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ställs i relation till den normala, friska och blir den 
avvikande och skeva. Till denna problematik måste 
Annika förhålla sig skrivandet blir en viktig del av 
en ”mognadsprocess”. Som Franck diskuterar söker 
sig Annika tillbaka till sin fasta heterosexuella kär-
leks relation i slutet av romanen, men situationen 
är nu en annan: hon har fått makten över sig själv.

Kapitel 4 om heteronormativa normbrott är 
avhandlingens bästa analyskapitel och innehåller 
mycket goda textanalyser. Urvalet fungerar här ut-
märkt och ger intressanta perspektiv på normbrott. 
Jag instämmer med Franck att romankaraktärerna 
strävar efter att uppvisa heterosexualitet, samtidigt 
som texterna just gestaltar tystnader och hemlig-
hållanden som det heterosexuella tabut syskonkär-
lek hos Pohl och där också sexualitet, kön och klass 
sammantvinnas på ett skickligt vis i analysen. Det 
homosexuella uppvaknade hos Edelfeldt har tidi-
gare diskuterats av Ulla Lundqvists i Tradition och 
förnyelse (1994) men här visar Franck återigen på 
sin förmåga att bygga vidare på den forskning som 
finns och komma med nya infallsvinklar och tolk-
ningar. Att det finns en tuff konflikt mellan Nor-
mal-Jim och den skeva Jim, där sistnämnda vinner, 
står klar efter mötet med Mats som förlöser Jims 
känslor, mot föräldrarnas och samhällets normer. 
Textexemplen är också väl valda som då föräldrarna 
reagerar starkt, hamnar i konflikt med varandra och 
med sonen: ”De hade väl inte behövt flytta ihop! 
De hade väl kunnat sköta det lite fint. Och det ver-
kar så slutgiltigt när folk flyttar ihop”, (citerat ur 
Franck s. 241) tänker mamman.

Sammanfattningsvis är Frig jord oskuld en upp-
slagsrik, innovativ och komplex avhandling. Den 
ställer svåra frågor och väcker nya. Textanalyserna 
är goda. Den metodologiska tolkningsram som ut-
vecklats fungerar väl, de teoretiska perspektiven 
är val valda och akribin är mycket god. Avhand-
lingen är ett viktigt bidrag litteraturvetenskapen i 
allmänhet och till ungdomslitteraturforskningen 
i synnerhet.

Anna Nordenstam

Christian Lenemark, Sanna lögner. Carina Ryd-
berg, Stig Larsson och författarens medialisering. 
Gidlunds förlag. Hedemora 2009.

Christian Lenemarks avhandling Sanna lögner. Ca-
rina Rydberg, Stig Larsson och författarens media-
lisering (2009) bidrar till den breddning av verk-

samhetsfältet som är så påtaglig inom dagens litte-
raturvetenskap. Den fogar in sig i raden av nyare 
studier som tar sin utgångspunkt i författarrollens 
medialisering, vilket förvisso inte är ett samtida fe-
nomen. Detta framgår redan av Andreas Nybloms 
och Jens Liljestrands Heidenstam- respektive Mo-
bergavhandlingar. Utvecklingen har naturligtvis 
haft konsekvenser både för författarna och litte-
raturen, såväl innehållsligt som formellt/estetiskt.

Lenemarks syfte med sin avhandling är att ”under-
söka det dynamiska samspel mellan författarna, lit-
teraturen och medierna (radio, tv och tidningar) 
som manifesterat sig decennierna kring år 2000” (s. 
10). Carina Rydberg med sina båda böcker Den hög-
sta kasten (1997) och Djävulsformeln (2000) samt 
Stig Larsson med sin Natta de mina (1997) – vilka 
avhandlingsförfattaren betraktar som två av före-
gångarna när det gäller författarens medialisering 
under 1990-talet – får tjäna som exempel. Ytterligare 
en anledning till att Lenemark valt att fokusera på 
just Rydberg och Larsson är att de båda ungefär sam-
tidigt spelar ut det som i avhandlingen benämns ”det 
biografiska kortet”. Avhandlingens syfte är pregnant 
formulerat och gör studiet tydligt probleminriktat. 
Här ställs en genuin forskningsfråga av generellt in-
tresse: vad innebär medialiseringen egentligen för 
författarna och deras verk? Lenemarks studie är inte 
primärt ”författarskapsvårdande” (här är två förfat-
tarskap som så att säga av egen kraft skulle förtjäna 
ett utförligt studium) utan det handlar om ett fall-
studium med ett resultat som är av generellt intresse. 
Samtidigt är valet av Rydberg och Larsson välgrun-
dat: en författare av vardera könet och båda har va-
rit mycket uppmärksammade i medierna samt bio-
grafiserat sina egna verk och utforskat ”gräns ytorna 
mellan liv och text” (s. 10). Liksom andra urval kan 
förstås också detta diskuteras. Skulle resultatet bli 
likartat om någon författare från det populärlitte-
rära fältet hade valts ut?

Att Lenemark dock har ytterligare syften med 
sin avhandling framgår i slutet av inledningskapit-
let, där han klargör att studien också syftar till att 
kritiskt granska och vidareutveckla sådana teorier 
som tagits i bruk för att belysa frågan om författa-
rens medialisering, i synnerhet den könsblindhet 
som här tycks råda.

I det korta inledningskapitlet presenterar av-
handlingsförfattaren en modell (s. 10) för att illust-
rera sambandet mellan de tre instanserna förfat-
taren – litteraturen – medierna. Dock förblir det 
oklart var energin kommer ifrån. Vem är pådrivare? 
Är det författarna som utnyttjar medierna? Eller är 
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de istället offer för det som kallats ”medielogiken”?
I avhandlingens första kapitel berörs också sum-

mariskt frågan om ”tidigare forskning”. Eftersom 
inte heller studiens teoretiska och metodiska ut-
gångspunkter preciseras här, kan man som läsare 
känna sig aningen osäker på hur – med vilka teorier 
och metoder – Lenemark tänker angripa sin forsk-
ningsuppgift. Avhandlingen refererar visserligen 
till Nybloms ovan nämnda Heidenstamavhand-
ling, men skulle sannolikt ha tjänat på att också 
beakta det vitala forskningsfält som studerar ”litte-
rära celebriteter” i ljuset av medieutvecklingen, ex-
empelvis Joe Morans Star Authors (2000). Vidare 
kan man ju fråga sig om det alls är möjligt att, som 
avhandlingsförfattaren skriver, studera ”medialise-
ringen av Rydberg och hennes två böcker utan att a 
priori förankra undersökningen i en teori” (s. 15). 
Även om det här handlar om ett medvetet avsteg 
från avhandlingsgenrens traditionella disposition, 
så blir konsekvensen att man inte kan ta ställning 
till det analytiska referat som direkt följer i avhand-
lingens första kapitel, vilket visserligen mynnar ut 
i en teoriplattform. Avhandlingen speglar här tro-
ligen själva forskningsprocessen, vilket inte nöd-
vändigtvis är den bästa dispositionsprincipen för 
en sådan här undersökning. Framställningen skulle 
tjäna på att inledningsvis vara något mer teoritung 
– en tämligen ovanlig invändning i sådana här sam-
manhang; man kan peka på avsnitten som på s. 102 
och följande där ett sådant i sammanhanget vitalt 
begrepp som ”performativ biografism” behandlas.

Kapitel 1 med titeln ”En författares medialise-
ring” beskriver och analyserar inledningsvis vad av-
handlingsförfattaren på sidan 21 kallar ”mediehän-
delsen Den högsta kasten”. Detta avsnitt inbegriper 
en analys av förhandspubliciteten, själva boken och 
slutligen debatten om samt dagskritikens motta-
gande av den.

Förhandsintresset för Rydbergs bok, som offici-
ellt inte skulle utkomma förrän den 14 mars 1997, 
blev mycket stort sedan författaren i en radioin-
tervju avslöjat att det rör sig om en öppet själv-
biografisk skildring och att förlaget riskerar stäm-
ning eftersom en stockholmsadvokat spelar en föga 
smickrande roll i den och det under eget namn.

Sen rullade det förstås på enligt den välkända 
medielogiken: andra medier och skribenter hakade 
på. Rydberg iscensätter sig själv – och iscensätts av 
medierna – bland annat som den hämndlystna, för-
smådda kvinnliga författarinnan som nu blivit ”nä-
ringsidkare” eller marknadsförfattare med en noga 
uttänkt mediestrategi: ”Nu behöver jag bara TV:s 

kvällsnyheter. Sedan har jag täckt in vad jag ska” 
som hon säger i ett sammanhang som citeras på si-
dan 27 i avhandlingen. Slutsatsen blir att samtida 
läsare knappast kunde läsa Den högsta kasten utan 
att påverkas av medieberättelserna om Rydberg.

I romananalysen påminner först avhandlings-
författaren om att Den högsta kastens inledande del 
handlar om jagberättarens erfarenheter under en 
resa till Indien och hennes relation till filmregissö-
ren Kaizad samt om hur hennes förhållningssätt till 
honom speglar hur hon i den andra delen förhåller 
sig till advokaten Rolf. Det handlar i båda fallen om 
hennes självbedrägeri och livslögn, konstaterar Le-
nemark. Hennes kärlek förblir obesvarad trots att 
hon försöker leva upp till den ”kulturellt förank-
rade berättelsen om kvinnan som gör allt som står 
henne till buds för att kunna älska och bli älskad” 
(s. 32). Skrivandet av Den högsta kasten framstår 
ur detta perspektiv som ett försök att bryta sig ur 
kvinnligt kodad passivitet. Vidare diskuteras Ryd-
bergs bok ur genreperspektiv – som ”självbiografi”, 
trots att just den beteckningen saknas på försätts-
bladet. Vidare analyseras berättarstruktur och be-
rättarposition. Avhandlingsförfattaren konstaterar 
att Den högsta kasten innehåller två tidsplan – skri-
vandets nu och upplevandets då – vilka efterhand 
intimt sammankopplas samt vidare att skrivandets 
nu rymmer åtskilliga resonemang om villkoren för 
och svårigheterna med att skriva den text läsaren 
faktiskt har för ögonen. Den metafiktiva tenden-
sen i Den högsta kasten är således påtaglig och Lene-
mark visar också hur medietexterna tar vid där bo-
kens handling slutar. I detta sammanhang konsta-
terar avhandlingsförfattaren att det pågår ett ”nar-
rativt identitetsarbete” i Rydbergs bok i så måtto 
att det är genom att författarinnan – i likhet med i 
sina tidiga dagböcker – skriver om sig själv som hon 
blir begriplig för sig själv, som hon blir någon inför 
sig själv och andra. Liv och skrift, fakta och fiktion 
framstår som ”oupplösligt förenade” (s. 47). Vis-
serligen auktoriserar Rydberg sin text – framhäver 
dess sanningsenlighet – men samtidigt ”av-aukto-
riserar” hon den på olika sätt som Lenemark fyn-
digt uttrycker det, till exempel genom att beskriva 
hur bokens omslag (en ren iscensättning eller po-
sering) kommer till.

I detta kapitel framkommer vidare hur debatten 
om Rydbergs bok tog formen av ”rättegång” där 
Jesús Alcalá kreerade rollen som huvudåklagare. 
Bakgrunden var att man i det läger han företrädde 
ensidigt läste Den högsta kasten som ”självbiografi 
och fakta” (s. 53) utan att notera den problematise-
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ring av ”sanning” som faktiskt äger rum i texten. De 
debattörer som påpekade detta kunde dock samti-
digt hävda att Rydberg själv ställer till det för sig ge-
nom att i olika mediala sammanhang så oförblom-
merat tala om personlig ”hämnd”.

När det gäller Rydbergs Djävulsformeln (2000), 
som i avhandlingen karakteriseras som en skildring 
av författarens liv åren efter utgivningen av Den 
högsta kasten (s. 65), har den uppenbara strukturella 
likheter med den senare: dubbla tidsplan, namngi-
vande av kända personer, ett intrikat spel mellan 
liv och text, fakta och fiktion samt stark metafiktiv 
tendens. Ett nytt, viktigt inslag i Djävulsformeln är 
dock fiktionens performativa kraft, det vill säga det 
faktum att det en gång i fiktionen utsagda faktiskt 
visar sig kunna inträffa i ”verkligheten” (s. 69f ), vil-
ket ju för övrigt redan titeln antyder. Om Den hög-
sta kasten handlar om hur liv blir till text gäller det 
nu, menar avhandlingsförfattaren, hur text blir till 
liv, hur ”ordet blir till kött” (83).

I själva verket är detta synnerligen intressanta 
kapitel om Rydberg uttalat teoristyrt, vilket bor-
gar för raden av mycket känsliga och övertygande 
läsningar både av medietexterna och av Rydbergs 
romaner. Kapitlet aktualiserar några viktiga meto-
diska frågor, som den vad man egentligen kan ha 
recensioner till. Är inte reception eller mottagande 
något mer komplext än litteraturkritik? Recensio-
ner ger ingen skalenlig bild av hur en författare ”tas 
emot”. Som litteraturvetare har vi ju visserligen en 
viss faiblesse för denna genre: den är, som Johan 
Svedjedal påpekat, textbaserad, enkel att få tag på 
och den riktar sig till sådana eliter som litteratur-
vetare får sägas utgöra. Vidare: är alla recensioner 
lika viktiga, intressanta och inflytelserika? Bör inte 
frågan om tidningens och skribentens position på 
det litterära fältet beaktas och vägas in? Vilken be-
tydelse har det att Rydberg publicerade sina tre ar-
tiklar på DN:s kultursida och inte i, låt säga, Hal-
landsposten?

En annan metodisk fråga som aktualiseras av 
detta kapitel är hur den del av mottagandet som 
är tidskrifts-, radio- och tv-reportage ska analyse-
ras? Lenemark gör ibland vissa iakttagelser gällande 
den visuella och grafiska utformningen, men ana-
lysen av ett tio minuter långt inslag om Rydberg i 
tv:s kulturprogram Nike fokuserar uteslutande på 
vad som sägs (s. 22). Bildsättningens lekfullt iro-
niska skildring av ett nattligt Stockholm med våt 
asfalt i bästa noir-stil med författaren själv som en 
parodi på en ”femme fatale” blir tecken som inte 
beaktas i analysen.

Ett annat resultat av att recensionsmaterialet och 
mediedebatten tilldelas en så pass framträdande 
plats när det gäller Den högsta kasten är att roma-
nens karaktär av relationsroman överbetonas. Le-
nemark noterar visserligen att den ”kretsar huvud-
sakligen kring vad det innebär att beskriva och re-
presentera verklighet” (s. 83). Däremot understryks 
enligt mitt förmenande inte tydligt nog att det rör 
sig om en metafiktiv roman, som kanske främst vill 
diskutera och problematisera en speciell litteratur-
syn – litteraturen som ”glaspärlespel” utan kraft att 
uträtta något i verkligheten – och författarroll – 
föreställningen om det litterära (manliga) geniet 
av modernistiskt snitt. Detta var något som endast 
ett fåtal recensenter noterade när Den högsta kasten 
kom ut. Romanens Carina Rydberg formulerar ett 
bittert avståndstagande från den författarroll som 
hon alltsedan sin debut strävat efter att få träda in 
i: ”Lämna mig inte ensam kvar här med milt ens-
liga författarliv, ett liv som blir och mer förödmju-
kande för var dag som går, ett liv som inte är något 
liv alls” (Den högsta kasten, s. 237).

Avhandlingens andra kapitel – ”På gränsen mel-
lan fakta och fiktion” – inleds med en litteraturhis-
torisk inplacering av Rydbergs båda böcker och Le-
nemark väljer att se dem, inte som en återknytning 
till 1970-talets kvinnliga självbiografier av bekän-
nelsetyp, utan som svar på en ”verklighetshunger” 
under 1990-talet som dock tillgodogjort sig den 
språkskepsis som det postmoderna 1980-talet inne-
bar. Detta yttrar sig i ett självbiografiskt anspråk 
som dock förses med reservationer i böckernas om-
fattande metafiktiva partier. Det är en ”verklighets-
hunger” som också manifesterar sig utanför littera-
turen och i medvetenhet om att den enda verklig-
het vi har – eller har tillgång till – är den textuellt 
medierade. Till följd härav har ett nytt realismbe-
grepp formulerats, ett begrepp som tar fast på att 
”verklighet” inte står i något enkelt motsatsförhål-
lande till ”fiktion”, vilket bland annat lett fram till 
en medvetenhet om att också ”verkligheten” är 
iscensatt. Man kan därför tala om en ”performa-
tiv realism” – verkligheten är medierad, ja produ-
cerad, inte oproblematiskt reflekterad. Resten av 
avhandlingens andra kapitel upptas av en genom-
gång av teorier och diskussioner ägnade åt att be-
lysa denna nya situation.

Först visar avhandlingsförfattaren hur Rydbergs 
båda böcker kan beskrivas i termer av så kallad ”au-
tofiktion”, Serge Doubrovskys term för att beteckna 
texter som både upprättar ett roman- eller fiktions- 
och ett självbiografikontrakt (treenig namnidenti-
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tet) med sina läsare, vilket enligt Philippe Lejeune 
skulle vara omöjligt; han krävde antingen eller, lik-
som en och annan kritiker och debattör när Ryd-
berg publicerade Den högsta kasten 1997.

Lenemark provar också möjligheten att betrakta 
Rydbergs böcker mot Poul Behrendts teori om ett 
”dubbelkontrakt”, som innebär att först den ena 
kontraktstypen ingås och sedan den andra. Detta 
blir ofta uppenbart om man beaktar den mediala 
debatt som den här typen av böcker inte sällan ska-
par, debatter där den verklige, biografiske författa-
ren som i Rydbergs fall spelar en framträdande roll. 
Härigenom utmanas den nykritiska konventionen 
att läsa texter som autonoma storheter, löskopp-
lade från exempelvis sin upphovsman eller -kvinna.

Slutligen diskuteras i kapitel två också möjlig-
heten att betrakta identitet som litterärt framskri-
ven i det fält där gränsen mellan ”fakta och fiktion” 
inte låter sig enkelt fastställas. Särskilt uppmärk-
sammas Jon Helt Haarders begrepp ”performativ 
biografism” som ställer frågan vad identitet egent-
ligen är och där förhållandet mellan fakta och fik-
tion betraktas som underordnad insikten att bio-
grafier gör nåt med världen (s. 101): biografiska re-
ferenser i texten är ur detta perspektiv estetiska in-
slag i verkets struktur med syfte att uträtta någon-
ting, och inte tillfälliga paralleller till författarens 
biografi med ornamenterande funktion. Identitet 
skapas i texten och i förlängningen på offentlighe-
tens scen. Avhandlingsförfattaren diskuterar möj-
ligheten att beskriva det spel som då uppstår mellan 
privat och offentligt under anknytning till begrepp 
som ”middle stage” (Meyrowitz) eller ”middle re-
gion” ( Jerslev). Det är i den typen av positioner 
som den performativa biografismens identitets-
konstruktion äger rum. Dock kunde man önska 
att den fruktbara, men ganska kortfattade diskus-
sionen i slutet av kapitel tre om bl.a. ”performativ 
biografism” skulle tydligare ha fått sätta sin prägel 
också på läsningen av Rydbergs båda romaner, vil-
ket hade blivit fallet om teoripresentation på mer 
traditionellt sätt placerats tidigare i avhandlingen.

Avhandlingens tredje kapitel ägnas alltså åt Stig 
Larsson, och främst då hans bok Natta de mina, 
som utkom bara några månader efter Rydbergs Den 
högsta kasten, och som rent av kan betraktas som 
en hälsning till den senare: Larsson beskrev näm-
ligen i en förhandsintervju sin egen bok som en 
”hämndbok”, och använde då just det uttryck som 
Rydberg brukade om sin roman. Då hade Larsson 
en mycket stark position, såväl i den litterära som i 
den större mediala offentligheten. Med sin genre-

mässigt brokiga bok, som Lenemark på ett utmärkt 
sätt behandlar i sin avhandling, gör Larsson offici-
ellt anspråk på att skildra verkligheten rakt av ge-
nom att bryta med vad han själv beskriver som en 
tidigare fiktionsfas i sitt författarskap. Men i själva 
verket, menar Lenemark övertygande och dekon-
struerar därmed författarens självsyn (som tidigare 
forskning i alltför hög grad respekterat), finns det 
inte någon sådan gräns mellan ”fakta och fiktion” 
(s. 108). Tvärtom har Larsson från första början äg-
nat sig åt att problematisera dessa båda storheter 
genom att också ägna sig åt att skapa vad man kan 
uppfatta som ”autofiktion”. Som avhandlingsförfat-
taren visar intar Larsson alltsedan debuten 1979 en 
uttalat anti-biografisk hållning och gör allt för att 
distansera sig från sina romankaraktärer. Samma 
till synes entydiga hållning kan man finna exem-
pel på i hans artiklar och intervjuer. Det handlar – 
på välkänt postmodernt maner – om skriftens eller 
diskursens överhöghet. I ljuset härav är det som av-
handlingsförfattaren korrekt påpekar en paradox 
att Larsson i olika mediala situationer iscensätter 
sig själv som subjekt, inte minst i Kristian Petris 
långa dokumentärfilm om författaren – Aska och 
jordgubbar (1984) – som kännetecknas av en långt-
gående ”spänning mellan fakta och fiktion” (s. 113). 
Filmen är delvis inspelad i Larssons eget hem. För-
fattaren inbjuder tittarna till det som i normalfal-
let är ”backstage”. Slutsatsen på sidan 116 i avhand-
lingen blir att gränsen mellan offentligt, skrivande 
jag respektive privat-biografiskt jag bryter samman 
och detta till följd av den medieexponering Lars-
son utsätter sig – och utsätts – för. Betecknande är 
att inte ens Larssons officiella utträde ur den me-
diala offentligheten – deklarerad i tv-programmet 
”Röda rummet” i samtal med vännen Horace Eng-
dahl – var definitivt. Som Lenemark framgångs-
rikt visar är Larssons samtidigt uttalade föresats att 
det nu får vara slut på fiktionsskrivande – han ska 
hädanefter endast ägna sig åt självbiografiskt skri-
vande – inte ensidigt genomförd. Efter 1997 opere-
rar nämligen ett fiktionskontrakt under det offici-
ellt självbiografiska (s. 119). Omvänt har det redan 
under författarskapets första, fiktionella fas funnits 
mer eller mindre öppna självbiografiska tendenser, 
till exempel i romanen Komedin I (1989), i vilken 
en av romankaraktärerna är namne med den verk-
lige författaren.

Det Larssonska umgänget med medierna och 
hans spel med olika kontrakt i författarskapet kan 
därför, menar Lenemark, förstås utifrån teorin om 
”performativ biografism” – författaren skriver fram 
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sin identitet och använder den mediala scenen till 
att återkommande omförhandla den. Så uppkom-
mer ett slags biografisk legend.

På samma sätt erbjuds läsaren i Larssons Natta 
de mina ett öppet självbiografiskt kontrakt, även 
om det långt ifrån rör sig om en traditionell själv-
biografi. Lenemark beskriver träffande boken som 
en textuell ”hybrid” (s. 130) där flera genrer möts; 
karaktären av fragment är påfallande eller som det 
pregnant formuleras på sidan 131: det är skrivan-
det av livet – med allt vad det innebär av problem 
– mer än det skrivna livet som står i centrum. Dock 
kvarstår det faktum att gränsen mellan ”fakta” och 
”fiktion” förblir oklar. Återigen den gamla välkända 
Larssonska dubbelheten. Som Lenemark visar an-
vänder författaren sin bok till att både vidareföra 
och bekräfta den mediala myten som sig själv. Med 
tanke på det uttalat självbiografiska kontraktet gör 
han myten till sin sanning, och läsaren frågar för-
gäves var gränsen mellan myt och verklighet går.

Avslutningsvis visar Lenemark att mottagan-
det av Natta de mina formade sig till en affär mel-
lan män, även om kritkerna – som alltså alla var 
män – knappast diskuterade det bitvis brännbara 
innehållet. Annorlunda då när Larsson ett år senare 
hävdade att ”alla män tänder på 13-åriga tjejer” (s. 
142), en provokation som fick avsedd effekt, vilket 
inte hindrade att författaren kunde behålla sin fin-
kulturella status och även fortsättningsvis räkna in 
betydande belopp i form av stipendier, också från 
Svenska Akademien. Analysen är i detta kapitel vä-
sentligt fördjupad – delvis som ett resultat av att 
Lenemark nu har med sig ett större teoretiskt ba-
gage än i de föregående Rydberg-avsnitten – och 
iakttagelserna är genomgående övertygande i all 
sin komplexitet: textanalysen laddas effektivt upp 
teoretiskt-metodiskt i kombination med en klar 
blick för Larssons agerande i den litterära offentlig-
heten. Viss oklarhet vidlåder dock presentationen 
och tillämpningen av det man kan kalla ”teatrali-
seringsteorin” – teorier som på olika sätt försöker 
fånga individers rollspelande och mer eller mindre 
iscensatta agerande i vardagen genom urskiljande 
av olika teatrala identitetsformer. Perspektivet är i 
högsta grad relevant och fruktbart för avhandling-
ens syfte, men problematiseringen av vad det egent-
ligen innebär att spela ”not-not-me” hade kunnat 
drivas ett steg längre. Inte heller diskuteras i av-
handlingen hur den här typen av teori förhåller 
sig till den ovan nämnda teoribildningen signerad 
Meyrowitz avseende platsers betydelse i samman-
hanget (off-stage, backstage).

Avhandlingens fjärde kapitel – ”Att spela det 
biografiska kortet” – tar avstamp i den uppluck-
ring av gränsen mellan privat och offentligt som 
medieutvecklingen tvingat fram. En konsekvens 
härav är att det ”biografiska” i ökad utsträckning 
kommit att bli en möjlig inträdesbiljett till offent-
ligheten. Detta i en tid som utmärks av det som 
träffande kallats ”verklighetshunger” och där ”den 
tvingande synlighetens lag” råder, för att nu tala 
med den brittiske sociologen John B. Thompson. I 
ett sådant läge framstår det som effektivt eller nöd-
vändigt att spela det biografiska kortet, men också 
att göra det på rätt sätt och med den rätta finger-
toppskänslan. Det gäller att skapa uppmärksamhet 
kring det egna namnet/den egna personen, utan att 
skandaliseras eller förlora kontrollen över mediebe-
rättelsen om det egna, föregivet autentiska jaget. I 
medierna igångsätts gärna en diskurskamp eller för-
handling om jaget.

Med hänvisning till de båda fallstudierna – Ryd-
bergs och Larssons böcker samt deras respektive 
mottagande i kombination med författarnas öden 
och äventyr i medieoffentligheten – driver avhand-
lingsförfattaren framgångsrikt i det här kapitlet te-
sen att framför allt kön är avgörande för huruvida 
det biografiska utspelet skall lyckas eller ej. Lars-
son riskerar aldrig, som Lenemark uttrycker det, 
att fastna i det biografiska (s. 150), utan han ges hela 
tiden möjlighet att i medierna omförhandla och 
komplettera bilden av sig själv. Hans biografiska 
legend lägger sig aldrig som en kall hand över litte-
raturkritikernas textanalys, den är inte ”biografiskt 
irreversibel”. I Rydbergs fall, däremot, tog samma 
legend överhanden så snart hon ställt sig i den me-
diala offentligheten och ännu 2006 i samband med 
att hon publicerade thrillern Den som vässar var-
gars tänder kom hennes öde som försmådd kvinna 
ånyo upp på dagordningen. Det är alltså mer riska-
belt, menar Lenemark, för en kvinna än en man att 
ta steget in i medieoffentligheten med hjälp av den 
egna biografin. Detta leder avhandlingsförfattaren 
fram till slutsatsen att sådana teorier och analytiska 
begrepp som utvecklats för att begripliggöra förfat-
tarnas och litteraturens förändrade villkor i den nya 
mediala offentligheten – t. ex. den om ”performa-
tiv biografism” – inte i tillräckligt hög grad beak-
tar faktorer som klass, kön, etnicitet och position. 
Som komplement diskuteras därför Judith Butlers 
teorier om könsidentitet som resultat av en ”perfor-
mativ process”, av iscensättningar. Lenemarks slut-
sats blir att Larsson som man har större möjlighet 
att utnyttja den frihetspotential som Butlers syn-
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sätt öppnar för, medan Rydberg direkt naglas fast 
i rollen som ”kvinna” när hon stiger ut på offent-
lighetens scen. I kraft av att han är man blir inträ-
det på denna scen mer positivt laddat. Enligt Le-
nemark spelar Rydberg själv med i den roll medi-
erna tillskriver henne – som kvinnligt offer – och 
som aggressiv eftersom hon utmanar patriarkaliska 
strukturer samtidigt som hon göra dem tydliga och 
visar hur de är konstruerade. Ändå ”renaturaliseras”, 
menar avhandlingsförfattaren, detta blottande av 
kvinnligheten som konvention. Larsson, däremot, 
som vid åtminstone ett tillfälle överskrider könsdis-
kursen genom att alltså hävda att alla män tänder 
på 13-åriga tjejer, tycks gå relativt opåverkad ur den 
mediestorm som detta uttalande gav upphov till. 
Till skillnad från Carina Rydberg påverkas alltså 
inte Stig Larssons position av hans mediala utspel: 
han prisbelönas trots allt efter vad man i vissa lä-
ger uppfattade som starkt komprometterande ut-
talanden, medan hon beskrivs som dokusåpaförfat-
tare. Hon uppträder i ”könade” mediala samman-
hang, medan han bereds plats i mer könsneutrala 
fora. Generellt är medialiseringen av Larsson yt-
terst lojal, vilket inte är fallet för Rydberg som på 
det hela taget misstänkliggörs. Vidare konstaterar 
avhandlingsförfattaren att medan mottagandet av 
Rydbergs böcker drog åt det etiska – och kom att 
handla om gott och ont, sant eller falskt – så ägna-
des mottagandet av Larsson främst estetiska frågor.

Kapitlets välgrundade och lika viktiga slutsats 
blir därför att medialiseringen av Rydberg respek-
tive Larsson är tydligt genuskodad, men också att 
teorierna om själva fenomenet medialisering är 
konstruerade utifrån manliga exempel och därmed 
i hög grad är blinda för kvinnliga författares media-
lisering. Det är därför, menar avhandlingsförfatta-
ren, nödvändigt att ”revidera dessa teorier genom 
att integrera de insikter om det partikuläras och 
skillnadernas betydelse som i det föregående kom-
mit upp” (s. 169). Lenemarks slutsats och plädering 
för att medialiseringsprocesser är könsligt kodade 
– och varför skulle de inte vara det? – är alltså över-
tygande formulerad. Vilket inte hindrar att detta 
synsätt bör och kan tänkas samman med frågan 
om kulturell position, det vill säga var i den kultu-
rella hierarkin vederbörande författare kan inord-
nas. Detta gör visserligen Lenemark, men sin vana 
trogen rätt sent i framställningen. Av hans egen 
framställning framgår dock tydligt att Rydberg på 
ett mycket tydligt sätt så att säga ”flirtat” med po-
pulärkulturen (jämför hennes genreval, hennes ut-
talade ambition att uppträda som marknadsförfat-

tare med goda inkomster och hennes kritik av den 
manliga höglitterära offentligheten i Den högsta 
kasten) medan Larsson alltid bemödat sig om sin 
höglitterära status. Så är ju åtskilliga av hans böcker 
också publicerade i det som träffande kallats Bon-
niers ”geniformat”.

I en avslutande ”Epilog” diskuteras så med ut-
gångspunkt från Maja Lundgrens Myggor och tig-
rar (2007) respektive Lars Noréns En dramatikers 
dagbok (2008) förhållandet mellan etik och estetik, 
vilket allt oftare kommit upp till diskussion när det 
gäller litterära verk som i likhet med Rydbergs och 
Larssons upprättar dubbla kontrakt med sina lä-
sare: ett fakta- respektive ett fiktionskontrakt. Det 
visar sig, menar Lenemark, att frågan om vad som 
anses passande att skriva allt oftare kopplas sam-
man med frågan hur det är skrivet. Detta innebär 
att om en kritiker finner texten bra – det vill säga 
”estetiskt fullödig” – tenderar hon eller han att ha 
överseende med det som kan uppfattas som ”etiska 
övertramp” och ”moraliska tveksamheter”, medan 
sådant absolut inte får passera obemärkt i en text 
som utmärks av låg estetisk kvalitet. Vad vi bevitt-
nar är en förnyelse av etikens esteticering vars röt-
ter man kan spåra till sekelskiftet 1900.

Sist i avhandlingen finns på traditionellt sätt 
summary, notapparat, källförteckning och ett kom-
binerat, mycket användbart person- och termre-
gister.

Sanna lögner är en avhandling som både vittnar 
om stor teoretisk samt litterär/allmänkulturell be-
läsenhet och om utmärkt förmåga till problemdri-
ven framställning genom effektivt bruk av adekvat 
teori i textläsningspartierna. Invändningen att av-
handlingen bitvis är märkt av sin tillkomstprocess 
och kanske skulle tjäna på en större teoretisk och 
metodisk ”vänstertyngd” – de teoretiska korten ut-
spelade i god tid före själva analyserna – väger dock 
lätt i ljuset av dess perspektivrikedom. Därtill är av-
handlingen föredömligt välskriven.
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