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Inledning 

 

Jag heter Klara Krantz, är 25 år och har levt i en misshandelsrelation.  

 Oavsett om du som läser detta tror på ovanstående mening, och oavsett dess faktiska 

sanningshalt, vill jag hävda att den gör något med dig, väcker någon reaktion. Kanske tänker du 

ånej vad hemskt, stackars henne. Kanske tycker du det är lite osmakligt, varför berättar jag en sån 

privat sak i en uppsats? Eller så tänker du att jag ljuger, för du har minsann träffat mig och min ex-

pojkvän och vi verkade ha det jättefint ihop. 

 Och om jag inte avslöjade att sista påståendet i den inledande meningen var lögn, skulle det då 

inte påverka din läsning av resten av uppsatsen? 

 Åren kring och efter millennieskiftet har det skett en boom av litteratur där författaren på 

liknande sätt som jag gjorde nu skriver in biografisk information om sig själva eller om andra 

offentliga personer i sina verk. Böckerna kan benämnas som autofiktioner, självbiografiska romaner 

eller dokumentärromaner, de kan vara burleska bygdeskildringar som Mikael Niemis Populärmusik 

från Vittula, storsäljande dokumentärromaner som Liza Marklunds Gömda eller språkmaterialistisk 

poesi som Johans Jönssons Efter arbetsschema. 

 Trots att verken alltså skiljer sig mycket åt anser den danska litteraturvetaren Jon Helt Haarder 

att de bör karaktäriseras som en litterär strömning.
1
 Han benämner den som performativ biografism 

och menar att det som förenar verken är de är sysselsatta med att utforska vad införandet av 

biografisk information gör med en skönlitterär text. Haarder menar att det som förut varit en 

hemlighet bakom verket, det som författaren ”tar från verkliga livet”, de biografiska referenserna, i 

de performativt biografiska verken istället används som ett material eller en effekt på verkets yta. 

De gör något med läsaren och därför ska förstås som ett estetiskt verkningsmedel i texten. 

 Boven i mitt drama kallas kärlek av Unni Drougge är enligt baksidetexten en självbiografisk 

roman och beskrevs i recensionerna med ord som ”naken”, ”självutlämnande” och ”privat”
2
. Redan 

innan utgivningen spekulerades det i en krönika med rubriken ”Boken är kvinnans ljuva hämnd” om 

huruvida den var en del i en ny ”kvinnohämnargenre”.
3
 

 Min tes är att boken ingår i en performativt biografisk strömning. Detta medför enligt Haarder att 

den kan förstås som en performance.
4
 Performance är en konstform som utmärks av att konstnären 

                                                 
1 Hela följande stycke: Jon Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion. Performativ biografism som 

litteraturvetenskaplig strömning kring millenieskiftet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4, s. 78 ff.  

2 Helena Lindblad, ”Boken är kvinnans ljuva hämnd”, Dagens Nyheter, 2007-08-30; Unni Drougge, Boven i mitt 

drama kallas kärlek, Stockholm 2007. Boken kommer härefter i brödtexten förkortas som Boven. 

3 Lindblad, ”Boken är kvinnans ljuva hämnd”, Dagens Nyheter, 2007-08-30. 

4 Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion.”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4, s. 85 ff. 
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själv uppför verket. Konstnärens kropp blir därför en del av verket, då den sätter igång ett feedback-

kretslopp, en process av ömsesidig påverkan mellan konstnär och publik som är lika viktig som den 

kroppsliga insatsen.
5 

De performativt biografiska verken kan enligt Haarder upprätta en samling 

spelregler som på samma sätt som performanceartistens kropp sätter igång ett sådant feedback-

kretslopp.
6
  

 Syftet med den här uppsatsen är att analysera Boven och publiciteten kring den utifrån Haarders 

teoribygge om performativ biografism. Min huvudfrågeställning är: Hur kan boken och publiciteten 

kring den förstås som en performance? Denna fråga kommer brytas ner till tre underfrågor som har 

strukturerat analysen: 

 Hur skapas de spelregler som motsvarar performanceartistens kropp? 

 Vilka spelregler etableras och hur tolkas de i mottagandet av Boven? 

 Hur skapar hämndmotivet energi till feedback-kretsloppet?  

 

Metod och avgränsning 

 

Min metod har varit att analysera Boven samt den publicitet som boken gav upphov till utifrån 

Haarders teoribygge. Debatten har på grund av uppsatsens omfång avgränsats till veckotidsskrifter 

och dagstidningar, och är alltså i själva verket mer omfattande än det analyserade materialet. Dock 

refereras ofta eventuella utspel i andra medier av dagstidningarna – så är det till exempel med det 

”storbråk” som uppstår mellan Unni Drougge och Jan Guillou. Det startar i tv-programmet Karin 

21:30, men eftersom utspelen refereras av de artiklar som sedan skriver om konflikten, anser jag det 

inte vara ett problem att själva tv-programmet inte är en del av materialet.  

 Insamlandet av artiklar har skett via sökningar ur databaser för artiklar i svensk press. Presstext 

och Mediearkivet är de databaser som använts, som tillsammans täcker in de flesta svenska 

dagstidningar och veckotidskrifter. Sökningen skedde 2011-03-01 och som sökord angavs ”Boven i 

mitt drama kallas kärlek”.   

 Den analyserade perioden sträcker sig från 2007-07-15, då boken första gången omnämns, till 

2008-10-30. Det är dock inte sista gången boken nämns, under 2009 får boken till exempel förnyad 

uppmärksamhet när Drougge lägger ut den för gratis nedladdning på The Pirate Bay. Hela den 

debatten har jag dock ansett varit mindre viktig för min undersökning, och av platsbrist har den 

därför uteslutits. 

 

                                                 
5 Ibid. 

6 Ibid. 
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Antalet artiklar där boken omnämns är under den analyserade perioden 55 stycken. Publiciteten 

innan boken släpps samt i samband med släppet står för knappt hälften, 23 st. Den så kallade 

”Guillou-fejden” ger upphov till 13 artiklar, och det som kan karaktäriseras som bokens efterspel 19 

stycken. 

 Mitt syfte med materialinsamlingen har inte varit att göra en total genomgång av publiciteten 

kring boken, utan att få fram ett material som är stort nog för att kunna se vad som är karaktäristiskt 

för hur boken och Unni Drougge omskrivs i media. För det syftet har det insamlade materialet varit 

tillräckligt.  

 

Myggor och tigrar av Maja Lundgren utgavs under sommaren 2007, och väckte stor debatt för sitt 

biografiska refererande till personer i kultur- och medieoffentligheten.
7
 Utrymmet att analysera den 

debatten finns inte här, men det kan konstateras att den stormiga debatt som Myggor och tigrar 

utlöste också handlade om en moralisk problematik kring att föra in biografisk information i 

skönlitterär text.
8
 

 I många av de artiklar som diskuterar Boven nämns också Myggor och tigrar. Tanken att de två 

böckerna gav upphov till ett gemensamt feedback-kretslopp ligger därför nära till hands. En analys 

av både böckerna som en performance är dock en för stor undersökning för den här uppsatsen. 

 Viktigt att påpeka är dock att den ymniga debatt som Lundgrens bok gav upphov till kan anses 

vara en förutsättning för feedback-kretsloppet kring Boven, då särskilt det hämndmotiv som är 

frekvent förekommande i förståelsen av Boven var en fråga som utmärkte även den debatten. 

 

Uppsatsens upplägg 

 

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt och en teoridel där nyckelbegreppen för att förstå  

performativt biografiska verk förklaras. Teorin fördjupas sedan under analysens gång genom att 

belysas med empiriskt material.  

 Uppsatsens tre underfrågor har strukturerat analysen, som består av tre delar. Den första 

fokuserar på hur de spelregler skapas som motsvarar performanceartistens kropp. Analysen sker 

både av texten och av författarens mediala utspel. Analysens andra del studerar vilka spelregler som 

skapas och hur de tolkas i mottagandet av Boven. Slutligen analyseras på vilka sätt hämndmotivet 

blir det som fortsätter ge energi till det feedback-kretslopp som uppstår.  

                                                 
7 Maja Lundgren, Myggor och tigrar, Stockholm, 2007. 

8 Christian Lenemark, Sanna lögner – Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering, Hedemora, 2009, 

s. 171 f. 
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 I slutdiskussionen summeras resultatet av undersökningen och återknyts till den övergripande 

frågeställningen kring hur boken och debatten kan förstås som en performance. 

 

 

 

Forskningsöversikt 

 

Unni Drougge debuterade 1994 med romanen Jag, jag, jag och har sedan dess gett ut ytterligare tio 

böcker. Mest uppmärksamhet väckte romanen Andra sidan Alex som kom 1996 och blev hennes 

stora genombrott.
9
 Christine Sarrimo anser i artikeln ”Samtida bekännelsetvång” att romanen är ett 

exempel på hur 70-talets bekännelseroman kommit tillbaka under 90-talet.
10

 Nu har den dock 

kommersialiserats, syftet är inte längre är att politisera det privata utan att använda den privata 

bekännelsen som ett försäljningsknep menar Sarrimo. Hon ser mediernas ökade intresse för 

författaren som en anledning till detta, och menar att det i Drougges fall medförde att hennes 

historia hade skrivits i medierna redan innan Andra sidan Alex kom. 

 

Unni Drougge är en outforskad författare inom litteraturvetenskapen. Andra sidan Alex har även 

varit föremål för några vetenskapliga uppsatser. Marlene Claesson studerar i sin C-uppsats Hon tar 

vad hon vill ha sexuella maktrelationer i boken och menar att huvudpersonen Sophie intar en 

oppositionell roll gentemot den heterosexuella matrisen som diskurs.
11

 Andra sidan Alex har även 

studerats av Malin E Lundhag i magisteruppsatsen i biblioteks- och informationsvetenskap Svensk 

chick-lit 1996-2006, där den anses vara ett exempel på hur genren problematiserar normalitet.
12

 

Mottagandet av Andra sidan Alex med fokus på texten som en roman med bekännelsekaraktär har 

även studerats av Ann-Lousie Jonsson i en magisteruppsats vid Borås Högskola.
13

 

 Dessa uppsatser har bildat en bakgrund för hur tidigare verk av Drougge har bidragit till 

förståelsen av den författarposition Drougge hade då Boven släpptes. 

 

                                                 
9 http://www.ne.se/lang/unni-drougge, hämtad 2011-05-21. 12.32; Unni Drougge, Andra sidan Alex, Stockholm, 1996. 

10 Christine Sarrimo, ”Samtida bekännelsetvång”, i Litteraturens ställning, Stockholm, 1997, s. 29ff. 

11 Marlene Claesson, Hon tar vad hon vill ha – En studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner, C-

uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen med genusinriktning, Södertörns högskola 2005.  

12 Malin E Lundhag, Svensk chick-lit 1996-2006 – en undersökande genrediskussion av svensk chick-lit, 

magisteruppsats publicerad vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå Universitet, 2007. 

13 Ann-Louise Jonsson, ”Får man skriva så här?” –  En feministisk undersökning av mottagandet i recensioner i 

svensk dagspress av fyra romaner med bekännelsekaraktär, magisteruppsats i bibliotek- och informationsvetenskap, 

Högskolan i Borås.  

http://www.ne.se/lang/unni-drougge
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Teoridelen baseras på Haarders egna artiklar. För att fördjupa performativitetsresonemanget har en 

artikel av Wolfgang Behschnitt använts där begreppets användbarhet inom litteraturvetenskaplig 

forskning diskuteras.
14 

Begreppet traumatisk realism är hämtat från Hal Forsters The Return of the 

Real.
15

 I diskussionen om författarens roll i media har mediesociologen Joshua Meyrowitz' teorier 

om hur bildmedier har förändrat den traditionella uppdelningen mellan privat och offentligt varit 

användbara.
16  

 I Sanna lögner – Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering studerar Christian 

Lenemark samspelet mellan författaren, medierna och litteraturen  med mottagandet av Rydbergs 

Den högsta kasten och Djävulsformeln samt Larssons Natta de mina som empiriskt material. 

Lenemark presenterar Haarders teorier i en forskningsöversikt över hur självbiografiska verk ska 

förstås, och använder sig av vissa av hans begrepp i sin undersökning.
17

 

 Den undersökning Lenemark gör av publiciteten kring Carina Rydbergs Den högsta kasten har 

varit av vikt för den här uppsatsen då den har många gemensamma drag med både Drougges bok 

och mottagandet av den, och har därför kunnat användas som jämförelsematerial.  

 

Teori – Peformativ biografism 

 

Diskussionen kring hur texter med självbiografiska inslag ska förstås är inte ny. Sedan Philippe 

Lejeune i Le Pacte Autobiographique på 70-talet presenterade sin strukturalistiska teori om 

läsarpakter, har forskningen i stor utsträckning handlat om hur graden av sann information avgör 

vilken genre en text tillhör.
18

 Mycket förenklat går resonemanget ut på att om en text ingår en 

sanningspakt med läsaren är den en självbiografi, om den ingår ett fiktionskontrakt är den en 

roman.
19

 Resonemanget har sedan utvecklats av bland andra Poul Berendt, som menar att senare 

tids självbiografiska romaner gör både och, och ingår ett dubbelkontrakt. Dock, menar Berendt, så 

ingås inte båda pakterna samtidigt.
20

 

 Under början av 2000-talet har dock en annan rörelse skett i inom självbiografiforskningen, som 

vill komma bort från referentialitetsaspekten och istället fokusera på hur identitet produceras i text 

                                                 
14 Wolfgang Behschnitt, ”Text, teater, handling – Om performativitet som litteraturvetenskapligt 

forskningsperspektiv”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4, s. 36-49. 

15 Hal Forster, The Return of the Real: The Avantgarde at the Turn of the Century, Cambridge, 1996.  

16 Joshua Meyrowitz, No sense of place. The Impact of Electronic Media om Social Behaviour, New York: Oxford 

university Press 1985.  

17 Lenemark, 2009. För teorigenomgången se s. 85-105, för presentationen av Haarder s. 100-105. 

18 Philippe Lejeune, Le Pacte Autobiographique, Paris, 1975. 

19 Lenemark, 2009, s. 91 ff. 

20 Ibid s 96 f. För utförligare diskussion kring förståelsen av verk med självbiografiska inslag, se t.ex. Lenemark, s. 85-

105 eller Anette Årheim När realismen blir orealistisk – Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares 

tolkningsstarategier, Växjö, 2007, s. 17-52. 
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och i samspel med medierna.
21

 Haarders begrepp performativ biografism samt teoribygget kring 

detta är en del av den strömningen.  

 Haarder betonar att verken är en del av ett större samtidsfenomen, en biografisk tidsålder där 

biografiska kommunikationsakter äger rum i många olika kontexter, både i vardagslivet, med 

bloggar, sms och statusrader på facebook, men också i konstnärliga, sociologiska, politiska eller 

marknadsmässiga sammanhang.
22

 

 

Biografiska språkhandlingar 

 

Bärande för den performativa biografismen är det Haarder kallar biografiska språkhandlingar. 

Teorin kring begreppet är hämtat från J.L. Austins talaktsteori.
23

 Austin menade i How to do things 

with words att språkliga yttranden inte bara uttrycker en utsaga om ett sakförhållande, utan att 

yttrandet i många fall också gör sakförhållandet.
24

 Sådana yttranden kallar Austin performativa, och 

ett klassiskt exempel är prästens ord vid altaret: ”Härmed förklarar jag er man och hustru”. 

 Austin skiljer inledningsvis på konstativa och och performativa yttranden.
25

 Där de förstnämnda 

kan vara antingen sanna eller falska kan de sistnämnda antingen lyckas eller misslyckas. Huruvida 

det performativa yttrandet lyckas eller inte avgörs situativt och institutionellt, vilket är tydligt i 

exemplet med prästen. För att något ska hända av yttrandet ”härmed förklarar jag er man och 

hustru” krävs att den som säger det är i rätt situation – på ett bröllop – samt att personen har den 

institutionella befogenheten för att ge handlingen dess verkan – det vill säga är prästvigd. 

 Austin vidareutvecklade senare sin teori genom att hävda att alla yttranden har en 

handlingsaspekt.
26

 Även när de inte gör något konkret som till exempel lovar, döper eller dömer, så 

kan de påverka aktörernas emotioner, konstituera eller ifrågasätta deras relation. 

 Haarder överför Austins resonemang på yttranden som innehåller biografisk information och 

definierar det som att: ”En biografisk sproghandling består i at ytre et sagsforhold om en faktisk 

eksisterende person”
27

. Liksom Austin skiljer han därefter på biografiska konstativer, vilket är 

språkhandlingar som hävdar existensen av något som kan kontrolleras i verkligheten, och 

biografiska performativer, där hävdelsen av den biografiska referensen är det som står i fokus, inte 

                                                 
21 Lenemark, 2009, s. 99 f. 

22 Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion”, 2007:4, s.80.   

23 Haarder, ”Lugtede der hjemme hos Villy Sørensen? Om biografiske sproghandlinger og retten till det private”, i 

Selvskreven. Om litterær selvframstilling, Stefan Kjerkegaard, Henrik Skov Nielsen och Kristin Ørjasæter (red.), 

Århus, 2006, s. 115 ff.   

24 Behschnitt, ”Tal, teater, handling”, s. 37.   

25 Ibid. 

26 Ibid. 

27 Haarder, ”Lugtede der hjemme hos Villy Sørensen?”, s. 117.   
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själva referensen. När vi till exempel i en statusrad på facebook skriver ”jag är så glad idag!” är det 

inte bara ett konstativt påstående som kan kontrolleras mot verkligheten, utan samtidigt gör 

yttrandet något med den som säger det, och bidrar till personens skapande av identitet.  

 Det är denna utforskning av identitet som de performativt biografiska verken är upptagna med 

genom sitt refererande till biografiska referenser. Det intressanta är alltså inte det konstativa i 

referenserna, huruvida de pekar ut något faktiskt existerande, utan deras performativa aspekt – vad 

de gör med läsaren genom att uppträda i texten.
28

  

 Performativitetstanken hänvisar också tillbaka till Judith Butlers konstruktivistiska syn på 

könskategorierna som som ett ständigt görande.
29

 Haarder menar att tankesättet går igen på många 

områden i våra liv, att vi gör oss inte bara till riktiga män eller kvinnor utan även i till exempel 

yrkesroller – den perfekta chefen – eller i familjelivet – den perfekta modern.
30

  Detta att vi hela 

tiden försöker att göra oss själva till de perfekta exemplaren av en viss kategori leder till stor 

självcentrering, och Haarder menar att man därför kan tala om en strukturell självupptagenhet, där 

vi hela tiden iakttar om vi själva uppför oss gott nog. 

 Men utgångspunkten att vi performativt gör oss själva rymmer också emancipatorisk kraft – den 

riktighet vi strävar efter att göra är en produkt av våra föreställningar om identitet, det är en kod, ett 

alfabet som skriver oss, inte något naturligt eller socialt bestämt.
31

  

 Dubbelheten hos språkhandlingarna, att de inte bara talar sant eller falskt, utan de gör också 

något med läsaren, är en viktig utgångspunkt för Haarder, som menar att tidigare forskning 

fokuserat allt för mycket på språkhandlingarna som konstativa.
32

 Att den performativa aspekten hos 

språkhandlingarna betonas betyder dock inte att frågan om sant och falskt försvinner helt. För att 

effekten av de biografiska refererandet ska uppnås hos läsaren, för att de ska kunna göra något, 

måste de uppfattas som sanna eller åtminstone antagligen sanna. De biografiska referenserna är 

alltså inte likställda med vilka referenser som helst. Att namnge en karaktär i en text som en  

biografisk person gör något annat än ett påhittat namn, det skapar en empirisk-kroppslig förankring 

som inte skulle inträtt om namnet fingerats. 

 

Performance 

                                                 
28 Ibid, s. 117 f.  

29 För en introduktion av hur Butler knyter an till Austins performativitetsbegrepp samt Foucaults maktbegrepp, se 

Vikki Bell, ”Performativitetens löfte – Teori och/som politisk etik”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4, s. 27-

32. 

30 Hela följande stycke: Haarder, ”Det skal mere til. Tekstanalyse, Sprog- och litteraturteori, performativ biografisme”, 

Nye vinkler på et gammel fag. Ti år med dansk i Kolding, Kolding 2009. Hämtat på 

www1.sdu.dk/hum/jhh/HaarderDerSkalMereTilFestskrift.pdf, 2011-04-23, s. 9. 

31 Ibid, s. 11. 

32 Hela följande stycke: Haarder, ”Lugtede der hjemme hos Villy Sørensen?”, s. 116. 
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Haarder menar som redan nämnts alltså att de performativt biografiska verken kan liknas vid 

performancen som konstform.
33

 Utmärkande för en performance är att konstnären själv framför 

verket, men konstnären ska inte förstås som en traditionell skådespelare utan snarare som en 

kroppslig insats, då det som eftersträvas är en gränsupplösning mellan åskådare och publik. Detta 

åstadkoms genom ett spel mellan iscensättande och tillfällighet, där målet är att skapa en kroppslig 

närvarokänsla.  

 Den som uppträder har alltså förberett en del, men performancen består inte bara av det utan lika 

viktigt är den autopoetiska process som sätts igång när de närvarande reagerar på det som sker. 

Performancen bär därför inte själv på hela betydelsen, utan den skapas genom ett feedback-

kretslopp mellan uppträdande och åskådare.
34

  

Det som är performanceartistens insats – kroppen – menar Haarder hos den performativa 

biografismen motsvaras av biografiska språkhandlingar.
35

 Förutsättningarna för det feedback-

kretslopp som konstnären eftersträvar är dock väldigt olika mellan en performance och ett 

performativt biografiskt verk. Den samtidiga närvarokänslan mellan konstnär och åskådare som 

performancen strävar efter kan inte uppstå med litteratur – även om språkhandlingarna kan 

framkalla en kroppslig närvarokänsla hos läsaren, en illusion av att konstnärens kropp finns med i 

verket, så gör den ju inte det, utan det läsaren har att tillgå är ett namn som är autentiskt med 

författarens och en beskrivning av något som redan har skett.  

 Att de performativt biografiska verken ändå ska förstås med perfomancen som paradigm beror 

enligt Haarder på att de biografiska språkhandlingarna på samma sätt som performanceartistens 

kropp upprättar en samling spelregler som sätter igång ett feedback-kretslopp.
36

 Skillnaden är att 

processen är temporalt förskjuten och medierad. Feedback-kretsloppet hos performativt biografiska 

verk utspelar sig alltså i ett efteråt – när boken redan är skriven – och platsen där det utspelar sig är i 

medierna.  

 Det är dock inte så enkelt som det går att sätta likhetstecken mellan debatten och feedback-

kretsloppet. En debatt om en bok kan ske på många olika sätt, men det som karaktäriserar ett 

feedback-kretslopp är att det är en respons på de spelregler som etablerats av de biografiska 

språkhandlingarna och/eller av hur författaren ställt sig framför verket.  

 

Författarens återkomst som reducerad karaktär 

                                                 
33 Hela följande stycke: Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion.” , 2007:4, s. 85.   

34 Ibid. 

35 Ibid. 

36 Ibid. 



10 

 

I performativt biografiska verk kan den biografiska referensen alltså fungera både som 

autenticitetsmarkör och som en manipulerbar kod, ”der er altså en dobbelt fascination af både 

biografisk autenticitet og repræsentationen/iscensættelsen af denne”, menar Haarder.
37

 Det 

identitetsskapande som utforskas av verken och av författaren i media kan alltså förstås som en 

utforskning av hur identitet skapas genom begreppsparen autenticitet och iscensättning. 

 Eftersom den biografiska referens som oftast används i verken är författarens namn, blir det för 

att förstå det utforskande av identitet som verken är upptagna med naturligt att författaren studeras. 

Författaren kan alltså inte som i traditionell textanalys avvisas, menar Haarder, men poängterar att 

det inte är fråga om en tillbakagång till en biografisk tolkningstradition där författaren förstås som 

personen bakom verket som sitter inne på sanningen om en text. Författaren är istället personen som 

ställer sig framför verket, och bör läsas som ett grepp eller en strategi både i texten och utanför 

den.
38

 Hur författaren uppträder i media och vilka spelregler som genom det etableras där blir därför 

även det en del i analysen av performativt biografiska verk.  

 De spelregler som upprättas förstås som skapandet av en persona.
39

  

 

Denne persona både er og er ikke en rolle. /.../ Man udvælger egnende stumper livshistorie, 

beklædningsgenstande och bevægelsemønstre. Der er tale om en slags biografisk kompleksitetsreduktion, 

der strategisk modsvarer de stiliserede spilleregler i en given zone af livet.
40 

 

Att använda sig själv som biografisk referens eller att upprätta en persona handlar enligt Haarder 

alltså inte om att fiktionalisera sig själv, utan just om att reducera sig själv utifrån en viss 

uppsättning spelregler. Den kropp som refereras till i verket eller offentligheten är den egna, 

subjektet i texten bär samma namn som det skrivande subjektet, men är en form av reducerad 

utgåva. Detta, menar Haarder, är dock inte något utmärkande för experimentell performance-konst, 

utan tvärtom ett samtidsfenomen som ofta ses i reality-tv.
41

 För deltagarna är det ofta viktigt att 

poängtera att de är ”sig själva” och äkta, samtidigt som de för en tittare är uppenbart reducerade. 

 

Resumé av boken 

 

                                                 
37 Hela stycket: Haarder, ”Det skal mere til.”, 2009, s. 10. 

38 Ibid. 

39 Det saerlige forhold 

40 Ibid, s. 11. 

41 Haarder, ”Det saerlige forhold vi havde til forfatteren. Mod et begreb om performativ biografisme”, Norsk 

Litteraturvitenskapelig Tidskrift, 2005:1, s. 11.  
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Boven i mitt drama kallas kärlek skildrar en misshandelsrelation mellan huvudpersonen Unni 

Drougge och Niclas. Boken har två berättare, dels Unni Drougge, som skriver ett brev till Niclas, 

och dels Unnis äldsta son Gogge som har rollen som den övergripande redaktören som läser och 

kommenterar sin mors berättelse. För att särskilja berättaren Unni Drougge från författaren kommer 

berättaren härefter benämnas som Unni.  

 Niclas och Unni träffas på en kändisfest. Han är drygt tjugo år yngre än henne, och de blir snabbt 

ett par. Varningsklockorna börjar dock snart ringa, Niclas är svartsjuk och vill tukta det han anser 

vara Unnis alltför utlevande sexualitet, och efter hand även hennes författarskap. Hon byter ut sin 

stora lägenhet mot en mindre där han flyttar in och fyra av hennes fem barn flyttar till sin pappa. 

Rädsla för hans manipulativa beteende gör att hon börjar dricka allt mer och i takt med att deras 

sexuella relation blir allt mer sadistisk börjar han även misshandla henne fysiskt. Efter att han blivit 

misshandlad så grovt att han hennes liv är i fara polisanmäler hon honom och det blir rättegång. 

Trots det låter hon Niclas komma tillbaka, han lovar att sluta slåss om hon slutar dricka.  

 Unni blir därefter nykter alkoholist och låter Niclas bli hennes litterära agent. De följande åren 

bygger han upp sin agentur som efter hand blir framgångsrik medan Unni blir förpassad till hemmet 

och ekonomiskt beroende av honom. Han hotar upprepade gånger med att lämna henne men till slut 

är det hon som tar steget och gör slut med honom. 

 

Del ett: Skapandet av spelregler 

 

Biografiska språkhandlingar 

 

Det som Haarder menar främst skapar en uppsättning spelregler på samma sätt som 

performanceartistens kropp är de biografiska språkhandlingarna.
42

 Förekomsten av sådana är riklig i 

Boven. Inte bara Unni Drougge och Niclas förekommer som biografiska referenser, utan även Unnis 

vänner, hennes sponsor som hjälper henne att ta sig ur alkoholmissbruket, hennes ex-man och tillika 

hennes barns far Mats Drougge, samt författare på samma förlag.
43

 Refererandet till Unni Drougge 

som biografisk person innefattar också ett refererande till hennes tidigare verk och deras 

tillkomsthistoria, samt till verk som skrevs under tiden i misshandelsförhållandet. (s. 83 ff; s. 358) 

Det varierar om karaktärerna i texten är nämnda med bara förnamn eller även efternamn. Niclas är 

till exempel genomgående bara Niclas. Biografiska referenser förekommer både i Unni och sonens 

berättelse.  

                                                 
42 Haarder, ”Lugtede der hjemme hos Villy Sørensen?”, s. 117.   

43 Drougge, 2007, se t.ex. s. 13, s. 15, s. 176, s. 380.   
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 Texten innehåller även tydliga tidsmarkörer och händelseförlopp där biografiska språkhandlingar 

förekommer. Ett exempel är en kampanj mot tidningen Slitz, som Drougges ex-man är chefredaktör 

för. (s. 89; s. 149 ff) Händelserna får ganska stort utrymme i texten då både Unni och sonen Gogge 

blir indragna i förloppet. Den biografiska språkhandlingen att skriva tidningarnas namn – Slitz och 

Brand – gör att texten förankras i en specifik tid och historiska händelseförlopp. 

 Drougges barn bär dock fingerade namn i texten, även den son som är en av textens berättare. 

Namnet är dock snarlikt, Gogge istället för Iggy, och skulle kunna vara ett smeknamn.
44

 Jag menar 

därför att Gogge bör därför inte förstås som ett fingerat namn, utan som en mer tydligt iscensatt 

biografisk referens än berättaren Unni Drougge. Detta stämmer även väl med att sonen är den som 

beskriver det som händer mer parodiskt, det vill säga mer uppenbart iscensatt.   

 Det ymniga refererandet till biografiska fakta blir språkhandlingar som, oavsett om de  är 

autentiska eller iscensatta, vilket ofta är vanskligt eller rentav omöjligt att avgöra, förstärker att den 

biografiska referensen Unni Drougge i texten läses som autentisk.   

 

 

 

Unni Drougge i texten som autentisk och iscensatt 

 

Boven är alltså en text med två berättare. Dels är den skriven som Unnis privata brev till Niclas. 

Valet av brevet som litterär form skapar en kommunikationssituation som både signalerar ett privat, 

autentiskt tilltal och ger sken av omedelbarhet. 

 I brevets inledning betonar Unni att hennes ambition att vara totalt sanningsenlig, något hon 

också anser sig vara i stånd till. (s. 40) Att rekapitulera hela historien presenteras som ett sätt att 

skriva sig fri från traumat genom att återvända till det. Eller, som hon själv krasst uttrycker det: 

 

Jag har därför inget val. Jag måste hitta tillbaks. Och för att göra detta är det nödvändigt att blotta hela byken. 

Det är inte konstigare än att gapa om man går till tandläkaren. (s. 41)  

 

Jämförelsen med tandläkaren är träffande – det är också en situation som kan uppfattas som väldigt 

privat och utlämnande men som genom att den är ritualiserad och professionaliserad inte ses som 

det. Det som ska skrivas fram är av privat karaktär, men att visa hela byken behöver inte vara 

märkvärdigare än att tandläkaren ser vad som finns inne i ens mun. 

                                                 
44 Stefan Lindqvist; Britt-Mari Olsson, ”Ju närmare döden jag kommer desto modigare blir jag”, Landskrona Posten, 

2008-10-25. 
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 De spelregler som upprättas i Unnis fall är alltså att allt är sant, och att hon kommer säga allt, 

blotta hela byken. Som anledning till att texten skrivs framhålls det inre tvånget och behovet av att 

genom att skriva ner sitt vittnesmål frigöra sig från händelserna, vilket också blir ett sätt att markera 

att det biografiska refererandet inte är en kommersiell strategi. 

 Det som visas fram ska genom autenticitetsanspråket förstås som Unnis privata munhåla, men 

eftersom det sker i en tandläkarstol – boken – gör det ritualiserade och professionaliserade 

sammanhanget att det inte ska uppfattas som för privat. Unni ska med andra ord förstås som 

autentisk med författaren. 

 När sonen är berättare sker dock en motsatt rörelse, som snarare visar på det iscensättande av 

identitet som sker i texten. I textens inledande kapitel får han måla upp ett ”före”, innan 

katastrofen/kärleken Niclas gjorde entré i familjens liv. Detta före är förvisso inte skildrat som en 

idyll, utan snarare som en kaotisk familj med en kaotisk livssituation:  

 

Mitt såkallade hem var ett psykiatriskt museum som man egentligen borde kulturminnesmärka och bevara 

åt eftervärlden som ett dokument över millennieskiftets typiska urbana psykopatologi. (s.13)  

 

I liknande ton beskrivs modern och hennes stökiga vänskara. Det tilltal som sonen etablerar är inte 

alls brevets intima tilltal till ett du i texten, utan är tydligt riktat mot en läsare. Genom det satiriska 

frammålandet av modern etableras en förväntningshorisont på den kommande texten som tycks 

vilja säga: Ta inte det här på allvar, min mor är knäpp. Eftersom sonen dock är tydligt parodisk sker 

det inte ett egentligt ifrågasättande av autenticiteten hos berättaren Unni Drougge, men däremot 

tydliggörs att det som sker i texten är ett iscensättande av identitet – karaktären Unni Drougge kan 

berättas fram på flera sätt än ett, och vem hon blir beror på vem som gör det. 

 

Traumatisk realism 

 

Utmärkande för den performativa biografismen är en upptagenhet av kroppslighet, och då gärna 

kopplat till trauman och kroppsvätskor. Haarder kallar detta Thomas-funktionen, efter Jesus lärjunge 

som för att inse att Jesus sår var verkliga stoppade in fingret i dem.
45

 Funktionen av alla dessa 

kroppsvätskor blir en ny typ av verklighetseffekt, som uppnås av det skandalösa och gärna 

väldokumenterade utlämnandet av det kroppsligt privata. Hal Fosters kallar det traumatisk realism, 

och menar att ”in popular culture, trauma is created as an event that guarantees the subject”.
46

 

                                                 
45 Haarder, ”Performativ biografisme – Literaturvidenskaben og det intime liv”, Kritik nr 167, 2004 s. 33 f. 

46 Forster, 1996, s. 168. 
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Kroppslig lemlästelse, privata pinsamheter och berättelser om hemskheter i barndomen konstituerar  

en slags realism bortom poststrukturalismens påstående om att verkligheten skapas av vår 

föreställning av den. Haarder formulerar det som att subjektet vänder tillbaka som överlevare och 

vittne, som genom att visa upp såren på sin arm bevisar att både jaget och världen faktiskt finns.
47

 

 Fokuseringen på den traumat och den sårade kroppen i performativt biografiska verk förstärker 

de biografiska språkhandlingarnas autenticitetsanspråk. Betonandet av det kroppsliga lidandet och 

den verklighetseffekt det medför förstärker att den persona som skapas genom de biografiska 

språkhandlingarna uppfattas som autentisk.  

 Begreppet traumatisk realism är givande för att förstå hur sexualiteten skildras i Boven. Ett av de 

första karaktärsdrag läsaren får veta om Unni är att hon är sexfixerad, vilket påtalas av hennes 

tolvåriga dotter och bekräftas av sonen som är den som sedan redogör för sin mors tidigare sexuella 

eskapader. (s. 20; s. 32 f) Den utlevande sexualiteten består också av att prata om sådant med sina 

barn, och illustreras genom ett lussebak där hon gör ekivoka skapelser, något som inte beskrivs som 

en engångshändelse utan som tradition. (s. 20) Unni har inte bara stark sexuell aptit, hon har också 

en ovana att prata vitt och brett om den, att blotta det som många människor ser som privat.  

 Att Niclas inte direkt svarar på detta Don Juan-beteende, utan vill vänta med att hamna i säng 

med henne, är något som beskrivs som en del av insuget i relationen. Även om hennes sexuella aptit 

är skildrat som något som inledningsvis attraherar honom dröjer det inte länge innan hans tuktan av 

den börjar. Under långa korsförhör på nätterna tvingas hon redogöra för alla sina älskare, och både 

hennes enligt honom ”slampiga klädstil” och flörtiga beteende blir utsatt för hård kritik. (s. 68 ff)  

Från att ha haft himlastormande sex med fler orgasmer än hon någonsin upplevt övergår de till att 

bara ha analsex, som alltid sker på hans initiativ och bekräftar honom som den aktiva i relationen. 

(s. 182) Han börjar också kalla henne ”min lilla flicka”, trots att hon alltså är över 20 år äldre. (s. 

106) Den passivisering som benämnandet ”lilla flicka” får gestaltas i texten genom analsexet: 

 

”Kan jag komma längre in?” viskade du. Dina ögon var blanka, ditt ollon likaså. Och din hand, den var så stor. 

Jag var maximalt tänjd. Dova vågor av smärta och njutning i lustfylld symbios skickades ut från hjärtat i mitt 

underliv. Upphetsningen hade passerat en gräns och nått en annan dimension. Den totala underkastelsen – att 

överlämna sig, pantsätta sig, lägga sig på offerbänken /.../ 

 ”Du gör väl inget du inte själv vill? frågade du efteråt. Men själva lockelsen låg i just det; att böja mig 

fullkomligt inför din vilja. /.../ Därför gick jag med på att låta samlagen övergå till något som mer liknade 

veterinärpraktik. (s. 350) 

   

De detaljerade sexscenerna bidrar till känslan av att det är en rent faktisk kropp som blir slagen och 

                                                 
47 Haarder, ”Performativ biografisme”, s. 33 f. 
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underordnad, som tuktas från stark och sexuellt frigjord kvinna till undertryckt flicka vars existens 

skildras som helt beroende av honom och hans manipulativa beteende.  

 Det kroppsliga kuvandet som sker under förhållandet förstärks av berättelsens nu, där Unni 

berättar att hon varje morgon åker till gymet och låter musklerna arbeta. (s. 292) Återuppbyggandet 

sker parallellt med akten att skriva sig fri från Niclas, och förstärker intrycket att det är just kroppen 

som varit förminskad och fångad av relationen med honom 

 Boven är alltså en del av det som Forster kallar traumatisk realism, då berättelsen går ut på att 

vända tillbaka till traumat och vittna om ett övergrepp. 

 

Författaren som socialt definierad 

 

”I den performativa biografismen håller författaren medvetet ut sig själv i den blåsande världen, 

experimenterar med tillfället: vad sker med bilden av mig om jag bekänner detta?”
48

 Detta kan ske 

genom att författaren i media ställer sig framför sitt verk, men även i texten kan ett liknande 

experimenterande ske, och bli en del av den lek med identitet som sker i verken.  

 I Boven kan de detaljerade sexskildringarna förstås som en sådan utforskning av författaren som 

socialt definierad genom hur de kommenteras av sonen. Efter att Unni och Niclas haft sex första 

gången, vilket är ingående beskrivet av berättaren Unni, flikar sonen in i ett kort kapitel att han 

”låter snusket stå kvar av ett enda skäl: det är min mors varumärke. Det pornografiska i hennes 

romaner är numera ett måste för att inte göra läsarna besvikna.” (s. 58) Sonens tilltal till en läsare är 

här tydligt, och etablerar en genom texten pågående diskussion om författarens marknads-

anpassning. 

 Den ambivalenta funktionen av sexskildringarna etableras därmed redan första gången. Dels 

hävdar Unni att de är plågsamma att minnas men måste vara med för autenticitetens skull, och dels 

påpekar sonen att de måste vara där av försäljningsaspekterna, vilket ju indirekt kan ses som ett sätt 

att hävda att de är iscensatta – de är skrivna som lockbete, inte för att skildra verkligheten. Genom 

att hävda att försäljningsframgångar hos publiken vägs in urvalet av vad som får komma med i 

texten betonas boken som kommande materiell kropp, hur den är en produkt på en marknad.  

 Att vara marknadsförfattare kontra finkulturell författare är också något som finns med under 

textens gång, då Niclas efter hand blir Unnis litterära agent och står för en extrem kommersiell 

punkt. Hans intresse för litteratur överlag och de författarskap han representerar beskrivs som i det 

närmaste obefintligt. Istället intresserar han sig för hur författare ser ut, särskilt kvinnliga sådana, 

                                                 
48 Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion.”, s. 87. 
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samt av vilken medial bild av dem som målas upp. (s. 277-286) Niclas vill även marknadsanpassa  

Unnis författarskap, och uppmuntrar henne bland annat att skriva ”tantromaner, eller 

klimakterielitteratur”, samt lägger ner mycket energi på vilken bild av henne som målas upp i 

medierna. (s. 290) Att vara kommersiell författare kopplas alltså i boken ihop med iscensättning och 

med att skapa en tydlig medial persona.  

 Kommentarerna om marknadens längtan efter det snusk som påstås vara Unnis varumärke bör 

dock snarare förstås som ett utforskande av författaren som socialt definierad. Unni Drougge 

iscensätter genom den biografiska språkhandlingen Unni Drougge sig själv som den författare som 

hon framställts som i media, hon håller ut den offentliga bilden av sig själv i vinden: Är det så här 

ni vill se mig ska ni få se mig såhär.   

 En del i utforskningen i texten av författaren som socialt definierad kan också förstås med 

Haarders begrepp biografisk irreversibilitet.
49

 Den biografiska irreversibiliteten är ett resultat av  

språkhandlingarnas förmåga att skapa något som sedan är oåterkalleligt. När någon blivit skapad av 

språkhandlingar finns den, när något blivit till en historia finns så finns historien. Överförd till 

mediascenen innebär det att eftersom Unni Drougge redan har blivit skapad på den (även fast Andra 

sidan Alex är betecknad som roman mottogs och lästes den självbiografiskt) finns det för Drougges 

del redan en medial bild av henne som hon i texten måste förhålla sig till.  

 Så hur bemöter Drougge den iscensatta bilden av henne som en kvinna som villigt visar alla sina 

hudveck? Haarder hänvisar i förklaringen av begreppet biografisk irreversibilitet till Butler, som 

menar att ett sätt att bemöta en skapad objektsroll att gå in i den och parodiera den.
50

 På så sätt 

erhålls subjektsstatus. Jag menar att det är vad som sker när Drougge inledningsvis berättar om hur 

hon bakar ekivoka lussebullar med sina barn. Genom att framhålla sig själv som både sexfixerad 

och oförmögen att leva upp till den traditionella modersrollen parodieras den författarbild som 

skapats i medierna. 

Paradoxalt nog fungerar kommentarerna om marknadsanpassningen också som ett sätt att hävda den 

egna berättelsens sanningshalt. Genom att betona att texten har anpassats efter läsarnas 

förväntningar förhöjs autenticiteten genom att visa på att det finns ett objektivt verifierbart förflutet 

här, men att det har klätts i säljande kläder. Det är också viktigt att komma ihåg att det är sonen, 

som är den som dels har en parodisk agenda och dels riktar sig till en publik, som står för 

marknadstänket. När Unni skriver sina sexscener hävdar hon istället att det är ett nödvändigt ont, 

eftersom allt måste fram i ljuset och bekännas. 

 

                                                 
49 Haarder, ”Det saerlige forhold vi havde til forfatteren.”. s. 4 ff. 

50 Ibid. 
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Författaren framför verket 

 

I det performativt biografiska verket upprättas en uppsättning spelregler genom de biografiska 

språkhandlingarna. Men spelreglerna kan även upprättas i media av hur författaren skildras eller 

skildrar sig själv där. Christian Lenemark benämner detta som att författaren genom medierna 

ställer sig framför sitt verk och skapar en tolkningsram för sitt kommande verk.
51

 Att detta skedde 

vid lanseringen av Carina Rydbergs Den högsta kasten var tydligt. Den ymniga förhandspublicitet 

boken fick, där Rydberg blev flitigt intervjuad om textens sanningshalt och huruvida det var 

moraliskt försvarbart att hänga ut en annan människa i en bok, gjorde att det inte gick att ha en åsikt 

om verket Den högsta kasten utan att ha en åsikt den offentliga författaren Rydberg.
52  

Den 

författare som ställde sig framför verket uppfattades som autentisk med författaren Rydberg, vilket 

fick avgörande betydelse för hur verket lästes.53 

 Ett liknande scenario kan skönjas i förhandspubliciteten om Boven, även om den inte blev alls 

lika uppmärksammad innan utgivningen. Startskottet för performancen Boven är därför inte verket 

självt utan att Unni Drougge dyker upp i medierna och förkunnar att boken ska komma. 

 Den första artikeln där boken berörs kommer två månader innan bokens recensionsdag och är en 

kort intervju med Drougge med rubriken ”Kärlekssommar”.
54

 Artikeln inleds med påståendet att 

bästa sättet att hitta Drougge är att leta upp en klunga yngre män, eftersom hon enligt 

artikelförfattaren kommer befinna sig i mitten av den. Artikeln kommer in på det stundande 

boksläppet och beskriver Boven som ”en naken och helt självbiografisk berättelse där alla namn är 

de riktiga, och Drougge säger i artikeln att hon i den ”outar allt!” 
55

 Genom att först visa fram bilden 

av hur hon står i mitten av en klunga män, och sedan beskriva den kommande boken med ord som 

”naken”, skapas en koppling mellan den utlämnande skriften och en naken kropp. Det blottande 

som ska ske framstår som ett blottande av Drougges kropp.   

 Drougge skriver även en debattartikel i Expresssen, där hon menar att hennes kommande bok är 

en del av ett samtidsfenomen där offentliga kvinnor går ut i media och berättar om våldsamma eller 

förtryckande kärleksrelationer som de levt i.
56

 Drougge betonar själv betonar kroppens roll, och 

menar att detta att vittna om vad den har blivit utsatt för betraktas som allt för privat information. 

Här skriver hon alltså in sig i en litterär kontext – den traumatiska realismen, genom att betona den 

skadade kroppen som sanningsvittnet.  

                                                 
51 Lenemark, 2009, s. 30. 

52 Ibid.  

53 Ibid, s. 150 ff. 

54 Ingemar Lundin, ”Kärlekssommar – singeln Unni Drougge berättar”, Aftonbladet 2007-07-15. 

55 Ibid. 

56 Unni Drougge, ”Misshandlade kvinnor tiger inte längre”, Expressen, 2007-08-04. 



18 

 

Att agera på middle region 

 

”Det privata är visserligen fult, men det är inte längre fult att blotta det”, menar Drougge i 

debattartikeln.
57

 Synen på att bekänna privata problem i offentligheten håller på att ändras, enligt 

henne, och refererar till Boven som en del av den förändringen.  

 Detta visar på en utmärkande drag hos den performativa biografismen: Att den utspelar sig i 

middle region.
58

 Begreppet är medieteoretikern Joshua Meyrowitz', och är en utveckling av 

sociologen Erving Goffmans teori om onstage- och  backstage-beteende. Goffman menar att i det 

borgerliga samhället karaktäriseras vårt beteende av en åtskillnad mellan det beteende som 

aktualiseras när vi står inför en publik som förväntar sig att vi ska bete oss på ett visst sätt, och det 

när vi befinner oss utanför publikens synfält. Meyrowitz exemplifierar med kyparen som när han 

serverar gästerna är onstage och i kökets regioner backstage.
59

 Onstage och backstage återfinns 

även i hemmet, där sovrummet har en tydligare backstagekaraktär än matsalen.  

 Meyrowitz menar att genom bildmediernas intåg i våra liv har denna åtskillnad mellan backstage 

och onstage luckrats upp, och en middle region skapats som befinner sig mellan dessa två 

områden.
60

 Det är enligt Haarder på den scenen som den performativa biografismen utspelar sig, 

”både bakom och på scenen och det gäller både i offentliga och i privata sammanhang.”
61

  

 De här nya sociologiska villkoren utforskas av både reality-tv och mer finkulturella fenomen, 

och är, menar Haarder, i grunden en utforskning av identitetsfrågor, av ”vem man är när 

förhållandet mellan social mask och och det dolt privata ändrar sig”.
62

  

 Genom att Drougge poängterar att en förändring håller på att ske med hur det privata tas emot i 

offentligheten så betonar hon hur backstage och onstage håller på att lösas upp och etablerar 

därigenom middle region som den scen som hennes performance utspelar sig på. 

 

Drougge ger i debattartikeln även sin version av varför det är viktigt att namnge förövaren, vad som 

är hennes syfte med textens biografiska språkhandlingar.
63

 Enligt henne är det inte en privat 

hämndaktion utan en strategi för att bekämpa ett strukturellt förtryck. Drougge menar att 

anledningen till att misshandlade kvinnor tidigare inte offentliggjort sina erfarenheter är för att vi 

                                                 
57 Drougge, ”Misshandlade kvinnor tiger inte längre”, Expressen, 2007-08-04. 

58 Meyrowitz, New York, 1985, s. 29.  

59 Ibid. 

60 Ibid, s. 47. 

61 Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion.”, s. 84.  

62 Ibid, s. 85. 

63 Drougge, ”Misshandlade kvinnor tiger inte längre”, Expressen, 2007-08-04. 
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har en syn på mäns privatliv som mer privat.
64

 Enligt Meyrowitz har män också haft en tydligare 

åtskillnad mellan onstage och backstagebeteende, då offentligheten traditionellt har varit männens 

arena och kvinnans hemmet.
65

 

 Att sätta ett ansikte på förövaren handlar därför om att sluta skydda mäns privatliv. Våld i 

hemmet är nämligen något som det inte tas särskilt allvarligt på i den manliga gemenskapen, menar 

hon. Kvinnor tillåts berätta sin historia onstage men sen sker ingenting, vi gör ingenting med 

informationen utan de misshandlande männens liv ser snart ut som förr.
66

 Att ocensurerat vittna om 

sin historia ska därför förstås som en motståndshandling mot ett patriarkalt förtryck.  

 Det som händer i debattartikelns förespråkande av att bekänna privata erfarenheter är att Drougge  

ställer sig framför verket och hävdar att de kommande språkhandlingarna i den är autentiska. 

Genom att Drougge kliver fram och säger att det är viktigt att vittna om att som kvinna ha utsatts 

för övergrepp backstage i en kärleksrelation, förstärker hon sin egen historias autenticitet, kliver 

fram och säger: Det den kommande boken skildrar är hur min kropp har blivit misshandlad.  

  

Att agera i middle region betyder att ens kropp, gestik och så vidare spelar en roll, det blir en 

biomständighet som inte kan ignoreras.
67 

Det är tydligt i en intervju med Drougge där hon säger att 

hon vill ha kontroll över vilket foto de väljer till artikeln: ”Ni måste välja en bild där jag ser lycklig 

ut. Jag vill inte se ut som ett tragiskt offer.”
68

 Drougge motiverar det med att hennes historia är en 

solskenshistoria eftersom hon har klarat sig ur relationen. Citatet tyder på en medvetenhet om att 

mediabilden av henne är iscensatt, om att hon i media är en reducerad karaktär och vill ha kontroll 

över hur hon skapas som sådan. Att framstå som en överlevare istället för ett offer är viktigt. 

 Bildens expressiva känslouttryck är enligt Meyrowitz viktigt i middle region. Att som författare 

ställa sig framför verket handlar alltså inte bara om att tala, utan även om att se ut. Om hon ser ut 

som ett offer på bilden spelar det ingen roll vad hon säger i texten, då bilden kommer ställa sig 

framför den och göra att hennes ord blir lästa som ett offers. 

 Drougge är även tydlig med vad hon nuförtiden inte pratar med media om – sitt kärleksliv.
69

 

Trots att Drougge i intervjuer och debattartiklar betonar sin autenticitet är hon alltså öppen med att 

hon reducerar sig som karaktär i media, vilket förstärker det iscensatta draget. 

 

                                                 
64 Ibid. 

65 Meyrowitz, 1985, s. 201-209. 

66 Drougge, ”Misshandlade kvinnor tiger inte längre”, Expressen, 2007-08-04. 

67 Haarder, ”Performativ biografisme”, s. 31. 

68 Hela följande stycke baserat på Malin Nord, ”Jag klarade livet med nöd och näppe – Unni Drougge om misshandeln, 

sveket mot barnen och alkoholismen”, Aftonbladet, 2007-08-25. 

69 Ibid. 
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En ny kvinnohämnargenre? 

 

Att som författare ställa sig framför verket är dock inte riskfritt, då det är svårt att ha kontroll över 

det skapande av en medial persona som sker. När Carina Rydberg 2006, nästan tio år efter 

utgivningen av Den högsta kasten kom ut med den fiktiva romanen Den som vässar vargar tänders 

tänder var hon till exempel fortfarande tvungen att förhålla sig till den medieberättelse av henne 

som försmådd kvinna som skapats under publiciteten kring Den högsta kasten.
70

  

 För Drougges del är det tydligt att det faktum att hon ställer sig framför sitt verk gör att texten, 

trots att den alltså inte finns tillgänglig än, börjar tolkas. Enligt Helena Lindblad ska den förstås som 

en del i en ”kvinnohämnargenre” som såg dagens ljus med just Carina Rydberg och Gunilla Linn 

Persson och nu har följts upp av Maja Lundgrens Myggor och tigrar.
71

 Även Johanne Hildebrant 

kommenterar det hon kallar ”höstens hämndböcker” redan innan boken publicerats och ifrågasätter 

om hämnden verkligen kommer ge den effekten att misshandlande män slutar slå som hon menar att 

Drougge hävdar.
72

 Istället lyfter hon fram det omoraliska i att använda biografiska referenser, och 

menar att de enda som tjänar på detta är ”vapenleverantörerna, förlagen, som gläds åt all pr men 

slipper ta stryk.”
73

 Hildebrant menar alltså att språkhandlingarnas funktion, åtminstone från 

förlagens aspekt, är att göra boken säljande. Det är alltså tydligt att vetskapen om att Drougges text 

innehåller biografiska språkhandlingar, samt det faktum att hon ställer sig framför verket gör att 

texten börjar tolkas i förväg.  

 Drougge har även i redan innan boken publicerats försvarat användandet av biografisk referens 

med att det handlar om att synliggöra ett strukturellt förtryck.
74

 Hon placerar även in sig i en 

kontext av förtryckta kvinnor som valt att träda fram offentligt, vilket är ett återkommande drag i 

intervjuerna med henne inför och i samband med boksläppet. Den privata erfarenheten ska till 

allmän beskådan dels för att andra kvinnor som är eller varit i samma situation ska känna igen sig, 

och dels för att faktiskt väcka fruktan hos män som beter sig förtryckande i sitt privatliv. Privatlivet 

är inte längre en fredad zon utan även vad som händer där kan de komma att ställas till svars för i 

offentligheten. I de intervjuer som sker kring boksläppet bemöter hon hämndfrågan med att det inte 

handlar om att ta hämnd, utan om att få upprättelse. Hon säger också att hon fortfarande är livrädd 

för sitt ex och att det begränsar hennes liv.
75

  

                                                 
70 Lenemark, 2009, s. 152 f. 

71 Helena Lindblad, ”Boken är kvinnans ljuva hämnd”, Dagens Nyheter, 2007-08-30. 

72 Johanne Hildebrandt, ”Hämnd gör ingen till en bättre människa”, Aftonbladet, 2007-09-09. 

73 Ibid. 

74 Drougge, ”Misshandlade kvinnor tiger inte längre”, Expressen, 2007-08-04. 

75 Nord, ”Jag klarade livet med nöd och näppe – Unni Drougge om misshandeln, sveket mot barnen och 

alkoholismen”, Aftonbladet, 2007-08-25. 
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 Hon är också snabb på att avfärda frågor som hur ex-sambon kommer reagera på att namnges, 

och kallar frågan ”kränkande” eftersom den enligt henne flyttar fokus från våldet och förtrycket hon 

varit utsatt för.
76

 Vid ett tillfälle avfärdar hon även frågan som en ”typiskt manlig fråga”, och menar 

att hon inte har något ansvar att gissa sig till hans reaktion.
77

 När hon får privata frågor lyfter hon 

alltså upp dem på en strukturell nivå. 

 

Att författaren ställer sig framför verket på det här sättet bidrar till att verket inte längre kan läsas 

helt fristående. Som läsare läser man inte bara en bok och förhåller sig till karaktärerna i texten, 

utan tvingas vid läsningen även förhålla sig till Unni Drougges uttalanden i media om att hennes 

berättelse är autentisk och att hennes kropp har blivit slagen.  

 Dock är inte publiciteten lika stor i Drougges fall som i Rydbergs, det undersökta materialet rör  

sig om 23 artiklar. Att hon som författare ställer sig framför verket är därför visserligen en faktor 

som påverkar läsarten av den kommande boken, men den har inte samma avgörande betydelse som 

i Rydbergs fall. Istället bör den ses som en förstärkning av de spelregler som skapas i verket, och då 

särskilt hävdandet av autenticitet, som även i förhandspubliciteten sker genom att betona hur 

kroppen har skadats. 

 
Del två: Spelreglerna etableras och tolkas 

 

Spelreglerna  

 

Analysens första del har fokuserat hur spelreglerna skapas för att ett feedback-kretslopp ska kunna 

uppstå. Det har konstaterats att detta sker genom textens biografiska språkhandlingar, vilka 

förstärks av den traumatiska realismens Thomas-funktion samt av den utforskning som i texten sker 

av författaren som socialt definierad.  

 Vilka spelregler upprättas då och kan de sägas motsvara performanceartistens kropp? 

 Funktionen med de biografiska språkhandlingarna är delvis att etablera Unni Drougge i texten 

som autentisk, vilket genom att det biografiska refererandet sker på många plan understryker att det 

som händer i texten har hänt författaren Drougge. Samtidigt sker i texten en parodiering av den 

skapade författarbilden av Unni Drougge i media, som visar på att den autenticitet som berättaren 

Unni Drougge vill ge sken av bär drag av iscensättning av identitet.  

 Detta förstärks av att författaren i media ställer sig framför sitt verk och upprättar en medial 
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77 Ali Fegan, ”Jag skämdes som en byracka”, Fokus, 21-28 sept 2007, s. 18.  
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persona som förstärker textens autenticitetsanspråk samt etablerar middle region som den scen där 

performancen utspelar sig.  

 Den persona som på det sättet skapas i texten och i media framstår som den typ av 

”gråzonefigur” som Haarder menar bebor performativt biografiska verk, och som liknar deltagarna i 

en reality-show.
78

 Unni Drougge i texten är autentisk, men samtidigt iscensatt – det som skrivs i 

boken eller visar fram i media är utvalda stumpar, hon är en reducerad karaktär. 

 Att de biografiska språkhandlingarna så frekvent används för att skildra hur kroppen och 

sexualiteten blivit kuvad under misshandelsrelationen gör att texten ska förstås som en del av den 

traumatiska realismen där subjektets återvändande till traumat står i fokus. Betoningen av 

kroppslighet i texten gör att den Unni Drougge som skrivs fram i texten är en figur vars kropp har 

varit skadad, och vars kropp bär beviset på det.  

 Den verklighetseffekt som uppstår av vittnesmålet om hur Unni Drougges kropp och sexualitet 

skadas i texten problematiseras dock av att sonen även där påtalar sexskildringarnas iscensatta drag.  

 

Mottagandet 

 

Vad händer då vid recensionerna av Boven? Ger upprättandet av dessa spelregler något faktiskt 

avtryck i hur texten läses?  

 19 september är recensionsdag för Boven. De dagstidningar som recenserar boken då eller i nära 

anslutning är Borås tidning, Dagens Nyheter, Expressen, Kristianstadsbladet, Aftonbladet och 

Göteborgsposten. 

 Det råder en uppenbar förvirring hos recensenterna om hur texten ska förstås i termer av genre. 

Boken presenteras på baksidetexten som en ”självbiografisk roman”, men detta anses inte 

klargörande, utan recensenterna försöker genomgående bestämma texten som antingen roman eller 

självbiografi.
79

 Det som fokuseras är språkhandlingarnas konstativa aspekt, huruvida det som står i 

texten är falskt eller sant, eftersom det blir avgörande för vilken genre boken tillhör.  

 Vissa menar sig vara förmögna att slå fast genren, såsom Mikael Sjöberg som i Borås Tidning 

anser det glädjande att ”inse att texten enligt författaren är helt och hållet självbiografisk” istället för 

de genrehybrider som recensenten säger sig avsky.
80

 Trots detta hävdande av boken som en 

självbiografi visar det sig dock längre ner i recensionen att Sjöberg ändå tvivlar på om texten inte är 

delvis påhittad, och spekulerar i vad en läsning av den som roman skulle göra för skillnad för 

                                                 
78 Haarder, ”Det saerlige forhold vi havde til forfatteren.” s. 4 ff. 

79 Drougge, 2007, baksidetext. 

80  Mikael Sjöberg, ”Närgånget till genansens gräns”, Borås Tidning, 2007-09-19. 
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förståelsen av boken. Trots att genren slås fast finns osäkerheten alltså kvar.  

 En liknande ambivalens går igen i många av recensionerna. Då recensenterna får problem med 

att fastslå genren hamnar fokus istället genomgående på författarintentionen. Här blir det tydligt att 

de spelregler som skapats genom de biografiska språkhandlingarna och av att författaren ställt sig 

framför verket gör att Unni Drougge i texten inte uppfattas som iscensatt utan som autentisk med 

Unni Drougge i verkligheten.  

 Aase Berg, som genomgående i sin läsning skiljer sig från de andra recensenterna, påpekar att 

Drougge inledningsvis ställer sin egen normalitet på ända, och antyder genom det att Unni Drougge 

i texten ska förstås som en litterär karaktär, inte som den verkliga författaren.
81

  Det särskiljandet av 

autentisk författare och romanfigur är hon dock ensam om. Mer gängse är den åsikt som Jan 

Karlsson ger uttryck för då han menar sig ha problem med att texten är så självbiografiskt upplevd 

eftersom ”det går ju, handen på hjärtat, inte att recensera en annan människas leverne”.
82

 Det är 

alltså tydligt att textens biografiska språkhandlingar gör att  Karlsson sätter likhetstecken mellan 

Unni Drougge i texten och författaren Unni Drougge, då han inte ens upplever det som att det är en 

bok han recenserar, utan faktiskt en människa.  

 Detta att Unni Drougge i texten är identisk med författaren gör att Karlsson anser texten vara 

svag som roman, men menar att svagheten uppvägs av att den är ”[S]kriven ur en självterapeutisk 

nödvändighet” som han alltså tolkar in hos författaren.
83

 Att utifrån boken och författarens 

uttalanden i media hävda det starka inre tvånget till bekännelse betonas generellt i recensionerna. 

 

Det är tydligt att en anledning till att författaren Drougge läses som autentisk med Unni Drougge i 

texten är den verklighetseffekt som textens traumatiska realism har gett recensenterna. Att det är en 

kropp som lider i texten framhålls, och kopplas samman med den heterosexuella kärleken som 

maktinstrument: ”Om något får kropp och själ och blåmärken i Drougges bok så är det väl 

begreppet kärleksfällan” skriver Karlsson, som menar att boken på en konkret fysisk nivå lyckas 

synliggöra maktobalanser. Alexandra Coelho Ahndoril anser att textens kvalité ligger i den 

”hudnära känslan”,
84 

och Helena Lindblad formulerar det som att boken på många ställen ”gör 

ont”.
85

 Då hon i meningen efter skriver om skräckfilmer och tortyr förstärks intrycket att det som 

”gör ont” att läsa om är den fysiska misshandeln av Unnis kropp i texten.  

 Det är alltså tydligt att den traumatiska realismen förstärker autenticitetsanspråket hos de 
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biografiska språkhandlingarna, och liknelsen vid performancen är påtaglig. Det Lindblad säger är ju 

just att språkhandlingarna satt igång en rent fysisk respons hos henne, på samma sätt som 

konstnärens kropp strävar efter att sätta igång en kroppslig delaktighet hos publiken i en 

performance. Recensenterna har alltså upplevt det som att den misshandel som gestaltas i texten är 

självupplevd, att den kropp som i texten kuvas är Drougges kropp och att de, liksom lärjungen 

Thomas, tvingas sticka in fingret i såret och känna att det är verkligt.  

 

Utifrån recensionerna kan alltså konstateras att bokens biografiska språkhandlingarna samt 

publiciteten kring den har etablerat en uppsättning spelregler som gör att Unni Drougge i texten 

genomgående uppfattas som autentisk med författaren Unni Drougge, och som i hög grad blir den 

som recenseras istället för den text som recensenterna inte lyckas genrebestämma.  

 Att texten berättas av två berättare varav en har en parodisk funktion nämns överhuvudtaget inte 

av de flesta recensenter. De som påpekar det är som redan nämnts Berg, som framhåller sonens 

parodiska karaktär och tycker att hans beska kommentarer om sin mors missöden är väldigt roliga. 

Även Lindblad påpekar att texten har två berättare, men anser det dock vara ett stilistiskt grepp som 

inte fungerar. 
86

  

 

Att Unni Drougge i texten uppfattas som autentisk med författaren Unni Drougge medför att boken 

placeras in i två kontexter som recensenterna anser vara av vikt för att förstå texten, vilka båda 

handlar om att texten på grund av att den uppfattas som autentisk anses vara för privat. Det privata 

utlämnandet anses dels handla dels om att ta hämnd och dels om att använda det som en 

kommersiell strategi.  

 En parallell kan dras till mottagandet av Den högsta kasten. Boken, som helt saknade 

genreanvisning, föregicks av mycket förhandspublicitet, där den debatterade frågan var huruvida 

det var moraliskt försvarbart att som Rydberg hänga ut gamla älskare med namn i böcker. En 

mediebild skapades av Rydberg som en kvinna som blivit försmådd i kärlek och nu hämnades via 

böcker. Debatten blev enligt Lenemark ”strukturerad som en rättegång” där åklagarsidan läste 

texten helt självbiografiskt och menade att Rydberg borde åtalas juridiskt för sitt utlämnande av 

advokaten Rolf.
87

 ”Försvarssidan” fokuserade istället på textens skönlitterära karaktär för att 

försvara de biografiska språkhandlingarna. Vid mottagandet av boken valde de flesta recensenter att 

läsa texten som en roman. Genom att betona det fiktiva draget i utlämnandet av biografisk 
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information tonades hämndfrågan ner.
88

  

 I Bovens fall sker snarare sker en motsatt utveckling, där recensenterna betonar både texten och 

Unni Drougge i den som autentiska, och även om hämndmotivet har funnits med ända sedan 

förhandspubliciteten är det alltså först här som det blir en viktig fråga som ger feedback-kretsloppet 

energi.  

 Hämndmotivet kopplas samman med det starka inre tvånget till bekännelse som de anser att 

författaren Drougge har, som recensenterna anser att Drougge har, och formuleras mest drastiskt av 

Ahndoril som menar att ”Drougge skriver som en självmordsbombare som inte längre bryr sig om 

ifall hon går i bitar, bara hon drar med sig Nicklas”[sic].
89 

Det privata hämndmotivet tolkas som det 

helt överordnade syftet med att texten skrivits, enligt Coelho har vi att göra med en författare som 

helt saknar distans till sin text utan bara spyr ut sin historia i förhoppningen att genom det förstöra 

för sin ex-man.  

 Ahndoril betonar därefter den moraliska problematiken kring att namnge folk i böcker, och 

menar att det kan ske med gott syfte men att så inte är fallet här, utan att det liksom i den senaste 

tidens litterära debatter handlar om att ”utöva makt och hämnas via böcker”.
90

  

 Detta kan kontrasteras mot Helena Lindblad som menar att hämndmotivet finns där men att 

läsaren bör bortse från det och istället läsa texten som en roman. Hon står alltså för den andra polen 

som liksom i fallet med Rydberg tar udden av de biografiska språkhandlingarna genom att hävda att 

texten bör läsas som fiktion.  

 

Att texten anses vara för privat förstås i recensionerna även som en del i en samtidstrend där 

utlämnandet av privat information är en kommersiell strategi, vilket av Sjöberg formuleras som att 

”skit, sex och slagsmål säljer”.
91

 Den tydliga kopplingen till Drougge i texten som autentisk med 

författaren är tydligt i Lindblads recension där hon formulerar det som att det inte är boken utan 

Drougge själv som ”säljer ut det mesta i sin tionde bok”. Texten ska enligt henne förstås som en del 

i ett större samtidsfenomen som hon benämner som”[t]otal känslorealisation”, där ingenting är ” för 

privat, för sunkigt eller för avslöjande för att tryckas mellan hårda pärmar, knäppas iväg på bloggar 

eller ältas i tv”.
92

. Kopplingen mellan att vara skandalöst privat och att sälja sig är tydlig, och boken 

anses vara en del av det samtida utfläkandet av privat information.  

 Det Lindblad ändå uppskattar med Boven är att hon menar att den trots allt lyckas göra det 

                                                 
88 Ibid. 

89 Ahndoril, ”En självmordsbombande text”, Göteborgs-Posten, 2007-09-24. 

90 Ibid. 

91 Mikael Sjöberg, ”Närgånget till genansens gräns”, Borås Tidning, 2007-09-19. 

92 Lindblad, ”Brännande allmängiltigt. Kärlek som förintar och förminskar.”, Dagens Nyheter, 2007-09-19. 
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privata allmängiltigt. Hon poängterar dock, något motsägelsefullt, att boken hade tjänat på att vara 

mindre uppenbart självbiografisk, det vill säga inte använt sig av biografiska språkhandlingar. 

Anledningen till det är dock att hon anser det vara ett sätt att tjäna pengar på ”Riktiga Namn”, det 

vill säga inte främst ett sätt att betona autenticitet utan istället en kommersiell strategi. 

 Detta blir sedan en genomgående figur: Funktionen med att vara privat anses vara att sälja 

böcker, vilket medför att det hålls som argument mot bokens kvalité. De biografiska 

språkhandlingarna tolkas inte som ett estetiskt verkningsmedel, och frågan om vad de gör med 

förhållandet mellan text och läsare försvinner då språkhandlingarna på det sättet avfärdas som slug 

marknadsföringsstrategi. 

 

Det säljande draget som recensenterna tolkar som vitsen med de biografiska språkhandlingarna 

förstärks också av att författaren ställt sig framför sitt verk. Själva det faktum att Drougge 

förekommit på den mediala scenen bidrar till tolkningen att språkhandlingarnas funktion är att sälja. 

Tolkningen förekommer redan i recensionerna, men mest belysande exemplet är en artikel som 

knappt tre månader efter Bovens recensionsdag diskuterar det senaste årets ”litteraturfejder”.
93

 I 

artikeln anses Boven vara en del av en ny genre: Skandalboken. Bland andra Strindberg-forskaren 

Björn Meidal, författaren Martina Lowden och Madeleine Grive, redaktör för tidskriften 00-tal får 

tycka till om genren, och de är alla oroade av den då de anser att den har gett upphov till ett 

debattklimat där författarna står i fokus istället för böckerna.
94

 Anledningen till det är det 

skandalösa utlämnandet av privat information som förekommer i skandalböcker som Boven och 

Myggor och tigrar. Syftet med texternas biografiska språkhandlingar anses vara att skapa rabalder i 

media, vilket antas leda till att böckerna säljer. Enligt artikeln fungerar denna strategi eftersom 

Myggor och tigrar sålde slut på en vecka och Drougges bok ska nu tryckas i ny upplaga. Att vara en 

skandalförfattare är alltså att sträva efter framgångar på marknaden genom att orsaka medial 

uppmärksamhet .
95

  

 Artikeln tar även upp den författarfejd som pågått mellan Leif GW Persson och Camilla 

Läckberg, och kategoriserar även deras böcker som skandalböcker
96

 Benämningen har alltså inte  

den gemensamma nämnaren i användandet av biografiska referenser, utan det är just att författaren 

ställer sig framför sitt verk som gör dem till skandalböcker. Att uppmärksamma författarens person  

antas leda till både en mer kommersialiserad debatt och utgivning. Att författaren ställer sig framför 

verket kopplas alltså inte samman med bristande moral eller hämndmotiv, utan avfärdas istället som 

                                                 
93 Hela följande stycke: Lina Kalmteg, ”Författarna i centrum i nutida bokbråk”, Svenska Dagbladet, 2007-12-01. 

94 Ibid. 

95 Ibid. 

96 Ibid. Debatten mellan Läckberg och GW Persson handlade om att han menade att hon skrev dåliga deckare. 
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dålig estetik.  

 Enligt Haarder ska de performativt biografiska verkens biografiska språkhandlingar och 

experimenterande med författaren framför verket förstås som en utforskning av gränserna mellan 

privat och offentligt, vilket i förlängningen även är en utforskning av vad som ses som god och 

dålig estetik. Haarder menar att karaktäristiskt för vår konstsyn är att den privata erfarenheten 

genom att bearbetas konstnärligt blir allmängiltig, och exemplifierar det med ett citat av den danska 

författaren Villy Sørensen:  

 

Kunsten skal være personlig, idet den skriver om det fælles [gemensamma, min översättning], men aldrig blot och bar 

privat – så er det dålig kunst, der ikke har lutret det private i kunstens flammer.
97 

 

Att vara för privat, att inte ha bränt bort det privata i konstens flammor är något de performativt 

biografiska verken experimenterar med. I fallet med ”skandalboken” anses den även bryta mot god 

estetik genom att flytta fokus från verket till författaren och den process texten sätter igång, vilket 

ses som ett hot mot verkbegreppet. 

 

Del tre: Hämnden i feedback-kretsloppet 

 

Feedback-kretsloppet ska alltså enligt Haarder betraktas som en del av verket, och hämtar sin energi 

”i skillnaden och spänningen mellan konst och icke-konst, mellan fiktion och icke-fiktion, mellan 

autenticitet och iscensättning”.
98

 Denna så kallade tröskelestetik ska provocera publiken att ge input 

till feedback-kretsloppet, vilket gör att den autopoetiska processen hålls igång.
99

  

 Det som främst karaktäriserar feedback-kretsloppet kring Boven är hämndmotivet. Hämnden blir 

det som ger energi till feedback-kretsloppet, som provocerar fram input som gör att den 

autopoetiska process som startat hålls igång.  

 Inledningsvis tolkas hämndmotivet som den privata hämnd som Ahndorils recension redan 

utgjort exempel på – Unni Drougge vill hämnas på Niclas Salomonsson och skriver därför en bok 

om hur han misshandlar henne, och det som debatteras blir den moraliska problematiken i vad man 

får skriva om en annan människa i en bok.  

 Genom att hämndmotivet ger input till feedback-kretsloppet skapas dock andra sätt att förstå det . 

 

                                                 
97 Haarder, ”Performativ biografisme”, s. 30. 

98 Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion.”, s. 85 f. 

99 Ibid. 
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Den lögnaktiga hämnerskan 

 

En förlängning av att hämndmotivet ses som etiskt förkastligt är åberopandet av det för att hävda att 

hela boken är lögn. Det som sker i den har inte skett, utan anledningen till att den skrivits och 

publicerats är att Unni Drougge vill hämnas den man som dumpat henne.  

 Att ett performativt biografiskt verk på det sättet blir ifrågasatt är enligt Haarder karaktäristiskt, 

och han benämner fenomenet förhandlingar om fabula.
100 

Resonemang bygger på Jonathan Cullers 

syn på den narratologiska uppdelningen mellan sujetten – det som berättas, och fabulan – 

berättelsen. För att sujetten ska kunna skapas måste det finnas något att berätta om – en fabula. Om 

man tänker sig en historisk händelse och en historisk berättelse om den blir det tydligt: Land-

stigningen i Normandie är fabulan som sujetten ”Boken om landstigningen i Normandie” handlar 

om. Cullers poäng är att samma struktur finns i fiktiva texter – vi tänker oss att det finns en fabula 

bakom det vi läser, men vår enda tillgång till fabulan i en fiktiv text är via sujetten. Fabulan är med 

andra ord i själva verket en produkt av sujetten. 

 I de performativt biografiska verken är den fabula som sujetten refererar till dock helt eller delvis 

känd, vilket medför att läsaren kan ha en annan uppfattning om fabula än den sujetten skapar.
101

 

Karaktäristiskt för debatten, menar Haarder, är att de som yttrar sig i den har upplevt samma 

historia, eller är karaktärer i fabulan.  

 

Drygt två månader efter att Boven släppts startar det som Aftonbladet benämner som ett ”storbråk” 

mellan Unni Drougge och Jan Guillou.
102

 Anledningen är att Guillou i tv-programmet Carin 21:30 

påstått att Drougges bok är ”rakt av lögn, från början till slut”.
103

 Guillou, som säger sig vara en vän 

till paret, menar att det var Salomonsson som dumpade henne, och att boken därför är en 

hämndaktion från Drougges sida.
104

 Enligt Guillou har två av Drougges tidigare böcker varit 

liknande hämndböcker mot män som dumpat henne. 

 Förhandlingarna om fabula kan ses som en konsekvens av att det privata hämndmotivet blivit 

etablerat i feedback-kretsloppet, då Guillous utspel inte sker direkt när boken kommer utan först två 

månader senare. Först då har bilden av Drougge som privat hämnerska blivit så etablerad att det är 

möjligt att helt ifrågasätta hennes berättelses sanningshalt.  

 Guillou förekommer som språkhandling i Boven, men endast mycket sporadiskt. En vecka efter 

                                                 
100 Hela följande resonemang kring förhandlingar om fabula: Ibid, s. 89 f. 

101  Ibid. 

102  Andreas Victorzon, ”Guillou vs. Drougge – Författare i nytt storbråk”, Aftonbladet 2007-11-26.  

103  Sofia Johansson, ”Han är en ynkrygg”, Expressen, 2007-11-28. 

104  Ibid. 
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hans utspel publicerar dock även Niclas Salomonsson sin version av historien, som hakar i Guillous 

fabula: Anledningen till att Drougge skrivit boken är för att hon blev så fruktansvärt avundsjuk efter 

att han dumpat henne och skaffat en ny flickvän. 
105

 Även han menar att Drougge tidigare skrivit 

hämndböcker, och att beskrivningen av honom som både psykiskt och fysiskt misshandlande är en 

”best-of utgåva” av de två tidigare böckerna., och att det ”ädla syftet” med att hänga ut honom är att 

tjäna så mycket pengar som möjligt.
106

   

 Hämndens kommersiella potential lyfts alltså fram även här, samt författarens 

marknadsanpassning. Syftet med Drougges litterära svartmålande av honom menar han alltså är 

dels en försmådd kvinnas hämndaktion, och dels en uttänkt strategi för att sälja böcker. Han 

använder sig med andra ord av båda de kontexter som texten placerats in i genom tolkningen av 

Unni Drougge i texten som autentisk med författaren och därmed för privat. Det något 

motsägelsefulla i att dels vara besatt av hämnd och dels slugt vara ute efter att tjäna pengar på 

lögner om andra förklaras inte vidare. 

 

Ett vanligt inslag i de performativt biografiska verken är att dokumentärt material används, antingen 

för att styrka autenticitet eller som en lek med iscensättning.
107

 I Boven förekommer några brev och 

dagboksanteckningar för att styrka autenticiteten men det har ingen stor betydelse. När Drougges 

fabula blir ifrågasatt kommer dokumentärt material däremot att bli viktigt som ”bevismaterial” för 

att styrka den egna historien. När Drougge svarar på Guillous anklagelser i en debattartikel citerar 

hon ur det läkarintyg som ledde till en fällande misshandelsdom, och kommenterar det med att: 

”Skadorna som läkarrapporten beskriver anser tydligen inte Jan Guillou vara kvinnomisshandel.”.
108

 

Det dokumentära blir ett sätt att bevisa att det faktiskt finns ett objektivt verifierbart förflutet, 

samtidigt som effekten av citatet skapar den traumatiska realismens verklighetseffekt: Se här på mitt 

sår –  min kropp har lidit, min historia har hänt. Handlingen att visa fram kroppens dokumenterade 

skador blir det som ska avgöra vilka fabula som är den trovärdiga. 

 Även Salomonsson styrker sin fabula med dokumentärt material genom att citera ur en gammal 

intervju med Drougge där hon uttalar sig positivt om hans kärlek till henne och hur den har 

förändrat hennes liv i positiv riktning.
109

  

 Det dokumentära bevismaterialet är alltså inte heltäckande, då det, så som Salomonsson gör, är 

möjligt att säga: Ja, skadorna är verkliga, men historien bakom dem är en annan, och förstärka det 

                                                 
105  Niclas Salomonsson, ”Unni försörjer sig på förtal”, Svenska Dagbladet, 2007-11-30. 
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genom att visa fram eget dokumentärt material. Då hans citat dock inte bärs av den traumatiska 

realismens verklighetseffekt, utan enbart handlar om att Drougge uttalar sig om att hon är lycklig 

tillsammans med honom, blir ”bevisvärdet” i det dokumentet sämre – Drougges uttalanden där kan 

vara en del av den hjärntvätt hon har sagt att hon har varit utsatt för. 

 Det som både Guillou och Salomonsson hävdar, att hämnden är en ekonomisk strategi, bemöter  

Drougge med att påpeka Guillous ekonomiska intresse av att försvara Salomonsson som är Guillous 

litterära agent. Salomonssons fabula avfärdar hon som ”trams”, och menar att hon inte ens vet vem 

hans nya sambo är, och menar istället att artikeln är en del av det långa förtryck hon fått utstå.
110

 

Hon förnekar också hämndmotivet genom att påpeka att hon inte förstår vilka av hennes tidigare 

böcker som är de nämnda ”hämndböckerna”.
111

  

 

Den förhandling om fabula som Boven ger upphov till kommer att spilla över på Jan Guillou. När 

Drougge försvarar sin berättelse mot hans påståenden drar hon en parallell mellan sin bok och hans 

roman Ondskan, som också har självbiografiska inslag och skildrar ett misshandelsförhållande, där 

dock mellan en son och hans styvfar.
112

 

 Det påpekandet ger input till feedback-kretsloppet, där Björn Wiman hänvisar till hennes artikel 

och instämmer i att det är märkligt att han på det sättet kastar sten i glashus.
113

 Även Natalia 

Kazmierska kommenterar parallellen mellan de två böckerna, och menar att det visar på att det finns 

en skillnad mellan hur män och kvinnor blir bemötta när de skriver om privata erfarenheter.
114

 Män 

blir sedda som modiga medan kvinnor rackas ner på som fegisar, menar Kazmierska. 

 Bovens processkaraktär förstärks av Guillou-debatten – den fabula som finns i texten kan ses 

som ett ännu inte färdigberättat narrativ. Det finns inte en fix och färdig historia, utan den kan 

fortsätta omförhandlas och berättas igen och igen, vilket ger ny input till feedback-kretsloppet. 

 

Hämnden som feministisk strategi 

 

Genomgående i debatten är att de recensenter eller artikelförfattare som är positivt inställda till 

Boven menar att den diskuterar viktiga politiska frågor som våld i nära relationer och patriarkala 

strukturer och genom det skapar debatt om dem. Även när boken hyllas tar debattörerna dock 

avstamp i hämndmotivet. 
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 Detta är tydligt i Aase Bergs recension, som såsom redan nämnts skiljer sig från de övriga. Hon 

poängterar att Drougge visserligen attackerar en individ, men genom honom en struktur.
115

 

Hämndmotivet avvisas alltså inte helt, men motiveras med att det fyller ett högre syfte. Den privata 

hämndfrågan lyfts till en strukturell nivå, och det som fokuseras är att texten slår mot en patriarkal 

struktur.  

 Berg anser att texten primärt bör förstås som en utforskning av vilken sorts galenskap som är 

tillåten i vårt samhälle, och sätter in Drougge i ett litterärt sammanhang genom att hänvisa till den 

galna hysterikan och rättshaveristen som litterära figurer. Att inta rollen som rättshaveristisk 

hysterika menar Berg är det ena sättet att förhålla sig till ett sjukt patriarkalt system, vilket dessutom 

framhålls som det positiva alternativet då det andra anses vara att bli ett masochistiskt offer. Berg 

påpekar med andra ord det drag av iscensättande av identitet som sker i texten, att Drougge skriver 

fram sig själv som rättshaverist som hämnas gamla oförrätter men att det sker för ett högre syftes 

skull, nämligen att gestalta hur man som kvinna formas av ett patriarkalt system. 

 Ytterligare ett belysande exempel är en krönika av Linna Johansson där hon polemiserar mot 

Ann Charlott Altstadts recension. Altstadt kritiserar att Boven inte förklarar de psykologiska 

processerna hos kvinnor som blir slagna eller män som slår, vilket hon menar att inte heller ”den 

feministiska religionen kring kvinnovåld” ger svar på.
116 

Detta provocerar Johansson som menar att 

Altstadt ger uttryck för stor okunnighet om våld i nära relationer. Det Altstadt benämner som att hon 

vill ”ställa de förbjudna frågorna” avfärdar Johansson som den sortens fördomsfulla spekulationer 

som karaktäriserar bemötandet av misshandelsfall istället för att studera den forskning som finns att 

tillgå.  

 Johanssons ingång till Boven skiljer sig från det allmänna mottagandet av boken då hon anser  

hämndmotivet vara ”helt irrelevant”.
117 

Trots detta tar hon alltså upp den privata hämnden som en 

gängse läsning att ta spjärn mot. Även när hämndmotivet avvisas genererar det alltså input till 

feedback-kretsloppet.  

 Även Johansson tolkar de spelregler som etablerats som att Drougge i texten är autentisk med 

författaren, då hon menar att avsikten till att boken skrivs är att det är ”livsnödvändigt”, och betonar 

modet i att som Drougge skriva ner sitt vittnesmål om att ha blivit hotad till livet, och att skriva 

trots att rädslan fortfarande finns där. Johanssons argumentation liknar på så sätt Ahndorils 

karaktärisering av texten som ”självmordsbombande” – det inre tvånget att skriva texten framhålls 

och hur det medför att författaren har liten distans till sin text. Skillnaden är att det här tolkas som 
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en positiv egenskap hos texten, som gör den mer brännande och viktig.   

 Detta menar Johansson gäller även Myggor och tigrar, och anser att de två verken bör förstås 

som något hon tidigare inte trott på; ”ett särskilt kvinnligt författarskap” som alltså karaktäriseras av 

att vittna om patriarkala övergrepp.
118

 Eftersom skrivandet sker av den anledningen menar hon att  

diskussionen måste lyftas från frågan om sant och falskt, det vill säga den moraliska problematiken.  

 I det starka betonandet av textens jag som autentisk med författaren skiljer sig Johansson från 

Berg, som ju påpekade det iscensatta draget. Även när hämnden ses som en feministisk strategi kan 

den alltså ändå anses ha sin upprinnelse i tolkningen av Unni Drougge som autentisk.  

 

Tolkningar liknande Bergs och Johanssons blir sedan ett sätt att förstå textens hämndmotiv: Visst 

finns det där, men huvudfrågan som boken diskuterar är ett strukturellt patriarkalt förtryck i 

allmänhet och i kärleksrelationer mellan män och kvinnor i synnerhet. Hämnden ska förstås som 

riktad inte i huvudsak mot de personer som förekommer som biografiska språkhandlingar, utan mot 

en patriarkal struktur, som i Lundgrens fall i Kultursverige och i Drougges fall i privatlivet. Ingrid 

Bosseldal menar till exempel att det är glädjande att litteraturen i år faktiskt förmått diskutera 

samhällsfenomen som patriarkala strukturer.
119 

Att använda sig av hämndmotivet förstås som en 

feministisk strategi. 

 De märks även genom att flera artiklar som menar att de hämndlystna romanerna är en 

samtidstrend skiljer på kvinnliga och manliga sådana, och menar att de hellre läser verk av 

Lundgren och Drougge än Lars Norén och Jon Jeffersson Klingberg.
120

 Enligt Krister Persson i 

Borås tidning beror detta på att bekännelselitteraturen är en av de mest verkningsfulla feministiska 

strategierna just nu.
121

 

 Att hämndmotivet erkänns men avfärdas kan ske till förmån för en diskussion om frågor om hur 

ett patriarkalt förtryck upprätthålls i privatlivet. Malena Rydell diskuterar till exempel kärlek och 

jämställdhet, och hänvisar till genusforskaren Anna G. Jónasdóttir som menar att den heterosexuella 

tvåsamma kärleken upprätthåller kvinnors underordning genom att suga ut dem på kärlekskraft.122
 

Rydell anser att Drougges roman är en exemplifiering av forskarens tes om att män profiterar på 
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kvinnors kärlekskraft.123  

 Här är det viktigt att betona Drougges egna medverkan i feedback-kretsloppet. I intervjuer och 

debattartiklar betonar hon genomgående sitt intresse av att föra upp hämndmotivet på en strukturell 

nivå. Hon poängterar att det inte handlar om hennes privata hämnd eller privata 

försäljningsframgångar, utan att det hon vill diskutera är hur den romantiska kärleken förtrycker 

kvinnor. Detta blir tydligt även i den förhandlingar om fabula som utspelar sig mellan henne och 

Guillou–Salomonsson, där hon poängterar att Guillou genom att demonisera offret – henne – 

skymfar alla misshandlade kvinnor genom att bryta ner viktiga samhällsfrågor till ”publicistiskt 

käbbel”.
124

 Ifrågasättandet av fabulan gör enligt Drougge att fokus hamnar fel, på individ- istället 

för strukturnivå.  

 

Malena Rydell & Karin Eder-Ekman lyfter en artikel på åttonde mars året därpå fram både 

Drougge, Lundgren, Sveland och Lindblom som exempel på en feministisk återkomst inom 

litteraturen, och menar att de är en del av den revitalisering av feminismen i Sverige som nu börjat 

spira efter flera års backlash.
125

 Verken, där Drougges text alltså ingår, visar på att feedback-

kretsloppet har gett avtryck även utanför litteraturkretsar och faktiskt förmått skapa debatt om 

samhällsfenomen. Det artikelförfattarna uppmärksammar och höjer fram är dock egentligen inte 

verken utan just feedback-kretsloppen de har gett upphov till, som alltså har inneburit att 

feminismen diskuteras allt mer och att nya röster hörts i debatten. Deras uttalanden kan förstås som 

en bekräftelse på att feedback-kretsloppet ska förstås som en del av verket, och på att Bovens 

processkaraktär skapar förutsättning för diskussioner av samhällsfrågor. 

 

Slutdiskussion 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera Boven i mitt drama kallas kärlek som en del i 

en performativt biografisk strömning. Huvudfrågeställningen har varit hur boken och debatten om 

den kan förstås som en performance. 

 I analysens första del har skapandet av de spelregler som i de performativt biografiska verken 

motsvarar performanceartistens kropp studerats. Textens biografiska språkhandlingar kan sägas vara  

förutsättningen för att ett ett verk ska kunna liknas vid en performance. I Boven är förekomsten av 

sådan språkhandlingar riklig. Främst är det Unni Drougge och Niclas, men även hennes barn och 

                                                 
123  Malena Rydell, ”Fyra rum och kök. Den omöjliga kärleken”, Sydsvenskan, 2008-09-14. 

124  Ibid. 

125  Karin Eder-Ekman & Malena Rydell, ”Styrkan sitter i skillnaderna”, Sydsvenskan, 2008-03-08. 
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personer i hennes närhet förekommer som språkhandlingar. Biografiska referenser används också 

som ett sätt att förankra historien i historiska förlopp, vilket till exempel sker genom att tidningarna 

Slitz och Brand namnges. 

 Hur den biografiska språkhandlingen Unni Drougge skildras som karaktär i texten blir också ett 

sätt att skapa spelregler. Genom att texten har två berättare sker en rörelse mellan att skapa Unni 

Drougge i texten som autentisk med författaren och som en iscensatt karaktär. Berättaren Unni 

Drougge skapar en förväntningshorisont på sig själv som en sanningssägare vars syfte är att blotta 

allt för att själv kunna frigöra sig från traumat. Genom att texten är ett brev till Niclas skapas ett 

privat tilltal som förstärker autenticitetsanspråket. 

 Den andra berättaren Gogge etablerar med sin parodiska stil en annan förväntningshorisont: Att 

läsaren inte ska tro ett ord av vad hans mor berättar. Eftersom sonen är tydligt parodisk sker inte ett 

egentligt osäkrande av autenticiteten hos berättaren Drougge, men genom att framhålla att hans mor 

är knäpp och därigenom oförmögen att berätta fram en sann historia framhålls hur 

identitetsskapande alltid bär på ett drag av iscensättande: Vem vi blir beror på vem som skriver fram 

oss. 

 Samma rörelse mellan autenticitet och iscensättning märks i hur sexualiteten skildras i texten. 

Här är begreppet traumatisk realism användbart för att förstå funktionen med de detaljerade 

sexskildringarna, som i början av relationen beskrivs som något av det bästa Unni upplevt men som 

övergår till en från Niclas sida sadistisk fixering vid hennes anus. Kuvandet av hennes kropp sker 

parallellt med att hon förvandlas till den ”lilla flicka” som Niclas benämner henne som.  

 Skildringen av de sexuella övergreppen och kuvandet av kroppen är en del av den traumatiska 

realismens Thomas-funktion; att läsaren upplever sig vara tvingad att stoppa in fingret i Drougges 

sår för att känna att det är verkligt.   

 Thomas-effekten förstärker textens autenticitetsanspråk, men i texten betonas även det iscensatta 

draget hos sexskildringarna av sonen, som menar att funktionen med dem är att göra boken 

säljande. Genom att på det sättet betona att marknadskrafterna har styrt innehållet i texten och hur 

det gestaltas, visar han på det iscensatta draget hos sexskildringarna: De är inte skrivna för att vittna 

om en sann historia utan för att sälja.  

 Då det dock är sonen som parodiskt framför den åsikten bör den dock inte förstås som ett 

verkligt ifrågasättande av Unnis autenticitetsanspråk, utan snarare som en del av det utforskande av 

författaren som socialt definierad som sker i texten. Att parodiera den författarbild av Unni Drougge 

som skapats av tidigare verk och debatten om dem kan förstås som ett sätt att erhålla subjektstatus.  

 Att sonen parodierar sexskildringarna genom att kalla dem pornografiska kan också förstås som 

ett förstärkande av deras autenticitet, då det som ifrågasätts är hur de berättas fram, inte att de 
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faktiskt har skett. 

  

Spelreglerna skapas dock inte enbart i texten, utan även i media. Detta har i analysen benämnts som 

att författaren ställer sig framför verket, och genom sin uppenbarelse och sina uttalanden i media 

skapar en tolkningsram för texten. Detta sker i fallet med Boven dels genom intervjuer där Drougge 

genom sina uttalanden om att ”outa allt” förstärker den kommande textens autenticitetsanspråk. 

Hon definierar själv syftet med textens biografiska språkhandlingar som ett sätt att vittna om 

patriarkala övergrepp, och placerar in sin kommande bok i ett sammanhang av misshandlade 

kvinnor som nu vågat träda fram och berätta.  

 Genom att Drougge betonar vikten av att i det offentliga våga berätta om övergrepp som skett i 

det privata, etablerar hon middle region som den scen där hennes performance uppförs, en plats som 

är både på scenen och bakom den och där den traditionella uppdelningen mellan backstage- och 

onstage-beteende inte längre gäller. 

 Att som författare ställa sig framför sitt verk och i media skapa en tolkningsram för det är dock 

inte riskfritt, då det inte bara handlar om att skapa sig själv utan också om att bli skapad av 

journalister. Detta illustreras när Drougge vill ha kontroll över vilken bild de väljer till reportaget – 

risken att bli beskriven som offer istället för överlevare är överhängande.   

 Det märks också på att de kontexter som Drougge i sin debattartikel velat undvika att hennes text 

placeras i ändå debatteras redan i förhandspubliciteten. De biografiska språkhandlingarna kritiseras 

för att vara en privat hämndaktion från hennes sida mot hennes ex-sambo, och det spekuleras i 

huruvida boken är en del av en ny ”kvinnohämnargenre”. Även språkhandlingarnas kommersiella 

potential framhålls, dock som en strategi från förlagens sida. 

 

Analysens andra del har fokuserats på vilka spelregler som skapas och hur de tolkas i mottagandet 

av Boven. Den rörelse som sker i texten mellan autenticitet och iscensättning och det sätt författaren 

ställer sig framför sitt verk kan förstås som ett skapande av den sortens gråzonefigur som Haarder 

menar bebor performativt biografiska verk. Unni Drougge i performancen Boven är både autentisk 

och iscensatt och ska inte förstås som en fiktiv karaktär, utan som en reducerad sådan. Att en sådan 

gråzonefigur etableras genom texten och i media medför att ett feedback-kretslopp startar vid 

mottagandet av Boven.  

 Karaktäristiskt för mottagandet är att då recensenterna misslyckas med att genrebestämma Boven 

blir författarintentionen istället vägledande för värderingen av boken. Den rörelse som sker i texten 

mellan autenticitet och iscensättning uppmärksammas generellt inte, utan Unni Drougge i texten 

läses som autentisk med författaren. Thomas-effekten är en bidragande faktor till det, det är 
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påfallande att recensenterna har upplevt det som att de tvingas sticka in fingret i Drougges blödande 

sår. 

 Att autenticiteten är det som framhålls i recensionerna medför att texten uppfattas vara för privat, 

vilket gör att det som de biografiska språkhandlingarna kritiserades för redan i förhandspubliciteten 

får förnyad kraft i det feedback-kretslopp som sätter igång. Dels betonas den kommersiella 

vinningen av att som offentlig person vara för privat, vilket ses som bevis på att att estetiken är 

dålig. Det blir en fråga som fortsätter ge input till feedback-kretsloppet och ger några månader 

senare ger upphov till en ny genre: Skandalboken. Skandalboken beskrivs som en bok vars hela 

syfte är att skapa debatt och därigenom sälja böcker. Det faktum att författaren som i Drougges fall 

ställt sig framför sitt verk ses som en belastande kommersiell strategi. 

 

Det andra sättet som recensenterna förhåller sig till upplevelsen av att texten är för privat är att föra 

fram hämndmotivet som anledning till att boken skrivits. Boken förstås då som Unni Drougges 

privata hämnd på Niclas Salomonsson, och den moraliska problematiken i att med det syftet uppge 

en biografisk referens betonas.  

 Hur hämndmotivet fortsätter ge energi till feedback-kretsloppet studeras i analysens tredje del, 

och kan sägas ta två vägar. Dels sker en förstärkning av det privata hämndmotivet då det används 

för att hävda att hela boken är lögn. Den alternativa fabula som presenteras är att Drougge varit så 

driven av hämndbegär när Salomonsson dumpade henne att hon ljugit ihop innehållet i sin bok för 

att förstöra hans liv.  

 De som menar att Drougges fabula är lögn är personer som själva förekommer som karaktärer i 

den, och i förhandlingen om vilken fabula som är den rätta används dokumentärt material för att 

styrka den egna berättelsen. Hämndmotivet aktiverar också frågan om vem som har rätt att skriva 

hämndböcker utan att bli anklagade för att vara lögnare, där det framhålls att även Jan Guillou har 

skrivit en bok som kan karaktäriseras som hämndbok men då istället blivit hyllad som modig.  

 Den motsatta rörelsen sker också i feedback-kretsloppet, där det privata hämndmotivet tonas ned 

för att istället ses som en hämnd på en förtryckande struktur. Detta kan såsom i Aase Bergs 

recension ske genom att bokens iscensatta drag lyfts fram och förstås som en gestaltning av hur 

kvinnor tvingas bli rättshaveristiska hysterikor för att klara av att leva i ett patriarkat.  

 Det kan även, så som i Linna Johanssons krönika ske genom att autenticiteten hävdas, men då 

lyfts fram den som något som gör texten brännande och viktig. Påfallande är att även när 

hämndmotivet helt avvisas förs det ändå fram som en läsning att ta spjärn mot.  

 Hämndmotivet förstås dock efterhand allt oftare som en feministisk strategi, vilket delvis är en 

effekt av att författaren Drougge själv är en deltagare i feedback-kretsloppet som ger hämndfrågan 
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energi genom att påtala den men lyfta upp den på strukturnivå. 

     

Att förstå Boven och publiciteten kring den som en performance har visat sig givande. Att fokusera 

bokens performativa aspekter, vad de biografiska språkhandlingarna och författarens mediala utspel 

gör med texten är användbart för att bredda förståelsen för texter som liksom Boven experimenterar 

med införandet av biografisk information. Det öppnar också upp för en ny förståelse av litteratur 

som inte enbart ett verk utan även som en del av en process. 

 En fråga har dock väckts under analysen av materialet som teorin inte har förmått svara på. Det 

är en allt för stor fråga för att gå närmare in på här, men då teoribygget kring performativ 

biografism är under utveckling vill jag ändå ta upp den för att lämna över den till framtida 

forskning.  

 Frågan handlar om hur teorin förhåller sig till hur identitet skapas. Jag anser att Haarder har ett 

allt för generaliserande anspråk på den punkten. Det skapande av identitet som sker i de 

performativt biografiska verken och som blir avgörande för vilken performance som uppförs, är inte 

identiteter som kan väljas fritt utan de är skapas genom kategorier som kön, klass, etnicitet, 

författarposition mm. Även om Haarder nämner detta har han inga analysverktyg för hur dessa 

positioner påverkar den performance som sätts igång. Teorin har med andra ord ett allt för 

generaliserande anspråk, vilket har blivit tydligt vid analysen av Boven. Jag menar att det 

mottagande som Drougges text får, där det experimenterande med identitet som sker i texten 

generellt inte nämns, åtminstone delvis måste förklaras med att hon dels är kvinna och dels inte har 

en högt ansedd position som författare. Benägenheten är hög hos recensenterna att läsa boken som 

enbart en privat hämndaktion, och att inte alls se det experimenterande med identitetsskapande som 

sker i den. Även om hämndmotivet problematiseras i feedback-kretsloppet och lyfts upp till 

strukturnivå, är det påfallande hur synen på boken som för privat lever kvar och gör att verket 

Boven i princip inte diskuteras. Det som istället diskuteras är just debatten, feedback-kretsloppet. 

Teorin behöver med andra ord kompletteras med en förståelse kring vem som ses som för privat och 

vem som ses som experimentellt nyskapande. 

 

 



38 

Litteraturförteckning 
 
 
Artiklar i dagstidningar och veckotidskrifter 

 

Ahndoril, Alexandra Coelho, ”En självmordsbombande text”, Göteborgs-Posten, 2007-09-24. 

Altstadt, Ann Charlott, ”Rapport från fronten – Ann Charlott Altstadt om ett pågående krig mellan 

könen”, Aftonbladet, 2007-09-23. 

Berg, Aase, ”Mygghuggen”, Expressen, 2007-09-19. 

Bosseldal, Ingrid, ”Bland väskor, myggor och böcker”, Göteborgs-Posten, 2007-12-29. 

Drougge, Unni, ”Guillou driver publicistiskt käbbel”, Svenska Dagbladet, 2007-11-27. 

Drougge, Unni, ”Misshandlade kvinnor tiger inte längre”, Expressen, 2007-08-04. 

Eder-Ekman, Karin & Rydell, Malena  ”Styrkan sitter i skillnaderna”, Sydsvenskan, 2008-03-08. 

Fegan, Ali, ”Jag skämdes som en byracka”, Fokus, 21-28 sept 2007, s. 18.  

Hildebrandt, Johanne, ”Hämnd gör ingen till en bättre människa”, Aftonbladet, 2007-09-09. 

Johansson, Linna, ”Drougge skriver ju för sitt liv”, Expressen, 2007-9-19.   

Johansson, Sofia, ”Han är en ynkrygg”, Expressen, 2007-11-28. 

Kalmteg, Lina,  ”Författarna centrum i nutida bokbråk”, Svenska Dagbladet, 2007-12-01. 

Karlsson, Jan, ”Angeläget vittnesbörd om kärleksfällan”, Kristianstadsbladet, 2007-09-20.  

Kazmierska, Natalia, ”Min hämnd är min, Expressen, 2007-11-27. 

Lindblad, Helena, ”Brännande allmängiltigt. Kärlek som förintar och förminskar.”, Dagens Nyheter, 

 2007-09-19. 

Lindblad, Helena, ”Boken är kvinnans ljuva hämnd”, Dagens Nyheter, 2007-08-30. 

Lindqvist, Stefan & Olsson, Britt-Mari ”Ju närmare döden jag kommer desto modigare blir jag”, 

 Landskrona Posten, 2008-10-25. 

Lundin, Ingemar, ”Kärlekssommar – singeln Unni Drougge berättar”, Aftonbladet 2007-07-15. 

Nord, Malin,”Jag klarade livet med nöd och näppe – Unni Drougge om misshandeln, sveket mot 

 barnen och alkoholismen”, Aftonbladet, 2007-08-25. 

Persson, Krister, ”Får vi skriva vad vi vill”, Borås Tidning, 2008-10-30. 

Salomonsson, Niclas, ”Unni försörjer sig på förtal”, Svenska Dagbladet, 2007-11-30. 

Sundell Camilla, ”Ex-sambon: Det är lögn. Författaren Unni Drougge om mannens version: 

 Trams”, Expressen, 2007-11-30. 

Sjöberg, Mikael, ”Närgånget till genansens gräns”, Borås Tidning, 2007-09-19. 

Victorzon, Andreas,  ”Guillou vs. Drougge – Författare i nytt storbråk”, Aftonbladet 2007-11-26.  

 Wiman, Björn, ”Sanningen att säga”, Expressen, 2007-11-28. 



39 

 



40 

Övrigt tryckt material 

 
 

Behschnitt, Wolfgang,  ”Text, teater, handling – Om performativitet som litteraturvetenskapligt 

 forskningsperspektiv”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4. 

 Bell, Vikki, ”Performativitetens löfte – Teori och/som politisk etik”, Tidskrift för 

 litteraturvetenskap, 2007:4. 

Claesson, Marlene,  Hon tar vad hon vill ha – En studie av sexuella maktrelationer i samtida 

 relationsromaner, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen med 

 genusinriktning, Södertörns högskola 2005.  

Drougge, Unni, Boven i mitt drama kallas kärlek, Stockholm 2007. 

Drougge, Unni, Andra sidan Alex, Stockholm, 1996. 

Forster, Hal, The Return of the Real: The Avantgarde at the Turn of the Century, Cambridge, 1996.  

Haarder, Jon Helt, ”Ingen fiktion. Bara reduktion. Performativ biografism som litteraturvetenskaplig 

 strömning kring millenieskiftet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4, s. 77-92. 

Haarder, Jon Helt, ”Lugtede der hjemme hos Villy Sørensen? Om biografiske sproghandlinger og 

 retten till det private”, i Selvskreven. Om litterær selvframstilling, Stefan Kjerkegaard, Henrik 

 Skov Nielsen och Kristin Ørjasæter (red.), Århus, 2006, s. 105-121. 

Haarder, Jon Helt, ”Det saerlige forhold vi havde til forfatteren. Mod et begreb om performativ 

 biografisme”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidskrift, 2005:1, s. 1-14. 

Haarder, Jon Helt ”Performativ biografisme – Literaturvidenskaben og det intime liv”, Kritik, nr 

 167, 2004, s. 28-35.  

Jónasdóttir, Anna G., Kärlekskraft, makt och politiska intressen: en teori om patriarkatet i nutida 

 västerländska samhällen, Göteborg, 2003. 

Jonsson, Ann-Louise, ”Får man skriva så här?” –  En feministisk undersökning av mottagandet i 

 recensioner i svensk dagspress av fyra romaner med bekännelsekaraktär, magisteruppsats i 

 bibliotek- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.  

Klingberg, Jon Jeffersson, Jag tror vi behöver prata faktiskt, Stockholm, 2008. 

Lenemark, Christian, Sanna lögner – Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering, 

 Hedemora, 2009. 

Lejeune, Philippe, Le Pacte Autobiographique, Paris, 1975. 

Lundhag, Malin E,  Svensk chick-lit 1996-2006 – en undersökande genrediskussion av svensk chick-

 lit, magisteruppsats publicerad vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, 

 Umeå Universitet, 2007. 



41 

Lundgren, Maja,  Myggor och tigrar, Stockholm, 2007. 

Meyrowitz, Joshua,  No sense of place. The Impact of Electronic Media on Social Behaviour, New 

 York, 1985.  

Norén, Lars, En dramatikers dagbok, Stockholm, 2008. 

Sarrimo, Christine, ”Samtida bekännelsetvång”, i Litteraturens ställning, Stockholm, 1997. 

Årheim, Anette, När realismen blir orealistisk – Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares 

 tolkningsstarategier, Växjö, 2007. 

 

Internet 

 

Haarder, Jon Helt, ”Det skal mere til. Tekstanalyse, Sprog- och litteraturteori, performativ 

 biografisme”, Nye vinkler på et gammel fag. Ti år med dansk i Kolding, Kolding 2009. Hämtat 

 på www1.sdu.dk/hum/jhh/HaarderDerSkalMereTilFestskrift.pdf, hämtad 2011-04-23.  

http://www.ne.se/lang/unni-drougge, hämtad 2011-05-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/lang/unni-drougge

