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pets begränsade omfattning, men den krävde också 
ett särskilt slags försörjningsstrategi, där skrivandet 
kunde avskärmas från ekonomiska krav (345). Det 
kan exempelvis förklara varför Rydberg tackade ja 
till tidskrävande anställningar som redaktör och 
föreläsare, snarare än att som många samtida ”lit-
teratörer” försöka leva på sin penna.

Med sitt kvantitativa perspektiv grundat i om-
fattande arkivstudier placerar sig Tore Lund med 
sin Rydberg-studie i en litteratursociologisk tra-
dition, och knyter an till forskning om författari-
dentitet och författarförsörjning som har bedrivits 
i Uppsala och Lund. Det är också till denna typ av 
studier som han hänvisar i de relativt knapphändiga 
redogörelserna för tidigare forskning. Idealisten, 
pengarna och marknaden låter sig läsas på samma 
sätt som exempelvis Erik Peurells doktorsavhand-
ling om Jan Fridegård (En författares väg. Jan Fri-
degård i det litterära fältet 1998) och Petra Söder-
lunds bok Lagerlöf & Co. Litteratursociologiska och 
textkritiska analyser (2010). Materialet är stort och 
tungt, men Lund hanterar det med förhållandevis 
lätt hand. Resultatet är en alltid förtroendeingi-
vande, och här och där även underhållande fram-
ställning, som lyckas förmedla en delvis ny bild av 
det författarskap som länge uppfattades som ett av 
Sveriges viktigaste.

Andreas Hedberg

Cristine Sarrimo, Det spökskrivna jaget. Zlatan, 
marknaden och läsarna. Makadam förlag. Göte-
borg & Stockholm 2021.

”– Jämför man sig med Zlatan så förlorar man varje 
gång, man ska inte jämföra sig med Zlatan”, poäng-
terade den svenska landslagsspelaren Ludwig Au-
gustinsson i en intervju inför landskampen mot 
Norge i Nations League i juni 2022 (Expressen 4 
juni 2022). Att den 41-årige Zlatan Ibrahimović 
har och har haft en särställning i svensk och även 
i viss mån internationell fotboll är som citatet un-
derstryker ett otvivelaktigt faktum. Men det är inte 
enbart på fotbollsarenorna världen över som Zla-
tan utmärkt sig. Den mediala uppmärksamhet som 
ägnats hans person under decennier har långsamt 
men säkert byggt upp myten Zlatan och gjort ho-
nom till en kulturell celebritet som få kan mäta sig 
med, åtminstone i ett svenskt sammanhang.

I Cristine Sarrimos Det spökskrivna jaget. Zla-
tan, marknaden och läsarna, från 2021, är det fram-

förallt myten, eller, som Sarrimo skriver, ”Zlatan-
sagan” eller ”Zlatan-legenden” som står i centrum. 
Utgångspunkten för undersökningen är den spök-
skrivna självbiografin Jag är Zlatan Ibrahimović 
som gavs ut 2011 och som var skriven av David 
Lagercrantz. Sarrimo framhåller i den inledande 
mycket kortfattade inledningen att hennes syfte 
är att ”belysa” hur denna självbiografi ”produce-
rades, hur den lästes och vilken bild av personan 
Zlatan som den knutit an till och vidareutvecklat” 
(10). Utöver inledningen består boken av fyra ka-
pitel, varav några har publicerats i andra samman-
hang i form av artiklar och bokkapitel. Rent dispo-
sitions- och innehållsmässigt hade den tjänat på en 
något fylligare inledning och ett avslutningskapitel 
som tillsammans ramat in undersökningen och på 
ett tydligare sätt presenterat dess utgångspunkter 
liksom fångat upp dess slutsatser. Något som för-
vånar lite med tanke på att syftet sägs vara att fo-
kusera på Zlatan-självbiografin är att en mer djup-
lodande och systematisk analys av just denna lyser 
med sin frånvaro. Som det nu är aktualiseras den 
med jämna mellanrum, men det förutsätts i hög 
grad att läsaren är väl bekant med självbiografin 
sedan tidigare, vilket till syvende och sidst blir ett 
pedagogiskt problem i framställningen.

I bokens inledande kapitel ligger fokus på pro-
duktionen av självbiografin. Särskilt ägnas frågan 
om vad det egentligen innebär att spökskriva en 
självbiografi stor uppmärksamhet, jämte de mer 
teoretiska frågor om författarrollen som spökskri-
veriet och uppdragsskrivandet i sig väcker. Mycket 
av utrymmet ägnas även åt att diskutera Lager-
crantz författarroll, som både före och efter Zlatan-
boken i hög grad handlat om att ta sig an andras be-
rättelser. Förutom Zlatan-självbiografin har detta 
inte minst varit tydligt när det gäller hur Lager-
crantz efter Stieg Larssons frånfälle kontrakterades 
av Bonniers för att skriva vidare på den så kallade 
Millenniumtrilogin. Detta gör att fokus tenderar 
att i påfallande hög grad hamna på andra aspek-
ter än just produktionen av Zlatan-självbiografin. 
Som i boken överlag är exkurserna och digressio-
nerna många. Omotiverat många sidor uppehåller 
sig till exempel i detta inledande kapitel vid den så 
kallade Kulturmannen-debatten som utspelade sig 
i pressen 2014, hur den fick en fortsättning i #me-
too-rörelsen och slutligen hur den kulminerade i 
Matilda Gustavssons uppmärksammade och hyl-
lade litterära reportage Klubben från 2019.

I bokens andra kapitel är det läsarperspektivet 
som aktualiseras och framförallt hur Jag är Zlatan 
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Ibrahimović användes i de läsfrämjande satsningar 
med särskilt fokus på unga killars läsning som blev 
resultatet av det så kallade Läslyftet, som sjösat-
tes 2013 av en borgerlig regering. Boken plocka-
des också upp av Läsrörelsen och blev, skriver Sar-
rimo, ”en del av den mediala diskursen om läsfräm-
jande som handlade om barns och unga vuxnas, sär-
skilt pojkars, försämrade läsförståelse” (70). För-
utom att visa på hur detta gick till är Sarrimos po-
äng här att det egentligen inte finns några belägg 
– läs statistiskt underlag – som visar att Jag är Zla-
tan Ibrahimović verkligen fick fler pojkar och unga 
män att läsa.

Men hur läste då den ”vanliga” manliga läsaren 
boken om Zlatan? Detta är utgångspunkt för kapit-
lets andra del som analyserar en Flashback-tråd om 
den som pågick kontinuerligt från november 2011 
till augusti 2015. Teoretiskt tar Sarrimo här spjärn 
mot bland annat Rita Felskis och Toril Mois teo-
rier om vanliga och vardagliga läsares sätt att läsa. 
Hon aktualiserar också frågan om det finns skillna-
der mellan hur män och kvinnor läser. I sin analys 
pekar hon på att Flashback-trådens manliga läsare 
intar olika positioner till Zlatan-berättelsen. En del 
intar en distanserad, estetisk hållning, andra läser 
mer känslomässigt. Åter andra diskuterar fakta-
dimensionen och vad gäller frågan om autentici-
tet pendlar Flashback-läsarna mellan polerna igen-
känning och identifikation.

Sarrimo visar därmed på komplexiteten vad gäl-
ler att på ett mer abstrakt plan teoretisera och ge-
neralisera om läsning, vilket till exempel Felski och 
Moi gör. I mötet med det empiriska materialet visar 
sig teorierna ofta som alltför reducerande. Vad som 
saknas i diskussionen om Flashback-tråden är dock 
en reflektion om Flashback som forum och vad det 
innebär att studera detta slags mediala material. På 
vilket sätt är till exempel Flashback-inläggen egent-
ligen att betrakta som uttryck för läsningar av Zla-
tan-självbiografin? Inläggen tycks ju handla om så 
mycket annat och inte minst framgår det att de för-
håller sig aktivt till Zlatan som fotbollsspelare och 
mytologisk figur.

I bokens tredje kapitel står just medialiseringen 
och kommersialiseringen av Zlatans livshistoria i 
centrum. Det handlar här om hur Zlatan-legenden 
och Zlatan-sagan skapas och hur den på olika sätt 
byggs ut, med blicken riktad i synnerhet mot hur 
denna kretsar kring maskulinitet. Som i de andra 
kapitlen är materialet som analyseras långt ifrån 
homogent. Vid sidan av tidnings- och tidskrifts-
material relateras Jag är Zlatan Ibrahimović till 

andra svenska fotbollsspelares självbiografier. Sar-
rimo aktualiserar två uppmärksammade reklam-
filmer för Volvo som Zlatan medverkat i och hon 
gör en kort utvikning vad gäller hur Zlatan-figuren 
omsatts inom barnlitteraturen i böcker som Pija 
Lindenbaums Lill-Zlatan och morbror raring, från 
2006. Även den interaktiva biografi-applikationen 
om Zlatan som under en tid fanns till försäljning på 
App Store nämns i förbifarten. Detta bidrar till att 
kapitlet spretar en aning, men ambitionen att för-
söka ringa in hur Zlatans livshistoria under decen-
nierna medialiseras och parallellt används i kom-
mersiella syften, vilket förvandlar Zlatan till ett va-
rumärke, är lovvärd och intressant. Ännu mer fokus 
hade dock kunnat läggas på hur Lagercrantz i själv-
biografin använder sig av den mediala myten och 
legenden kring Zlatan och hur han bygger vidare på 
den. Den diskussion som förs i kapitlets avslutning 
om kropp och maskulinitet är emellertid oavbrutet 
intressant. Så är även analysen av hur Zlatan-sagan 
byggs upp kring den klassiska sagans narrativ. ”Zla-
tan-sagans viktigaste beståndsdelar” är, skriver Sar-
rimo, ”den vilde krigaren från förorten och under-
klassen” som ”söker revansch till varje pris, går sin 
egen väg och lyckas” (121). Samtidigt påpekar hon 
att denna maskulinitetskonstruktion, som hon me-
nar ”vanligtvis inte exponeras i svensk mainstream-
offentlighet” (123), hela tiden kombineras och upp-
vägs av en mer nedtonad och mjukare bild av Zla-
tan som representant för svenska värden, vilket blir 
tydligt inte minst i reklamfilmerna för Volvo. Mas-
kulinitetsdiskussionen knyts därmed ihop med frå-
gor om etnicitet och föreställningen om svenskhet, 
frågor som är högaktuella i dagens kulturella och 
politiska landskap.

Det fjärde och avslutande kapitlet plockar upp 
tråden från det tredje men zoomar specifikt in på 
frågan om platsens betydelse i konstruktionen av 
Zlatan-sagan, närmare bestämt Malmö och Rosen-
gård. Frågan om vem som egentligen hör hemma 
i den föreställda gemenskapen Sverige aktualiseras 
på nytt utifrån olika perspektiv. Sarrimo lyfter fram 
hur Zlatan ofta beskrivs som en gränsöverskridare i 
medierna. Så även av Lagercrantz som i självbiogra-
fin lyfter fram och reproducerar bilden av honom 
som en person som lyckats bryta sig loss från för-
ortsgettot Rosengård till att bli något av en världs-
medborgare: ”Denna livsberättelse bildar grund-
ackordet i självbiografin: hjältens förflyttning från 
förorten, en plats utanför Sverige, till staden, vi-
dare genom hela landet för att avslutningsvis er-
övra världen” (163). Samtidigt kretsar myten om 
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Zlatan, framhåller Sarrimo, i hög grad om en ung 
mans mödosamma kamp för att bli accepterad i ett 
Sverige där främlingsfientligheten successivt letat 
sig in i politikens finrum. Den kan därmed också 
sägas ha en politisk sprängkraft genom att aktuali-
sera frågor om vad en nation är och inte minst vad 
vi lägger i ett begrepp som medborgarskap, vilket 
Sarrimo avslutningsvis tar upp till diskussion.

Det spökskrivna jaget är trots detta försök en bok 
som är svår att sammanfatta på ett uttömmande 
vis, just på grund av att den vid läsningen hela ti-
den tycks vara i rörelse. Argumentationen skulle 
med brist på ett bättre ord kunna beskrivas som 
upplagd efter associationens princip. Det ena spå-
ret och uppslaget leder till det andra och så vidare, 
och så vidare. Å ena sidan är detta en av bokens styr-
kor; å den andra gör det att dess röda tråd kan vara 
lite svår att greppa och en viss renodling hade nog 
ändå varit på sin plats.

En annan sak som slår en som litteraturveten-
skaplig läsare är att boken är förhållandevis tunn-
sådd vad gäller aktualiseringen av teori och me-
tod, samt tidigare forskning. Möjligtvis skulle detta 
kunna förklaras med att boken riktar sig mot en 
bredare målgrupp av Zlatan-intresserade, men det 
gör samtidigt att undersökningen bitvis förefaller 
lite platt ur vetenskaplig synvinkel. Här finns inte 
samma teoretiska skärpa som i Sarrimos tidigare 
bok på samma tema – Jagets scen. Självframställ-
ning i olika medier (2012) – som Det spökskrivna 
jaget kan ses som en naturlig fortsättning på. Men 
med detta sagt visar Sarrimo även i denna nya stu-
die hur givande det är att närma sig ett brett, om än 
lite brokigt, material utifrån litteraturvetenskap-
liga utgångspunkter.

Christian Lenemark

Erik van Ooijen, Nattens ekologi. Naturen, kulturen 
och den mörka vändningen. Bokförlaget Faethon. 
Stockholm 2021.

Det är med kluvna känslor man tar del av de första 
kapitlen i Erik van Ooijens senaste bok, Nattens 
ekologi. Naturen, kulturen och den mörka vänd-
ningen. Å ena sidan skriver han rasande elegant 
och intelligent om människans belägenhet i an-
tropocen, om vår plats i oöverblickbara processer 
och ekosystem, i väntan på de förödande effekterna 
av en allt varmare planet. Å andra sidan andas dessa 
kapitel en nattsvart melankoli och (förhoppnings-

vis) prematur uppgivenhet inför mänsklighetens 
globala, civilisatoriska utmaningar.

Merparten av de elva kapitlen, som tidigare pu-
blicerats i antologier eller i olika tidskrifter (ofta Ai-
olos) mellan 2017 och 2020, tar sin utgångspunkt 
i den ”icke-mänskliga” vändningen, med en detro-
nisering och relativisering av människan och det 
antropocentriska perspektivet. Fokus ligger här 
istället ofta på djur, växter, svampar, insekter, bakte-
rier, virus och mineraler, vilka alla ingår i de ekosys-
tem som människan är beroende av, och som inte 
sällan också genomkorsar eller bebor den mänsk-
liga kroppen. Själva begreppet ”natur” är förstås 
sedan länge avslöjat som en bekväm fiktion, som 
vore människan och hennes städer, infrastruktur, 
utsläpp och avfall frikopplade från andra ekosys-
tem. Och peka på den ”natur” som inte redan på-
verkats av mänsklig aktivitet.

Med återkommande namn som Jeffrey J. Cohen, 
Graham Harman, Timothy Morton, Roy Scran-
ton, Eugene Thacker och (så klart) H. P. Lovecraft 
bjuds det på en genomgång av olika nyanser av eko-
logi (grön, mörkgrön, mörk respektive svart); tan-
kar om det mänskliga samhället som en ekologisk 
process bland, och inbegripen i, många andra; en 
kort överblick över den alpina sublima traditio-
nen; essäistiska iakttagelser av det myller av livs-
former som utgör det vi kallar skogen; och i tite-
lessän ”Nattens ekologi” en känslig beskrivning av 
den ångest och konturupplösning som man kan 
uppleva i nattens sömnlöshet, och hur den i mycket 
liknar det ekologiska medvetandet.

I flera av kapitlen sker en återaktualisering av 
Sten Selander, vars antimoderna hållning och in-
tresse för det icke-mänskliga borde göra honom 
högintressant för ekokritiker. Men som van Ooijen 
påpekar kastar det faktum att Selander redan för 
snart hundra år sedan uttryckte många av dagens 
ekologiska insikter ”tvivel över litteraturens för-
måga att bidra till reell politisk förändring. [– – –] 
Därmed kan kanske också de politiska förvänt-
ningar som idag ställs på vår tids så kallade ekopo-
esi framstå som ganska fåfängliga.” (113)

Genom flera av bokens kapitel löper alltså ett 
mörkt, uppgivet, närmast misantropiskt stråk, som 
uppnår höjder i formuleringar som ”I det noume-
nala döljer sig ett vidsträckt och svart kosmos som 
ständigt hotar att sluka oss i det tomma varats me-
ningslösa hunger” (181). Här finns också lite väl 
generaliserande påståenden, som att 2010-talets 
humanistiska teoribildning är ”en rörelse in mot 
mörkret [– – –] låst i ett svart, depressivt och me-


