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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

 

"Den här recensionen av Linda Skugge är inte vad vi brukar kalla kritik, det är en väldigt 

personlig läsarreaktion på en bok" meddelade litteraturkritikern Ingrid Elam i en debatt i 

Kulturfredag i Sveriges Radio P1. Dagen var den 3 oktober 2003 och den så kallade 

Ranelidfejden rasade i svenska medier. Fejden startade med skribenten Linda Skugges recension i 

Expressen 19 september av författaren Björn Ranelids bok Kvinnan är det första könet. 

Recensionen var kritisk till boken och innehöll beskrivningar av Ranelids utseende. Inom kort 

publicerades artiklar i Svenska Dagbladet (10/10), Dagens Nyheter (11/10) och Aftonbladet 

(15/10) som ifrågasatte Linda Skugges kompetens som kritiker. Skribenterna Ulrika Kärnborg i 

DN och Magnus Eriksson i Svenska Dagbladet kritiserade Skugge och Expressens kulturchef Per 

Svensson för att ha publicerat recensionen. Per Svensson svarade senare på kritiken. I 

Kulturfredag intervjuades Skugge: "texten ska vara rolig för folk att läsa [...] recensioner är ju 

aldrig roliga [...] Man får vara elak, folk får vara elaka mot mig med, det viktiga är att det blir en 

underhållande text". Om det blir roligare texter så skulle folk "börja läsa kultursidorna mycket 

oftare". Skugge fortsatte med att säga att "man måste skriva lättare, så att folk förstår, inte så där 

högtravande".1 Programledaren Louise Epstein ställde senare frågan: "Vem bestämmer hur man 

får vara som kritiker och författare i Sverige?" Ingrid Elam svarade: ”Den litterära institutionen 

bestäms av förlag, kritiker, läsare med flera [...] Själva genren kritik har lagar som är rätt svåra att 

bryta mot. Linda Skugge gör det och då säger jag genast ’ja, men det är ju inte kritik.’ Så kan 

man också avfärda en text".2 

 

Fejden berörde alltså litteraturkritikens lagar, dess sociala diskurs. Det vill säga vad som får sägas 

och vad som inte får sägas, vad som betraktas som normalt och vad som betraktas som avvikande 

i den svenska litterära institutionen. Skugges sätt att skriva har beskrivits som att hon "överträder 

alla gränser som finns"3 Genom att granska fejden kan man få reda på hur gränserna upprätthålls 

kring vad som ses som litteraturkritik i Sverige. Vad räknas som riktig kritik och vad ses som en 

                                            
1 Kulturfredag, Sveriges Radio P1, 3/10 2003. 
2 Kulturfredag, 3/10 2003. 
3 Lindqvist, Anders & Lindqvist, Karl: Unga röster – antologi om vår samtida svenska litteratur, 2004, s.170. 
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personlig reaktion? Vem accepteras som recensent och vem accepteras inte? Hur fungerar det när 

man bryter mot kritikens "lagar" eller överträder dess gränser? Hur beskrivs personer som 

överträder dess gränser? Hur argumenterar de båda sidorna mot varandra? Fejden framställdes 

som ett skådespel, och kom till stor del att handla om vad man får och inte får skriva för att anses 

vara kritiker. Min analys syftar till att granska fejden med utgångspunkt i Kenneth Burkes 

dramatistiska metod inklusive ett genusperspektiv.   

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera dramatiseringen i fyra tidningsartiklar av fyra olika 

skribenter och vad det säger om olika konkurrerande verklighetsbilder i dagens samhällsdebatt. 

Mer precist vill jag genom analysen belysa dramatiseringen, alltså skapandet av olika 

verklighetsbilder, när det gäller identifikation, transcendens, hierarki och maskulint och feminint 

beteende.  Mina forskningsfrågor är: Vilka olika verklighetsbilder konstruerar de olika 

skribenterna för att driva sina teser? Hur argumenterar de utifrån identifikation, transcendens och 

hierarki för att stärka sin egen ståndpunkt, respektive utmana motståndarens ståndpunkt? Hur 

bygger man innanförskap och utanförskap inom i detta fall området litteraturkritik? Hur 

argumenterar man för att diskvalificera en text och dess skapare? 

 

1.3 Relevans 

 

Begreppet verklighetsbild förstår jag som de försanthållanden eller kunskapsmässiga byggstenar 

som ligger till grund för en människas uppfattning om tillvaron. Mer om detta under punkt 2.2 

nedan. Anledningen till att jag vill granska verklighetsbilder är för att dessa framstår som neutrala 

beskrivningar av verkligheten, samtidigt som de alltid implicit förespråkar ett visst sätt att se på 

världen och ett visst sätt att handla. Detta hör ihop med det Richard Weaver skriver om att inga 

yttranden är neutrala, eftersom varje yttrande av ord ger en impuls till andra att se världen på vårt 

sätt – först genom vad vi väljer att säga, sedan av hur mycket vi väljer att säga och därefter 

genom intonation och betoning.4 Detta är man inte alltid medveten om, och därför är det 
                                            
4  Richard Weaver, ”Language is Sermonic” ur The Rhetorical Tradition. Readings from Classical Times to the 
Present Patricia Bizzel & Bruce Herzberg (red.), Boston; New York: Bedford/St. Martin’s, 2001. 
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intressant att granska. Jag menar inte att de verklighetsbilder som framträder genom denna analys 

är skribenternas övergripande, utan de är enbart de verklighetsbilder som framträder i texterna, 

baserade på svaren på forskningsfrågorna. Att komplettera den dramatistiska teorin med ett 

genusperspektiv kan ge oss insikt i hur olika verklighetsbilder upprätthåller respektive utmanar 

makthierarkier. Det är av retoriskt intresse eftersom det ökar kunskapen om vilka antaganden 

som bygger upp konkurrerande verklighetsbilder i samhällsdebatten. Analysen kan bidra till att 

man i framtiden lättare känner igen explicit beskrivande men implicit föreskrivande skildringar 

av verkligheten. Med denna kännedom är det lättare att ta genomtänkt ställning till den 

verklighetsbild som beskrivs, istället för att bara acceptera den rakt av. Den utvecklar vårt 

kritiska tänkande. Eftersom dagspressen har stor spridning och genomslagskraft på den allmänna 

debatten, är det av allmänintresse att undersöka vilka verklighetsbilder som förmedlas här. Det är 

relevant för att vi bättre ska förstå vad skribenterna står för och för att det gör oss till mer 

välinformerade medborgare. Sådana här debatter skapar ofta positioneringar och debattörerna 

talar inte till den de argumenterar mot, utan snarare till sin publik. De talar ofta förbi varandra. 

Samtidigt påverkas vi, utan att alltid veta varför. Genom denna analys kan vi se hur skribenterna 

försöker påverka implicit, och därigenom kan vi ta en mer välgrundad ställning till hur vi ska 

förhålla oss i frågan. Mer om detta under stycke 2.5 nedan.  

  

2. Teori och metod 

 

Min analys ska ge svar på hur skribenterna dramatiserar sina texter, i syfta att få syn på de 

verklighetsbilder som framträder. Analysen av skribenternas verklighetsbilder utgår från tre 

centrala begrepp inom dramatismen: identifikation, hierarki och transcendens.5 En genusaspekt 

kan med fördel läggas till dramatismen. Nedan redogör jag för detta.  

 

2.1 Dramatism 

 

Att använda dramatism som teoretisk utgångspunkt handlar om att förstå varför och hur 

människor framställer en sak på ett visst sätt. Till exempel varför de hävdar att ett visst 
                                            
5 Roderick P. Hart & Suzanne M. Daughton: Modern Rhetorical Criticism, Pearson Education, Boston 2005, s. 270f, 
275. 
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samhällsproblem bäst åtgärdas genom en viss åtgärd. Det handlar om att förstå vilka motiv som 

ligger bakom deras retorik. Det dramatistiska perspektivet möjliggör att gå från det textnära som 

ord och metaforer till den världsbild som texterna avspeglar och uppträder i.6 Motiv förstås här 

som det orsakssammanhang som visar vår förståelse av verkligheten.7 Motiven kan berätta något 

om olika verklighetsbilder i dagens Sverige. Valet att sätta begreppen identifikation, hierarki, 

transcendens och manligt och kvinnligt beteende i centrum för analysen beror på följande.  

 

2.1.1 Identifikation 

 

Burke definierar i ett sammanhang retorik som ”the use of language as a symbolic means of 

inducing cooperation in beings that by nature respond to symbols.”,8 och skriver också: ”In 

identification lies the source of dedications and enslavements, in fact of cooperation”.9 

Användandet av identifikation är alltså en huvudaspekt i retorik. När Burke med ett ord skulle 

summera skillnaden mellan den "gamla" retoriken och den "nya" menade han att nyckelordet för 

den gamla retoriken var övertygande och dess betoning låg på avsiktlig utformning, medan 

nyckeltermen för den "nya" retoriken var identifikation, som kan inkludera en delvis omedveten 

faktor i tilltalet.10 Identifikation beskrivs som handlingen att korsa individuella gränser för att 

vinna en annan persons eller grupps perspektiv genom delade egenskaper, erfarenheter, 

antaganden, övertygelser, mål eller språk.11 Grunden i att identifiera sig med någon ligger i frasen 

”jag är som du, vi hör ihop”. Retorikern som vill övertyga gör bäst i att försöka plantera denna tes 

hos publiken. Utan den blir övertygandet svårt: du övertygar en person bara i den mån du kan tala 

personens språk genom tal, gester, ton, föreställning, attityd, det vill säga genom att identifiera 

ditt sätt med publikens.12 Identifikation kan förstås som både identifikation av något  till 

exempel ett motiv eller en situation   och identifikation med detta motiv.13  

                                            
6 Anne WernerLöhndorf & Tanja JuulChristiansen: “Burkes Motiv” ur Rhetorica Scandinavica  2007:42, s. 47. 
7 JuulChristiansen & WernerLöhndorf, 2007, s. 34f. 
8 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, University of California Press, Berkeley 1969, s. 43. 
9 Burke, 1969, s. xiv, citerar W. C. Blum. 
10 James Jasinski, Sourcebook on rhetoric: key concepts in contemporary rhetorical studies, Thousand Oaks, 
California; Sage Publications 2001, s.305. 
11 Theresa Enos (red.) Encyclopedia of rhetoric and composition, Garland publishing, Inc. New York & London 
1996, s.337. 
12 Burke, 1969, s.55. 
13 Sofi Qvarnström, Motståndets berättelser, Gidlunds förlag, Hedemora 2009, s.25. 
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En talare övertygar en publik genom att använda stilistiska identifikationer. Persuasion involverar 

kommunikation genom att visa på tecken av samband, alltså identifikatoriska uppmaningar.14 

Som jag skrev i början av detta stycke så verkar detta identifikatoriska övertygande fungera på en 

mer omedveten nivå. Stilen tycks alltså här vara viktig. Burke beskriver nämligen hur 

identifikation och därmed övertygande kan skapas genom en tilltalande form. En sådan gör att vi 

också lättare accepterar innehållet, jämfört med om formen inte varit lika tilltalande. En 

tilltalande form bjuder in publiken att delta i framställningen, vilket underlättar ett accepterande 

av innehållet eller tesen som framförs genom formen. Publiken börjar samarbeta med formen  i 

identifikation ligger källan till samarbete  och blir på så sätt mottagliga för innehållet: "in cases 

where a decision is still to be reached, a yielding to the form prepares for assent to the matter 

identified with it".15 Man kan göra en uppdelning mellan innehållslig och formell identifikation i 

en text. Innehållslig identifikation handlar om att använda teser och beskrivningar som klingar 

bekant hos läsaren, medan formell identifikation handlar om att använda ordföljder och figurer 

för att skapa identifikation hos läsaren. Retorikforskaren Ronald Carpenter menar att man kan 

skapa formell identifikation genom att vara övertydlig. I en fras som "Den som kontrollerar 

Berlin kontrollerar Tyskland, den som kontrollerar Tyskland kontrollerar Europa, den som 

kontrollerar Europa kontrollerar..." så kan läsaren gissa sig till vilket ord som ska komma, på 

grund av den tilltalande formen (klimax). Att då uttala även det sista ordet "världen" innebär att 

man bekräftar det som läsaren redan gissat sig till. På den stilistiska eller formella nivån så är 

talaren överens med åhöraren, och det är en del av identifikation.16 Att undersöka skribenternas 

stil i Ranelidfejden kan alltså säga mycket om hur de använder formell identifikation som 

övertygandemedel gentemot sin tänkta publik, och vilken denna tänkta publik är. 

 

Retorik kan användas för att framställa sig själv eller andra som lik eller olik någon; man 

associerar sig med de man identifierar sig med och dissocierar sig från andra.17 På så sätt är 

identifikation ofta kopplat till uppdelning. Hur använder skribenterna språket i de texter jag 

undersöker för att skapa identifikation med och uppdelning gentemot andra människor? 

                                            
14 Burke, 1969, s.62. 
15 Burke,1969, s.58. 
16 Ronald H. Carpenter “A Stylistic Basis of Burkeian Identifiation” ur Today’s Speech, 1972:20, s.20f, 23. 
17 Thomas Sloane, Encyclopedia of rhetoric, Oxford University Press, New York 2001, s.375. 
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Människors val mellan "oss" och "dem" är identifikationens kärna.18 Många grupper identifierar 

sig utifrån vad de inte är, och en uppdelning av grupper kan vara ett bra retoriskt verktyg för att 

personer inom respektive grupp ska kunna identifiera sig med varandra. Hierarkiska principer, att 

värdera "oss" som högre i rang än "dem", kan därför ingå i en retorisk identitetsskapande process.   

 

2.1.2 Hierarki 

 

När Burke definierar mannen skriver han att denne "sporras av hierarkins ande", eller "rörs av en 

känsla av ordning". Burke talar här om statusens drivkrafter. Trots att vi tycker att ödmjukhet är 

viktigt så finns alltid en inbyggd stolthet i en differentierad social struktur där vissa åtnjuter 

privilegier som andra inte åtnjuter. Stolthetens problem finns inbyggda i privilegier och känslor 

såsom skuld, ilska och rädsla hör ihop med "hierarkins psykos".19 Hierarkier är grundläggande 

för oss människor och vår bild av oss själva, för människor förstår sig själva genom hierarkier 

och sin höga eller låga plats i dem. Inbyggt i människor är också en strävan efter att vara mer och 

bli mer.20 Burke skriver att vi är på retorikens område när vi granskar identifikationerna genom 

vilka en specialiserad aktivitet gör en person medlem i en social eller ekonomisk klass. Han 

menar också att med mycket utbildning idag inom litteratur så ger betoningen på det 

självständiga i dessa aktiviteter ett sätt att identifiera sig med en privilegierad klass, eftersom 

doktrinen kan införliva studenten stilistiskt sett med en privilegierad klass, som tjänar som en 

gradbeteckning som lovar befordran.21 Stilen i skrivandet av texter är alltså viktig för att visa 

status. Högre utbildning inom litteratur leder till privilegier och status, vilket visas i sättet som 

man uttrycker sig på. Detta är intressant för vår analys, eftersom en hierarkisk struktur som är 

framträdande i Ranelidfejden är kritikerhierarkin. Hur uttrycks den? Det finns ett litterärt fält med 

maktstrukturer och positioneringar som är tydliga för dem som verkar inom fältet men kanske 

inte lika synliga för den vanliga publiken. De litterära fejderna handlar betydligt mer om 

positioneringar än vad man skulle kunna tro. Det är mindre fråga om att övertyga motståndaren 

och därmed uppnå konsensus (som i Habermas klassiska offentlighetsmodell) än om att tydlig

                                            
18 Sloane, 2001, s.375ff. 
19 Kenneth Burke, Language as symbolic action – essays on life, literature and method, University of California 
Press, Berkeley and Los Angeles 1966, s.15f, 19. 
20 Juul Christiansen & Werner Löhndorf, 2007, s.40. 
21 Burke, 1969, s.28. 
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göra sin egen position i fältet. En hierarkisk bestämning i fältet är att den högsta sfären är det 

finkulturella området, medan det populärkulturella området återfinns längre ner i hierarkin.22 

Skapandet av hierarkier i texterna tjänar identifikationsprocessen  skillnader mellan "oss", som 

du förväntas identifiera dig med, och "dem", som du förväntas identifiera dig mot, kan 

upprätthållas genom dessa hierarkier. Burke skriver att varje hierarkisk princip involverar 

möjligheten att kasta om högsta och lägsta position. Denna möjlighet är dock inte alltid uppenbar 

eftersom varje hierarki indikerar sättet som det föregivet naturliga hos de olika graderna retoriskt 

förstärker skyddandet av privilegier. Så även om hierarkin i sin essens är utvecklingsbar så 

förvandlas den enkelt till rigida sociala klassifikationer. Att säga att hierarkier är oundvikliga är 

inte att säga att en specifik hierarki är oundviklig; hierarkiernas sönderfall är en möjlighet som är 

lika trovärdig som deras tillblivelse.23 

 

2.1.3 Transcendens 

 

Burke definierar transcendens som att det involverar dialektiska processer där någonting här 

förstås i termer av någonting där, någonting bortom sig självt. Ordet "transcending", likställs med 

"beyonding", alltså att "nå bortom".24 Transcendens nås enklast genom dialektiska processer: att i 

ett resonemang ställa motsatta begrepp mot varandra.25 Transcendens innebär att nå bortom 

uppdelningarna och hierarkierna. Att nå lösningen på problemen. Ett begrepp eller resonemang är 

transcenderande när det framställs som överordnat alla uppdelningar och hierarkier.26 

Transcendens förekommer när man argumenterar för hur någon eller något kan bli bättre.27 Om 

människor inte vore skilda åt skulle det inte finnas något behov hos retorikern att uttala deras 

enhet.28 Just det faktum att människor är skilda åt, gör att vi måste använda språk eller retorik för 

att förespråka identifikation eller överbrygga uppdelningen.29 Därför hör transcendens nära 

samman med identifikation. Människor söker transcendens för att bemästra individualitet och 

                                            
22 Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Fenomenet Björn Ranelid, Roos & Tegnér, Malmö 2009, s.184ff. 
23 Burke, 1969, s.140f. 
24 Burke, 1966, s.199f. 
25 Burke, 1966, s.188. 
26 Burke, 1969, s.11. 
27 Hart et al., 2005, s.268. 
28 Burke, 1969, s.22. 
29 Jasinski, 2001, s.305. 
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separation. De strävar mot perfektion som ett motiv för identifikationer av en högre natur. För att 

kunna identifiera sig med varandra så måste människor transcendera sin individualism och söka 

en högre identifikation. Detta kan reducera alienationen som kan ske i den individuella 

erfarenheten.  Genom att använda begrepp som många kan identifiera sig med kan man finna en 

transcendent nivå som behövs för att bygga broar som reducerar alienationen. Det kallar jag att 

använda sig av transcendenta strategier. En sådan bro är att tala till kvinnor och män som 

"människor", och inte som "kvinnor och män".  Andra identifikationer kan bygga på abstrakta 

brobyggartermer som "européer", "ingenjörer", "pendlare", "miljövänner" och så vidare.30  Vilka 

brobyggartermer eller strategier används av journalisterna i Ranelidfejden? 

  

2.1.4 Genus och performativitet 

 

Ett perspektiv som kan berika Burkes dramatism är genusperspektivet. Det var en definition av 

mannen Burke stipulerade,31 inte av människan, och därmed ignorerade han medvetet eller 

omedvetet mer än hälften av världens befolkning. Om den hierarkiska principen skriver han 

förvisso att den förkroppsligas i klassuppdelningen mellan man och kvinna, men inte mycket mer 

än så.32 Det finns forskare som byggt på Burkes teorier med ett genusperspektiv, och bidragit 

med en definition av kvinnan som komplement till definitionen av mannen. I definitionen anges 

bland annat att kvinnan är ”på botten av hierarkin”,33 vilket sägs åsyfta att kvinnor länge stängts 

ute från tävlandet i hierarkier. Historiskt sett har den offentliga sfären dominerats av män, medan 

den privata sfären dominerats av kvinnor. Det är först de senaste decennierna som kvinnor på 

bredare front tagit plats i tidningsredaktioner och som skribenter i rikspressen. När jag tittar på 

hur manligt och kvinnligt beskrivs i artiklarna kommer jag att leta efter hierarkiska mönster för 

att se om det som beskrivs som kvinnligt nedvärderas. Mönster som hierarkiskt underordnar det 

kvinnliga och uppvärderar det manliga är en social ordning som beskrivs av Yvonne Hirdman.34 

Uttrycks en sådan genushierarki av skribenterna i de artiklarna? 

                                            
30 Sloane, 2001, s.377. 
31 Burke, 1966, s.16. 
32 Burke, 1969, s.141. 
33 Celeste Condit, “Post Burke: Transcending the substance of dramatism” Quarterly Journal of Speech, 1992:78, 
s.351 
34 Yvonne Hirdman: “Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, ur Genus i historisk 
forskning, Christina Ericsson (red.), Studentlitteratur, Lund 1993, s.51, 57. 
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En premiss angående allt detta är att texter både formar och speglar de samhällen som producerar 

dem. Inklusive förväntningarna som dessa samhällen, alltså de människor som lever i dem, har på 

vad maskulinitet och femininitet innebär. Jag antar alltså att de beskrivningar av manligt och 

kvinnligt som förekommer i artiklarna både speglar skribenternas verklighetsbild och repro

ducerar föreställningar om manligt och kvinnligt. Judith Butlers teori om könets performativitet, 

det vill säga uppfattningen att kön är en serie handlingar och utsagor som konstruerar en individ 

eller en identitet, snarare än en essentiell egenskap hos en individ, är intressant här.35 Att 

applicera detta på Ranelidfejden innebär att man tittar på hur könsroller/genus konstrueras i 

debattens olika utsagor. Hur konstrueras kön i artiklarna? En intressant aspekt av 

performativitetsteorin är resonemanget om hur genus eller könsrollerna regleras. Man kan 

nämligen inte konstruera sitt kön hur som helst, eller utifrån vilka handlingar eller utsagor man än 

uttrycker. I praktiken så regleras genus med en modell av äkthet som tjänar som sociala riktlinjer 

för genusreglering. Att utföra sin könsroll fel innebär bestraffning, och att utföra den rätt innebär 

en försäkran om att det finns essentialism i könsidentiteten trots allt.36  

 

Jag menar att detta gäller för andra sociala roller också, som till exempel kritikerrollen. En god 

metafor för att beskriva hur normer upprätthålls respektive utmanas är teaterföreställningen. 

Butler själv tar upp denna metafor för att klargöra hur genusregleringen fungerar, och jämför en 

teatral roll och en social roll.37 Jag förstår metaforen på följande vis: i teaterföreställningen finns 

ett manus som fungerar som struktur för skådespelarna, alltså aktörerna. Manuskriptet fungerar 

som tolkningsram för skådespelarna, vilka tillåts en viss frihet i sin tolkning av rollen, men inte 

en total frihet, för då bryts föreställningen och medaktörerna blir osäkra. I den sociala 

föreställningen finns på samma sätt en social kod eller struktur som vi tillägnar oss medvetet eller 

omedvetet och som sedan reglerar hur vi agerar. Att utföra exempelvis sin könsroll fel bemöts 

med avståndstagande, eftersom den sociala föreställningen om könat beteende bryts och 

medmänniskorna blir osäkra. Jag hävdar att denna sociala föreställning kan appliceras på många 

fler områden. Ett exempel är området jag kartlägger i föreliggande uppsats: kritikerstrukturen. 

                                            
35 Judith Butler, ”Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory”,  
Performing Feminisms, Feminist Critical Theory and Theatre,  SueEllen Case (red.) Baltimore & London 1990, 
s.279. 
36 Butler, 1990, s.279 
37 Butler, 1990, s.277f 
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Kritikerföreställningen har ett eget manus, en egen scen, egna sociala roller, och egna gränser 

vars överskridande bemöts med och regleras genom avståndstagande; som Ingrid Elams uttalande 

om att en recension inte är ”vad vi brukar kalla kritik”. Detta undersöker jag i analysen nedan. 

Det tycks alltså som att vi människor är aktörer på många olika scener och i förhållande till 

många olika manus/strukturer samtidigt. En av Burkes grundläggande ståndpunkter är också att 

allt liv är drama, och att drama är närvarande i alla sociala sammanhang.38 Dramatismen 

fokuserar människors agerande och repliker på de olika scenerna.  

 
2.2 Verklighetsbild 

 

Begreppet verklighetsbild använder jag för att beskriva de försanthållanden eller kunskaps

mässiga byggstenar som ligger till grund för skribenternas uppfattning om tillvaron. Verklighets

bilden kopplar jag till en viss retorisk artefakt, till exempel de artiklar jag analyserar i denna 

uppsats, och verklighetsbilden är en typ av avspegling av doxa, alltså allmänna föreställningar i 

samhället. Doxa erbjuder de delade åsikter och gemensamma bilder som skapar kommunikation 

med läsarna.39 Varje social domän, politiker likaväl som konstnärer likaväl som journalister har 

sin egen doxa. Man är överens om vissa fakta och värderingar, om ett visst sätt att uppfatta 

världen. De doxor vi vant oss vid formar vår perception och våra värderingar långt innan vi 

förmår reflektera över dem. Därför kommer även journalister att återge världen som den framstår 

för dem. Deras doxa är deras mått, och något ickedoxiskt mått står inte till förfogande.40 

Samtidigt griper doxor från olika områden in i och omformar varandra. Ett resultat av detta 

samspel är att varje individ utifrån sin specifika sociala situation bildar sig en uppfattning om vad 

"alla andra" tror och vet, gillar eller ogillar  alltså en föreställning om den doxa som utmärker 

samhället i stort, eller så kallat sunt förnuft.41 Sammanfattningsvis så är en doxa svår att få syn på 

för den som lever genom den  doxa döljer sig bakom det "självklaras och verklighetens mask".42 

Man kan hävda att varje övertygandesituation bygger på ett försök hos retorikern att identifiera 

sin doxa med publikens. Talaren måste föreställa sig samlingen av gemensamma åsikter och 
                                            
38 Hart et al., 2005, s.265 
39 Ruth Amossy, “How to things with Doxa, Toward an Analysis of Argumentation in Discourse”, ur Poetics Today, 
23:3, 2002, s.485. 
40 Mats Rosengren, Doxologi – en essä om kunskap, Rhetor förlag, Åstorp 2002, s.70f 
41 Rosengren, 2002, s.72 
42 Rosengren, 2002, s.75 
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trosföreställningar som publiken har  publikens doxa  om hon vill grunda sin diskurs på 

preliminära överenskommelser, eller premisser. Denna föreställning är avgörande för 

argumentationen: det kan inte finnas någon argumentation utan kollektiva representationer. I 

grunden av varje övertygningsförsök, finns en representation av den tilltalade, av vad den 

tilltalade tycker om ämnet, och så vidare.43 Det är i ljus av denna diskussion jag sätter begreppet 

verklighetsbild. Genom att använda dramatismens grundläggande begrepp inklusive ett 

genusperspektiv söker jag demaskera skribenternas framställningar för att ta reda på deras doxa. I 

och med att jag kartlägger detta får jag samtidigt insikt i vilken publik de appellerar till, och 

antagligen är det så att skribenterna vänder sig till olika föreställda publiker eller läsarkretsar. Det 

kan innebära att de har olika konkurrerande verklighetsbilder som inte är så lätta att upptäcka vid 

en första läsning, men genom min analys gör jag dolda premisser explicita. Min egen 

förförståelse eller doxa kommer samtidigt att användas när jag försöker kartlägga skribenternas 

verklighetsbild vilket bör uppmärksammas.44 

 

2.3 Metod 

 

De ovanstående teoretiska utgångspunkterna kommer att operationaliseras metodiskt i uppsatsen. 

Jag preciserar forskningsfrågorna genom att formulera nedanstående metodfrågor, som främst 

kommer att vägleda mig i min analys: 

1. Kan hierarkiska principer hittas i texten? Vem eller vad har mycket eller litet värde?  

Förekommer transcendenta strategier? Vad är isåfall den implicita lösningen till motsättningar i 

diskursen?  

3. Hur bjuder texten in läsarna till identifikation? Hur skapar skribenterna identifikation genom 

stilen?  

4. På vilka sätt beskriver texten att kvinnor och män ser ut, tänker och beter sig? På vilka sätt 

värderar texten dessa gestaltningar av kvinnligt och manligt? 

5. Vilken verklighetsbild förmedlar författaren genom denna dramatisering av texten? 

 

Jag kommer att ställa ovanstående frågor till texterna och genom de svar jag hittar belysa hur de 
                                            
43 JeanBlaise Grize: Logique et langage, Ophrys, Paris 1990 
44 Amossy, 2002, s.486 
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olika skribenternas verklighetsbilder ser ut. När det gäller hierarkiska principer så kommer jag 

bland annat att titta på hur skribenten värderar olika företeelser. Detta görs genom att jag tittar på 

negativt och positivt värdeladdade ord i texten. När det gäller transcendens så kommer jag att titta 

på vad skribenten beskriver som lösningen på problemen, vilka åtgärder som sägs överbrygga 

uppdelningar och vilka ord som används för en identifikation som överbrygger de framställda 

motsatserna. När det gäller identifikation så kommer jag att analysera användningen av ord som 

"vi", "våra", "vårt", och vilka begrepp dessa ord associeras med eller avskiljs från. Jag kommer 

också att titta på den formella identifikationen, alltså stilen som författaren använder och hur det 

kan skapa identifikation med läsaren. När det gäller manligt och kvinnligt beteende kommer jag 

att titta på vad som kategoriseras som manligt respektive kvinnligt i texten. Jag kommer därefter 

att granska hur detta värderas, det vill säga om en genushierarki uttrycks. När det gäller 

verklighetsbild kommer jag att göra en sammanvägning av analysen av begreppen hierarki, 

identifikation, transcendens och genusperspektivet och resonera utifrån detta.  

 

Texterna kan analyseras med hjälp av Burkes analysverktyg pentaden. Det väljer jag bort 

eftersom pentaden enligt mig inte är lika användbar för att granska hierarkier inom olika 

mänskliga grupper, till exempel kritiker och journalister. Pentaden fungerar däremot bra när det 

gäller att analysera om en verklighetsbild är aktör eller strukturcentrerad som till exempel i 

tidsskriften Rhetorica Scandinavica nr. 42, i en artikel om fackföreningars verklighetsbild.45 Med 

mitt analysverktyg, som kombinerar dramatistiska och feministiska frågeställningar, hoppas jag 

kunna bidra med ett nytt perspektiv. Min strävan är att vara så objektiv som möjligt i mitt arbete, 

samtidigt som jag menar att total objektivitet inte är möjlig eftersom verkligheten bara är 

tillgänglig för oss genom våra egna subjektiva tolkningar. Jag kommer att redogöra för mina 

resultat så att andra personer ska kunna nå samma slutsatser som jag givet att de använt samma 

metod och teoretiska utgångspunkter.  

 

2.4 Material 

 

De texter som jag analyserar är tidningsartiklar som berör Ranelidsfejden. Varför har jag valt just 

                                            
45 Juul Christiansen & Werner Löhndorf, 2007. 
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dessa texter? Eftersom Ranelidfejden givit upphov till minst tio tidningsartiklar avgränsar jag mig 

till att granska enbart denna fejd. Att undersöka även andra debatter, som den kring Maja 

Lundgrens bok ”Myggor och tigrar”, skulle göra materialet alltför omfattande för att gå på djupet 

i min analys, i och med uppsatsens begränsade sidantal. Av samma orsak väljer jag att analysera 

enbart fyra artiklar. De fyra skribenterna kritiserar varandra och förhåller sig på så sätt tydligt till 

varandra. Två av artiklarna är hämtade från Expressen, en från Dagens Nyheter och en från 

Svenska Dagbladet. Att dessa tidningar skiljer sig åt påverkar förmodligen skribenternas sätt att 

skriva. Att texterna skrivs med vetskap om att de kommer att publiceras, påverkar förmodligen 

skrivandet så att orden och uttrycket väljs mer för sin slagkraft i en tidningstext än för sitt 

innehåll,46 kanske så att konflikten förstärks. Därför kan jag inte se texterna som tidlösa åsikter 

hos personen som skrivit. Jag menar emellertid att media alltid är en representation av 

samhället.47  

 

Jag anser alltså i och med detta att debatter i rikstäckande media är en fullgod representation av 

debatter i samhället, varför en analys av dessa artiklar inte behöver jämföras med något material 

utanför dem i någon högre grad: en analys av artiklarna är tillräcklig för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Jag har även gått igenom ljud och bildmedia för material om Ranelidfejden. Jag har hittat 

ett inslag som debatterar fejden: programmet "Kulturfredag" från 20031003 i Sveriges Radio 

P1. Detta inslag använder jag i bakgrundsdelen av uppsatsen för att ge perspektiv på analysen av 

artiklarna. Anledningen till att jag inte ger samma utrymme åt detta material som åt de fyra 

artiklarna är att förstnämnda är mer fragmentariskt. I en artikel har en person utrymme att ge 

uttryck för ett mer sammanhängande resonemang och därför en sammanhängande världsbild, 

jämfört med i en radiodebatt, där människor blir avbrutna och frågor som inte hör till saken kan 

ta över diskussionen.   

 

2.5 Tidigare forskning 

 

Även om åtskilliga svenska böcker och uppsatser skrivits för att analysera olika tidningsdebatter, 
                                            
46 Ulrika Bohman, Respektabel kvinnlighet: en analys av bimbodebatten och vem som tar sig rätten att definiera, 
Lunds universitet, Lund 2005, s.17 
47 Anja Hirdman, Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib Aktuellt, Atlas, 
Stockholm 2002, s.21f 
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har väldigt få analyserat litterära debatter, enligt min genomgång. Christina Svenssons text 

"Erotiskt objekt eller högaktad väninna  en tidningsdebatt om kvinnoskildringen i Leopolds 

Erotiska Oder" analyserar dock recensioner av en dikt, men debatten är från slutet av 1700talet. I 

Ulrika Bohmans uppsats "Respektabel kvinnlighet  en analys av bimbodebatten och vem som tar 

sig rätten att definiera" analyseras en tidningsdebatt mellan Linda Skugge och Sara Stridsberg. 

Den granskar olika sätt att hantera kvinnlighet och hur dessa förknippas med anständighet, skam 

och skuld, utifrån bland annat kultursociologiska teorier om kulturellt kapital, medan min 

granskning är mer inriktad på hur innanförskap och utanförskap byggs inom litteraturkritiken.  

 

Ett flertal böcker har skrivits om Ranelid och hans texter, och mest berikande och relevant för 

min analys är ”Fenomenet Björn Ranelid” av Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson. Författarna 

tar upp Ranelidfejden och citerar de artiklar som analyseras nedan, samt diskuterar 

litteraturkritikerns roll. De menar att sakdiskussionen i fejden handlade om vem eller vilka som 

har rätt  eller borde ha rätt  att bestämma vad som är god eller mindre god litteratur, samt om i 

vilken grad Ranelids person och utseende bör diskuteras i kritiken.48 De gör också en analys av 

Ranelidfejdens konfliktlinjer och menar att en positionering i fejden kretsar kring de olika 

avdelningarna inom en tidning. Kulturjournalister anses här förmer än allmänreportrar, och 

författarna menar att det faktum att Skugges journalistiska plattform låg inom nöjesjournalistiken 

snarare än i kulturjournalistiken delvis förklarar den hätska kritiken mot hennes recension  samt 

omvänt varför hon skrev som hon gjorde.49 De analyserar också kortfattat litteraturen och 

litteraturkritikens förändrade roll de senaste decennierna. En klassisk syn på kritikerns uppgift är 

att denne är en upplyst person som bidrar till samhällets självreflexion, men detta kan också 

beskrivas som en intellektuell roll som innebär ett förakt för massan, dess smak och läsning. I 

dagens litterära fält, med en växande och mer heterogen litterär marknad, ser kritikerns roll 

annorlunda ut. Kritikern konkurrerar med andra kritiker på en åsiktsmarknad. Det gäller både att 

väcka uppmärksamhet och att säga något meningsfullt. Här är stilen en central komponent. 

Bokrecensionen har en inneboende dubbelhet: måste rikta sig både mot allmänheten och den 

litterära eliten. Enligt kritiker till Skugges recension så dominerade ambitionen att väcka 

uppmärksamhet över ambitionen att säga något meningsfullt om Ranelids verk Även om det är i 
                                            
48 Forslid & Ohlsson, 2009, s.201 
49 Forslid & Ohlsson, 2009, s.186f 
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linje med den kontroversiella och aggressiva skribentroll som Skugge under lång tid odlat.50 

Om debatten om huruvida bland annat Skugge skriver med litterär kvalitet eller ej, handlar 

magisteruppsatsen "Svensk chicklit 19962006: en undersökande genrediskussion av svensk 

chicklit" av Malin E. Lundhag, vid Umeå universitet. Lundhag skriver intressant om gränser 

mellan finkultur och annan kultur, och menar att anledningen till att inte chicklit räknas som 

finkultur kan härledas ur det subjektiva uttrycket, som är dess främsta kännetecken. Det 

subjektiva uttrycket tycks alltså ses som något mindre värt, kulturellt sett.51 Om Skugge och 

hennes texter har också ett flertal böcker och uppsatser skrivits, bland annat boken "Unga röster  

antologi om vår samtida svenska litteratur". Linda Skugge beskrivs här som att hon aldrig 

"skräder orden i sina krönikor, och överträder alla gränser som finns", samt att ”få texter får 

sådan uppmärksamhet som Linda Skugges, vilket understryker att vi känner igen oss. Det finns 

en Skugge inom de flesta av oss."52  

 

3. Analys  

 

Nedan analyserar jag fyra av de artiklar som publicerades under Ranelidfejden i september och 

oktober 2003. Den första artikeln är från Expressen och är skriven av Linda Skugge, det är en 

recension av Björn Ranelids bok "Kvinnan är första könet". Skugge är skribent och författare, 

hade vid denna tid givit ut ett par böcker och arbetat som krönikör på Expressen en längre 

period.53 Hon riktar kritik mot Ranelids bok i sin recension, på grundval av att den inte är 

intressant och att hon inte kan förstå vilka som ska läsa den. Den andra artikeln är från Svenska 

Dagbladet och är skriven av Magnus Eriksson och kritiserar Skugges recension och Expressens 

kulturredaktion. Eriksson är skribent och recensent och hade vid denna tid skrivit recensioner för 

Svenska Dagbladet i flera år. Han kritiserar Skugges recension för att vara inkompetent och Per 

Svensson för att vara omdömeslös. Den tredje artikeln är från Dagens Nyheter, är skriven av 

Ulrika Kärnborg och är främst en kritik av Expressens kulturredaktion som ansvarig för att ha 

publicerat Skugges recension. Ulrika Kärnborg är författare och recensent i Dagens Nyheter. 
                                            
50 Forslid & Ohlsson, 2009, s.188ff 
51 Malin E. Lundhag: Svensk chicklit 19962006 – en undersökande genrediskussion av svensk chicklit, Umeå 
universitet, Umeå 2007, s.77 
52 Lindqvist et al., 2004, s.170f 
53 Magdalena Casteryd, Strategisk retoriker eller bara bitter och arg? En retorisk analys av krönikören Linda 
Skugge, Uppsala universitet, Uppsala 2005, s.13 
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Kärnborg beskriver Linda Skugge som en ung och inte så lärd dam, och Svensson som 

reaktionär. Den fjärde artikeln är från Expressen, är skriven av Per Svensson, och är en replik på 

både Erikssons och Kärnborgs artiklar. Per Svensson är skribent och författare och var vid denna 

tid kulturchef på Expressen. Svensson beskriver Eriksson som adjunkt i det ranelidska pastoratet 

och Kärnborg som att hon frånkänner Skugge förmåga att tänka efter eget huvud. 

 

3.1 Linda Skugge "Raneliderligt", Expressen 19 september 2003 

 

Texten inleds med att Skugge berättar när hon såg Ranelid på en författarfest: ”Han var 

brunbränd, renrakad på armarna, iklädd ett LINNE och läppglans”. Forslid och Ohlsson anser i 

sin analys av recensionen att Skugges överdrifter om Ranelids rakade armar och läppglans 

(Ranelid förnekade senare både att han rakat armarna och använt läppglans) synliggör den 

bakomliggande meningen: att Ranelid är fåfäng och lägger vikt vid att framhäva sitt utseende.54 

Effekten av hennes överdrifter blir att Ranelid framstår som löjlig och fåfäng.  Skugge tillskriver 

Björn Ranelids bok litet värde i sin recension: "Det här måste vara den sjukaste bok jag nånsin 

har läst." Hon ifrågasätter varför man ska läsa boken. "Vem ska läsa det här? Varför då? Vilka 

läser Ranelids andra böcker?" Det bästa i boken är de ”otaliga sexskildringarna”, som tillskrivs 

ett högt värde. Även Ranelid som person beskrivs som avvikande, "en sak förstår jag inte med 

Ranelid och det är det här med den växande läppen. 'De kallade mig neger' sa han i varenda 

intervju efter 'läppboken' [...] de andra ungdomarna kallade honom 'negern'. Ska vi tycka synd 

om honom för det? Det är så sjukt." Ranelids utsaga om att han har blivit retad hånas av Skugge. 

 

Ordet "vi" förekommer en gång i texten, i meningen "Ska vi tycka synd om honom för det?". Här 

söker Skugge identifikation hos läsarna, och läsaren förväntas hålla med Skugge om att man inte 

ska tycka synd om Ranelid. I detta "vi" ingår dock inte vilka läsare som helst. Skugge fortsätter: 

"Vem bryr sig om nån Östermalmsunge fuskade på ett prov? Vem fuskade INTE på proven?" 

preciseras detta "vi" till att utesluta Östermalmsungar, ett begrepp som kan tolkas som en 

metonymi för överklassen. Skugge identifierar sig här med en publik som inte innehåller 

överklassen. Även Ranelids äldre kvinnliga läsare utesluts ur detta "vi" när de beskrivs som 
                                            
 
54 Forslid & Ohlsson, s.202 
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"tanterna som läser Ranelid" till exempel. Ett gemensamt intresse för läsarna av Skugges text 

verkar vara att inte läsa ointressanta böcker, i synnerhet inte Ranelids bok. Skugges stil är 

talspråklig och känsloladdad. Den skiljer sig från traditionella litteraturkritikers sätt att skriva och 

därmed ett finkulturellt sätt. Den stilistiska identifikationen görs genom att ha ett talspråkligt sätt 

att skriva, och visar på Skugges föreställning av publikens preferenser, hur hennes kollektiva 

representation av den ser ut. Identifikationen görs med en publik som hellre läser talspråklig text 

än traditionell kritisk prosa. Samtidigt fjärmar hon sig eventuellt från en mer akademisk eller 

traditionell tidningspublik, som inte identifierar sig stilistiskt med det talspråkliga. Hon använder 

sig av enbart versaler i två ord, ”LINNE” och ”INTE”, vilka jag citerat ovan. Detta skapar ett 

närmast skrikigt tilltal och förstärker hennes affektiva anslag.  

 

Skugges text innehåller ett utropstecken och tolv frågetecken, vilka bildar flera retoriska frågor. 

De retoriska frågorna bjuder in publiken att svara, och därmed att fylla i de outsagda påståendena 

som varje sådan fråga implicerar. Frågorna: ”Vem ska läsa det här? Varför då?” ifrågasätter 

bokens kvalitet, och skulle kunna ersättas med de outsagda påståendena ”Ingen bör läsa det här, 

för det är så ointressant.” Fördelen med retoriska frågor är att de är öppna för läsarens tolkningar, 

samtidigt som talaren eller författaren av texten ger ledtrådar till hur man ska tolka dem genom 

kontexten som frågorna förekommer i. Läsaren bjuds in till att bli medskapare i budskapet, och 

övertygar på så sätt sig själv genom att fylla i svaret på frågorna. Samtidigt blir kritiken mer 

implicit av att använda frågor än av att använda påståenden, vilket kan innebära att den blir mer 

effektiv. Dessa frågor är karakteristiska för Skugges stil i denna text. 

 

Den man som beskrivs i texten är nästan uteslutande Björn Ranelid, med undantag för ”nån 

överklasskille” som fuskade på ett prov. Genom att välja orden ”renrakade” om Ranelids armar 

och att han hade ”läppglans” objektifierar och feminiserar Skugge Ranelid.55 Detta sågs som en 

provokation av Ranelid, vilket antagligen var Skugges syfte. Observera att detta ses som en 

provokation av läsaren bara i den grad som det feminina nedvärderas av läsaren. Skugge 

förknippar alltså en man med ett beteende som traditionellt betraktas som kvinnligt, genom 

överdrifter i beskrivningen av hans utseende. Dessa grepp är vanligare i satiriska texter än i 

                                            
55 Forslid & Ohlsson, 2009, s.206 
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litteraturrecensioner och ett tecken på Skugges ickefinkulturella och för detta forum 

kontroversiella stil. Det är också ett sätt att försöka övertyga läsaren om att Ranelid som person är 

fåfäng och löjlig, och därför värd att skrattas åt. Ranelids beteende beskrivs som självömkande i 

beskrivningen av hans förhållande till sin läpp. De kvinnor som beskrivs i texten är dels Anna 

Ribe, som Ranelid har en affär med, dels kvinnor som enligt Ranelid "tycktes göra sitt yttersta för 

att vara fula. De klädde sig utan smak och stil och de åt och levde osunt så att de blev tjocka och 

feta" Ranelid beskriver Anna som underbar. Skugge beskriver här hur Ranelid nedvärderar vissa 

kvinnor och uppvärderar andra. I samband med att hon ställer sig frågan varför man ska läsa 

boken, och vilka som läser Ranelids andra böcker, skriver hon: "Blir tanterna som läser honom 

helt till sig i kussimurran och vill att Ranelid...". Ranelids medelålders kvinnliga läsare framställs 

som potentiellt sexuellt attraherade av Ranelid.  En genushierarki som underordnar kvinnor och 

överordnar män framträder inte i Skugges text. En transcendent strategi hos Linda Skugge 

kommer till uttryck i hennes stil: hon skrivertalspråkligt och hon skriver med humor. Enligt 

henne själv är syftet med denna stil att skriva en rolig recension, för annars är recensioner är 

aldrig roliga, och att fler därmed ska börja läsa kultursidorna. Detta kan reducera alienationen 

många känner inför kultursidorna, verkar hon resonera implicit. Hennes stil blir alltså en 

transcendent strategi för att kultursidorna ska kunna nå ut till en bredare publik, till fler 

människor. Så blir kultursidorna bättre. Skugges stil kan vara ett sätt att överskrida 

kritikerhierarkin genom att inte följa normen för kritikerstrukturen. I så fall pekar det också på att 

det är en transcendent strategi. Kanske är stilen ett sätt att utmana hierarkin och omkasta den och 

att genom omvälvningen nå transcendens. Någon traditionell hierarkisk kritikerstruktur, där att 

vara kritiker ses som något speciellt och privilegierat, uttrycks iallafall inte i Skugges text.  

 

Skugges verklighetsbild är utifrån ovanstående utmanande mot traditionella strukturer och 

hierarkier. Hon nedvärderar det mesta i sin recension, och söker transcendens genom en 

humoristisk och talspråklig stil. Hon driver också med Ranelid genom att angripa hans 

utseende och fåfänga, och är nedvärderande gentemot Ranelid och hans bok. Skugges "vi" 

utesluter Ranelid, "tanter" och "östermalmsungar", det är inte dem hon söker identifikation hos. 

Läsarna avråds mer eller mindre tydligt från att läsa boken eftersom den är ointressant skriven 

och innehåller några "galna" kapitel om feminism. Det enda som ges högt värde är 
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sexskildringarna, som beskrivs som ”bokens behållning”, vilket i och för sig också kan tolkas 

ironiskt.56 Att Ranelid över huvud taget kan ha några läsare anser Skugge vara mycket underligt. 

Skugge skapar identifikation genom en talspråklig stil, och vänder sig till en publik som gillar ett 

talspråkligt sätt att skriva. Detta innebär ett avståndstagande gentemot publik som tilltalas av mer 

traditionella kritikertexter. Detta, inklusive överdrifterna om Ranelids utseende, kan vara ett led i 

hennes strävan att skriva ”roligt” och inte högtravande.  

 
3.2 Magnus Eriksson "Expressens verbala underhållningsvåld", Svenska Dagbladet 

10/10 2003 

 

Att Linda Skugge hängivit sig åt en "ondskefull" beskrivning av Ranelids utseende förvånar inte 

Eriksson, eftersom hon gjort "hatet och den knaggliga syntaxen till sin affärsidé". Skugges 

recension beskrivs som inkompetent. Skugges litteraturkritiska meriter sammanfattas med att hon 

"förlöjligade" Siri Hustvedt, och Eriksson fortsätter: "ändå låter Expressens kulturchef henne 

recensera en roman av en seriöst syftande författare." Skugge beskrivs alltså också på grund av 

sina bristfälliga meriter som olämplig för recensionsuppgiften.  

 

Meningen i Skugges recension: "Blir tanterna som läser honom helt till sig i kussimurran och vill 

att Ranelid..." förmedlar ett ”förakt” för människor, för "vanliga hederliga läsare", enligt 

Eriksson, och han fortsätter: "Det är rätt och slätt vidrigt." Man bör inte förakta läsarna, enligt 

Eriksson, vilka därför tillräknas ett högt värde. Därefter menar Eriksson att Expressens nye 

kulturchef Per Svensson inte tar sitt uppdrag på allvar, och att Expressen numera "har en 

intellektuellt och moraliskt omdömeslös kulturchef". Per Svensson tillskrivs därmed ett lågt 

värde, och sedan fortsätter Eriksson: "Expressens kultursida blir därmed en del av tidningens 

allmänna slaskifiering". Seriös recensionsverksamhet som grundas i en ”seriös” analys där "ett 

möte mellan text och läsare förverkligats", ges ett högt värde. Linda Skugges recension innehåller 

inget sådant: ”När Linda Skugge recenserar en ny roman [...] blir kultursidan i stället forum för 

en grotesk hatkampanj, för vettlösa personangrepp och verbalt underhållningsvåld". Här använder 

Eriksson sig av hyperboler på samma sätt som Skugge gjorde när hon beskrev Ranelids armar 

                                            
56 Forslid & Ohlsson 2009, s.210 
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och läppglans. Ingenstans i Skugges text förekommer våldsantydningar, så ordet underhållnings

våld används för att överdriva Skugges personangrepp på Ranelid. Genom detta framstår hon 

som så aggressiv att hon till och med är våldsam. Detta är ett offensivt sätt att bemöta hennes 

aggressiva skribentroll som recensent, och ett sätt att försöka övertyga läsarna om att Skugges 

sätt att skriva är olämpligt. Det faktum att Skugge formulerat sig på detta sätt på kultursidorna är 

extra allvarligt enligt Eriksson. Expressen jämförs med internationella tidningar som Bild

Zeitung, de ”skapas i samma mentala miljö” som Expressen, men de har inga fasta kultursidor. 

Det blir en ”fördel”, för då kan tidningens skribenter inte som på Expressen komma in på de 

seriösa sidorna, utan är hänvisade till de ”slaskspalter som ger deras hat dess naturliga näring”. Så 

upprätthålls gränsen mellan ”hat och kritik”, ”verbala spyor och analys”, ”slask och seriös 

journalistik”. Här ger Eriksson uttryck för en hierarkisk kritikerstruktur: kritik är något avgränsat 

och värdefullt, och bör vara åtskilt från ”slask” och ”verbala spyor”. Dessa gränser luckras upp 

när ”skribenter som gjort karriär på att hata alla som är mer än fem år äldre än de själva” får 

skriva på kultursidorna och när inte ens kulturredaktörer tar verksamheten på allvar. Detta är en 

nackdel. Gränserna ges alltså ett högt värde. ”Det handlar om en gräns mellan intellektuella 

attityder”. Vissa bör åtnjuta privilegiet att skriva på kultursidorna, andra bör det inte. 

Kritikerstrukturen är alltså värd att värna om, enligt Eriksson. Erikssons stil är polemisk men inte 

hetsig eller talspråklig. Den vänder sig till en publik som gillar och kan identifiera sig med en 

polemisk, välformulerad stil. Erikssons stil är ett sätt att visa status, i och med att den är ett 

uttryck för ett traditionellt sätt att skriva kritik på. Läsarna kan identifiera sig med Eriksson i den 

mån de gillar stilen och håller med om hans tes; att kultursidorna och kritiken inte ska innehålla 

”hat” och ”verbala spyor”. Erikssons text saknar både utropstecken och frågetecken och ger 

därmed ett konstaterande snarare än ifrågasättande eller uppmanande intryck.  

 

Eriksson avslutar sin artikel med att konstatera att det vore bra med en rättslig prövning av 

recensionen. ”Låt oss hoppas att en rättslig prövning kan resultera i att undantaget från regeln inte 

längre görs.” Regeln som avses är den att man inte angriper en människas utseende i recensioner. 

Transcendensen eller lösningen verkar därför ligga i att i recensioner skriva sakligt och utan 

personangrepp; så blir kritiken bättre. Detta inbegriper att hävda litteraturkritikens gränser, dess 

tradition, gentemot personer som inte har tillräckliga meriter för att skriva kritik eller som går till 
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personangrepp. Med formuleringen ”Låt oss hoppas” inbjuder Eriksson till identifikation med 

läsarna så att de ska sympatisera med denna transcendenta strategi. Vi som läst artikeln får i slutet 

en invit att ställa upp på Erikssons önskan om att man inte ska göra undantag från regeln, och kan 

transcendera vår individualism genom att bli del av en åsiktsgemenskap som inte vill att en 

människas utseende angrips i recensioner.  Att upprätthålla litteraturkritikens traditioner och att 

skydda den mot hot och ”slaskifiering” är Erikssons transcendenta strategi. Ett transcenderande 

begrepp, eller brobyggarterm som Eriksson använder är ”vanliga hederliga läsare”; en term som 

inbegriper en högre identifikation. Eriksson ger också uttryck för transcendens när han skriver att 

gränsen mellan ”populärkultur och den etablerade, erkända kulturen” gärna får ”luckras upp”. 

Principen att inte angripa en människas utseende i recensioner är viktig för Eriksson. Att 

upprätthålla den regeln, och även gränsen mellan "hat och kritik" samt "verbala spyor och analys" 

som Eriksson beskriver det, är en lösning. Det handlar alltså om att recensionsverksamheten och i 

större mening litteraturkritiken, ska skötas på ett i Erikssons mening ordentligt sätt.   

 

Eriksson använder ordet "vi" en gång i artikeln. Det är i meningen "Ett sådant förakt för 

människor, för vanliga hederliga läsare, har vi inte tidigare sett på en svensk kultursida." Det "vi" 

som beskrivs är alltså inte de vanliga hederliga läsarna, utan några andra som läser kultursidor, 

men som inte är vanliga. Eriksson skapar en uppdelning mot Linda Skugge genom att vända sig 

mot att hon får skriva på kultursidorna. Det leder nämligen till att gränsen han skriver om, och 

värnar om, inte upprätthålls. Han tar också avstånd från Per Svensson som genom att inte ta 

”verksamheten på allvar” också luckrar upp gränsen. Eriksson söker identifikation med en publik 

som nedvärderar recensioner som innehåller "personangrepp" och uppvärderar recensioner som 

"presenterar tolkningar och värderingar, men värderingar som är grundade i en seriös analys där 

ett möte mellan text och läsare förverkligats." Identifikationen som bjuds är med personer som 

läser kultursidor och vill ha kritik, analys och seriös journalistik, snarare än hat, verbala spyor 

och slask i recensionerna. Både Linda Skugges och Per Svenssons beteende nedvärderas i 

Erikssons text, vilket framkommit ovan. Manligt och kvinnligt beteende värderas inte 

uttryckligen olika. Han citerar dock följande mening i Skugges recension ”Blir tanterna som läser 

honom helt till sig i kussimurran och vill att Ranelid...” och menar att meningen visar på ”förakt 

för människor, för vanliga hederliga läsare” och kallar det ”rätt och slätt vidrigt”. Att ge uttryck 
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för kvinnlig sexualitet nedvärderas sålunda i Erikssons text. Eriksson verkar dock sammantaget 

inte ge uttryck för en traditionell genushierarki, som uppvärderar män och nedvärderar kvinnor, i 

sin text. 

 

Erikssons verklighetsbild präglas av ett traditionellt förhållningssätt till kritik. Hans stil är 

traditionell kritikerprosa, han vill liksom Kärnborg bevara gränserna kring kritiken, och han 

stöder en hierarkisk kritikerstruktur. Att skriva på kultursidorna bör inte vara alla förunnat, utan 

det är en privilegierad plats, vars gränser mot ”slask” bör upprätthållas. Han nedvärderar personer 

som luckrar upp dessa gränser. Dessa gränser är i min tolkning en förutsättning för att 

kritikerhierarkin ska kunna upprätthållas; för att positionen som kritiker ska kunna ses som 

privilegierad. Han identifierar sig med och vänder sig till en publik som uppskattar traditionella 

och sakliga resonemang i tidningstexter. Han tar avstånd från Linda Skugge och Per Svensson. 

När det gäller manligt och kvinnligt beteende verkar Erikssons text inte göra så stor skillnad i 

sina beskrivningar och värderingar, förutom på en punkt, när han framhåller det vidriga i att 

kvinnor skulle kunna bli sexuellt upphetsade av att läsa en roman. Detta är en nedvärdering av ett 

kvinnligt beteende. Transcendensen eller lösningen verkar ligga i att i recensioner skriva sakligt 

och utan personangrepp. Han ogillar ”hat”, ”verbala spyor” och ”slask” i texter, men hans egen 

text är mycket indignerad. 

 

3.3 Ulrika Kärnborg "Frilansbrudar blir kanonmat", Dagens Nyheter 11/10 2003 

 

Ulrika Kärnborg beskriver i sin text Expressens kulturredaktions utveckling under kulturchefen 

Per Svensson. Hon skriver att "problemet är att Per Svensson i sin iver att rädda upplagan verkar 

beredd att avskaffa litteraturkritiken som genre. Är det inte att rasera den grund han står på?" Att 

avskaffa litteraturkritiken ses som ett problem, vilket gör att denna sorts kritik tillmäts ett högt 

värde. Underhållningsvåld ges ett lågt värde, eftersom det ställs mot kritik då 

recensionsverksamheten har ”bytt fot  från kritik till underhållningsvåld". Kärnborg skriver 

vidare att på Expressens kulturredaktion sker följande: ”Lärda herrar i medelåldern skriver 

bekymrade artiklar [...] medan yngre (och inte så lärda damer) avrättar svenska 

kulturpersonligheter”. Formuleringarna om ”underhållningsvåld” och att ”avrätta” svenska 
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kulturpersonligheter är hyperboler som Kärnborg använder i samma syfte som Eriksson gjorde i 

sin artikel dagen innan, vilken hon kanske blivit inspirerad av. Kärnborg blir ännu mer konkret i 

sina våldsmetaforer: ”Nu senast var det Linda Skugge som fick hålla i yxan." Dessa överdrifter 

får det att framstå som att de kvinnliga skribenterna på Expressen är ännu mer aggressiva i sitt 

sätt att skriva än vad de är; för de avsnitt som Kärnborg citerar när hon ger exempel på de 

kvinnliga skribenternas formuleringar innehåller inga våldsantydningar. Överdrifterna blir ett sätt 

att svartmåla skribenterna, ett försök att övertyga läsarna om att de skriver på ett olämpligt sätt. 

Kärnborgs text ger alltså män högt värde, och kvinnor lågt värde. Per Svensson är ett mellanting, 

beskrivs som att han ”inte är född igår” men också som att han är beredd att avskaffa kritik som 

genre. 

 

Den hierarkiska kritikerstrukturen uttrycks hos Kärnborg genom att hon uppvärderar kritik och 

nedvärderar ”underhållningsvåld”. Dessutom ser hon sig själv som en kritiker: ”vi i 

kritikerbranschen”. Kärnborg konstaterar att Skugge inte är en kritiker. Kärnborg betonar också 

det självständiga i litteraturkritikerns aktiviteter: ”litteraturkritik som genre”. Själva användandet 

av ordet ”genre” indikerar avgränsning; litteraturkritik är värt att bevara.  

 

En transcendent strategi eller lösning är att bevara litteraturkritiken som genre, eftersom 

problemet är att man försöker avskaffa den. Lösningen på problemet borde då vara att stärka 

litteraturkritiken som genre. Detta verkar enligt Kärnborg göras enklast genom att upphöra med 

"underhållningsvåldet", det vill säga att sluta med att skriva nedvärderande om svenska 

kulturpersonligheter. Jag anar här samma transcendenta strategi som hos Eriksson: att kritiken 

bör skrivas utan personangrepp och ”underhållningsvåld”; på så vis blir den bättre. Dock finns 

inte lika mycket brobyggarstrategier som i Erikssons artikel, ”vi” är kritikerkåren, och inga 

inbjudande formuleringar till en högre identifikation eller större åsiktsgemenskap görs på samma 

sätt som Eriksson gör när han skriver ”vanliga hederliga läsare” eller ”Låt oss hoppas”. 

 

Kärnborgs stil är mer traditionell jämfört med Skugges, hon har en resonerande ton, nästan helt 

utan frågor eller utrop. Identifikation söks med en publik som är mer van vid en sådan stil. 

Hennes tes är att kritiken är hotad av en vilja att skriva för underhållande, och läsare som håller 
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med om det bjuds alltså in till identifikation. Publiken hon vänder sig till värnar alltså om kritiken 

som genre och ett vårdat språk. Samtidigt avgränsar sig Kärnborg med sitt ”vi” till kritikerkåren, 

medan Skugges vi är mer inkluderande. Detta innebär alltså en uppdelning gentemot personer 

som inte räknar sig till kritikerkåren. Identifikationen med läsarna sker istället som sagt genom 

tesen och stilen. Ett gemensamt intresse för läsarna i Kärnborgs representation verkar vara att 

bevara litteraturkritiken som genre. 

 

Jag har ovan tagit upp värderingen av kvinnligt och manligt beteende i Kärnborgs text, där hon 

också skriver om "de lärda herrarnas medverkan; de kan hålla ryggen fri och händerna rena, 

medan de unga frilansbrudarna (som inte vet bättre) står för underhållningen." Som sagt så 

beskrivs kvinnorna i Kärnborgs text som mindre lärda, som att de inte vet bättre och som att de 

ägnar sig åt underhållningsvåld. De beskrivs också som att de offras, vilket framkommer bland 

annat i rubriken till artikeln. Män beskrivs som lärda, eller som inte födda igår. Om kvinnorna 

använder hon både orden ”damer” och det mer moderna ”frilansbrudar”. Det första konnoterar 

hövlighet medan det andra konnoterar framfusighet och används för att beskriva att skribenterna 

kanske inte har fasta anställningar och därmed en mer otrygg arbetssituation. Kärnborg visar på 

så sätt en viss förståelse för de kvinnliga skribenternas situation och varför de skriver som de 

skriver; för att sticka ut och skapa uppmärksamhet så att Svensson ska kunna ”rädda upplagan”. 

Hon blottlägger en genushierarki på Expressen genom sin analys av rollerna på redaktionen. Men 

hon skriver ingenting om att hierarkin är opassande, utan det som är opassande är att 

litteraturkritik som genre är hotad. I och med detta uttrycker hon, och reproducerar, ett 

genusmässigt hierarkiskt mönster: nedvärdering av kvinnor och uppvärdering av män. Dessutom 

kopplas genushierarkin samman med kritikerhierarkin då kvinnorna beskrivs som att de står för 

underhållningen på kulturredaktionen, till skillnad från kritiken, och alltså nedvärderas även när 

det gäller de texter de skriver. Kärnborg skriver också att Expressen använder "kolumnister som 

kanonmat." Men det är inget problem i sig, utan problemet är att Svensson verkar vara beredd att 

avskaffa litteraturkritiken som genre. Kärnborg är alltså mer medkännande med litteraturkritikens 

framtid än med "frilansbrudarna", även om hon uttrycker viss medkänsla även för dem. 

Kärnborgs verklighetsbild utifrån denna text framstår sammantaget som modellerad efter både en 

traditionell kritikerstruktur och en traditionell genusstruktur. Dessa hierarkier rangordnar alltså 
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litteraturkritik och det manliga över underhållning och det kvinnliga. Att vara kritiker framställs 

dessutom som att vara något avgränsat och speciellt. Kärnborg ser sig själv som kritiker, och 

därmed som högt upp i hierarkin. Den publik som hon vänder sig till och vill identifiera sig med 

är en publik som uppskattar litteraturkritik och ett mera traditionellt skriftspråk. Samtidigt 

avgränsar hon sig gentemot många av sina läsare genom att skriva ”vi i kritikerbranschen”.  

 

3.4 Per Svensson "Fåfängans marknad", Expressen 13/10 2003 

 

Svensson svarar i sin text på både Kärnborgs och Erikssons artiklar, men också på en artikel av 

Stefan Jonsson i DN (8/10 2003), som hävdat att Per Svensson ”nu låter ersätta 

litteraturbevakningen med lyteskomik och personangrepp”.57 Huvuddelen av Svenssons artikel 

ägnas åt att besvara denna formulering. Det är denna del jag främst analyserar nedan. Svensson 

menar att Expressen visst har litteraturbevakning och för upp en rad exempel på detta. Eftersom 

han vill försvara litteraturbevakningen ges denna ett högt värde. Svensson ifrågasätter Kärnborgs 

uttalande om att han ”verkar beredd att avskaffa litteraturkritiken som genre” och skriver: 

”Ursäkta  någon empiri måste man väl kunna kräva också av en seriös kultursida”. Kärnborg 

ifrågasätts ytterligare senare i artikeln: ”Kärnborg frånkänner Natalia Kazmierska, Linna 

Johansson och Linda Skugge  ’de unga frilansbrudarna (som inte vet bättre)’  förmåga att tänka, 

tycka och skriva efter eget huvud. Jag vet inte hur det är på DN, men på Expressens 

kulturredaktion är det den förmågan som utgör kvalifikationsgrunden för medarbetarskap.” 

Svensson ifrågasätter DN:s kulturredaktion genom att antyda att medarbetarna är osjälvständiga 

och inte kan tänka efter eget huvud, vilket han ställer mot sin egen redaktion som han berömmer. 

Svensson menar sedan att Kazmierska, Johansson och Skugge är ”ytterligt kvalificerade 

medarbetare  och därmed också oförutsägbara (en egenskap som kanske inte alltid värderas just 

på DNkulturen)”. Skribenterna ges därmed ett högt värde, medan DN fortsätter att nedvärderas.  

Magnus Eriksson beskrivs som ”adjunkt i det ranelidska pastoratet” och som ”skakad och 

indignerad" över att Expressens kultursida ”görs till forum för en ’grotesk hatkampanj, för 

vettlösa personangrepp och verbalt underhållningsvåld’  nåja, den som sa det han var det, 

brukade man säga på skolgården”. Eriksson ges i och med detta ett lågt värde, då Svensson 

                                            
57 Stefan Jonsson ”Vi förlorade en essäserie och fick ett läppgräl”, Dagens Nyheter, 8/10 2003. 
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insinuerar att Eriksson själv står för de dåliga egenskaper han ser hos andra. Svensson fortsätter: 

”själv tycker jag att det skulle vara betydligt mer alarmerande om jag anklagats för att försöka 

göra kultursidan till ett missionshus.” Skugges recension tilldelas ett högt värde, hon är en 

”egensinnig skribent”; ”hon formulerade efter läsningen fullt relevanta frågor” och recensionen är 

”inte mycket att bråka om”. Det faktum att folk bråkar ”är ändå glädjande, eftersom det länge 

bråkats för lite i svensk kulturdebatt.” 

  

Att kultursidan skulle förvandlas till ett missionshus skulle vara mycket dåligt enligt Svensson. I 

min tolkning använder Svensson ordet ”missionshus” för att beskriva ett tillstånd av tillbedjan 

och brist på kritiskt ifrågasättande. Svensson uppvärderar istället bråk i kulturdebatten. 
Här finns en transcendent strategi, en uppvärdering av ifrågasättandet av hierarkierna, en 

möjlighet att överskrida dem. Lösningen verkar vara att styra bort från att göra ”kultursidan till 

ett missionshus” och försvara ett kontroversiellt sätt att skriva recensioner på, oavsett om andra 

angriper det. På så sätt blir kritiken bättre, då den frigörs från konsensustänkande och hierarkiska 

traditioner. Transcendensen tycks ligga i dylika omvälvningar. Samtidigt använder han sig inte av 

några brobyggarstrategier i högre grad: det ”vi” som beskrivs är Expressens kulturredaktion, inte 

några läsare. Texten innehåller nio frågetecken och noll utropstecken. Den ifrågasätter kritiken 

som riktats mot Expressen genom att arbeta med retoriska frågor på samma sätt som, men i 

mindre grad än Skugges text. Stilen är resonerande men polemisk och vänder sig till samt 

identifierar sig med en publik som uppskattar ett sådant sätt att skriva. Svensson använder ord 

med religiösa konnotationer som ”adjunkt”, ”pastorat” och ”missionshus” i negativ mening då 

han associerar dem med auktoritetstro och likformighet, i min tolkning. Han skapar på så sätt en 

identifikation med människor som är skeptiska till just sådan konsensusanda. Genom att som tes 

driva ett försvar av Skugges recension och mer generellt egensinniga sätt att skriva recensioner 

på, skapar han en uppdelning mot människor som inte skriver under på denna tes. Han skapar 

också en viss uppdelning mot människor som förknippar religiositet med något positivt.  

 

Gällande den hierarkiska kritikerstrukturen så uppvärderar Svenssons text litteraturkritik då 

artikeln inleds med ett refutatio angående påståendet att ”Expressen ersatt litteraturbevakning 

med lyteskomik och personangrepp”. Samtidigt verkar han ta avstånd från hierarkier inom 
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kritiken i och med att han bejakar originella recensioner och detta bråk i svensk kulturdebatt, 

samt kritiserar DN, Kärnborg och Eriksson genom att ifrågasätta dem. ”Vi” är Expressens 

kulturredaktion, och Svensson ställer den mot DN:s. Mot Dagens Nyheter skapas alltså en 

uppdelning, liksom mot dess representant Kärnborg.  

 

Hur kvinnor och män beskrivs har tagits upp ovan. Svensson uppvärderar sina egna kvinnliga 

medarbetare medan han nedvärderar Kärnborg och Eriksson. Att försvara sina egna medarbetare 

mot angrepp från andra tidningars skribenter är en rimlig reaktion av en chef. Någon traditionell 

genushierarki uttrycks inte i Svenssons text. 

 

Sammantaget verkar Svenssons verklighetsbild utifrån denna artikel vare sig inbegripa en 

traditionell genus eller kritikerhierarki. Han menar att hans egen kulturredaktion består av 

kvalificerade och oförutsägbara medarbetare och ifrågasätter andra redaktioners medarbetare. 

Han uppskattar originella och kontroversiella litteraturrecensioner. Han uppskattar också bråk i 

kulturdebatter med motiveringen att det sker för sällan. Det är här man kan ana en transcendent 

strategi med syfte att bryta mot samförståndsandan om hur en korrekt litteraturrecension ska 

skrivas. Det är därför också en implicit kritik mot kritikerhierarkins traditioner. Svensson vänder 

sig mot likformighet och samförstånd inom litteraturkritikens område. Han bjuder in till 

identifikation med en publik som sympatiserar med hans ståndpunkter och hans stil. 

 

4. Diskussion 

 

Mitt syfte med denna uppsats var att analysera dramatiseringen i fyra tidningsartiklar av fyra 

olika personer och vad det säger om olika konkurrerande verklighetsbilder i dagens 

samhällsdebatt. Med hjälp av analysen har jag kunnat kartlägga hur dessa verklighetsbilder 

implicit förespråkar ett visst sätt att se på världen.  I de artiklar jag analyserat står två sidor med 

två olika verklighetsbilder mot varandra: en som nedvärderar hierarkierna och därmed de olika 

sorters identifikationer som karakteriserar en bra kritiker/en bra kritikertext, och en som 

uppvärderar hierarkierna och de identifikationer som hör till den traditionella kritikergenren. I en 

kort utvärdering av metoden menar jag att det var meningsfullt att titta på hierarkier och 



 29 

identifikation i texterna. Transcendensperspektivet bidrog inte med lika mycket, men var ändå ett 

bra komplement. Metoden kan bidra med att visa hur olika grupper av människor gör skillnad 

mellan sig själva och andra genom uppdelning och identifikation. Metoden har fungerat bra för 

texter av det här slaget. 

 

I de artiklar jag granskat ovan ser vi att kritikerscenen är under angrepp. En okonventionell 

kontroversiell skribent skriver en litteraturrecension som upprör och får svar på tal av två 

skribenter som försvarar kritikerhierarkin. Kärnborg och Eriksson är måna om att avgränsa 

aktiviteten att bedriva kritik från det skrivande som Skugge ägnar sig åt, och om att bevara 

litteraturkritiken som genre. Svensson ser också ett värde i litteraturkritiken, men han ser inga fel 

hos Skugges recension. Tvärtom framhåller han hennes egensinnighet och kvalifikationer. 

Genom sitt sätt att skriva i recensionen som provocerade övriga artiklar så visar Skugge ett 

avståndstagande gentemot den traditionella kritikerhierarkin, det traditionella sättet att skriva en 

recension på. Det är där transcendensen kommer in hos Skugge. Samma sorts transcendens finns 

hos Svensson när han uppvärderar detta bråk i svensk kulturdebatt; bråket ifrågasätter 

hierarkierna och för kultursidorna längre bort från att vara ett "missionshus". Hos både Eriksson 

och Kärnborg tycks däremot transcendensen ligga i att bevara den traditionella litteraturkritiken 

som genre, och att hålla hårda personangrepp borta från litteraturkritiken. En traditionell 

genushierarki framträder tydligast hos Kärnborg, medan den inte märks i högre grad hos någon 

av de andra.  

 

Att ställa kritik mot en personlig läsarreaktion på en bok, som Elam gör i inledningen till denna 

uppsats, för oss in på Skugges personliga eller subjektiva stil. Är det subjektiva uttrycket av 

mindre litteraturkritiskt värde? Som jag nämnt ovan så räknas inte Skugges sätt att skriva till ett 

finkulturellt sätt att skriva, på grund av det subjektiva uttrycket. Den recension som Skugge 

skriver ligger helt klart utanför de gängse recensionsnormerna.58 Skribenten Andres Lokko blev i 

samband med fejden intervjuad angående svårigheten att utnyttja humor och satir i andra 

sammanhang än de vedertagna: ”Om du väljer att vara rolig, som i det här fallet på en mycket 

känd och framgångsrik författares bekostnad, så måste du göra det under rubriken Humor. Den 

                                            
58 Forslid & Ohlsson, 2009, s.198 
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svenska satiren måste ha en innehållsdeklaration, om du gör detta i ett annat forum blir folk helt 

förvirrade”.59 Det sätt som Skugge angriper Ranelid personligen på kan mycket väl hävdas vara 

ovidkommande i en recension. Samtidigt är det i linje med hennes utåtagerande skribentroll. Och 

kanske även med hennes vilja att förlöjliga Ranelids fåfänga. I min tolkning är det person

angreppet i kombination med Skugges okonventionella stil, samt hennes nöjesjournalistiska 

bakgrund som gör att Kärnborg och Eriksson reagerar med överdrifter som ”underhållningsvåld” 

i sin kritik av Skugges recension. De sporras av Skugges överdrifter och affektiva stil. Skugges 
transcendens i stilen är humorn. Andra skribenter ser inte detta, eller ser det, men accepterar det 

inte, eftersom de har en annan verklighetsbild. Skugges avsikt, enligt det hon själv säger, med att 

hålla fast vid sitt sätt att skriva oavsett om hon skriver en krönika eller en litteraturrecension är att 

hon vill få fler människor att läsa sådana recensioner. Både hennes stil och hennes inkluderande 

användning av ordet ”vi” i recensionen skiljer sig från Kärnborg och Eriksson, vars ”vi” är 

kritiker eller läsare som inte är ”vanliga”.  

 

Kärnborg och Eriksson vänder sig till och identifierar sig med en annan publik, de skapar en 

representation av en publik som inte uppskattar Skugges sätt att skriva på. Skugge skriver för och 

identifierar sig med en bredare publik med en talspråklig och hetsig stil på kultursidorna och 

utmanar därför kritikerscenens manus  som tycks vara att man skriver för en smalare och mer 

”lärd” publik. På grund av detta nedvärderas hon som ”inte så lärd” och ”inkompetent” av 

Kärnborg och Eriksson, som tillhör tidningar med i mina ögon högre kulturellt kapital än 

Expressen. Så argumenterar de för att diskvalificera en text och dess skapare. Forslid & Ohlsson 

menar dessutom att det intressanta är ju att det inte finns några formella kompetenskrav som 

berättigar en person att skriva litteraturkritik, även om givetvis många kritiker är välutbildade på 

området. Detta är bara de etablerade kritikernas försök att stänga ute ovälkomna nykomlingar.60 

Med mina ord: fejden är en strid om gränserna kring och hierarkins ordning i litteraturkritiken. 
Svensson försvarar Skugge, sin redaktion och sättet att skriva på och angriper istället Kärnborg 

och Eriksson för att vara för traditionella.  Svenssons val att låta just Skugge recensera Ranelids 

bok grundar sig på antagandet att genom att ställa två kampinriktade och högprofilerade 

skribenter mot varandra kan man vänta sig uppmärksamhet. Detta måste ses som en kultur
                                            
59 Markus Wilhelmson: ”Ranelidfejden”, Expressen, 18/10 2003. 
60 Forslid & Ohlsson, 2009 s.193 
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redaktörs uppgift: att skapa intresse för tidningens texter.61 Svensson har alltså en bredare syn på 

hur litteraturkritik kan se ut än Kärnborg och Eriksson. 

 

Torde det inte vara så att det subjektiva sättet att skriva gör att fler kan identifiera sig med en 

text? Att föra subjektiva resonemang om sina känslor inför en företeelse torde ge bredare 

genomslag och göra att fler personer kan identifiera sig med resonemanget, än ett resonemang 

som syftar till objektivitet inför samma företeelse. I så fall är det bra att skriva subjektivt, 

eftersom fler personer då har intresse av att läsa en text. För Kärnborg och Eriksson kanske det 

dock finns en poäng med att bara en avgränsad skara vill läsa kultursidorna? Och därför passar 

inte det subjektiva uttrycket för kultursidorna? Kärnborg och Eriksson framhåller vikten av 

kunskap när man bedriver litteraturkritik; det är en specialiserad aktivitet som inte vem som helst 

kan ägna sig åt. På så sätt upprätthålls kritikerhierarkins sociala klasser. Att vara kritiker ses som 

något eftersträvansvärt och statusfyllt av vissa skribenter, och när någon på deras eget territorium 

kultursidorna bryter mot klassens sätt att uttrycka sig, så fördöms denna person. Handlingen 

bryter mot hierarkins ordning, mot dess sätt att definiera innanförskap, varför personen 

förknippas med utanförskap. Speciellt Eriksson menar att Skugge kan hållas så länge hon skriver 

krönikor, men när hon  och indirekt Per Svensson  överträder gränsen genom att skriva på 

kritikernas territorium, då går det för långt. Plötsligt delar man utrymme med någon som genom 

sin stil ifrågasätter hierarkin, vilket startar utstötningsmekanismer och skapar en syndabock, ett 

begrepp som Burke också analyserat.62 Eftersom hierarkiernas sönderfall är en möjlighet som är 

lika trovärdig som dess tillblivelse och högsta och lägsta position kan byta plats, krävs en 

maktutövning, ett försvar, för att hålla hierarkins ordning intakt. Skugge och Svensson verkar 

vilja ändra kritikerhierarkins ordning, eller i alla fall öka spelutrymmet och friheten från manus 

på kritikerscenen. Detta sätter hierarkiernas förändringsbenägenhet respektive rigiditet i centrum.  

Hur bygger man innanförskap och utanförskap inom i detta fall området litteraturkritik? Enligt 

min analys görs det med identifikationer av ett korrekt beteende (”en seriös analys där ett möte 

mellan text och läsare förverkligats”), identifikation med en specialiserad aktivitet och människor 

som utövar den på rätt sätt (”vi i kritikerbranschen”), samt identifikation mot andra aktiviteter 

(”på kort tid har recensionsverksamheten bytt fot  från kritik till underhållningsvåld”) och 
                                            
61 Forslid & Ohlsson, 2009, s.194 
62 Burke, 1969, s.141f 
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människor som bryter mot det korrekta beteendet (”När Linda Skugge recenserar en ny roman 

ges varken utrymme för fördjupning [...] eller ett möte med texten [...] Då blir kultursidan forum 

för en grotesk hatkampanj, för vettlösa personangrepp"). 

 

I min mening så går detta byggande av utanförskap eller innanförskap i förhållande till en gräns 

att applicera på alla mänskliga grupper. Det är en vanlig mekanism, och en bra metafor för vad 

som sker är teaterföreställningen med sin scen. Manlighetens scen med satta roller och sanktioner 

mot rollbrytare, kritikernas scen med satta roller och sanktioner mot rollbrytare, kvinnlighetens 

scen med satta roller och sanktioner mot rollbrytare, alla innehåller hierarkier, alla innehåller 

identifikationer för uteslutning och inneslutning. Samtidigt finns alltid möjligheten till 

hierarkiernas sönderfall, till transcendens, eftersom aktörerna som ger liv åt rollerna har en viss 

handlingsfrihet. Det påminner om det som Roddy Nilsson skriver i sin sammanfattning av Michel 

Foucaults tänkande om att göra motstånd; det är möjligt att göra motstånd mot maktens 

normaliserande praktiker och därmed kan man göra tillvaron mer uthärdlig.63  

 

I en senare artikel i Ranelidfejden satte Per Svensson fingret på hur kritikerhierarkins ordning ser 

ut. Han menar till att börja med att Linda Skugge knyter an till en tradition: ”Författaren som 

kritiker. Kritiken som litterär text i egen rätt. Det är en tradition som i dag är hotad” av en 

medielogik, menar Svensson.64 Kan man se Skugges recension som en litterär text? Grunden i 

den skönlitterära verksamheten är att förstora känslor och händelser. Att skapa dramatik.65 Det är 

just det som Skugge gör i sin recension; genom sina överdrifter och sin förtätade stil. Rent 

journalistiskt är detta skrivsätt dock mer problematiskt. Det journalistiska idealet strävar efter 

objektivitet.66 Det är konflikten mellan dessa olika stilar och dess förespråkare som är 

Ranelidfejdens kärna. Svensson fortsätter med att beskriva medielogiken, som medför att 

kultursidorna 

 

         tas över av specialister, av journalister med ett [...] växande behov av att markera distans till 

andra journalister, kolumnister, ledarskribenter, nöjeskrönikörer. Strategin följer här två 
                                            
63 Roddy Nilsson, Foucault – en introdukion, Égalité, Malmö 2008, s.173  
64 Per Svensson, ”I bräcklig farkost”, Expressen 19/10 2003  
65 Forslid & Ohlsson, 2009, s.202 
66 Forslid & Ohlsson, 2009, s.202 
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spår. 1. Sakralisering av den egna verksamheten (litteraturkritik får bara bedrivas av 

prästvigda som håller sig till liturgin). 2. Odlandet av en långtgående konsensuskultur och 

samförståndsanda [...] Linda Skugge bryter med sin Ranelidrecension mot såväl 

sakraliseringsbudet som Saltsjöbadsandan. Det är detta, tror jag, som är kärnan i 

Ranelidstriden.67 

 

5. Avslutning 

 

Ranelidfejden kan alltså ses som ett exempel på det grundläggande mänskliga fenomenet att vilja 

identifiera sig med vissa människor i en social klass, att samlas kring en specialiserad aktivitet, 

att skapa en hierarki, samt att identifiera sig gentemot och stöta ut människor som överskrider 

gränserna för korrekt beteende hos klassen. Det är som en sådan analys som denna uppsats vill 

bidra. Den visar på de dramatistiska och genusteoretiska begreppens fördelar som verktyg för att 

analysera makthierarkier i mänskliga grupper och hur dessa reproduceras i språket. Analysen 

dekonstruerar eller reducerar språkets formuleringar till en beskrivning av attityder inför den 

egna gruppen och andra grupper; en verklighetsbild baserad på dessa begrepp.  

 

Burke har presenterat en liknande reduktionistisk metod för att granska hur litterära verk 

klassificeras, en metod som automatiskt bryter ned barriärerna som rests kring litteratur som ett 

specialiserat ämne. Han menar att litterära verk är strategier för att hantera situationer. Metoden, 

som Burke kallar för sociologisk kritik syftar till att samla och kategorisera dessa situationer. 

Både en predikan och ett smutsigt skämt kan beskriva samma situation, till exempel, vilket 

upprör den ”goda smaken”. Texter kan räknas till litteratur som konst, och de kan räknas till 

ordproduktion som produkter. Man kan alltså lägga fram en klassificeringsmetod som refererar 

till attityder. Denna metod har fördelen att den skulle ge insikt i organiseringen av litterära verk, 

och den bryter automatiskt ned barriärerna som rests kring litteratur som ett specialiserat ämne. 

Det är en metod för att klassificera litteratur. Denna klassificering skulle bryta ner nuvarande 

kategorier och uppröra ”den goda smaken”. Dessa kategorier skulle ligga på tvärs mot den 

moderna specialiseringens kategorier. De skulle betrakta konstverk som strategier för att välja 

                                            
67 Svensson, ”Fåfängans marknad”, Expressen 19/10 2003. 
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fiender och allierade, för renande, för oheliggörande, för tillrättavisning.68  

 

Byt ut ordet ”konstverk” mot ”texter”. Är det en sådan metod som den här uppsatsen har 

tangerat? Att reducera texter om litteraturkritik och litteratur till texter som ger uttryck för 

attityder om hierarkier och för innanförskap och utanförskap. I detta fall har det handlat om 

kritikerhierarkin. Skugge skriver subjektivt och har reducerat sin stil till det talspråkliga, men 

beskriver samma situationer som en traditionell kritiker gör med mer komplicerade resonemang.  

  

Låt oss sluta där vi började: i programmet Kulturfredag i Sveriges Radio 3 oktober 2003: 

kritikern John Swedenmark deltog också i debatten: "det behövs gott om tid för att ta sig förbi 

sina primitiva reaktioner. Det fantastiska med en bra kritisk text, det är ju att de där reaktionerna 

finns ju kvar men de finns som subtila grejjer. Och vreden blir nästan tydligare och exaktare om 

man jobbar igenom sin egen ilska och skriver, gör stilistik av det hela istället. Man slåss inte med 

påkar utan med väldigt subtila formuleringar.".69  

 

Det tycks som att litteraturkritik handlar om att på ett komplicerat sätt ”göra stilistik” av vrede.  

Blir det mindre vrede när den görs till stilistik? Mitt svar är att det är samma vrede, samma 

känslor, samma attityder, men de har maskerats i en språkdräkt som av många ses som mer 

statusfylld än andra språkdräkter. En språkdräkt för en smalare, mer bildad publik, snarare än för 

en bredare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 Kenneth Burke ”Literature as equipment for living” ur The Philosophy of Literary Form, University of California 
Press, 1973 (s.293304). 
69 Kulturfredag, 3/10 2003 
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