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Abstract 

Through a power analysis, this paper examines how the athletic quality of the ice hockey players 

versus their socio-economic conditions is made in Fredrik Backman's novel Björnstad. Based 

on Michel Foucault's theory of dynamic strength, an analysis is made of how power 

relationships occur between players of different sports quality and socioeconomic background. 

The analysis begins with a analysis of the rape in the story and then proceeds with a discussion 

about the different means used in the text to produce the players' quality and socioeconomic 

backgrounds. By then analyzing different sections of the story, I discuss how the dynamic power 

relationships occur between selected players and other characters associated with the ice hockey 

club. In the context of power relations, master suppression techniques are discussed that the 

characters use. 

 

Keywords: power, hockey, quality, socioeconomic background, silence culture, Foucault, 

Fredrik Backman 

 

Sammanfattning 

Genom en maktanalys undersöks i den här uppsatsen hur ishockeyspelarnas idrottsliga kvalitet 

kontra deras socioekonomiska förutsättningar framställs i Fredrik Backmans roman Björnstad. 

Utifrån Michel Foucaults teori om det dynamiska styrkeförhållandet görs en analys av hur 

maktförhållandena utspelar sig mellan spelare med olika idrottslig kvalitet och socioekonomisk 

bakgrund. Analysen inleds med en genomgång av den våldtäkt som utspelar sig i berättelsen 

och fortsätter sedan med en diskussion om vilka olika medel som används i texten för att 

framställa spelarnas kvalitet och socioekonomiska bakgrunder. Genom att sedan analysera olika 

avsnitt i berättelsen diskuteras hur de dynamiska maktförhållandena utspelar sig mellan utvalda 

spelare och andra karaktärer kopplade till ishockeyklubben. I samband med maktförhållandena 

diskuteras även härskartekniker som utspelar sig mellan karaktärerna. 

 

Nyckelord: makt, hockey, kvalitet, socioekonomisk bakgrund, tystnadskultur, Foucault, Fredrik 

Backman
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1. Inledning 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I de flesta skönlitterära verk går det att finna någon form av maktförhållanden. En mans makt 

över en kvinna, religiösa, politiska och etniska maktspel och kampen mellan olika 

samhällsklasser är bara några av alla alternativ. I Fredrik Backmans bok Björnstad 1 går flera 

aspekter på makt att utläsa. Ett våldtäktsoffers maktlöshet inför rättvisan, de populära 

ungdomarnas makt inom skolan men framför allt den makt som utspelar sig inom en 

idrottsförening, Björnstad Hockey. Inom denna förening avspeglas det lilla samhällets 

inskränkthet. Spelare som kämpar för att bli sedda och nå toppen men blir orättvist behandlade, 

ledare som vill nå dåtidens framgångar och vinster och stadsbor som ser fiender i alla som inte 

hejar på Björnstad. Några av huvudkaraktärerna i boken är hockeyspelare, spelare med olika 

bakgrund men som samtidigt innehar en liknande skicklighet och betydande egenskaper för 

ishockey. Spelarnas bakgrund har dock betydelse för vilket bemötande de får, oavsett deras 

skicklighet. I detta bemötande och i relationerna mellan karaktärerna uppstår olika 

maktförhållanden. Syftet med denna uppsats är därför att genom en maktanalys se på hur 

ishockeyspelarnas idrottsliga kvalitet kontra socioekonomiska förutsättningar framställs och 

hur maktförhållandena därmed utspelar sig i romanen Björnstad. För att undersöka detta 

kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

 På vilka sätt gestaltas spelarnas kvalitet och deras socioekonomiska förutsättningar? 

 

 Vilka maktförhållanden framställs i kopplingen mellan spelarnas kvalitet och 

socioekonomiska förutsättningar? 

 

1.2 Fokus och begränsningar 

 

I detta arbete kommer Björnstad analyseras utifrån ett maktperspektiv med utgångspunkt i 

Michel Foucaults teorier om makt. Utöver det kommer även aspekter gällande härskartekniker 

lyftas fram och användas i analysen. Om detta ges en beskrivning i del 2, Teoretiska 

utgångspunkter. I boken beskrivs många olika maktförhållanden men fokus kommer här att 

                                                 
1 Backman, F., Björnstad, 2017. Sidhänvisningar till studieobjektet anges hädanefter inom parentes efter citatet. 
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ligga på den makt som uppenbarar sig i situationer mellan karaktärer med olika 

socioekonomiska bakgrunder, detta i koppling till några av ungdomarnas talang för ishockey. I 

berättelsen får man följa upp emot 15 karaktärer plus flera bikaraktärer. I analysen kommer 

dock ett mindre antal karaktärer behandlas och då studien är kopplad till ishockeyspelarna är 

det på dessa som det fokuseras. Störst fokus ligger på spelarna Kevin och Amat som 

representerar olika socioekonomiska grupper. De händelser i berättelsen som sker i koppling 

till klubben och spelarna, under träningar och i omklädningsrum samt de miljö- och 

karaktärsbeskrivningar som kan kopplas till studiens ämne ses som de mest relevanta att 

analysera. I och med dessa händelser kommer även några andra karaktärer än Kevin och Amat 

att behandlas: Kevins mamma och pappa, Amats mamma Fatima, flickorna Maya och Ana, 

sportchefen Peter och spelarna Bobo, Lyt och Zacharias. I och med valet att studera ovan 

nämnda händelser väljs därmed andra händelser bort trots deras betydelse för berättelsen i sin 

helhet. I presentationen av analysen kommer delar av karaktärernas dialoger och delar av 

berättarens beskrivningar av miljön och karaktärerna användas som exempel och stå som grund 

för en diskussion om texten. 

 

1.3 Material 

 

Björnstad är ett skönlitterärt verk som är något svårplacerat vad gäller genre. Samtidigt som 

den tillhör vuxenlitteraturen kan dess innehåll även liknas vid typisk ungdomslitteratur. 

Ungdomslitteraturen skildrar ofta existentiella frågor som väcker funderingar och starka 

känslor. I Björnstad kretsar berättelsen kring utanförskap, mobbning och trakasserier, 

jämställdhetsfrågor och tystnadskultur; företeelser många unga kan relatera till. Samtidigt 

skildras en vuxens ansvarstagande över barn och ungdomar, samhällshierarkier och 

arbetsplatsrelationer, vilket snarare gör den till en vuxenroman. Ungdomsvärlden möter 

vuxenvärlden och detta skapar en intressant dynamik i boken. Jag fann Björnstad intressant 

genom flera igenkänningsfaktorer i berättelsen samt genom mitt personliga idrottsintresse. Det 

jag finner mest intressant i detta verk är problematiken inom hockeyklubben som framgår i 

berättelsen. Sport är en stor del av det svenska samhället men kulturen som förekommer bakom 

idrottsklubbarnas väggar kan vara osynlig för den utomstående. Den bild som boken ger av 

hockeyklubbens kultur ger en ingång till en intressant diskussion om exempelvis de 

förekommande maktrelationerna. Gällande verket Björnstad är det svårt att finna några tidigare 

gjorda studier på boken. På grund av detta kommer inte några akademiska texter kopplade till 
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specifikt Björnstad att behandlas i denna analys. Det material som däremot går att finna om 

verket är bokrecensioner samt intervjuer med författaren Fredrik Backman av olika slag, bland 

annat i pod- och radioformat, vilka känns som de mest tillförlitliga. Genom dessa ges en bild 

av boken utifrån Backmans perspektiv; varför han skrev den, idéns ursprung osv. Intervjuerna 

kommer inte användas i någon större utsträckning men bitar av dem nämns i vissa sammanhang 

då författarens röst har något att bidra med. Vad gäller den teoretiska utgångspunkten, Foucaults 

maktperspektiv, finns det fler texter att tillgå. Till att börja med används Foucaults verk Histoire 

de la sexualité - La volonté de savoir (Sexualitetens historia – Viljan att veta).2 I detta verk 

utgår Foucault utifrån frågan om varför vi hävdar att vi är sexuellt förtryckta. Han undersöker 

spelet mellan makt och vetande och menar att det lett till en kontrollerbar sexualitet. Han menar 

även att makt inte handlar om något eller någon som generellt dominerar. Ett andra verk är 

Foucaults Surveiller et punir (Övervakning och straff).3 Här analyseras utvecklingen av 

straffsystemet och fängelset och humaniseringen som skett vad gäller straff. Från kroppsstraff 

till fängelset vi har idag; från att bestraffa kroppen till att bestraffa själen. Den handlar även om 

samhällets skapande av individer och kunskapens sociala användning. Till detta beskrivs vad 

Foucault anser att makt är. Ett tredje verk är Foucault live, vilket är en samling av intervjuer 

där Foucault medverkat.4 Genom dessa intervjuer förklaras bland annat vilka avsikterna var 

bakom hans studier och han klargör några av de vanligaste missförstånden av hans idéer. Han 

beskriver också hur makt inte kan tillskrivas endast en specifik individ. Precis som det nyss 

nämnda verket är även Power/knowledge ett verk med en samling av intervjuer.5 Dessa handlar 

främst om kopplingen mellan makt och kunskap; hur dessa bygger på varandra. Även här talar 

han om hur makten tillhör alla. De nämnda verken är alla mycket givande i förklaringen av hur 

Foucault tolkar vad makt är och hur den utspelas, och därmed är de intressanta för denna 

uppsats. 

 

Då vissa av Foucaults texter inte varit tillgängliga har två verk valts ut som komplement till 

dessa. Det första är Roddy Nilssons bok Foucault – en introduktion vilken ger en översiktlig 

bild av Foucaults idéer och teorier.6 Kapitlet ”Genealogi och makt” är i den det mest relevanta. 

Det andra komplementära verket är Magnus Hörnqvists Foucaults maktanalys.7 I denna skriver 

                                                 
2 Foucault, M., Sexualitetens historia Bd 1 Viljan att veta, 2002. 
3 Foucault, M., Övervakning och straff, 1998. 
4 Foucault, M., Foucault live: (interviews 1961-1984), 1996. 
5 Foucault, M., Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977, 1980. 
6 Nilsson, R., Foucault – en introduktion, 2008. 
7 Hörnqvist, M., Foucaults maktanalys, 1996. 
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Hörnqvist mer djupgående om Foucaults syn på just makt och hur han tänkte kring maktanalys 

och ger flera exempel på intressanta perspektiv. Detta gör det till ett givande bidrag till den 

förestående textanalysen. Gällande härskartekniker används Elaine Bergqvists bok 

Härskarteknik.8 I denna bok beskrivs flera typer av härskartekniker och hur man kan bemästra 

en person som använder sig av en härskarteknik. För denna studie används främst 

beskrivningarna av teknikerna för att tydliggöra vissa interaktioner i berättelsen, främst de 

beskrivningar som behandlar den så kallade Hierarkimetoden då denna uttrycks tydligast 

genom karaktärers handlingar i boken. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Makt enligt Foucault 

 

[Makten] finns aldrig här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig tillägnad som en vara 

eller rikedom. Makt används och utövas genom en nätliknande organisation.9 

 

Enligt Foucault är makt något som ständigt cirkulerar bland oss, alla innehar någon form av 

makt över någon annan. I varje situation, i varje möte med någon eller något skapas ett 

styrkeförhållande som Foucault kallar det. Makten skapas i varje ögonblick och kommer 

överallt ifrån, den skapas ”i varje relation mellan en punkt och en annan”.10 Detta innebär att 

samhället består av ett nät av maktrelationer, alla kan kopplas samman och det spelar ingen roll 

vad det är för slags maktrelation. Makt är inget man föds med och inte heller något som kan 

försvinna. Makten är enligt Foucault inte någon enskild persons eller social grupps privilegium, 

det är istället en relation mellan människor.11 Dessa maktrelationer kan vidare inte kopplas bort 

från andra relationer. De är verkningarna av ojämlikheter och rubbningar i exempelvis 

bekantskapsrelationer och sexuella relationer.12 Foucault förnekar inte att det finns en 

priviligierad maktelit men han menar att man även kan beskriva makten genom vad han kallar 

maktens mikrofysik. Detta handlar om att undersöka maktrelationer i vardagliga situationer, se 

på konkreta makttekniker och deras historiska förvandlingar.13 Mikrofysiken är något subtilt, 

sällan uppseendeväckande företeelser som utspelar sig i vardagliga möten och situationer. Detta 

                                                 
8 Bergqvist, E., Härskarteknik, 2008.  
9 Foucault, M., Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977, s. 98, [min översättning]. 
10 Foucault, M., Sexualitetens historia Bd 1 Viljan att veta, s. 103. 
11 Hörnqvist, M., Foucaults maktanalys, s. 28. 
12 Foucault, M., Sexualitetens historia Bd 1 Viljan att veta, s. 104. 
13 Hörnqvist, M., Foucaults maktanalys, s. 43. 
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innebär att man i Foucaults form av maktanalys kan undersöka makt utifrån många olika 

perspektiv och i många olika former av förhållanden mellan individer och grupper. Begreppet 

styrkeförhållande har Foucault lämnat öppet för tolkning vilket gör att det kan användas ur just 

många olika perspektiv gällande hur ett maktförhållande kan se ut, men på grund av detta 

påpekar Hörnqvist att det därför är relevant att beskriva hur makten utspelar sig i varje nämnt 

styrkeförhållande.14 Ett styrkeförhållande kan alltid förändras. Makten är dynamisk, 

styrkeförhållandena förändras ständigt och makten sätts hela tiden på spel.15 Detta innebär att 

en individ som har makt i en situation kan förlora den i en annan. Det är ett ständigt pendlande 

mellan vem som har makten i ett styrkeförhållande, ur Foucaults perspektiv går makten med 

andra ord alltid att utmana. Makten kan dock inte helt tillskrivas den ena eller den andra, makten 

är flytande i ett styrkeförhållande. Den som befinner sig i överläge måste ständigt komma med 

nya strategier och den som befinner sig i underläge har alltid möjligheten att slå tillbaka.16 Det 

intressanta ur Foucaults perspektiv är alltså att se på hur makten utövas samt vilka effekter den 

har. Den bild av makt som Foucault ger; makten som ett pendlande fenomen, att det i varje möte 

uppstår ett styrkeförhållande som alltid kan utmanas, gör det till ett intressant perspektiv att 

analysera litteratur genom. Detta maktperspektiv gör det möjligt att analysera och tolka de 

fiktiva karaktärerna och deras förhållanden till varandra. I berättelsens fortskridande drabbas 

karaktärerna samman och genom Foucaults maktperspektiv går det att analysera hur makten i 

dessa möten till en början ser ut och sedan utmanas och formas om. 

 

2.2 Användning i textanalysen 
 

I analysen av Björnstad används Foucaults maktperspektiv i diskussionen om den makt som 

utspelar sig inom och i koppling till ishockeyklubben. Utifrån Foucaults perspektiv på makt 

förekommer den i alla interaktioner som framställs i boken, men fokus kommer i denna analys 

att ligga på de styrkeförhållanden som uppkommer i situationer kopplade till Kevin och Amat. 

Då alla styrkeförhållanden på något sätt är sammanflätade och påverkar varandra blir det dock 

relevant att även se på några av de andra karaktärerna och hur styrkeförhållandena är 

sammankopplade. I flera av de sekvenser som kommer analyseras i boken förekommer vad som 

skulle kunna kallas en synlig maktutövning. Med detta menar jag en maktutövning som kommer 

till uttryck genom ett tydligt, och för individ och omgivning synligt uttryckande och försvarande 

                                                 
14 Hörnqvist, M., Foucaults maktanalys, s. 29. 
15 Hörnqvist, M., Foucaults maktanalys, s. 30. 
16 Hörnqvist, M., Foucaults maktanalys, s. 31. 
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av maktposition. Detta förekommer bland annat mellan spelare som anses ligga på olika nivå 

när det kommer till deras kvalitet som ishockeyspelare. De visar genom synliga handlingar vem 

eller vilka som står högst i hierarkin. Men det förekommer även en mer subtil form av makt. I 

beskrivningen av vardagliga situationer och av karaktärernas personbeskrivningar uppstår olika 

maktrelationer och styrkeförhållanden, förhållanden som förändras genom berättelsens gång. 

Detta kopplas till maktens dynamik, hur styrkeförhållandet förändras mellan karaktärerna allt 

eftersom handlingen utvecklas. Denna maktförändring framställs specifikt i situationer 

kopplade till den våldtäkt som begås av spelaren Kevin; i och med Amats information om 

brottet hotas Kevins maktposition. Det efterföljande mutandet och utnyttjandet av Amats 

socioekonomiska situation visar tydligt exempel på maktens dynamik; karaktärerna utmanas 

och försvarar sin makt. I berättelsen finns även tydliga klasskillnader och i framställningen av 

dessa framstår vissa ha mer makt än andra. Men genom Foucaults idé om maktrelationer går 

det att se hur makten inte behöver vara beroende av, eller handla om, klass.  

 

Förutom Foucaults teorier om makt kommer även aspekter gällande härskartekniker ha en plats 

i analysen. Att använda sig av en härskarteknik kan göras både medvetet och omedvetet, och 

kan utföras av alla. En härskarteknik används för att störa balansen av jämställdhet och oavsett 

om den sker medvetet eller omedvetet görs den utsatta mindre i sammanhanget.17 Ishockey är 

en lagsport och det framgår tydligt på flera ställen i berättelsen hur viktigt det är att laget och 

klubben står enade. Trots detta förekommer tydliga hierarkier, både i grupp och mellan enskilda 

individer. Vissa högt uppsatta och mer framstående utnyttjar medvetet sina positioner och 

genom olika härskartekniker förminskas vissa karaktärer i berättelsen. De aspekter på 

härskarteknik som går att finna i boken kommer att analyseras i koppling till analysens syfte 

angående spelarnas socioekonomiska bakgrund. I analysen kommer dock dessa aspekter inte 

grundas i någon teori utan endast utifrån begreppet härskarteknik i betydelsen av ett beteende 

som används i syfte att styra och förminska någon. 

 

3. Presentation av Björnstad 

 

3.1 Handling 

Björnstad är en berättelse om en stad, en stad vars hjärta är ishockeyklubben Björnstad Hockey. 

                                                 
17 Bergqvist, E., Härskarteknik, s. 14. 
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Man får följa flera av stadens medborgare och deras liv och kopplingar till denna idrottsklubb. 

Medborgare och ledare inom klubben hyser stort hopp till juniorlaget och framför allt till 

spelaren Kevin. Kevin har sedan barnsben visat sig ha en stor talang för ishockey, han är 

skicklig med klubba och puck och en målgörare. Han har en framtid som elitspelare. Under sin 

uppväxt har Kevin fått allt serverat, allt från egen isrink till färdiga matlådor, ett liv andra både 

föraktar och önskar. Han lever ofta ensam i det stora huset då båda hans föräldrar satsar på sina 

karriärer som högt uppsatta inom olika företag. Hans pappa är även ishockeyklubbens största 

sponsor. Vid sidan av Kevin får vi följa flera andra spelare, bland annat Benjamin, Bobo och 

Lyt men framför allt den några år yngre spelaren Amat. Amat har en bakgrund helt olik Kevins. 

Boende i en av de sämre stadsdelarna med en mamma som arbetar som städerska i ishallen 

kämpar han för ett bättre liv för sig själv men framför allt för sin mamma. En sak har han dock 

gemensamt med Kevin och det är hans talang. Även Amat har spelat sedan barnsben och från 

början visat en naturbegåvning för skridskoåkning. Han är dock osynlig i klubben. Det är Kevin 

man ser och stöttar, det är Kevin man tror på. 

 

Kevin och Amat har en till gemensam nämnare och det är deras intresse för flickan Maya, dotter 

till klubbens sportchef Peter och ännu en av huvudkaraktärerna i boken. Amat älskar Maya mer 

än han älskar att åka skridskor men Maya är mer intresserad av Kevin. Detta intresse leder 

henne till en fest hemma hos Kevin, en fest som för hennes del slutar mycket illa då hon blir 

våldtagen av Kevin, en våldtäkt som Amat råkar bevittna. Denna händelse är handlingens 

mittpunkt. Hur de inblandade karaktärerna hanterar situationen, hur de blir behandlade av både 

klubb och stad och därmed även hur maktförhållandena ser ut och uttrycks. Stadens ambitioner 

att bli något större; vinna den viktiga matchen och gå upp en division, starta ett 

hockeygymnasium, locka människor med ett köpcentrum och kanske till och med anlägga en 

flygplats, sätts över en människas utsatthet och mående. 

 

3.2 Fredrik Backman och Björnstad 
 

Genom att skriva om en stad finns möjligheten att skriva om många karaktärer och därmed 

berätta många historier. Det förekommer i denna bok berättelser inom berättelsen, berättelser 

om olika karaktärers liv och tillvaro, men tillsammans skapar de en helhet. Tittar man på den 

yttre kompositionen är boken uppdelad i många kortare kapitel, många indelade i stycken där 

varje stycke beskriver olika karaktärer och deras handlingar. Kapitlen övergår inte i varandra i 

någon kronologisk ordning utan beskriver kortare skeenden plockade från olika situationer, 
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vilket vidare skapar den enhetliga berättelsen. Denna utformning av kapitlen påminner skarpt 

om ett manuskript vilket Backman själv konfirmerar: 

 
Originalidén var ett filmmanus för en tv- serie, så jag började skriva den som ett 

manus. […] om du läser boken och vet om detta tror jag det lyser igenom lite […]. 

Det är många olika karaktärer och man förflyttas in och ut ur scener.18 

 

En bok som behandlar så många karaktärer som Björnstad gör skulle lätt kunna bli rörig, men 

tack vare den manuslika utformningen blir den lättöverskådlig och de många karaktärernas 

förflyttning i tid och rum skapar snarare en givande dynamik i berättelsen. Karaktärerna har 

alla en egen berättelse att förtälja. Deras olika berättelser utspelas på varierande platser, genom 

både tillbakablickar och samtida skeenden. Dessa skilda berättelser leder dock läsaren till en 

gemensam mittpunkt: hockeyklubben och karaktärernas hantering av de olyckliga händelser 

som sker kopplade till denna. De många karaktärernas berättelser binds samman till en 

berättelse om en enda stad.  

 

I Sveriges radios19 intervju med Backman berättar han om bakgrunden till bokens uppkomst 

och hans personliga koppling till sport- och ishockeyvärlden. Hans uppväxt som bestått av sport 

och ett stort intresse i vuxen ålder har gett honom insikter i sportvärlden vilket är en värld som, 

enligt Backman, ligger bortanför verkligheten. Genom efterforskningar i olika ishockeyklubbar 

samt genom de egna erfarenheterna har han kunnat bygga upp en berättelse som talar om 

sportens mörka sidor. Vinna eller dö-attityden, tystnadskulturen och rädslan för svaghet är några 

aspekter som han lyfter fram i berättelsen. ”När elitismen får styra så uppstår en rädsla för 

svaghet, tror jag. Ett förakt för svaghet”.20 Allt handlar om att vinna och spelarna måste enligt 

Backman ha en känsla av krig när de kliver in i rinken, en känsla som spelaren måste kunna 

stänga av när matchen är slut. Detta är något som klubben måste ta ansvar för då spelarens bästa 

spelaregenskaper kan vara de värsta ute i samhället, exempelvis när det handlar om att acceptera 

ett nej.21  

 

Den beskrivning Backman ger om sportens betydelse kan skymtas i texten genom bokens 

berättarröst. Berättarrösten är allvetande, har ett utifrånperspektiv på berättelsen och vet 

                                                 
18 Garner, H., Episode 198 - Fredrik Backman Interview, 2017, [min översättning]. 
19 Sveriges radio P1, Lundströms bokradio, 2016. 
20 Ibid., 34:12. 
21 Ibid., 38:07. 
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samtidigt exakt vad som kommer hända de olika karaktärerna. Dessa framtidsvisioner22 skrivs 

ut antingen i slutet av ett stycke om en viss karaktär eller som en enskild fras i slutet på ett 

kapitel. ”Ingen vet det än. Men det blåser upp till storm” (s. 180) och ”Snart är hon inte det 

längre [välkommen]” (s. 209) är två exempel på berättarröstens vetande om framtiden. Detta 

vetande samt ett tyckande från någon annan än berättelsens karaktärer dyker dessutom upp 

genom korta fraser mellan de längre styckena och i början eller slutet av ett kapitel.  

 
Varför bryr man sig om idrott? 

Det beror kanske på vem man är. Och var. (s. 33) 

 

Varför man bryr sig om idrott? 

För att den berättar historier. (s. 45) 

 

Det är bara ett spel. Det kan bara förändra liv. (s. 70) 

 

I de här korta inslagen uttrycks ett vetande om idrott. Genom ovanstående exempel beskrivs 

intresset för, och betydelsen av, idrott; att det handlar om vem man är och vilken bakgrund man 

har, att det genom idrotten finns en möjlighet att berätta berättelser och att idrotten kan förändra 

en människas liv. Berättarrösten har på detta sätt, genom dessa fraser, en egen plats i boken, en 

plats där åsikter och känslor till idrott uttrycks igenom. På detta sätt berättas inte endast en fiktiv 

berättelse om en hockey-stad utan det ges även en djupare insikt i idrottens betydelse samt hur 

intresset för idrott kan se ut i verkligheten. Verkligheten får på så sätt en plats och en mening i 

den fiktiva berättelsen. 

 

4. Analys 
 

Föreliggande analys är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om den våldtäkt som begås 

i berättelsen. Denna våldtäkt är av stor vikt för intrigen i berättelsen och för förståelsen av 

efterföljande delar av analysen. Det är därför relevant att inleda med en analys av den här 

sekvensen i berättelsen. I den andra delen ges en fördjupning om karaktärerna Kevin och Amat 

och hur parametrarna kvalitet och socioekonomiska förutsättningar framställs i texten kopplade 

till dessa spelare. Den sista delen av analysen faller tillbaka på berättelsens intrig och riktar in 

sig på maktförhållandena inom ishockeyklubben, med fokus på förhållandena kopplade till 

Kevin och Amat. Utifrån framställningen av spelarnas kvalitet och deras socioekonomiska 

förutsättningar uppstår olika maktförhållanden som kommer diskuteras utifrån idén om 

                                                 
22 Aaslestad, P., Narratologi: En innføring i anvendt fortelleteori, 2013, s. 37. Inom litteraturvetenskapen även 

kallad proleps, vilket är en berättande manöver som berättar om en händelse som skett före berättelsens 

nuvarande tidpunkt. 
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maktens dynamik. I den här delen av analysen kommer även härskartekniker som uppkommer 

i maktförhållandena lyftas fram. 

 

4.1 Våldtäkten 
 

Våldtäkten begås efter att juniorlaget vunnit semifinalen. Det har anordnats en stor fest där 

spelarna, och framför allt Kevin, står i centrum. Han slår vad med sin lagkamrat Lyt att han 

under kvällen kommer få ligga med Maya, sportchefens dotter.  

 
– Sportchefens dotter, Kev, du kommer fan ALDRIG få ligga med henne! 

– Ska vi slå vad? flinar Kevin. 

– Hundra spänn, nickar Lyt. 

De skakar hand. (s.198) 

 

Kevin och Maya umgås under kvällen och i och med Mayas intresse för Kevin följer hon villigt 

med till Kevins rum, hon litar på honom. När han sedan gör sexuella närmanden börjar hon 

dock tveka och ber honom sluta, vilket han inte gör. Han försöker övertala henne att hon faktiskt 

vill, att han kan få vilken tjej som helst och att hon därmed borde vilja. Han sliter sönder hennes 

kläder och håller henne så hårt att hon har svårt att andas. Våldtäkten exemplifierar Kevins 

tävlingsinstinkt och segervilja. För Kevin är allt en tävling och han förlorar aldrig, han får alltid 

det han vill ha. De instinkter och det beteende som krävs på isen stannar inte där, de tar han 

med överallt. Under denna våldtäkt uppenbarar sig ett tydligt styrkeförhållande som yttrar sig 

genom fysiskt våld. Kevin står i en uppenbar maktposition. Han vinner vadet och det är efter 

att Amat stormat in i rummet och Maya tagit sig därifrån som berättelsens karaktärer sätts på 

prov. Det är efter våldtäkten som karaktärernas egna berättelser börjar vävas samman. Vem ska 

de tro på och vem ska de beskydda? Vem väljer de att vara?  Maya utmanar Kevins maktposition 

genom att berätta om våldtäkten för sina föräldrar och hennes pappa Peter tvekar inte att anmäla 

klubbens stjärnspelare, trots att han är klubbens sportchef. En konflikt med klubben uppstår då; 

klubben tycker att detta borde ha lösts i tystnad internt och ser anmälan mot Kevin som en 

attack. Här framställs tystnadskulturen och det är här sportvärlden börjar ifrågasättas, dels av 

karaktärerna men även av mig som läsare. Kan en klubb vara så viktig? Majoriteten av spelarna, 

klubbens ledare och sponsorer samt supportrar väljer, utan att tveka, att enas bakom Kevin och 

bara ifrågasätta Mayas handlingar. Endast Mayas närmsta stödjer henne och vännen Ana är en 

av dem som uttrycker sin ilska över den kultur som förekommer inom klubben:  

 
Ana vill trycka upp sin jävla granne mot en vägg och berätta att det där 

omklädningsrummet som de där killarna sitter och drar sina dumma skämt i blir en 

konservburk till sist, så de mognar långsammare, och en del ruttnar på insidan. Och 
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de har inga tjejkompisar, och det finns inga tjejlag, så de lär sig att hockeyn bara 

tillhör dem och deras tränare lär dem att tjejer är en ”distraktion”. Så de lär sig att 

tjejer bara finns till för att knulla med. [---] Och problemet med den här jävla stan är 

inte att en kille våldtog en tjej utan att alla låtsas som att han INTE gjorde det! (ss. 

374-375) 

 

Klubbens styrka och auktoritet ställs mot enskilda individers önskan om rättvisa och 

upprättelse. Samtidigt som detta sker lockas Amat av gemenskapen i klubben, han har äntligen 

börjat bli en del av gruppen och skaffat sig vänner bland spelarna. Men han kämpar också med 

sina känslor för Maya och vetskapen om våldtäkten. Sanningen kommer till sist fram genom 

hans vittnesmål under klubbmötet, han sätter Mayas välmående framför sitt eget. Här visas 

exempel på det nät av maktrelationer Foucault talar om. Hur karaktärerna befinner sig i olika 

relationer, olika maktförhållanden, och hur deras val av handlingar kan komma att påverka och 

utmana olika styrkeförhållanden. 

 

Det dröjer till nästintill sista sidorna av den första halvan av boken innan våldtäkten äger rum. 

Då händelsen är så pass viktig för berättelsen är det intressant att det dröjer så länge tills den 

sker. Berättelsen följer ingen typisk dramaturgisk kurva, det är snarare en lång transportsträcka 

av presentationer innan våldtäkten, konflikten, inträffar. En anledning till detta kan vara vikten 

av att läsaren först får en introduktion och insyn i klubbens och sportens kultur; hur makt kan 

utspelas och användas i idrottens värld. Inom klubben är hockeyn allt, ”Ingen i en hockeyklubb 

tycker att man kan ta hockey på för stort allvar.” (s. 48). Här existerar inget annat än vinst och 

man kan göra mycket för att vinna. Man backar upp varandra oavsett vad och det som händer 

klubben eller någon med nära koppling till den stannar också inom klubben.  

 
Men ibland är det kanske vad som krävs, tystnadskultur för vinnarkultur. ”Vi löser 

detta internt”, det är så man alltid säger i klubben när något händer. För man måste 

kunna lita på varandra, på isen och utanför. Högt i tak och tjocka väggar, på gott och 

ont. (ss. 250-251) 

 

Och samtidigt förekommer en mycket tuff tillvaro för många i klubben. Det är svårt om man 

sticker ut, har en annorlunda bakgrund och förutsättningar. Detta är spelaren Amat ett exempel 

på, han har hela tiden fått kämpa med att bli en del av gruppen, något han tröttnat på: ”Trött på 

att försöka bevisa att han var någonting annat än det de kallade honom: Från Sänkan. 

Städerskans son. För liten. För vek.” (s. 95). Mobbning och pennalism är alltså inte ovanligt. 

Våldtäkten binder samman de olika karaktärerna och exemplifierar, genom karaktärernas 

hantering av situationen, den inskränkta kulturen. Den långa presentationen av karaktärerna och 

klubben bidrar till förståelsen av denna kultur, som sedan blir relevant för förståelsen av 
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karaktärernas handlingar och för denna analys; förståelsen av makt- och styrkeförhållandena.  

 

4.2 Beskrivningen av spelarnas kvalitet och socioekonomiska förutsättningar 

 

Beskrivningen av spelarnas kvalitet 

Precis som i ett verkligt ishockeylag skiftar spelarnas kvalitet i boken. Denna kvalitet börjar 

beskrivas tidigt, detta genom den enskilda träningen spelarna Amat och Kevin har; en träning 

som har stor betydelse för den bild läsaren får av dem både som individer och spelare. Genom 

att hjälpa ishockeyklubbens vaktmästare att göra hallen redo för dagen får Amat sextio minuter 

ensam på isen innan konståkarnas träning börjar. Genom arbete gör han sig förtjänt av en plats 

att utvecklas på. Kevin å sin sida tar en löptur i gryningen och tränar sedan på sina skott ensam 

utanför sitt hus, på den egna rinken. Redan här görs det tydligt för läsaren att det finns stora 

skillnader mellan dessa spelare, en som måste arbeta för sin träning och en som kan förbättra 

sin kvalitet när och hur ofta han vill. 

 

I mer än ett årtionde har grannarna i villorna vant sig vid ljuden från familjen Erdahls 

trädgård: Bank-bank-bank-bank-bank. Och så en kort paus medan Kevin samlar ihop 

puckarna. Sedan bank-bank-bank-bank-bank. (s. 14) 

 

Ovanstående textutdrag är exempel på upprepningar som förekommer i texten. Dessa är främst 

kopplade till spelarna Kevin och Amat. Upprepningen ”bank-bank-bank-bank-bank”, och även 

andra upprepningar i boken så som ”Igen. Igen. Igen.” är återkommande i beskrivningen om 

Kevins kvalitet och handlingar. Bankandet börjar tidigt i texten, redan från sida två, och det 

följer genom hela kapitel två. Kapitel två är uppdelat i sex stycken som vardera behandlar 

antingen Björnstad och dess invånare, ishockeyklubben, karaktärerna Maya eller Amat. Mellan 

varje stycke förekommer bankandet, antingen i form av ”Bank-bank-bank-bank-bank” eller ett 

enskilt ”Bank”. Det framgår inte vad detta bankande är men i och med kapitlets avslut, ”Sedan 

vaknar de av ett ’Bank’. Och då ler de.” (s. 13), förstår man att bankandet anses vara något 

positivt. Förklaringen kommer direkt i kapitel tre där det framgår att detta bankande är effekten 

av Kevins skotträning. Senare i texten används bankandet även i andra sammanhang och med 

ett annat syfte. Bland annat används denna upprepning för att tydliggöra var han befinner sig i 

relation till en annan karaktär:  

 
Pappan sitter ännu i köket. Whiskyflaskan öppnad men orörd. Bank-bank-bank-

bank-bank. Mamman kommer hem, ser på sin man, stannar kort i hallen och tittar på 

en av tavlorna på väggen. [---] Sedan går hon ut i trädgården. Bank-bank-bank-bank-

bank. (s. 419)  
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Även vad gäller beskrivningen av Amats träning och därmed även hans kvalitet förekommer 

upprepningar: ”Över isen, så hårt in i sargen på andra sidan att hjälmen slår i plexiglaset. Full 

fart tillbaka. Igen. Igen. Igen.” (s. 18) och i en senare sekvens: ”En gång till. En gång till. En 

gång till.” (s. 29). Upprepningen ”Bank, bank, bank, bank, bank” förekommer dock endast en 

gång för Amat och detta när han under festen, tillsammans med spelaren Bobo, skjuter puckar 

i Kevins rink. Amats enda chans och tillfälle att prova på Kevins träning och vardag. 

Upprepningarna i samband med Kevins och Amats träning ger en effekt av intensitet, de ger en 

känsla av de båda spelarnas styrka och glöd. Det ger en indikation om att detta är två karaktärer 

som inte ger upp och inte slutar kämpa för att nå sina mål, oavsett vad som händer och vilka 

motgångar de stöter på. Bankandet är dock den upprepning som används mest i boken och då 

den i de flesta fall är kopplade till Kevin ger den en aning om Kevins betydelse för Björnstad. 

Hoppet ligger på Kevins skicklighet, han är stadens enda chans. På detta sätt framställs Kevin 

som den spelare som har störst talang och är av högst kvalitet, även om Amat också tränar hårt 

och besitter lika viktiga egenskaper. Upprepningarna skapar dessutom ett allvar i texten och 

lägger grunden till en upptrappning i berättelsen om dessa spelare. Två individer sliter på var 

sitt håll, på olika sätt men båda sliter hårt. De kommer att mötas någonstans i framtiden, det 

kommer uppstå ett styrkeförhållande mellan dessa karaktärer. Detta väcker frågor om vem som 

kommer stå som vinnare med mest makt i berättelsens slut, om det ens finns något som kan 

kallas vinnare i denna berättelse. Ur Foucaults maktperspektiv kan det även vara svårt att tala 

om vinnare i betydelsen av någon med störst makt då makten inte kan specificeras till en viss 

punkt, makten kommer överallt ifrån.23 Förutom upprepningarnas funktion och koppling till 

Kevins och Amats träning och kvalitet förekommer de även i samband med andra karaktärer 

och händelser. Bland annat används upprepningar i situationer kopplade till våldtäkten. 

Upprepningen ”Igen. Igen. Igen.” används efter ett stycke om Maya där hon beskrivs ligga i sin 

säng och gång på gång återuppleva våldtäkten i sina tankar. Detta ger en känsla av Mayas 

underläge och utsatthet. I en annan sekvens går Mayas vän Ana igenom alla platser på internet 

där hon vet att stadens ungdomar kommer skriva om Maya och våldtäkten. ”Hon uppdaterar 

alla sidorna, igen, igen, igen. Slår hårdare och hårdare på tangentbordet” (s. 302). Efter detta 

stycke är upprepningen ”Bank. Bank. Bank. Bank. Bank.” skrivet. Texten återfaller på 

bankandet genom berättelsens gång men speciellt i slutet av boken. Bankandet används i kapitel 

45, precis som i kapitel två, mycket intensivt. Mellan så gott som alla stycken i kapitlet 

förkommer flera eller ett enskilt ”Bank.”. Kevin nämns inte i detta kapitel utan det handlar 

                                                 
23 Foucault, M., Sexualitetens historia Bd 1 Viljan att veta, s.103. 
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istället om hur andra karaktärer bevisar sin lojalitet för varandra. Det avslutas med att Peter, 

klubbens sportchef och pappa till Maya, står och skjuter puckar i ishallen: ”Björnen är stilla, 

Peter samlar puckarna. Lyfter klubban på nytt. Bank-bank-bank.” (s. 429). Upprepningarnas 

mening förändras genom berättelsen. Från ett uttryck om Kevins och Amats hårda träning till 

ett uttryckande av frustration och kämpaglöd hos flera andra karaktärer. Upprepningarna 

kopplade till dessa karaktärers känslor väcker tankar om det upprepade bankandet hos Kevin. 

Handlar hans upprepade skjutande endast om träning eller är det även ett uttryck för frustration? 

Upprepningarna i texten används alltså i olika syften och skapar effekter som bidrar till en 

förståelse för karaktärernas känslor och personligheter. 

 

Tidigt i boken ges även en bakgrundsbeskrivning om Amat och Kevin, en beskrivning främst 

om deras tidiga tecken på sin höga kvalitet som spelare. Amat beskrivs till en början genom 

hans sämre egenskaper. Han har alltid varit kortast i de lag han spelat i och han har aldrig varit 

lika stark som de andra eller kunnat skjuta lika hårt. Hans fysik har aldrig uppfyllt den 

stereotypa kvaliteten av en ishockeyspelare som är stark, lång och muskulös. Hans styrka 

däremot beskrivs ligga i hans snabbhet, hans explosivitet. Ingen kan komma ikapp honom. 

Senare i berättelsen beskrivs hans skicklighet utifrån tränaren Sunes tankar om hockey: 

 
Pucken glider inte bara, den studsar också, så acceleration är viktigare än maxfart, 

öga-hand-koordination är viktigare än kraft. Isen bedömer dig efter förmågan att byta 

riktning och tanke snabbare än alla andra, det skiljer de stora från resten. (s. 45) 

 

Amat har alltså en otrolig talang för skridskoåkning, han liknas vid en seglare som stiger i land 

när han sätter på sig ett par vanliga skor. Den inledande beskrivningen av Kevin kan i jämförelse 

med den inledande beskrivningen av Amat anses vara mer positivt laddad. Kevin åkte skridskor 

för första gången när han var två och ett halvt år gammal. Vid tre års ålder fick han sin första 

ishockeyklubba och ”när han var fyra var han överlägsen femåringarna, när han var fem var 

han bättre än sjuåringarna.” (s. 14). Han visade redan som barn en överlägsenhet och en enorm 

vilja att vinna, ett missat mål gjorde honom otröstlig. Kevin beskrivs besitta en envishet som 

görs tydlig genom en tillbakablick24 om honom då han som sjuåring, på grund av ett missat mål 

under en match, rymde ut till sjön där han timme efter timme, från kväll till gryning, stått och 

skjutit mot ett mål han släpat dit. Vinterns minusgrader ledde till frostskador, vita fläckar som 

aldrig försvunnit. Skildringen av den långa tiden han var försvunnen, beskrivningen av styrkan 

                                                 
24 Aaslestad, P., Narratologi: En innføring i anvendt fortelleteori, s. 38. Inom litteraturvetenskapen även kallad 

analeps, som är händelser berättade i efterhand i förhållande till berättelsens nuvarande tidpunkt.  
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att släpa en målbur och om vinterns omständigheter gör bilden av Kevins egenskaper tydligare. 

Beskrivningen av de båda spelarnas barndom visar på vissa negativa egenskaper hos dem; 

Amats fysiska tillkortakommanden och Kevins psykiska och känslomässiga hinder som 

kommer till uttryck genom prestationsångest och vissa tecken på att vara en dålig förlorare.  

 
Svetten droppar från Kevins ansikte, han skjuter fortfarande skott efter skott efter 

skott mot målet. Han kan aldrig komma ner i varv efter en match, men när de har 

vunnit blir han i alla fall inte våldsam. Har de förlorat är uteplatsen och den lilla 

rinken full av sönderslagna klubbor och glasskärvor. (s. 182) 

 

Kevins envishet skulle kunna anses vara en mindre positiv egenskap då den verkar grunda sig 

i hans prestationsångest och inte i någon uppenbar glädje till sporten. Att envist stå och skjuta 

puck efter puck är bra för sporten och för att bli en bra ishockeyspelare, ”Hockey är en sport 

som belönar upprepning. Samma övning, samma rörelse, tills reaktionen blir en instinkt 

fastbränd i ryggmärgen.” (ss. 44-45), men den är inte alltid passande i situationer utanför 

hockeyn. Envishet och en övertro på sig själv löser inte allt. Trots en beskrivning av dessa 

negativa egenskaper framställs Kevin ändå som mer framstående än Amat. Denna skillnad i 

framställning kan bero på att Kevins kvalitet hela tiden beskrivs utifrån det övriga samhället 

och dess positiva inställning till honom:  

 
År för år har de hört pojken växa, bankandet har blivit hårdare och hårdare, snabbare 

och snabbare. Han är sjutton nu, och den här staden har inte sett en hockeyspelare i 

närheten av hans talang sedan de låg i högsta serien innan han föddes. [---] ”Kevin? 

Han är på riktigt”, brukar Peter Andersson som är sportchef i klubben säga, och han 

borde veta: Sist någon i Björnstad var såhär bra var det sportchefen själv, och han 

kom hela vägen till Kanada och NHL, mätte sig med de bästa i världen. (s. 15) 

 

Vidare beskrivs även hur halva staden letade efter honom när han rymde, grannarna som följer 

hans utveckling och gräver upp ”puckkyrkogårdar i sina rabatter” (s. 15) utan bekymmer och 

att han sedan han förfrös sina kinder stått med hela samhällets förhoppningar på sina axlar. 

Kevins svagheter ses som styrkor. Det som i en utomståendes ögon skulle ses som en dålig 

förlorare uppfattar staden som att han är prestationsorienterad och hans envishet anses vara 

imponerande. Samhällets positiva åsikter om Kevins kvalitet formar bilden av Kevin som 

karaktär och spelare. Amats kvalitet beskrivs däremot utifrån en tystnad och ett utanförskap, 

någon som står utanför samhällets gemenskap. Han har utvecklas i det dolda och de tränare han 

haft, vilka är några av de fåtal karaktärer som kan kopplas till beskrivningen av honom och hans 

bakgrund, har aldrig trott på någon framtid inom hockeyn för honom. Hans kvalitet kopplas 

även till och beskrivs utifrån hans mamma Fatima. Hon ser sin son spela och tycker att hans 

skicklighet är ett mysterium och att det är märkligt hur hennes pojke som föddes på en plats 
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som aldrig sett snö föddes för att spela ishockey. Här framställs alltså en stads tro och 

förhoppningar om en spelare kontra en enskild karaktärs häpnad över en annan. Genom en 

beskrivning av de båda pojkarnas barndom stärks bilden av karaktärerna som två skickliga 

spelare, men det blir också tydligt, genom beskrivningen av det övriga samhällets och andra 

karaktärers inblandning, att det finns skillnader mellan dessa spelare. Skillnader som öppnar 

upp för känslor av medlidsamhet och sympati för Amat och något av ett fördömande mot Kevin. 

Amat måste kämpa för att överhuvudtaget få spela hockey medan Kevin, trots vissa negativa 

egenskaper, får allt serverat och backas upp av ett helt samhälle. Detta ger även bilden av Kevins 

överläge och Amats underläge i berättelsen. Det är dessa positioner som är utgångsläget i deras 

relation och maktförhållande.   

 

En tredje aspekt som beskriver spelarnas kvalitet är de avsnitt som handlar om deras 

lagträningar och match. Genom ett av Amats egna träningspass leds handlingen vidare, Amats 

skicklighet upptäcks och han får göra sin första träning med juniorlaget. Han kommer därmed 

ett steg närmare Kevin och berättelsens konflikt där de båda karaktärerna är inblandade. Amat 

måste under sin första träning bevisa sin kvalitet. Han gör allt han kan men de andra spelarna 

hakar och trippar honom, han tacklas mot sargen och blir slagen överallt där han inte täcks av 

något skydd. De kör en en-mot-en-övning där Amat får möta den fyrtio kilo tyngre spelaren 

Bobo, en övning han tvingas göra om och om igen och därmed utstå tackling efter tackling. 

Men Amat ger inte upp. Han borde inte ha någon ork kvar då han till slut lyckas ta sig förbi 

Bobo och dessutom göra mål. När han efter en timme lyckas ta sig ut till omklädningsrummet 

ligger hans kläder blöta i duschen och hans skor är sönderklippta. Trots detta är det ”den bästa 

dagen i hans liv” (s. 118). Sekvenserna där spelarna behandlar Amat respektlöst är några få 

exempel på situationer där makten uttrycks tydligt i fysisk form och där Amats utsatthet görs 

tydlig. Men det blir också uppenbart att han har en kämpaglöd och en envishet som kan jämföras 

med Kevins, även om den uttrycks på olika sätt. Den beskrivna envisheten förstärker bilden av 

en stark karaktär, att Amat besitter en styrka och en kvalitet som är viktig för hockeyn men även 

är betydande senare i berättelsen då hans kämparanda och kvalitet både räddar honom i ett 

slagsmål och hjälper honom att bli synlig i samhället. I beskrivningen av denna lagträning blir 

det uppenbart för de andra spelarna att han är en skickligare spelare än de tidigare trott, något 

som de inte kan erkänna och därför fortsätter att vara elaka och stänga honom ute. Hans envishet 

och kvalitet utmanar Kevins och de andra spelarnas, vilket förstärker bilden av splittring både 

i samhället och i klubben. Det har tidigare varit otänkbart att någon som Amat ska få en plats i 

juniorlaget så detta är en början på förändring i bokens samhälle och därmed även en utveckling 



18 

 

av bokens handling. Vidare beskrivs Amats kvalitet även när det kommer till träningen genom 

hans mamma Fatima. Hon ser Amat träna med juniorerna för första gången och brister i gråt. 

Hon vet hur duktig han är och ser det andra inte ser, hon vet hans bakgrund och hur hårt han 

tränar när ingen ser på. Mammans reaktion gör skillnaderna men också likheterna mellan Amat 

och Kevin samt de övriga spelarna tydligare. Amat saknar mycket som de andra spelarna har 

men innehar ändå, genom sin hårda träning och talang, styrkor som är betydande för laget.  

 

– Snabb som en järv med senap i arslet! Honom fångar de inte! ler han. (s. 166) 

 

Ovanstående citat uttalas av en av klubbens sponsorer och han syftar på Amat som spelar sin 

första match med juniorlaget. Amat visar här upp sin snabbhet för det egna laget, 

motståndarlaget, supportrar och klubbens högt uppsatta. Genom sin snabbhet skapar han ett 

läge för Kevin att göra mål, en handling som ger Kevin två centimeters yta, vilket är dubbelt så 

mycket som han behöver för att göra mål. Att Kevin beskrivs behöva endast en centimeters yta 

visar på hans mycket höga kvalitet. Denna händelse, Amats assist och Kevins mål, är början på 

det band som skapas mellan de två spelarna, deras kvaliteter kompletterar varandra och Kevin 

får upp ögonen för den tidigare osynlige Amat. Amat börjar genom sin kvalitet träda in på 

Kevins territorium, både som medspelare och blivande fiende. Det går även att tolka detta 

inträde som ett utmanande av den makt Kevin besitter genom sin höga kvalitet. Att beskriva 

hur spelarna utför sitt spel under träningar och matcher framställer tydligt deras kvalitet och 

därmed även hur den tolkas av läsaren.  

 

Beskrivningen av spelarnas socioekonomiska förutsättningar 

Spelarnas socioekonomiska förutsättningar har betydelse för hur spelarna uppmärksammas och 

blir behandlade i berättelsen. Dessa förutsättningar framställs på flera olika sätt. Till att börja 

med är beskrivningen av staden viktig. Stadens utformning och var spelarna bor är en faktor 

som har betydelse i kopplingen mellan spelarnas kvalitet och förutsättningar. Björnstad 

beskrivs som en mycket liten stad som omges av en tryckande skog, ”’Som om naturen och 

människorna har dragkamp om levnadsutrymmet’, skulle möjligen den mer sansade invända” 

(s. 10). Staden är uppdelad i olika områden som har betydelse för berättelsen och dess 

inneboende karaktärer på grund av områdenas respektive rykte. ”Höjden” är den del av staden 

där de mer exklusiva husen är belägna och ligger passande nog på en höjd över den intilliggande 

sjön. Här finns ett motionsspår som endast är upplyst vid Höjden, inte i skogen bortom Höjdens 

motsats; stadsdelen ”Sänkan”. Sänkan är stadsdelen som ligger där marken sluttar ner mot ett 

grustag, en stadsdel bestående av endast hyreshus. Mellan dessa stadsdelar ligger det små villor 
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och radhus bebodda av stadens medelklass. Beskrivningen av stadens uppbyggnad skapar en 

bild av spelarna som bor i de olika områdena. Bara genom stadsdelarnas namn, Höjden och 

Sänkan, ges en uppfattning om kontrasten mellan spelarnas socioekonomiska förutsättningar. 

Detta är ett exempel på symbolik25 i texten. Att Kevin bor på Höjden och Amat i Sänkan skapar 

tydliga föreställningar om Kevin som rik och Amat som fattig, vilket även är fallet. Villan där 

Kevin bor tillsammans med sin mamma och pappa beskrivs som större än halva kvarteret. Han 

har en egen rink med specialuppsatta strålkastare på villans tak. Detta skapar möjligheter för 

Kevin att träna och utveckla sin kvalitet som ishockeyspelare. Amats rum beskrivs som ”så litet 

att om det hade legat i en större lägenhet i en dyr del av en stor stad hade det knappt 

kategoriserats som walk-in-closet” (s. 11). Han har ingen egen rink, han kan endast utnyttja de 

tidiga morgnarna i ishallen vilket gör att hans möjligheter att utveckla sin kvalitet är mer 

begränsade än för Kevin. De båda spelarnas mycket olika boende- och levnadssituation visar 

därmed på en stor skillnad vad gäller deras möjligheter till utveckling. Beskrivningen av staden 

ger även en känsla av maktordning, där de boende i Höjden är starkast och med mest makt 

medan de i Sänkan tillhör en svagare grupp med mindre makt. Detta går dock att invända emot 

genom Foucault och vad han säger om att makt inte är en grupps privilegium utan en relation 

mellan olika parter. 

 

Även beskrivningen av föräldrarna visar tydliga skillnader mellan Kevins tillvaro och Amats 

tillvaro. Kevin lever ensam med sin mamma och pappa, två karaktärer som i boken aldrig nämns 

vid namn. De benämns istället som ”Hans [Kevins] föräldrar”, mamman och pappan, och i vissa 

sekvenser benämns pappan med efternamnet Erdahl. I berättelsen framställs de som stadens 

mäktigaste familj och att de inte är namngivna förstärker bilden av dem som speciella; mäktiga 

individer som inte ska nämnas vid namn. Det ger en känsla av att de skiljer sig från de övriga, 

namngivna, karaktärerna. Mammans och pappans personligheter samt deras handlingar har en 

betydande roll för beskrivningen av Kevin och det som händer honom i berättelsen. Hans 

föräldrar beskrivs som stressade och upptagna, de verkar aldrig befinna sig i samma rum och 

kommunikationen mellan familjemedlemmarna är ”känsloamputerad” (s. 53). Ingen förutom 

städerskan och Kevin själv har satt sin fot i hans rum sedan han var tre och enligt spelaren och 

vännen Benjis beskrivning har föräldrarna inte befunnit sig på läktaren ”fler gånger än han 

skulle kunna räkna på en hand efter att ha fastnat med två fingrar i en svarv” (s. 54). Detta är 

med andra ord mycket frånvarande föräldrar vilket ger en bild även av den psykosociala 

                                                 
25 Vulovic, J., Narrativanalys, s. 116. Symbolik handlar om att man ur något i texten kan utläsa något annat. 

Något som är symboliskt genererar en abstrakt betydelse ur något som är konkret. 
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situationen i Kevins familj, en situation som stundtals framställs som svår för Kevin. Den höga 

kvaliteten han byggt upp grundar sig delvis i denna sociala problematik till sina föräldrar; han 

vill uppfylla perfektionen som hans föräldrar eftersträvar och på det sättet får han deras 

uppmärksamhet.  Denna beskrivning ger en annan bild av Kevin och det tidigare fördömandet 

kompletteras med en känsla av sympati för honom. Amats familj består i sin tur av honom själv 

och hans mamma Fatima, pappan dog i krig när Amat var nyfödd. Precis som Kevins föräldrar 

är betydande för beskrivningen av hans tillvaro är Fatima lika viktig för beskrivningen av Amats 

tillvaro. Fatima nämns dock vid namn vilket skapar en känsla av närvaro vilket i sin tur skapar 

en kontrast till Kevins icke namngivna föräldrar vilka är mycket frånvarande. Fatimas och 

Amats situation beskrivs främst genom Fatimas arbete. Tidigt varje morgon tar de sig till 

ishallen, hon byter om till städuniform och han letar upp vaktmästaren. Två yrken nämns här, 

två yrken som i många sammanhang anses ha låg status, som då även ger intrycket av att Fatima 

och Amat har låg status i Björnstad. Genom arbetet som städerska ges intrycket av att Fatima 

har en undergiven position och gör allt hon blir tillsagd att göra. Ända fram till den dag då Amat 

tar plats i juniorlaget är hon osynlig bland de övriga inom klubben. På matchdagen är hon i 

ishallen som åskådare men blir dock ändå tillsagd att städa upp efter någon som tappat en 

glasflaska, ingen räknar med att städerskans son får spela i klubbens bästa lag och det ses som 

en självklarhet att städerskan alltid ska ställa upp och vara undergiven alla andra. Detta är ett 

av många exempel på Fatimas styrkeförhållanden där hennes arbete försätter henne i en svagare 

position. Arbetet ger henne även en låg inkomst som inte möjliggör inköp av ny utrustning till 

Amat, vilket gör hans utveckling som spelare svårare än Kevins. Hennes låga inkomst är även 

påfrestande för Amat på ett känslomässigt plan, då han bryr sig väldigt mycket om sin mamma 

och hennes hälsa. När Amat var liten, men även fortfarande, samlar han burkar i slutet av 

månaden och ”han vill bara få lägga sig i sängen en enda kväll utan att räkna” (s. 18). Amats 

tankar om deras livssituation och hans omtanke om sin mamma samt sekvenserna kopplade till 

Fatimas arbete ger en tydlig bild av vad Amat haft för utgångspunkt i utvecklingen, både som 

individ och spelare. Hans ishockeyspelande är kostsamt men han förbättrar sin kvalitet genom 

motivationen att en dag kunna försörja sin mamma som hockeyspelare: 

 
Det är lätt för ett barn att förälska sig i något om man får höra att om man bara vill 

tillräckligt mycket kan man bli bäst på det, och ingen ville mer än Amat. Hockeyn 

blev en väg in i samhället för honom och hans mamma. Han tänker göra den till mer 

än det, han tänker göra den till vägen ut också. (s. 43) 

 

En beskrivning av Kevins och Amats föräldrar ger en tydligare bakgrund till de båda spelarnas 

kvalitet. Föräldrarna är de som från början skapar förutsättningar för sina barn att få utveckla 
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deras talang som ishockeyspelare, oavsett bakgrund. Men deras bakgrund och situation gör att 

barnen får olika förutsättningar och olika möjligheter att formas igenom. Den ena med mycket 

pengar och stöd i form av materiella ting och krav på perfektion, den andra utan pengar och 

stöd i form av kärlek och förhoppningar om ett bättre liv. 

 

Beskrivningen av spelarnas socioekonomiska bakgrund görs även genom de dialoger som förs 

och hur de olika karaktärerna inom klubben behandlar varandra. Det förekommer bland annat 

mobbning på basis av karaktärernas socioekonomiska situation, dels i skolan men även i 

omklädningsrummet. 

 

– Kolla på den här röran! Va? Ska det se ut såhär eller? Tror ni att era MAMMOR 

jobbar här eller? (s. 109)  

 

Detta uttalas av spelaren Bobo som strax innan har ursäktat spelarnas ouppfostrade beteende 

men vänder situationen till ett hån mot Amat och hans mamma. Bobo plockar upp tejpbitarna 

som ligger utspridda på golvet i omklädningsrummet och fortsätter: ”Det är A-m-a-t-s mamma 

som jobbar här, grabbar!” (s. 109) varpå han kastar tejpbitarna upp i luften. Denna sekvens ger 

exempel på den låga status Fatima och Amat anses ha. Amats socioekonomiska utanförskap 

inom klubben och laget görs tydligt. Mobbning är ett givande motiv att beskriva utanförskap 

genom, så de mobbning-sekvenser som förekommer i berättelsen gör det tydligt att klubben och 

individerna är uppdelade i olika grupper med olika förutsättningar. Denna gruppering, i form 

av socialt starkare och svagare individer, är dock inget hinder i utmanandet av ett 

styrkeförhållande, vilket ska visa sig senare i berättelsen. En annan dialog är den mellan Amat 

och hans vän Lifa, där Lifa påminner Amat om hans bakgrund. 

 

– Du är den första från Sänkan som lirar med juniorerna. 

– Benji är typ från Sänkan…, försöker Amat, men Lifa ruskar hårt på huvudet. 

– Benji bor i radhusen. Han är inte en av oss. (s. 271) 

 

Denna dialog gör grupperingarna ännu tydligare. Trots att Amat kan se Benjis hus från sin 

balkong så räcker det inte. Beskrivningen av husen har här en avgörande roll för vilket område 

som tillhör vilken samhällsklass och därmed även hur karaktärerna är och vilka roller de har i 

berättelsen. Dialogen beskriver även en stolthet och en rivalitet. Amat har, trots sina 

socioekonomiska förutsättningar, lyckats kliva in bland medelklassen och överklassen vilket 

väcker en stolthet hos honom men också hos andra från samma stadsdel. Men trots denna 

stolthet får Amat inte glömma var han kommer ifrån, han tillhör Sänkan, den stadsdel som ser 

de andra som rivaler. ”Döda dem, brorsan. Vinn finalen och bli proffs och fucking döda alla. 
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Visa dem att du är en av oss” (s. 272), säger Lifa till Amat innan finalen. Detta tydliggör 

svårigheterna Amat får utstå i berättelsen. Han blir en karaktär som vill vara en del av den stora 

gemenskapen men måste hålla kvar det liv han levde innan han blev en del av juniorlaget. 

Stoltheten över hans ursprung och stoltheten över hans framgång sätts emot varandra. Den här 

inre konflikten har en avgörande roll för hans hantering av kommande styrkeförhållanden. 

 

4.3 Framställningen av de dynamiska maktförhållandena 
 

I beskrivningen av spelarnas kvalitet och socioekonomiska förutsättningar, samt i 

beskrivningen av andra karaktärer kopplade till spelarna, uppenbaras olika maktförhållanden. I 

berättelsen pendlar makten i flera av maktförhållandena, den karaktär som till en början hade 

makten förlorar den i ett visst skede till den andre individen och kämpar för att återta den. Boken 

ger flera exempel på vad Foucault kallar maktens dynamik. I och med Kevins stora roll i 

berättelsen handlar det mycket om hans maktförhållanden, därför är det hans olika 

styrkeförhållanden analysen utgår ifrån. Exempel på hans dynamiska maktförhållanden är de 

mellan Kevin och klubben, Kevin och laget samt mellan Kevin och Amat. Kevin är uppvuxen 

i en priviligierad familj med föräldrar som har stort inflytande i samhället och i klubben. Men 

enligt Foucault är det inte detta privilegium som gett Kevin makt, makten ”är något man utövar 

snarare än besitter, att den inte är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat 

’privilegium’.26 Kevins och andra karaktärers makt sitter i deras handlingar. Genom faktorer 

som sin skicklighet och framgång har Kevin fått en position som ger honom möjlighet att utöva 

makt, både medvetet och omedvetet. Han är den som har den större makten i de flesta av dessa 

styrkeförhållanden och denna makt kan analyseras utifrån olika situationer och relationer i 

berättelsen.  

 

Ett av styrkeförhållandena är det mellan Kevin och klubben. Kevins kvalitet och 

socioekonomiska bakgrund spelar en stor roll för hans makt i detta förhållande. Klubben har 

följt Kevins utveckling sedan han var ett litet barn och den kvalitet han byggt upp har skapat 

förhoppningar hos klubben. Dessa förhoppningar skapar en vilja att göra vad som helst för den 

här pojken. Att Kevin blivit stadens bäste spelare och har en pappa som är klubbens största 

sponsor gör honom mycket attraktiv. Att staden, genom klubben, kämpar för att skapa sig ett 

namn gör Kevin därmed extra lockande att använda som resurs till detta ändamål, han anses 

                                                 
26  Foucault, M., Övervakning och straff, s. 36. 
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vara den som kan rädda denna kämpande stad. Att han besitter sådan skicklighet och att klubben 

har så höga tankar om honom ger honom makt. Klubben värnar om Kevin och gör allt för att 

han ska bli en ännu bättre spelare och nå toppen. Förutom att träna och tillvarata sin kvalitet 

behöver han inte göra något aktivt för att behålla sin position. När han sedan begått våldtäkten 

utnyttjar han sin position genom att ljuga, detta för att få beskydd av klubben och där med 

förstärka sin maktposition. 

 
De känner honom. Hela hans liv har han varit speciell, utvald, haft särskilda 

förväntningar. Så de tror inte det här om honom, hur skulle de kunna ens tänka 

tanken? De vet vem han är. De sviker honom inte. (s. 329) 

 

Kevins ord och lögn om sin oskyldighet är det man tror på och stöttar. De undviker sanningen 

och detta för att de annars riskerar att förlora både pengar och sin bäste spelare. Kevins monetära 

tillgångar och kvalitet som spelare är det som formar detta styrkeförhållande. Hans kvalitet ger 

honom även ett värde som är relevant för förhållandet. Vore inte Kevin en så skicklig 

ishockeyspelare skulle han vara av mindre värde för klubben och makten skulle då ligga mer i 

klubbens händer. Enligt Foucault kan makten alltid utmanas, därmed skulle Kevins makt alltid 

kunna utmanas av klubben, speciellt i situationen kopplad till våldtäkten. Utmaningen skulle 

kunna göras genom närmare undersökningar och försök till att se på situationen ur Mayas 

perspektiv, men i berättelsen kämpar Kevin för att försvara sin makt över klubben vilket han 

till en början lyckas med. Detta maktförhållande är mycket viktigt för berättelsens intrig. Utan 

en makt över klubben hade Kevin inte fått något beskydd efter våldtäkten och det är just detta 

beskydd som visar på problematiken inom klubben och idrotten; problematiken gällande 

tystnadskulturen. 

 

Ett annat av Kevins styrkeförhållanden är det till laget. I sin umgängeskrets, spelarna i 

juniorlaget, står Kevin alltid i centrum. De rör sig i flock med Kevin i mitten och övriga i en 

ring runt honom, ordnade efter deras kvalitet på isen där de sämsta får gå längst ut, längst bort 

från Kevin.  

 
Kevin och Benji är ensamma när de stiger in i skolan men rör sig magnetiskt genom 

korridoren, Bobo och de andra juniorerna flockas omedelbart runt dem, på tio steg 

har de blivit en grupp på tolv personer. (s. 61)  
 

Styrkeförhållandet består här i Kevins höga kvalitet och popularitet. Kvaliteten, hans 

skicklighet på isen, och populariteten till följd av denna skicklighet försätter honom i en 

position som de övriga spelarna inte ifrågasätter utan gör dem istället till trogna följare. De vill 
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stå honom så nära som möjligt och skulle göra vad som helst för honom. De vill bli förknippade 

med hans kvalitet och popularitet. I berättelsen framgår inget om att Kevin aktivt arbetat för att 

stå i centrum av gruppen, det är högst oplanerat. Han har snarare hamnat där genom de övriga 

spelarnas känslor för honom. Även om Kevin inte uttrycker sin makt genom synliga handlingar 

har den ändå en inverkan på spelarna som umgås med honom. Även om styrkeförhållandet inte 

aktualiseras så inverkar det på individernas beteende.27 Genom sin skicklighet besitter Kevin 

alltså en makt över de andra spelarna, men det är en makt som han utövar omedvetet. Det är de 

andra spelarna som intar en sådan position att hans makt utövas så att säga automatiskt. Förutom 

att Kevin alltid står i centrum tack vare hans makt så får makten även effekt i form av lojalitet. 

Detta tydliggörs genom spelarnas uppbackning och sammanslutning efter att Kevin blivit 

anmäld för våldtäkt.  

 
– Vi ska visa de jävlarna som gör det här, allihop, att vi står tillsammans. För vet ni 

vad det här är? Det är en konspiration mot hela laget! Det är avundsjuka! 

Konspiration och fucking avundsjuka! 

Killarna nickar instämmande, svär sammanbitet, de har djupa svarta ringar under 

ögonen. Flera har gråtit. Lyt bankar dem en efter en på axlarna. 

– Vi måste hålla ihop laget nu. Hela laget! 

Han tittar rakt på Bobo när han säger det sista. (s. 322) 
 

Den attack som anmälan mot Kevin anses utgöra förenar laget, ingen ska ge sig på en spelare, 

ingen kan splittra laget. Den som inte backar upp laget ligger illa till. Amat som bevittnade 

våldtäkten, vilket ingen vet om vid det här laget förutom Maya och Kevin, hamnar i en utsatt 

position, så också Bobo som under berättelsens gång visat tecken på att stötta Amat i andra 

situationer. Laget litar inte på Amat till fullo och alla som inte visar trohet mot Kevin utgör ett 

hot mot laget. Kevin har alltså en sådan makt att laget har svårt att klara sig utan honom. Den 

makt Lyt uttrycker över Bobo i utdraget ovan, när han tydligt visar att han syftar direkt på Bobo 

och indirekt på Amat, visar exempel på det nät av styrkeförhållanden Foucault menar att makten 

består av. Kevins makt över laget leds vidare till ett styrkeförhållande mellan en enskild spelare 

och en annan. Ett av alla exempel på ett sådant är just Lyts medvetna makthandling över Bobo, 

som också är en makt som senare kommer att utmanas då Bobo försvarar Amat i ett slagsmål 

som Lyt och andra spelare inleder. Bobos utmaning är dock inte riktad mot Kevin, förhållandet 

mellan Kevin och Bobo är inget som beskrivs på djupet i boken. Bobos och Amats förhållande 

är viktigare i berättelsen. Bobo ångrar sina tidigare handlingar mot Amat och känner sig därför 

skyldig att backa upp Amat. Hans ställningstagande i försvaret av Amat skulle kunna tolkas 

                                                 
27 Hörnqvist, M., Foucaults maktanalys, s. 35. 
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som en utmaning i form av ett avståndstagande från Kevin och hans grupp. En intressant aspekt 

är att laget aldrig utmanar Kevin i styrkeförhållandet. Han behåller sin position trots att Amat 

vittnat om hans skuld.  

 
De [Kevin och hans föräldrar] har inte fått allt de ville ha ikväll, men de har inte 

förlorat heller. Imorgon kommer deras advokat börja förbereda alla argument för 

varför den vid tillfället berusade unga mannen [Amat] som är kär i den unga kvinnan 

inte är ett trovärdigt vittne. Sedan kommer Kevin börja spela i Hed Hockey, ta sitt 

lag med sig, nästan alla sponsorer, och alla planer för livet kommer ligga intakta. [--

-] För den här familjen förlorar inte. Inte ens när de gör det. (s. 416) 

 

Kevin fortsätter att ljuga om sin skuld och bibehåller sin makt genom sina föräldrars inflytande. 

Han har en sådan makt inom klubben och laget att styrkeförhållandet dem emellan inte hotas. 

Hans kvalitet och popularitet har en så pass stor inverkan att ingen utmanar honom. Kevins 

skicklighet inom ishockeyn har gjort honom så åtråvärd att han, trots en polisanmälan, fortsätter 

vara den med makt i de olika styrkeförhållandena till laget.  

 

Styrkeförhållandet mellan Kevin och Amat 

Till en början har Kevin och Amat ingen nära relation men trots det går det att diskutera om det 

kanske ändå existerar ett maktförhållande mellan dem. Detta förhållande uttrycks då genom 

Amats beundran av Kevin. Amat inspireras av Kevin och verkar ha honom som en idol. 

Styrkeförhållandet uttrycks då, precis som i Kevins förhållande till klubben och laget, utifrån 

Kevins höga kvalitet. Amat verkar se upp till Kevin och drömmer om att även han en dag ska 

få spela på samma nivå. Det går också att tänka sig att Amat föreställer sig Kevins liv, att Kevin 

har bättre socioekonomiska förutsättningar, vilka Amat strävar efter. Att makten i detta tidiga 

stadium av det här förhållandet uttrycks genom Kevins kvalitet är dock något tveksamt. Detta 

på grund av att även Amat besitter viktiga egenskaper, som kan mätas med Kevins. I det här 

läget kan därför styrkeförhållandet ur den aspekten anses vara relativt jämlikt. Det kan också 

verka tveksamt att det ens existerar ett sådant styrkeförhållande mellan de båda spelarna så 

tidigt i berättelsen. Det framgår inget om att de tidigare möts eller haft kontakt med varandra, 

det är endast Amat som har, precis som det övriga samhället, vetskap om vem Kevin är. Men 

de är båda individer boende i samma stad, spelare i samma klubb och elever på samma skola, 

vilket gör att de ändå har någon form av relation till varandra. Och några maktfria relationer 

finns inte.28 Även om Kevin inte vet vem Amat är har han ändå en indirekt makt genom sin 

position. Det som bland annat kan tänkas påverka förhållandet till Amat är Kevins andra 

                                                 
28 Nilsson, R., Foucault en introduktion, s. 93. 
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styrkeförhållanden till de andra karaktärerna, då alla styrkeförhållanden på något sätt hör 

samman. De spelare Kevin har makt över i laget är även personer som mobbar Amat och hans 

vänner. Genom mobbningen är det ett synligt maktförhållande mellan dessa individer och det 

är uppenbart vem som saknar makt. Ofta är det svårt att säga vem som äger makten i ett specifikt 

sammanhang men det är lätt att se vem som saknar den.29 Även om Kevin inte mobbar och på 

det sättet inte har ett sådant styrkeförhållande till Amat, så kopplas ändå styrkeförhållandet 

Kevin-spelarna och styrkeförhållandet spelarna-Amat samman; Kevin har makten över spelarna 

som i sin tur har makten över Amat. Kevin får då en indirekt makt över Amat som försätter 

Amat i en svagare position. Den respekt laget visar Kevin och det värde han har för klubben är 

synligt för Amat, vilket kan leda till att det skapas en liknande respekt hos honom, som vidare 

ger Kevin ett övertag.  

 

När Amat börjar spela i juniorlaget blir han en del av styrkeförhållandet Kevin-laget. Amat ser 

upp till Kevin och vill komma honom nära. Samtidigt befinner sig Amat i en mer utsatt position; 

han är yngre än de andra, svagare, försiktigare och blir mobbad. Styrkeförhållandet mellan 

Amat och det övriga laget är därmed ytterst påtagligt fysiskt. Ett underkuvande kan vara noga 

genomtänkt, subtilt utan vapen, och ändå vara fysiskt.30 Även om Kevin inte fysiskt aktivt eller 

medvetet uttrycker sin makt över Amat så uppvisar han subtilt en överlägsenhet. Detta ges 

exempel på när Kevin bjuder in Amat till sin lagfest. För första gången vänder han sig mot Amat 

och frågar då om han vill komma på festen, men kallar honom sedan vid fel namn, och när 

Amat rättar honom har han redan gått sin väg. Detta överlägsna beteende försvarar och 

förstärker Kevins maktposition. I denna sekvens använder sig Kevin av osynliggörande. Genom 

att använda fel namn får han Amat att känna sig osynlig; att han är ignorerad eller inte värd att 

lägga på minnet. Den här formen av härskarteknik förekommer på flera ställen i boken kopplat 

till Amat. Istället för att bli tilltalad vid namn talas det exempelvis om honom i tredje person, 

trots att han befinner sig i rummet: ”Vad gör HAN här?” och ”i den största matchen någonsin 

så plockar du upp en POJKLAGSSPELARE?” (s. 153). Trots att han egentligen är en del av 

gruppen så behandlas han som någon utanför. Han känner sig redan liten i detta umgänge men 

görs ännu mindre genom övriga karaktärers behandling av honom. Möjligheten att utmana de 

andra finns alltid men det är svårt på grund av att han är så underlägsen och utsatt i alla dessa 

förhållanden. 

 

                                                 
29 Foucault, M., Foucault live: (interviews 1961-1984), s. 79. 
30 Foucault, M., Övervakning och straff, s. 35. 
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Det är under händelser utanför ishallen som Kevins och Amats förhållande sätts på prov och 

det är främst efter våldtäkten som styrkeförhållandets dynamik görs tydlig. I och med sin 

position i laget och i klubben är Amat underlägsen men när han bevittnat våldtäkten har han 

plötsligt makten över information som skulle kunna förstöra Kevins framtid och rubba hans 

position. Plötsligt befinner sig Kevin i ett styrkeförhållande där en annan spelare har den större 

makten. Det här styrkeförhållandet uttrycks genom Amats vetskap, en vetskap som utmanar och 

riskerar Kevins makt i styrkeförhållandena till de andra karaktärerna som beskrivits. För 

intrigen är detta styrkeförhållande därför av stor vikt, det är när detta styrkeförhållande uppstår 

som berättelsen byter riktning. Den annars överlägsne Kevin befinner sig plötsligt i en utsatt 

position. Han befinner sig i en situation där han måste försvara sin annars starka position och 

det uppstår därför en kamp i styrkeförhållandet. För att försvara, eller ta över, makten försöker 

Kevin på olika sätt påverka Amat, han utför medvetna handlingar för att få kontroll.  

 
– 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. Men läpparna förblir 

stängda. Kevin dunkar honom mjukt i ryggen. 

– Vi kommer bli ett jävligt bra team, du och jag. I A-laget. (s. 243) 

 

Vid det här laget har Maya inte anmält Kevin ännu, ingen vet förutom Amat. Kevin vet dock 

vad som kan hända och vill försäkra sig om att Amat inte säger något. Kevin är aldrig hotfull 

mot Amat utan spelar på Amats känslor. Han använder sig av en god attityd; han uttrycker 

uppmuntran, omtänksamhet och inkluderar honom i gruppen. Han bjuder också in Amat i sin 

egna personliga sfär: ”Vi kommer bli ett jävligt bra team”. Han är medveten om Amats situation 

i laget och använder det för att få Amats förtroende. Ett exempel är under en sekvens då han 

efter en träning tillsammans med Bobo samlar tejp från golvet, något Amat själv brukar göra 

för att underlätta för sin mamma när hon städar omklädningsrummet. 

 
Amat står i dörröppningen och förundras över hur lätt det är, det som kommer 

därefter. Kevin säger det som om det vore den naturligaste sak i världen: 

– Lyt har lånat sin farsas bil. Vi kör till Hed och drar på bio! 

Bobo dunkar Amat lyckligt i ryggen. 

– Jag sa ju det! Du är en av oss nu! (s. 249) 

 

Kevin visar hjälpsamhet genom att städa och bjuder sedan in Amat i gruppen. Kevin utnyttjar 

Amats utsatta situation och position för att försvara sin makt. Under denna utflykt till Hed 

känner sig Amat mer och mer bekväm och som en i gänget: ”Amat glider in i samtalet, först 

motvilligt men snart med den ljuvliga varma känslan av att få tillhöra något.” (s. 249). Genom 
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att visa denna vänlighet blir det svårare för Amat att berätta sanningen, här uppstår hans inre 

konflikt. Han vill inte förlora den gemenskap han nu blivit en del av. De människor som tidigare 

mobbat honom behandlar honom nu som en vän. Äntligen har han blivit en del av den grupp 

som alla andra ser upp till, den populära grupp som aldrig blir bestraffade för dåligt uppförande 

i skolan och endast blir uppskattade. Amat blir blind av den lycka han känner och Kevin skapar 

på detta sätt makt i deras styrkeförhållande. Amat vänder sig till och med emot Zacharias, sin 

barndomsvän, som fortfarande blir mobbad. 

 
Amat förlorar besinningen, flyger upp och ryter:  

– Vad FAN är det med dig, Zach? Vad har hänt med dig? Varför måste du provocera 

alla hela tiden? 

Zacharias bara blänger tillbaka. Åratal av vänskap faller ur hans ögon. 

– Lycka till idag, superstjärnan. (s. 274) 

 

Denna dialog utspelar sig efter att Lyt har trakasserat Zacharias och hånat honom för hans 

hockeyklubba. Zacharias som har förlorat sin bästa vän är frustrerad och har tröttnat på 

mobbningen. Han är också ledsen över att Amat umgås med dessa mobbare och uttrycker sin 

frustration genom att trotsa Amats nya vänner och därmed även trotsa Amat. Amats glädje över 

att få vara en del av Kevins gäng är större än glädjen över, och vikten av, en trofast 

barndomsvän. Hans beskyddande av gänget ger Kevin övertaget. 

 

Styrkeförhållandet mellan Amat och Kevins pappa 

När Maya till slut berättar om våldtäkten och anmäler Kevin försätts han i en ännu svårare sits. 

Amats tystnad blir ännu viktigare. För att kunna behålla makten i styrkeförhållandet till Amat 

inser han att Amat är ett problem han inte kan hantera på egen hand. Han berättar då för sin 

pappa och tränaren David att Amat vet eller ”tror” något. 

 
– Någon måste snacka med Amat. Han… jag gjorde inget… ni vet att jag inte gjorde 

något… men Amat kanske tror… han kom in i rummet och såg när vi… hon blev 

RÄDD bara, fattar ni? Hon rusade ut men Amat kanske tror… ni vet. (s.333) 
 

Här uppstår ännu ett maktförhållande, det mellan Amat och Kevins pappa. Pappan har innan 

han fått veta om Amat redan ställt in sig på att göra allt som krävs för att beskydda sin familj. 

Han har ett företag som består av hans namn och han kan inte riskera att det smutsas ner och 

raserar familjens liv. ”Han måste jaga dem med vartenda vapen han kan hitta. Det finns inga 

rätt och fel i det här huset längre, bara överlevnad.” (s. 332). I och med det Kevin berättar blir 

det uppenbart för hans pappa att även hans position är utsatt och därför måste göra något åt 

Amat. Detta försöker han med genom att söka upp Amat personligen. Han tar sig till Sänkan i 
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sin dyra bil, väntar på Amat och ber honom vänligt sätta sig i bilen. Redan här har han ett 

övertag genom att befinna sig i en trygg, van miljö, medan platsen är främmande för Amat. Han 

talar med Amat på ett vänskapligt sätt, berättar om sin barndom som liknade Amats; han bodde 

i ett liknande hyreshus och levde med sin ensamstående mor. Även han riktar in sig på Amats 

känslor och talar om hans mammas ryggproblem och säger att han ska se till att hon får träffa 

en bra sjukgymnast. 

 
– Det är meningen att vi ska ta hand om varandra i den här stan, Amat, tycker du inte 

det? I vår stad och i vår klubb, vi ska ta hand om varandra, säger mannen och räcker 

honom ett visitkort. (s. 347) 
 

Visitkortet är till ett företag där pappan säger att Amats mamma kan komma på 

anställningsintervju för ett bättre arbete. Han förtydligar på det sättet sin hjälpsamhet 

ytterligare; hjälper jag dig så räknar jag med att du hjälper mig. Pappan börjar sedan tala om 

våldtäkten. Han försätter Amat i en tveksamhet genom att tala om hur full Amat var, att man 

kan tro att man ser saker när man är full och att Maya inte bryr sig om Amat: ”– Hon har satt er 

i en jävla situation, dig och Kevin.” (s. 351). Hela samtalet och situationen avslutas med att 

pappan ger Amat fem tusen kronor, ”till nya skridskor”. Allt pappan erbjuder är ovärderligt för 

Amat och det han säger om omständigheterna kring våldtäkten gör honom osäker. Pappan 

använder sig här av den makt han har i andra förhållanden och den position han har i samhället, 

vilket gör att Amat känner sig befinna sig i underläge. De har här ett styrkeförhållande där 

pappan har makten, ett styrkeförhållande som uttrycks genom pappans status och tillgångar. 

Pappan utnyttjar även en form av hierarkimetod31 där han pekar på Amats utsatthet, indirekt 

hans underläge, och att han vet bättre än Amat: ”Man gör dumma saker när man är full. Tro 

mig, jag har gjort en heeel del!” (s. 350). Amats och pappans styrkeförhållande förtydligar 

framställningen av de socioekonomiska förutsättningarna; den rika pappan som kan muta den 

utsatta pojken med både pengar och möjligheter till ett bättre liv. Det sker ett tydligt möte mellan 

Sänkan och Höjden, som spär på känslan av sympati för Amat och antipati för Kevin och nu 

även hans pappa. 

 

Samtidigt, vid sidan av detta förhållande, har de ett annat styrkeförhållande, där Amat har makt 

över pappan; Amat har vetskap som kan förstöra pappans rykte och framtid, precis som Kevins. 

Styrkeförhållandet uttrycker sig alltså genom den information Amat kan använda sig av för att 

                                                 
31 Bergqvist, E., Härskarteknik, s. 151, 159. Hierarkier finns överallt, till och med mellan personer som aldrig 

träffats tidigare. Hierarkimetoden är en härskarteknik där man trycker ner andra genom att använda sig av 

mellan-, under- eller överläget. Den position man har är det som ges som skäl till att vara tyst. 
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avslöja Kevin. Trots den utsatta position Amat befinner sig i besitter han en sådan makt att han 

kan utmana både pappan och Kevin i dessa styrkeförhållanden. Att vika sig för pappan och hans 

mutor är ett alternativ Amat överväger, men när han klivit ur bilen och pappan kört iväg trotsar 

han pappan och utmanar förhållandet genom att släppa pengarna i snön. När Amat avslöjar 

Kevin utmanas styrkeförhållandet till pappan och för en kort stund har Amat en övervägande 

makt i förhållandet. Pappan utnyttjar dock sina tillgångar i form av advokater, vilka kommer 

göra Amats vittnesmål ohållbart, och på det sättet försvarar han den makt han hade innan Amat 

utmanade styrkeförhållandet. I och med detta utmanande utmanade Amat även sitt och lagets 

styrkeförhållande. Även om Amat accepterats som en bra ishockeyspelare kommer laget alltid 

backa upp Kevin och hans familj. Genom att tala om vad han bevittnade ses det inte endast som 

en attack mot Kevin utan som en attack mot hela laget. Amat visste att han hade allt att förlora 

men valde att berätta ändå. Han visste att han svek laget och i och med det kunde förvänta sig 

hämnd. För att visa vilka som är starkast samlades laget och gick till Amat för att misshandla 

honom; att fysiskt visa vilka som har makten. Amat såg att de kom och gick ut och väntade på 

dem, han ville inte att hans mamma eller vännen Zacharias skulle utsättas. Genom att slå och 

sparka Amat som ligger, visar de vem som bestämmer. Samtidigt har Amat visat upp en styrka 

genom att utmana Kevin och hans pappa och vänta in slagen av laget, han är någon att räkna 

med. Han är en spelare att räkna med. Amat räddas ur slagsmålet när en bils strålkastare tänds. 

Det är två män ur klubbens huligangäng, två män som uppskattar modet hos någon som vet att 

han ska få stryk men ändå inte flyr. 

 
– Du ska inte tacka oss, du ska tacka Ramona. Vi vet fan fortfarande inte om vi kan 

lita på dig. Men du hade kunnat hålla käft på det där mötet, du hade jävligt mycket 

att förlora på det du sa om Kevin. Och Ramona såg dig i ögonen. Hon litar på dig. 

Och vi litar på henne. (s. 427) 
 

Den ena mannen ger Amat ett kuvert. I kuvertet ligger fem skrynkliga tusenlappar. Kevin står 

som ”vinnare” i Amats och Kevins styrkeförhållande kopplat till våldtäkten. Amat har dock 

utmanat genom sin trofasthet och kämparanda. Amat ger inte upp. 

 

5. Avslutande diskussion 

 

I den här uppsatsen har jag analyserat hur ishockeyspelarna Amats och Kevins idrottsliga 

kvalitet och socioekonomiska förutsättningar framställs och hur dessa aspekter står som grund 

till de maktförhållanden som utspelar sig mellan dessa spelare och andra karaktärer. Denna 

maktanalys har baserats på Michel Foucaults teorier om vad makt är, hur den utspelas och vad 
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den får för följder. Hans tanke om makten som dynamisk har använts för att analysera och tolka 

hur karaktärernas makt i deras olika styrkeförhållanden pendlar och hur dessa förhållanden kan 

kopplas samman. 

 

För en förståelse av maktanalysen visade sig en inledande beskrivning av våldtäkten som begås 

i berättelsen vara nödvändig. Genom denna inledande analys ges en beskrivning om 

berättelsens intrig och därmed även anledningen till de styrkeförhållanden som senare uppstår. 

Även genom våldtäktsekvensen visas hur makten utspelas och detta genom Kevins fysiska våld 

mot offret Maya där våldet försätter Kevin i en maktposition. I och med Foucaults idé om att 

makten alltid går att utmana kan ett sådant utmanande ses genom Mayas val att anmäla Kevin. 

Denna anmälan samt Amats vetskap om Kevins övergrepp leder till ett drama där makten 

mellan olika karaktärer utmanas och försvaras. 

 

För att kunna analysera hur maktens dynamik yttrar sig mellan karaktärerna är förståelsen av 

Kevins och Amats kvalitet som ishockeyspelare och deras socioekonomiska förutsättningar 

relevant. Genom olika narrativa och berättartekniska medel så som upprepningar och symbolik 

beskrivs hur Kevins och Amats olika förutsättningar har format dem till spelare med en jämlik 

kvalitet. Trots den jämlika kvaliteten är det den rike och framstående Kevin som får all 

uppmärksamhet och har hela samhällets hopp på sina axlar. Amat lever däremot i det dolda och 

gör allt för att få bevisa att även han, som fattig och utsatt, har något att bidra med. Deras 

jämlika kvalitet men samtidigt ojämlika livsvillkor leder till viktiga utgångspunkter vad gäller 

dessa spelares olika styrkeförhållanden. Beskrivningen av spelarna ger en uppfattning om vem 

som står i överläge men främst vem som står i underläge. I och med Foucaults idé om att makt 

finns överallt går det dock inte att tala om någon vinnare i bemärkelsen av vem som klarar sig 

ostraffad ur situationen. Trots beskrivningar av olika karaktärers positioner i samhället, stadens 

uppbyggnad och karaktärernas yrken är det fel att utifrån det valda maktperspektivet tala om en 

priviligierad grupp i Björnstad. Foucault förnekar inte att det existerar en priviligierad maktelit 

men makt handlar om så mycket mer. Det handlar om en makt man kan se mellan alla individer, 

rika som fattiga, i vardagliga situationer och förhållanden.  

 

Genom de utgångspunkter beskrivningen av spelarnas kvalitet och socioekonomiska 

förutsättningar ger går det att analysera de styrkeförhållanden som skapas till följd av 

våldtäkten. I och med våldtäkten blir det Kevin som står i centrum och det blev där med mest 

givande att utgå från honom i analysen av styrkeförhållandena. Genom sin höga kvalitet som 
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spelare, sin rika bakgrund och goda förutsättningar visade sig Kevin besitta en makt över både 

klubben och laget. Ur Foucaults perspektiv skulle de alltid kunna utmana honom i deras 

styrkeförhållande men han befinner sig i en sådan position där ingen ser någon anledning att 

utmanar hans makt. De ser sig hellre som trogna följare till denna talangfulle spelare. Hans 

makt börjar utmanas när han anmäls för våldtäkt och då han inser att Amat har information som 

utmanar hans lovande framtid. Det är främst Amat som är den utmanande parten i de 

analyserade styrkeförhållandena. Hans information om Kevins skyldighet försätter både Kevin 

och Kevins pappa i en position där de måste ta till olika medel för att ta tillbaka och stabilisera 

makten i styrkeförhållandena. Trots att Amat väljer att vittna till Mayas fördel återtar Kevin 

makten, detta tack vare sina socioekonomiska förutsättningar. 

 

Genom Foucaults maktperspektiv möjliggjordes en intressant analys av boken Björnstads olika 

maktförhållanden. Med en inriktning mot ishockeyspelarna framkom mönster bland deras 

förhållanden vilket gav exempel på det nätverk Foucault menar att makten består av. Att makt 

inte endast handlar om en elit med makt över alla andra blev också tydligt genom Amats 

utmanande; dels ett utmanande som kvalitetsmässigt likvärdig ishockeyspelare men också ett 

utmanande som samhällsmedborgare och medmänniska ur det lägre samhällsskiktet. Makten 

pendlar mellan karaktärerna och uppstår i varje möte, oavsett bakgrund och förutsättningar. 

Genom Foucaults perspektiv ges en bild av hur dessa fiktiva maktrelationer är utformade, hur 

de formas om och hur relationerna på detta sätt för berättelsen framåt.    
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