 
45 Wshyar 2021, s. 247–248. 
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våldtäkt. Syftet är att analysera hur författaren Monika Fagerholm i romanen Vem dödade 

bambi? (2019) uppmärksammar berättelser om våldtäkt i en tystnadskultur genom att fokusera 

på de olika karaktärernas narrativ.46 En del av studien ägnar sig åt att studera hur trauma skrivs 

in i narrativ och kan undersökas genom berättarperspektiv och kronologi med hjälp av Genettes 

begreppsapparat samt traumateori.47 Geust resultat är att genom den uppbrutna kronologin och 

de många berättarperspektiven konstruerar det sammantaget ett våldtäktsnarrativ.48 Skiftet av 

intern fokalisering mellan olika karaktärer bidrar till en djupare förståelse för romanfigurerna 

som möjliggör en konstruktion av den allmänna opinionen i den fiktiva staden.49 

 

Maria Holmgren Troy undersöker samspelet mellan narrativ och trauma i en jämförelse mellan 

Kaye Gibbons roman Ellen Foster (1987) and Margaret Atwood novell ”Death by Landscape” 

(1989). Utgångspunkten för studien är att se på relationen mellan trauma och hur det uttrycks 

i narrativ genom strategier såsom form.50 Holmgren Troy refererar till Caruths definition av 

trauma såväl som LaCapras. Även om hon inte nämner ett narratologiskt tillvägagångssätt är 

det narrativet hon studerar exempelvis när hon skriver om hur böckerna skiljer sig åt inom 

berättarperspektiv, då Ellen Foster är skriven i första-person medan i ”Death by Landscape” är 

berättaren i tredjeperson men fokaliseras genom protagonisten Lois.51 Slutligen menar 

Holmgren Troy att genom att vända uppmärksamheten till förekomsten av trauma i dessa verk 

kan det belysa och ge mening till särdrag som annars kan verka oviktiga och slumpmässiga, 

men ges mening i kontexten av narrativ och trauma. I båda verken förekommer textmässiga 

spår av trauma i hur narrativet är format, genom exempelvis skiften i tempus och användning 

av bildspråk. Således rubbar traumaberättelser ofta de tidsmässiga aspekterna, utmanar den 

kronologiska ordningen av berättandet samt föreställningen av att ett narrativ alltid når ett 

tillfredsställande avslut.52  

 

 
46 Miranda Geust, En vacker dag har vi vänt så många blad att ingenting av det här har hänt, avhandling pro 
gradu i Litteraturvetenskap, Åbo Akademi – Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, 2021, 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/181311/geust_miranda.pdf?sequence=2 (hämtad 2021-12-02) s. 2. 
47 Geust 2021, s. 21–22. 
48 Geust 2021, s. 30. 
49 Geust 2021, s. 28. 
50 Maria Holmgren Troy, ”Narrative and Trauma: Kaye Gibbons’s Ellen Foster and Margaret Atwood’s ‘Death 
by Landscape’” i Åke Bergvall, Anders Tyrberg och Elisabeth Wennö, Berätta för att förstå?: sju essäer, 
Karlstad: University Press 2006,  
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:590966/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2021-12-28) s. 126. 
51 Holmgren Troy 2006, s. 129. 
52 Holmgren Troy 2006, s. 147. 
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Keith Ames Russell II studerar trauma och narrativ i koreansk amerikansk litteratur för att 

kartlägga personligt och kulturellt trauma. Utgångspunkten är att han ser till de narrativa 

elementen av Iser, Booth och Genettes teorier för att avgöra distans till det som berättas. Russell 

menar att avbrott och störningar som stör berättaren på olika sätt och således skapar ett 

fragmentariskt berättande som samspelar med den narrativa närheten och reliabiliteten.53 Den 

narrativa distansen kan vittna om berättarens olika relationer till trauma och den grammatiska 

strukturer varierar mellan olika berättare. Vidare studerar han vad byte av fokalisering och 

perspektiv av berättandet kan skapa för litterära och traumatiska element. Således undersöker 

Russell hur distansen av berättandet förhåller sig till berättaren och berättelsen samt hur 

trovärdig berättaren är.54  

 

Eftersom tidigare studier på Hosseinis författarskap ägnats till hur hans litteratur kan bidra till 

insikter om den afghanska upplevelsen och de afghanska förhållandena vill jag bygga vidare 

på det fältet genom att studera hur trauma figurerar i And the Mountains Echoed. Flertalet 

studier bekräftar att trauma alltid är närvarande i hans verk och därför vill jag i min studie 

djupdyka inom det ämnet. För att använda mig av en annan ingång vill jag likt Wshyars studie 

fokusera på narrativet, men snarare genom samma tillvägagångssätt som Geust använder sig 

av i sin narratologiska studie av trauma kopplat till våldtäkt. Således fungerar min studie som 

ett bidrag till ett traumateoretisk narratologiskt forskningsfält. 

4 Analys 

I analysen vill jag undersöka romanens uppbyggnad och form utifrån Genettes tre kategorier: 

tempus, modus och röst, för att se hur de kan belysa olika aspekter genom ett traumaperspektiv. 

Utgångspunkterna blir således att granska romanens kronologi, berättarperspektiv och 

berättande för att se på samspelet dessa har med de traumateoretiska begreppen frånvaro, 

vilseledning och repetition. Det jag ämnar utreda är på vilket sätt romanen narratologiskt kan 

vittna om ett traumanarrativ.  

 
53 Keith Ames Russell, Dislocated: Trauma and narrative distance in Korean American Literature, avhandling, 
Southern Illinois University at Carbondale. 2007, s. i. 
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://www.proquest.com/dissertations-theses/dislocated-trauma-narrative-
distance-korean/docview/304810279/se-2?accountid=14715 
54 Russell 2007, s. 3–4.  
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4.1 Synopsis 

And the Mountains Echoed är en fiktiv berättelse som skildrar karaktärer med någon form av 

anknytning till Afghanistan; de som stannat kvar, de som lämnat, de som lämnat men 

återvänder samt de som aldrig besökt det land de härstammar från. Berättelsen är uppdelad i 

nio kapitel med olika narrativ som på olika sätt är sammanflätade. Sammantaget kan berättelsen 

motiveras vara en berättelse, men varje narrativ har även sin egen historia att berätta. De 

historier som skildras är syskonens, Pari och Abdullah, som skiljs åt som barn. Syskonens 

styvmamma Parwanas och hur hon möter deras pappa Saboor. Parwanas bror, det vill säga 

syskonens styvfarbror, Nabi som arbetar för paret Wahdati. Idris, en afghan som bott granne 

med Nabi och sedan flyttat till USA. Paris liv i Paris efter att ha lämnat Afghanistan med sin 

adoptivmamma Nila. Adel, en ung pojke som senare lever i samma stad som syskonen Pari och 

Abdullah föddes i. Markos, en grekisk läkare som arbetar i Kabul efter krigen och där möter 

Nabi. Slutligen Pari, Abdullahs dotter, som föds och växer upp i USA. Det förekommer två 

karaktärer som bär samma namn: Pari som är syster till Abdullah och sedan Abdullahs dotter 

Pari, döpt efter hans syster. För enkelhetens skull kommer härmed systern Pari benämnas som 

Pari I och dottern Pari som Pari II.  

4.2 Tempus – kronologi, återkomst och förebådande 

”A story is like a moving train: no matter where you hop onboard, you are bound to reach your 

destination sooner or later. But I suppose I ought to begin this tale with the same thing that 

ends it,”55 skriver Nabi i sitt brev till Markos. Det finns åtskilliga sätt att skriva ett narrativ på 

tidsmässigt, och det som kännetecknar And the Mountains Echoed är att den likt Nabis råd 

börjar med samma sak som den slutar, men det är också det enda som stämmer överens med 

ett klassiskt narrativ. Romanen följer varken linjär eller kronologisk ordning i sitt berättande, 

även om den tar sin början 1952 och avslutas 2010 med avstamp i samma ursprungshistoria. 

Eftersom tidsaspekten är behandlad på det sättet stämmer det överens med Arnold-de Simines 

beskrivning av att traumanarrativ inte skildras kronologiskt.56 Detta blir tydligt genom att 

utefter Genettes begreppsapparat undersöka avvikelser i det tidsmässiga berättandet. Analeps 

är Genettes begrepp för att beskriva tillbakablickar i ett narrativ, och proleps är framåtblickar 

som är exempel på dessa avvikelser.57 Genom att leta efter och mäta anakronismer i form av 

 
55 Hosseini 2018, s. 84. 
56 Arnold-de Simine 2018, s. 141. 
57 Skalin 2011, s. 181. 
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analepser och prolepser i berättelsen går det att analysera korrespondensen mellan den 

innehållsliga berättelsen och hur den är berättad.58 Samtliga kapitel mellan det första och sista 

skiftar mellan att vara bakåtblickande och redogöra för tidigare händelser såväl som 

framåtblickande. Således kan varje kapitel motsvara en analeps eller proleps till hur berättelsen 

utspelar sig. Vidare finns det i varje kapitel segment av tillbakablickar och framåtblickar som 

gör att det uppbrutna narrativet även där gör sig till känna.  

 

Utifrån traumateorins perspektiv om uppbruten tidsordning i berättandet och anakronismer i 

berättelsen synliggörs trauma i händelserna när Pari I skiljs från brodern Abdullah, och säljs 

till paret Wahdati. Scenen inleds med en bilresa till en basar, där detaljer i bilen och på 

marknaden så som ljud, dofter, människor och varor skildras utförligt.59 Dialogen som förs 

beskriver aldrig explicit vad som kommer utspela sig, men föranleder att något kommer ske så 

som när Abdullah ber fru Nila Wahdati: ”’Please don’t do it,’ he said, his voice cracking.”60 

När historien sedan tar vid förflyttas berättelsen fram i tiden och beskriver hur Abdullah ser sin 

pappa Saboor hugga ner ett träd.61 Istället för att skildra det som faktiskt har skett kronologiskt 

så berättas det om andra saker och skapar således en lucka i narrativet. Berättandet fokuserar 

på hur händelsen har påverkat de andra karaktärerna känslomässigt och hur de agerar efteråt. 

Genom Abdullahs synvinkel berättas det om hur pappan sörjer genom att ägna sig åt andra 

saker än att prata om dottern. Likväl är det endast i tillbakablickar som det i narrativet beskrivs 

vad som skett, även om det inte står rakt ut. Det visas istället genom citat från den dialog som 

utspelat sig: ”I won’t have any crying, Father said. No Crying. I won’t have it”.62 Att pappan 

sagt det tidigare visar på ett skifte från det kronologiska berättandet, eftersom det förflyttar 

läsaren tillbaka till det minne Abdullah har från händelsen. Eftersom det inte står explicit vad 

som skett är det som närmast ges som förklaring Abdullahs tankar om pappan och vad 

Abdullahs styvmor Parwana sagt.  

 
He didn’t tell stories anymore, had not told one since he and Abdullah had returned from Kabul. 

Maybe, Abdullah thought, Father had sold the Wahdatis his muse as well. 

Gone. 

Vanished. 

Nothing left. 

 
58 Genette 1980, s. 35–36. 
59 Hosseini 2018, s. 48–51.  
60 Hosseini 2018, s. 51. 
61 Hosseini 2018, s. 51–52.  
62 Hosseini 2018, s. 53. 
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Nothing said. 

Other than these words from Parwana: It had to be her. I am sorry, Abdullah. She had to be the 

one.63 

 

Exemplet ovan stämmer överens med det Caruth beskriver kännetecknar ett traumanarrativ, i 

form av frånvaro eller luckor, när något fattas i det berättade narrativet som hänt i själva 

berättelsen. Traumat lyser således igenom eftersom det aldrig berättas rakt ut vad som utspelat 

sig, utan snarare redogörs för hur det har påverkat de närstående. Det är just tystnaden i 

narrativet som vittnar om ett trauma.64 Detta kan beskrivas med Genettes begrepp ellips, en 

händelse i händelseförloppet som inte förekommer i det berättade narrativet.65 Förutom att det 

förekommer luckor i berättandet vittnar Abdullahs narrativ även om trauma eftersom han vid 

flera tillfällen tänker tillbaka på sin syster, tänker på varför inte de andra byborna frågar efter 

henne, och minns skriken när de skiljs åt även om det inte beskrivs vad som hänt.66 Därmed 

tyder det på det repetitiva i traumatiska minnen, hur offer tvingas återuppleva det som hänt 

dem. Luckan i narrativet fylls sedan igen i ett senare kapitel som narrateras av farbrodern Nabi, 

och tillfället det berättas i skapar således en analeps. Nabis återberättande av händelsen är 

beskrivet diegetiskt för att han talar om vad som hänt snarare än visar, alla detaljer skildras inte 

utan berättandet fokuseras till hans minne av händelsen, vilket snarare skapar ett återberättande 

än att narrativet exakt visar upp den scen som utspelat sig. 

 
I took those two helpless children, in whom love of the simplest and purest kind had found 

expression, and I tore one from the other. I will never forget the sudden emotional mayhem. Pari 

slung over my shoulder, panic-stricken, kicking her legs, shrieking, Abollah! Abollah! as I whisked 

her away. Abdullah, screaming his sister’s name, trying to fight past his father. Nila, wide-eyed, her 

mouth covered with both hands, perhaps to silence her own scream. It weighs on me. All this time 

has passed, Mr. Markos, and it still weighs on me.67 

 

Eftersom händelsen förekommer, explicit eller implicit, flera gånger i narrativet men endast 

utspelar sig en gång i berättelsen visar det på att den har hög frekvens. Genette beskriver hur 

en händelse kan repeteras flertalet gånger i berättandet utan att den utspelar sig mer än en 

gång.68 På så sätt betonas relevansen i händelsen i samförstånd med traumateori om hur 

 
63 Hosseini 2018, s. 54. 
64 Pederson 2018, s. 100–101. 
65 Genette 1980, s. 93–94. 
66 Hosseini 2018, s. 53–55.  
67 Hosseini 2018, s. 117. 
68 Genette 1980, s. 113–114. 
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traumatiska händelser är repetitiva i traumanarrativ. När Pari I säljs till paret Wahdati lämnar 

det öppna sår i sinnet i flertalet av karaktärerna. Konsekvensen blir att händelsen förekommer 

i flera av karaktärernas narrativ, antingen i form av ett behov av att berätta och bekänna det 

som hänt, likt Nabi, men även som för Abdullah som låter det själsliga såret överskugga resten 

av hans liv.69 Som Pederson skriver är det vanligt att offer för trauma återupplever och 

återberättar om det likt Nabi och Abdullah gör.70 

 

Berättartekniskt fungerar det första kapitlet som ett förebådande för historien om de två barnen 

som separeras. Romanen inleds med pappan Saboors ord: ”So, then. You want a story and I 

will tell you one. But just the one. Don’t either of you ask me for more”. 71 Sagan sträcker sig 

över hela kapitlet och handlar om en pappa som måste ge bort ett av sina barn till en div, ett 

ondskefullt sagoväsen, för att rädda sina andra barn. Pappan tvingas offra sin favoritson och 

efter det våndas han så mycket att han bestämmer sig för att leta upp diven och hämnas sin son. 

Det pappan istället blir varse är att hans son lever med diven och andra barn på en bättre plats, 

med bättre förhållanden och förutsättningar än han själv hade kunnat erbjuda sonen. Pappan 

ställs inför valet att ta med sonen hem eller låta honom stanna och därmed få möjligheten till 

ett bättre liv, och till slut väljer han det andra alternativet. Som en godhetshandling låter då 

diven pappan glömma att han någonsin haft en son för att slippa plågas av sitt val.72 De element 

från sagan som återkommer i berättelsen om syskonen är först och främst bortlämnandet av ett 

barn. Sagan varslar om framtiden och blir som en förklaring till Saboors handlande, som dagen 

därpå beger sig till Kabul för att sälja sin dotter Pari I till det rika paret Wahdati. Pappan Saboor 

vet likt pappan i sagan att Pari I kommer få det bättre i sin nya situation och ursäktar således 

sitt handlande med att det gynnar alla inblandade. Men följderna och konsekvenserna 

överskuggar karaktärernas fortsatta liv. Både pappan och brodern Abdullah återhämtar sig 

aldrig från händelsen utan det är ett öppet sår i deras sinne, vilket påminner om Caruths 

definition av trauma.73 Trots att de går vidare i livet är det något som hemsöker dem, vilket 

även finns redovisat i sagan då trots att pappan inte minns sin son, fortfarande känner en 

avsaknad och ett tomrum, för något han inte kan sätta fingret på.74 Traumat påverkar således 

de överlevande och visar på hur det inte alltid är händelsen som utlöser traumat som är det som 
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bör tas i aktning, utan även hur livet fortsätter påverkas av det öppna såret vilket Caruth 

fastställer i sin studie.75 Traumat gör sig till känna i pappan Saboors agerande i att hugga ner 

trädet som tidigare stått för önskningar och hopp,76 och i hur Abdullah väljer att begränsa sin 

dotters liv för att skydda sig själv och sin familj.77 Abdullah fortsätter även att berätta historien 

om hans syster för sin dotter Pari II, vilket gör att traumat fortsätter leva genom henne.78 I det 

sista kapitlet knyts även säcken ihop med funktionen av glömska från sagan. Pappan i sagan 

ges som tidigare nämnt gåvan att glömma att han haft en son. När syskonen Abdullah och Pari 

I slutligen återförenas många år senare, har Abdullah insjuknat i Alzheimers och Pari I, som 

var liten när hon gavs bort, har inga minnen av sin bror. På så vis blir slutet av sagan en profetia 

av slutet på berättelsen i sin helhet. När den unge Pari II räcker över en ask hon hittad i sin fars 

dödsbo adresserat till systern Pari I, öppnar de den tillsammans och finner ett meddelande och 

massa fjädrar. Den unge Pari II frågar den äldre om hon vet vad det är och Pari I skakar sakta 

på huvudet, och med darrande haka svarar hon dystert att hon inte minns.79 Liknande kan 

sången som Abdullah sjunger för Pari I vittna om vad som komma skall. Visan är första gången 

med tidigt i romanen när syskonen är små, men återkommer även flera gånger.   

 
I found a sad little fairy 

Beneath the shade of a paper tree. 

I know a sad little fairy 

Who was blown away by the wind one night.80 

 

Visan vittnar om och kan tolkas metaforiskt på flera sätt för historien om barnen. Älvan i visan 

kan tolkas som att symbolisera Pari I, eftersom hennes namn betyder älva på farsi vilket läsaren 

blir varse i boken.81 Det träd som älvan hittas under kan symbolisera det träd som pappan sedan 

hugger ner och står således för Pari I:s härkomst och ursprung. Fortsättningsvis blir älvan 

bortblåst av vinden, precis som Pari I försvinner ur Abdullahs liv. När syskonen återförenas i 

slutet sjunger han sakta på den inledande versen, och Pari I hittar i ett gammalt minne hur den 

fortsätter. Lycklig ser hon på sin bror att de hör samman, men han svarar. ”No. No, I don’t 

think that’s how it goes at all”.82 På så vis blir det en slags repetition som följt genom historiens 
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gång men som trots det inte når sin klimax, och sången kan likt sagan symbolisera syskonens 

historia. Jag vill även mena på att visan symboliserar en slags vilseledning från berättelsen 

eftersom den metaforiskt vittnar om ett trauma utan att nämna de personer som berörs eller 

explicit de händelser som utspelat sig.  

 

Det åttonde kapitlet om Markos visar på en annan form av hur det fragmentariska och 

traumatiska gestaltas genom berättartekniken. Inledningsvis tittar Markos på ett gammalt 

fotografi som han har på sin vän Thalia på en strand hemma i Grekland och beskriver hur ena 

hörnet har ett brännmärke.83 Eftersom han minns tillbaka till hur bilden tas blir det en analeps 

i berättandet, men kan också visa på en proleps om hur fotot sedan har kommit att brännmärkas. 

Historien fortlöper filtrerat genom minnet av när fotot tagits för flera år sen. 
 

”Remember,” she shouted, ”count to one twenty.” 

She turned back to face the sea.  

I stooped and peered over the box, looking at Thalia’s back, the constellation of rocks around her, 

the whops of seaweed entangled between them like dead snakes, a little tugboat bobbing in the 

distance, the tide rising, mashing the craggy shore and withdrawing. I lifted the shutter from the 

pinhole and began to count. 

 One… two… three… four… five…  

 We’re lying in bed. On the TV screen a pair of accordion players are dueling, but Gianna has 

turned off the sound.84 

 

Händelsen när fotografiet tas tar läsaren mellan olika historier ur Markos liv på ett elegant sätt, 

men får den fragmentariska karaktären av att ingen av händelserna når ett slut utan avbryts av 

att Markos räknar ner till att slutaren stängs. Plötsligt tar berättelsen vid när Markos minns 

tillbaka till hur en italiensk kvinna av svartsjuka tänder eld på fotot, för att sedan avbrytas av 

hans nedräkning för slutaren igen. Efter att han räknat ner från fjorton, femton, sexton, sjutton, 

börjar han sedan berätta om när han glömt sitt foto på en av sina hajker och måste återvända 

för att hämta det.85 Berättelsen följer således minnet av fotografiet, men så fort något händer så 

räknar berättaren Markos ner och narrativet kastas tillbaka till när fotografiet tas som en brygga 

över till en annan upplevelse i hans liv. Istället för att faktiskt berätta om det han är rädd för, 

eller varför han inte vill åka hem, skildrar narrativet hans flykt från verkligheten på hans många 

resor. På så vis blir berättandet en metafor i stil med en vilseledning, eftersom formen av 
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narrativet kan vittna om trauma trots att det inte berör en särskild traumatisk händelse likt 

Camus La peste som aldrig nämner Förintelsen.86 Trots att det inte är en traumatisk händelse 

som beskrivs, kan sättet som narrativet är förmedlat på, påminna om ett traumanarrativ i 

formen. Arnold-de Simine refererar till Caruth om hur den klassiska traumaberättelsen 

kännetecknas av ofrivilliga tillbakablickar.87 Hur Markos berättelse är berättad motiveras 

utifrån dessa till synes ofrivilliga tillbakablickar från händelser ur hans tidigare liv. Caruth 

menar också att offer för trauma inte kan berätta om sin egen upplevelse av den traumatiska 

händelsen, vilket i Markos narrativ blir synligt genom att det är just fragmentariskt och 

osammanhängande. På så vis kan segmentet både tolkas som att narrativet undviker och lämnar 

luckor i berättelsen som påminner om trauma, likväl som att offer för trauma motvilligt 

återupplever och kastas tillbaka till minnen som de inte vill vidröra.88  

4.3 Modus – synvinklar och ovetskap  

”Pari does not know – she does not know. And that, perhaps, may have been Maman’s true 

intent, to shift the ground beneath Pari’s feet.”89 I citatet är fokaliseringen intern till Pari I:s 

tankar och känslor, vilket är anledningen till att läsaren förstår att hon inte vet, och att hon 

enbart anar mammans intentioner att skaka om Paris värld. Genom att använda sig av olika 

typer av fokalisering kan ett narrativ beskrivas utifrån flera synvinklar. Fokalisering kan 

således vara både upplysande såväl som begränsande beroende på hur den används. Sett över 

hela romanens innehåll så är den skriven utifrån noll-fokalisering, eftersom det skiftar vilken 

karaktärs synvinkel som styr narrativet i de olika kapitlen.90 Däremot begränsas varje kapitel 

till enbart intern fokalisering till en karaktär. Det gör att beroende på vems synvinkel som 

berättaren utgår ifrån ger det olika perspektiv, och det skapar ett djup till hur karaktärerna 

beskrivs när det utgår från flera synvinklar.   

 

I Pari I:s kapitel utgår fokaliseringen internt från henne, vilket gör att hon ställer vissa frågor 

som läsaren redan vet svaret på från tidigare kapitel. Exempelvis förundras hon över hennes 

mamma Nilas beteende, och förstår inte varför mamman aldrig knutit an till henne. Läsaren 

som har mer kunskap om henne vet att det är för att Pari I inte är hennes biologiska barn, samt 

inte lever upp till de förväntningar som Nila har på henne. Istället blir Pari I varse detta genom 

 
86 Pederson 2018, s. 102. 
87 Arnold-de Simine s. 140. 
88 Arnold-de Simine s. 141. 
89 Hosseini 2018, s. 251. 
90 Genette 1980, s. 189. 



 22 

en intervju med hennes mamma som publiceras efter hennes självmord. Det är också det 

närmaste berättarperspektivet kommer Nilas egen synvinkel, eftersom hon i övrigt enbart 

beskrivs av andra karaktärer. Dock går inte intervjun heller att använda som en förstahandskälla 

till Nilas inre tankar, eftersom den filtreras genom journalistens ögon. Intervjun är återgiven 

genom direkt representerat tal vilket skapar den kortaste distansen mellan berättare och 

berättelse.91 Men journalisten flikar även in egna värderingar om det som utspelar sig under 

intervjun, så som att Nila dricker flera glas vin, kedjeröker, och att hennes lägenhet är i 

oordning.92 Detta färgar även hur intervjun utspelar sig, vilket undersöks närmre i nästa avsnitt. 

På så vis fungerar fokaliseringen negativt och begränsande i relation till berättelsen om Nila 

såväl som Pari I. Det läsaren får lära känna av deras relation fokuseras genom Pari I:s synvinkel 

och det blir en lek mellan distans och intimitet. 

 
Pari has not told the children about the suicide. They may learn one day, probably will. But they 

wouldn’t learn it from her. She will not plant the seed in their mind, that a parent is capable of 

abandoning her children, of saying to them You are not enough.93 

 

Pari I:s sätt att skydda sig själv från att aldrig ha känt sig tillräcklig uttrycks genom att hon 

distansera sig från det genom att hon inte vill att hennes barn ska känna att de inte är tillräckliga. 

Istället för att genom fokaliseringen tydligt säga eller visa på att det är hennes känslor, läggs 

det istället som hypotetiska känslor som Pari I:s egna barn skulle kunna känna. 

Talrepresentationen är beskriven genom berättat tal, vilket skapar längre distans mellan 

berättaren och berättelsen.94 Det är inte direkt representerade tankar från Pari I, utan 

omformulerade av berättaren.  

 

Eftersom synvinkeln inte alltid styrs av den primära karaktären i berättelsen skapar det en 

negativ och begränsande aspekt av berättelsen, samtidigt som det kan bidra med nya insikter. 

Nabi berättar om Pari I och Nilas historia, och Pari II betraktar utifrån återföreningen av Pari I 

och Abdullah. Det kan tolkas som att det både skapar en distans till händelserna såväl som att 

det kan skapa en överblick. Nabis skildring av barnens separation utgår från hans eget 

perspektiv vilket gör att läsaren inte vet hur händelsen upplevs av de andra karaktärerna annat 

än utifrån sett. Hans brev till Markos blir således den bekännelse, och berättelse, som påminner 
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om att offer för traumatiska händelser känner ett behov av att återberätta dessa.95 Trots att det 

är Nabi som möjliggör separationen, känner han både skuld och avsky för sitt handlande.96 Men 

att det är just Nabi som fokaliseras och hans upplevelse som är källan till berättandet, gör att 

händelsen skildras externt i förhållande till personerna som det berör. Likväl kan Pari II inte 

känna eller tänka såsom Pari I och Abdullah när de återförenas. Därmed blir skildringen å ena 

sidan begränsande eftersom läsaren inte får tillgång till de centrala karaktärernas känslor. Men 

å andra sidan blir den även överblickande i den bemärkelse att Pari II kan tolka in situationen 

på ett sätt som inte är möjligt för Pari I vilket synliggörs genom Pari II:s fokalisering. Vid ett 

tillfälle när Pari I kysser Abdullahs händer vilket får hans ögon att tåras tittar hon lyckligt på 

Pari II eftersom hon tror att Abdullah äntligen minns henne. Men eftersom situationen berättas 

genom intern fokalisering visar Pari II:s perspektiv på hur hon vet att hennes pappa inte alls 

känner igen sin syster, utan snarare bara instinktivt svarar på hennes ömhetsgest. ”It’s just 

animal instinct, nothing more. This I know with painful clarity.”97  

 

Caruth skriver att traumanarrativ inte bara representerar själva den traumatiska händelsen utan 

förmedlar även effekten av att händelsen är obegriplig för personen ifråga.98 Pari I möts 

ständigt av saker som påminner henne om något som hon inte minns. Exempelvis ser hon en 

dam med en liten terrier som får hennes minne att väckas: ”Not for the first time, a little puff 

breaks rank from the collective fog of Pari’s memories and slowly takes the shape of a dog. 

[…] Pari is unsure whether this, in fact, is a memory or the ghost of one or neither.”99 Det Pari 

I minns, är hennes hund från när hon var liten.100 Det är obegripligt för Pari I att hon känner 

något, en längtan eller saknad men som inte går att sätta ord på eftersom hon inte vet vad det 

är hon faktiskt saknar. Hon känner bara frånvaron av någonting. Återigen är det ett exempel på 

hur läsaren med hjälp av att fokaliseringen har skiftat mellan de olika kapitlen, vet mer än vad 

karaktären vet. Senare säger Pari I till Pari II: ”You say you felt a presence, but I sensed only 

an absence. A vague pain without a source.”101 Likväl känner båda Pari att det är något inom 

dem som de inte kan sätta ord på, en slags smärta. Effekten av att bära med sig ett trauma som 

de inte förstår sig på. Abdullah har i sin tur överfört sitt trauma som ekar inom Pari II, de 

upplevelser som han tagit med sig från Afghanistan.  
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Ytterligare ett exempel på hur fokaliseringen bidragit med mer kunskap från tidigare kapitel är 

segmentet som tidigare nämns när Pari II överlämnar en te-låda med fjädrar till Pari I. Hon 

förstår att dessa är viktiga, men kan inte minnas varför. Detta visar även på det Caruth nämner 

som skiftet mellan vetskap och ovetskap.102 Läsaren vet att det är hennes egna fjädrar som hon 

sparade som liten, fjädrar som Abdullah bytte till sig för sina enda par skor, allt för att se ett 

leende på sin lillasysters läppar.103 Men minnet eller snarare frånvaron av minnet faller platt, 

och läsaren som förstår innebörden av gåvan vet mer än karaktärerna som istället möts av ett 

tomrum. Berättelsens slut når således en klimax för läsaren och i historien, men inte för de 

karaktärer som historien berör vilket skapar ett oavslutat slut i min mening, vilket påminner 

om den slutsats som Holmgren Troy drar om traumanarrativ och dess oavslutade karaktär.104 

Likväl når Geust i sin avhandling ett liknande resultat i det att berättelsen inte når ett självklart 

slut som uppdagas. Istället för att karaktärerna får upprättelse stannar historien av, och genom 

att flera synvinklar har redovisats för så visar det på hur berättelserna kopplas ihop men ändå 

inte når ett slut.105   

 

Adels kapitel utspelar sig år 2010 och till synes fristående från de andra narrativen, eftersom 

det inte berör samma karaktärer och utspelar sig senare än de som hittills berättats. Berättelsen 

följer pojken Adel som är son till en inflytelserik man, de lever i en vacker herrgård och har 

det väl ställt. Adel ser upp till sin far som utåt sett gör staden Nya Shadbagh till en bättre plats 

genom att instituera nya skolor och lyssna till invånarnas önskemål. En dag möter Adel en 

annan pojke och de börjar spela fotboll tillsammans. Berättaren är heterodiegetisk med intern 

fokalisering utifrån Adel. Således beskrivs människorna, händelserna och situationerna utifrån 

Adels perspektiv. Det är inte förens Adel i konversation med pojken får höra antydningar om 

vem hans pappa egentligen är som även läsaren blir varse det. Dessförinnan är läsaren såväl 

som Adel i ovetskap om vad som faktiskt försiggår och vilken roll hans pappa har. I ett senare 

kapitel får läsaren även svart på vitt reda på att Adel och hans pappa bor i ett ”knarkpalats” 

finansierat av illegala pengar. Pari I berättar för Pari II om sitt besök till Afghanistan och visar 

en bild på den plats där hennes hem en gång stått. Hon beskriver herrgården som istället står 

där som: ”It is horrible. The Afghans, they call these Narco Palaces. This one is the house of a 
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well-known criminal of war.”106 På så vis blir fokaliseringen en viktig beståndsdel som 

kanaliserar både karaktärerna och läsarens uppfattning i olika riktningar. Utifrån ett 

traumaperspektiv sammanlänkas denna negativa aspekt av fokaliseringen till ovetskapen, och 

bortträngandet av ovälkomna insikter. Det den interna fokaliseringen till Adel istället kan bidra 

med är insynen i det kollektiva traumat, att det inte bara drabbar ”förlorarna”, utan även 

”vinnarna” och deras efterträdare. Oavsett vilken roll som karaktären spelar i krigen i 

Afghanistan, så kommer konsekvenserna därefter att färga allas liv på olika sätt. ”People 

learned to live with the most unimaginable things. As would he. This was his life. This was his 

mother. This was his father. And this was him, even if he hadn’t always known it.”107 

Möjligheten att träda in i Adels tankar ger ett perspektiv på hur överlevare, eller överlevares 

eftergångare formas i skuggan av trauma. Insikten om hans pappa som varit delaktig i krigen 

som befälhavare, och de möjligheter det skapat för hans familj, till priset av andras liv. På 

sidorna innan citatet beskriver Adel hur han efter vetskapen om vem hans pappa faktiskt är 

känner både rädsla och avsky för honom, men inser att han själv är en del av det politiska spelet 

och därför måste vänja sig vid tanken på vem han blivit, eller alltid varit.108 

 

Den positiva effekten av att boken som helhet är skriven utifrån noll-fokalisering bidrar till att 

karaktärerna får mer detaljerade bakgrundsbeskrivningar. Forter menade i sin kritik till tidigare 

traumaforskning som hänger sig till det individuella traumat, att för att kunna skildra ett 

strukturellt eller kollektivt trauma bör karaktärer ha detaljerade bakgrundsbeskrivningar.109 

Den interna fokaliseringen möjliggör inträde till de olika karaktärernas tankar och känslor 

vilket gör att läsaren kommer närmre dessa. Eftersom berättelsen hänger sig till så detaljerade 

känslo- och upplevelseskildringar av karaktärerna vittnar det om ett traumanarrativ. Geust 

skriver i sin avhandling att möjligheten till att skifta fokaliseringen mellan olika karaktärer gör 

att berättelsen enklare kan tolkas som verklig samt göra ett större intryck på läsaren. En ensidig 

fokalisering hade istället kunnat resultera i att historien aldrig vidrör det centrala i berättelsen 

eller att den skulle röra sig bort från det.110 
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4.4 Röst – berättare och pålitlighet 
”What shall I tell you, Mr. Markos, of the years that ensued?”111 frågar Nabi som berättare sig 

själv i sitt berättande. I narrativ är det berättaren som styr vilken information som förs fram. 

Således blir det intressant att studera vilka delar av berättelsen som betonas i de olika kapitlen, 

och framför allt de händelser och karaktärer som förekommer i flera av dem. Genette skriver 

att i vissa narrativ blir det ytterst relevant att ta i aktning vem det är som faktiskt berättar 

historien, medan i vissa narrativ är det irrelevant. Att berättaren oundvikligt gör sig till känna i 

vissa verk, men i vissa är helt frånvarande från berättelsen.112 Både vem som berättar och hur 

det berättas växlar mellan de olika kapitlen. Fem av kapitlen har en heterodiegetisk berättare, 

vilket betyder att det är en utomstående berättare och inte någon som befinner sig i 

fiktionsvärlden. De resterande fyra har en homodiegetisk berättare som berättar från sitt eget 

perspektiv i fiktionsvärlden, men berättarna är inte alltid de primära karaktärerna i berättelsen 

de själva berättar. Det första kapitlet är dock en hybrid eftersom den primära berättaren är 

pappan Saboor som befinner sig i fiktionsvärlden och ska berätta en saga för sina två barn, men 

majoriteten av kapitlet är representerat av sagan som Saboor berättar, vilket gör att Saboor blir 

en heterodiegetisk berättare i den. Således figurerar det på en metadiegetisk nivå, med en 

berättelse i en berättelse.113 På samma sätt kan Nabis kapitel som är berättat av honom som en 

homodiegetisk berättare också anses vara metadiegetiskt. Det följer visserligen hans liv och 

viktiga händelser i det men som han själv skriver så är det Nila Wahdati som är den centrala i 

hans berättelse.114  Det inledande citatet till detta avsnitt är från Nabis kapitel, och visar på att 

berättaren kan vara selektiv och subjektiv i sitt berättande. Han återger gamla minnen från sitt 

liv vilket likt i Geust avhandling ifrågasätter reliabiliteten i det som återges. Minnen kan 

påverkas, ändras och framhävas på olika sätt.115 Därmed kan Nabi styra över hur hans historia 

ska berättas och på vilket sätt, eftersom han redan besitter all information och kan välja vad 

som förs fram och vad som får förbli osagt. Till skillnad från Pari II och Markos kapitel, som 

även de är skrivna utifrån deras perspektiv som homodiegetisk berättare, men i presens. 

Visserligen innebär inte det ett garanterat sanningsanspråk, men kan tolkas som att de inte 

fabricerar sin berättelse utan beskriver det som sker framför ögonen på dem så som det sker 

eller åtminstone uppfattas.  
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Idris narrativ vittnar om nya röster för det kollektiva traumat. Han och hans kusin Timur 

återvänder till Kabul för att begära tillbaka deras ägor för att tjäna pengar på det. Vid ett besök 

på ett sjukhus träffar kusinerna en flicka som blivit våldsamt misshandlad med yxa av sin 

farbror. Idris fattar tycke för flickan och under hela hans vistelse ser han till att besöka henne 

varje dag, och lovar att när han återvänder till USA ska han se till att hon får den vård hon 

behöver. Men Idris håller inte sitt löfte. Den första tiden han spenderar hemma känner han en 

skuld över det överflöd han lever i, och kontaktar sina chefer på sjukhuset för att kunna hjälpa 

flickan. Det är mer komplicerat än han först trott, och han känner en tyngd lyftas från hans 

bröst när han väl har frågat om deras möjligheter att hjälpa flickan, men blivit nekad. 

Fortsättningsvis försvinner flickan mer och mer ur hans medvetande, och narrativet beskriver 

istället hans egen vardag.116 Istället för att berättaren fokuserar på flickan och hennes trauma 

så ändrar det riktning. Detta påminner om ett traumanarrativ i bortskjutandet av det 

traumatiska. Berättaren försöker locka läsaren bort från det som gör ont i Idris, fokuserar hellre 

på hans eget liv, hans barn och vardag. Det blir på så vis en form av frånvaro i berättandet, men 

kapitlet knyts slutligen ihop av att Idris flera år senare möter den unga flickan, som nu skrivit 

en bok om hennes upplevelser. Det blir tydligt att Idris burit på en skuld att han aldrig hjälpte 

henne, och att det glömts bort i berättelsen. Vid mötet på en boksignering vill han säga att han 

ville hjälpa henne, men får inte fram ett ord. När han sedan öppnar boken hon signerat möts 

han av orden: ”Don’t worry. You’re not in it”.117 Han intalar sig att han borde känna en lättnad, 

men känner istället smärta och jämför det med att en yxa slås mot hans huvud. På så vis 

formulerar sig berättaren repetitivt eftersom den relaterar tillbaka till flickans ursprungliga 

trauma. Det kapitlet representerar är hur även de som lämnat Afghanistan utan en fysisk skråma 

bär på ett psykiskt sår, vilket tyder på ett kollektivt trauma.  

 

Pari I:s kapitel är även det stundvis fragmentariskt, men snarare för att berättandet avbryts av 

den intervju som gjorts med hennes mamma Nila. Det är intervjuaren som berättare som har 

överhanden över Nilas historia. Berättaren är intervjuaren som filtrerar händelsen genom en 

tidningsartikel. Det blir således även ett metaberättande, en berättelse i Pari I:s berättelse. Trots 

att karaktären Nila har en central roll i flera berättelser är det aldrig hon som berättar sin egen 

historia och aldrig hon som fokaliseras, vilket nämnts i avsnitt 4.3. Till helheten av berättelsen 

är Nila som karaktär en nyckelfigur, den person som sätter historien i rullning. Det är Nila som 

 
116 Hosseini 2018, s. 171–194.  
117 Hosseini 2018, s. 197. 
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är olycklig med Mr Wahdati i deras stora hus. Det är Nila som Nabi, Wahdatis alltiallo, 

förälskar sig i. Det är hennes avsaknad av barn som gör att Nabi, blind av kärlek och med målet 

att göra henne lycklig, erbjuder sin styvsysterdotter som lösning. Det är Nila som för Pari I i 

mörker, det är hon som tar med henne till Paris, och som är orsaken till att syskonen separeras 

från början. Trots det, är det aldrig hennes perspektiv som skildras. Därmed skapas det en 

distans till henne som karaktär, där andra karaktärer istället kan ha en mer objektiv bakgrund. 

Nilas bakgrund blir således ständigt subjektiv och filtrerad genom andra berättare. När Nabi 

berättar om henne är det i retrospektiv och brevet som återger historien är skriven i dåtid, vilket 

särskiljer berättandet från när berättelsen utspelar sig.118 Russell undersöker i sin studie 

romaner med internt fokaliserade jag-berättare, och ser hur fokaliseringsskiften i narrativet kan 

betona olika traumatiska element genom språket hos de olika karaktärerna.119 Genettes 

narratologi används för att ge insikt i den känslomässiga distansen berättaren skapar för sig 

själva och till läsaren.120 Således är den kortaste distansen och de mest ärliga utlåtanden kring 

Nila trots allt de som ges i intervjun med henne eftersom de är berättade i fritt indirekt tal. 

Således kan läsaren anta att det är direkt återgiven dialog, men trots det lämnar Nila mycket åt 

fantasin som exempelvis när hon säger: ”Children are never what you hoped for”.121 När Nila 

då för sin egen talan som karaktär och berättare vittnar det ändå om trauma eftersom hon lämnar 

mycket osagt.  

 

Berättarpositionen i förhållande till tid skiftar mellan de olika kapitlen. Vissa är skrivna helt 

och hållet i dåtid, med inslag av tidigare historier i dessa också. Det är enbart tre kapitel som 

är skrivna i presens, nutid, men fungerar ändå återberättande, eftersom de i sina narrativ 

redogör för tidigare händelser och historier, även om berättarpositionen är fixerad i presens. 

Således kan dessa narrativ kategoriseras under Genettes kategori interpolerat berättande. Av 

Genettes kategorier är det enligt honom den mest komplexa eftersom berättandet existerar på 

flera instanser. Det exempel han ger är att ett brev i en roman både används som ett medium 

för berättandet såväl som ett inslag i handlingen.122 När Pari II i sitt kapitel berättar i presens 

vad som utspelar sig avbryts det av berättelser från när hon var liten. Hon som berättare har då 

möjlighet att berätta om händelserna som det utspelade sig samt att berätta hur hon kände i 

dessa ögonblick, eller vad de har fått henne att känna i efterhand. På så vis blir 

 
118 Genette 1980, s. 220. 
119 Russell 2007, s. 3–4.  
120 Russell 2007, s. 15. 
121 Hosseini 2018, s. 208. 
122 Genette 1980, s. 217. 
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berättarpositionens funktion att narrativet ekar tillbaka, som utifrån ett traumaperspektiv kan 

tolkas som återupprepning och symbolisera den traumatiserades återbesök till något som 

format eller påverkat den, även om inte händelsen varit känd för läsaren tidigare. Men det är 

händelser i hennes liv som format henne, eller åtminstone haft ett avtryck på hennes person. 

Hon berättar om när hon var liten och hennes klass skulle ha övernattning på ett akvarium. Pari 

II berättar hur hon känner sig utanför när de pratar om förberedelserna, vilka snacks de ska få 

välja mellan. Som om hon tittade på en film utan ljud, utan att kunna delta.123 Eftersom det är 

en tillbakablick eller ett återberättande till hennes upplevelse som barn, gör att hon nu som 

vuxen kan berätta om den och sätta ord på sina känslor, vilket hon som elvaåring kanske inte 

haft möjlighet till. Således kan funktionen av att hon återberättar om sin ungdom genom det 

interpolerade berättandet trots att det tidigare skett från ett nutida perspektiv, vittna om hur 

personer som bär på trauma återupplever och återberättar vad de varit igenom för att få svar.124 

 

Parwanas kapitel inleds genom att den heterodiegetiska berättaren berättar vad som händer i 

presens vilket skapar den kortaste distansen mellan berättarnivåerna. Kapitlet är däremot 

uppbyggt av återberättelser från Parwanas och hennes tvillingsyster Masoomas liv. 

Inledningsvis redogör berättaren för deras livssituation för att sedan förflytta sig tillbaka till 

deras ungdom. Funktionen av tidsförlyttningen i berättandet förklarar systrarnas nuvarande 

situation. Läsaren får lära känna Parwana som ung och hennes känsla av att vara oönskad, till 

skillnad från tvillingsystern som är eftertraktad.125 De förälskar sig båda två i den unge Saboor, 

vilket slutligen gör att Parwana i ett plötsligt vredesutbrott får Masooma att ramla ner från ett 

högt träd vilket resulterar i att hon blir förlamad.126 Eftersom berättarpositionen skiftar mellan 

nutid och dåtid gör det att bakgrunden ger förklaringen till hur nutiden utspelar sig så som den 

gör och vävs in genom återberättandet av systrarnas uppväxt. När slutligen Masooma ber 

Parwana att lämna henne i öknen för att hon inte längre vill vara en börda blir det uppenbart 

vilken skuld Parwana känner, eftersom hon vet sin egen roll i att Masooma blivit förlamad. 

Utan skiftet i berättarperspektivet och tempus hade inte narrativet kunnat motivera Parwanas 

handlande. Skiftena bidrar till en upptrappning som slutligen leder till att läsaren förstår 

Parwana. LaCapra skriver om att akten att skriva trauma blir en metafor som indikerar ett visst 

avstånd från trauma. Berättandet blir ett sätt att agera ut, arbeta över och ge röst åt det 

 
123 Hosseini 2018, s. 413–414. 
124 Pederson 2018, s. 104. 
125 Hosseini 2018, s. 61–63. 
126 Hosseini 2018, s. 74–76.  
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förflutna.127 Berättarpositionen i kapitlet om Parwana kan således visa på hur skiftet mellan 

nutid och dåtid samspelar med hur trauma återberättas och skapar distans till det som utspelat 

sig. Berättaren inleder med att säga att Parwana förtjänar att ta hand om sin syster, vilket 

avslöjas genom återberättandet.128 

 

Trots att berättaren som oftast figurerar som heterodiegetisk så är den sällan allvetande. 

Berättaren konstaterar det som syns externt tillsammans med det som bekräftas av intern 

fokaliseringen av karaktärerna. Sammantaget gör det att ju fler narrativ som läses desto klarare 

blir bilden, men sällan är det som att berättaren vet mer än karaktärerna i historierna som 

berättas. När Adel och hans far tittar på stubben av det nerhuggna trädet av Saboor, så 

tillkännager eller bekräftar inte berättaren att det är samma träd. Men det går som läsare att 

tolka in att det är samma, genom den externa beskrivningen av plats och miljö. På så vis håller 

sig berättaren många gånger utanför historien. Berättarperspektivet bekräftar på så vis 

funktionen av vetskap och ovetskap. Relationen mellan fokalisering och berättarperspektivet 

motiveras således av att berättaren är bunden till vem det är som fokaliseras. Vem som berättar 

och vem som ser är tätt sammankopplade, vilket inte möjliggör ett övergripande perspektiv i 

varje enskild historia, utan bara sammantaget med alla berättelser. Således skapas en intimitet 

mellan berättare och berättelsen, vilket förkortar distansen. Jag anser att eftersom berättaren 

skiftar mellan de olika formerna av att vara en karaktär i fiktionsvärlden, och ibland utanför, 

gör det att helhetsbilden av romanen kan tolkas som en sammanställning av ett kollektivt 

trauma. Det är inte varje enskild historia i sig som utgör en traumatisk händelse, utan det är 

historien sammantagen, av de olika berättarna, som kan vittna om ett traumanarrativ. För att 

återkoppla till Forters syn på att studera ett strukturellt trauma, kan And the Mountains Echoed 

representera det kollektiva traumat i Afghanistan orsakat av samhälleliga förhållanden och 

strukturer, vilket liknar den studie Wshyar gjort om strukturellt våld likväl som Sadats studie 

av den afghanska upplevelsen. Likt Sadat hävdar att The Kite Runner kan användas för att 

förstå sociokulturella infrastrukturer i Afghanistan skulle även And the Mountains Echoed 

kunna användas för att belysa det strukturella traumat.129 I samförstånd med Forters 

utgångspunkter, så är det strukturella traumat mycket djupare i karaktärers sociala strukturer, 

vilket blir synligt i de olika karaktärernas handlande.130 Liv offras för att det möjliggör bättre 
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förutsättningar för andra karaktärer, så som när Pari I lämnas bort men även när Parwana väljer 

att lämna sin förlamade syster för att dö i öknen.131 Dessa handlingar härstammar inte från de 

enskilda karaktärernas önskningar, utan snarare från det strukturella trauma, de begräsningar 

som tillämpas karaktärerna i Afghanistan. För att visa på det, krävs det att karaktärer får just 

komplexa och meningsfulla bakgrundshistorier, för att kunna motivera handlandet utifrån de 

sociala strukturerna.132 De olika berättarna väver tillsammans ihop nätverket av att visa på det 

kollektiva traumat i Afghanistan, de enskilda historierna blir således till en och samma historia, 

om ett krigsdrabbat land som lämnat öppna sår i sinnet hos sina invånare. 

5 Slutdiskussion 

Genom att granska And the Mountains Echoed utifrån ett traumaperspektiv samt med 

narratologiska verktyg ämnade jag bidra med nya insikter och uppmärksamma berättartekniska 

element som annars kan tyckas slumpmässiga narrativet. Uppsatsens syfte var att undersöka 

hur trauma synliggörs i narrativet genom de narratologiska elementen i romanen utifrån 

Caruths studier om trauma och Genettes narratologiska begreppsapparat. Frågeställning som 

ämnades besvaras var: på vilka sätt förhåller sig de narratologiska elementen till gestaltningen 

av trauma i romanen And the Mountains Echoed?  

 

Utifrån Genettes kategori tempus tydliggjordes hur gestaltningen av trauma motiverades 

eftersom romanen följer den uppbrutna icke-kronologiska berättarstilen. Således kan hur 

romanen är berättad motiveras vara en förlängning av det trauma som beskrivs i innehållet. På 

grund av att den röda tråden inte ger sig tillkänna förens alla pusselbitar ligger på plats gör det 

att de luckor som tidigare existerat i narrativet slutligen kan fyllas igen. Men funktionen av 

dessa luckor representerar tidigare det trauma som berättelsen försöker gestalta. Likväl kan 

experimenterandet av analepser och prolepser tyda på ett traumaberättande, eftersom karaktärer 

kastas tillbaka och återupplever traumatiska upplevelser likväl som att de återberättar om sina 

trauman. På så sätt påvisar det hur trauma verkar upprepande, både i funktionen av att samma 

händelse berättas om flera gånger, och hur karaktärer med, såväl som utan, intention kastas 

tillbaka till traumatiska händelser i sitt liv. Vidare kan även segment som inte berör ett trauma 

vittna om ett traumanarrativ genom att de är vilseledande och endast genom att vara ett 

fragmentariskt berättande symbolisera ett traumanarrativ. 

 
131 Hosseini 2018, s. 79–81.  
132 Pederson 2018, s. 108. 
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Med hjälp av kategorin modus kan romanen som helhet gestalta trauma eftersom den är skriven 

utifrån noll-fokalisering då läsaren får tillgång till fler perspektiv vilket ger en mer nyanserad 

bild av berättelsen. Men det bidrar även till att läsaren vid flera tillfällen vet mer än vad 

karaktärerna vet, men även tvärtom. På så vis blir den negativa aspekten av vad som fokaliseras 

ytterst intressant. De karaktärer som berättaren visar händelser genom är således bakbundna i 

vissa situationer, men läsaren sitter på nyckeln till det som hänt. På så vis samspelar det med 

traumateorins idé om vetskap och ovetskap, vilket blir en lek som läsaren deltar i romanen 

igenom. Likväl kan den interna fokaliseringen begränsa läsarens vetskap till att endast innefatta 

det som karaktären vet, likt i avsnittet om Adel.  

 

Genom Genettes kategori röst kan berättarens position i relation till historien vittna om trauma. 

Berättarens position i förhållande till berättelsen blir som mest intressant i avseende på 

berättelsen som helhet. Berättarperspektivets skiftande mellan homodiegetisk och 

heterodiegetisk berättare möjliggör de olika perspektiven på förhållanden hos karaktärerna och 

skapar olika bilder av ett Afghanistan och hur invånare därifrån påverkats. Således kan 

berättaren skildra en bild av ett Afghanistan, utan att det krävs ett sanningsanspråk, för att 

tydliggöra hur trauma finns och verkar i Afghanistan och i sinnen hos de med anknytning dit. 

Istället för att verkliga händelser skildras, ser berättelsen alltid till att ta avstamp i det verkliga 

händelseförloppet i mån av krig, omstruktureringar och viktiga händelser. Liknande i avsnittet 

om tempus blir det även här tydligt hur berättaren berättar på olika nivåer eftersom narrativet 

stundvis är interpolerat vilket utifrån ett traumaperspektiv bekräftar det återberättande och 

repetitiva.  

 

Därmed vill jag hävda att And the Mountains Echoed kan vittna om trauma genom narrativet. 

Det gestaltas genom den uppbrutna kronologin, den positiva och negativa aspekten av 

fokalisering samt de olika berättarperspektiven. Traumateorin belyser hur dessa element kan 

tas i aktning, ges relevans och därmed vittna om trauma.  
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