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nen genom att sätta förhållandet mellan författare, 
läsare och text i gungning är det de som likt Myg-
gor och tigrar och En dramatikers dagbok utforskar 
de biografiska koncepten. I ljuset av antologin i 
övrigt är det också lite märkligt att den avslutas på 
detta sätt, med ett resonemang som i förlängningen 
innebär att de texter där litteraturens förhållande 
till offentligheten verkligen ställs på sin spets för-
passas till periferin.

Christian Lenemark

Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Fenomenet 
Björn Ranelid. Roos & Tegnér. Lund 2009.

I juni 2010 debuterade Björn Ranelid som pro-
gramledare i Sveriges Radio P4. Programseriens 
fyra avsnitt innehöll samtal med inbjudna gäster 
om skilda ting, men det allt överskuggande ämnet 
var trots allt programledaren själv. Radioprogram-
men, vilka sändes från dennes bostäder i Stockholm 
och Kivik, innehöll också programpunkten ”Fråga 
Björn”, och inför det första avsnittet lovade pro-
gramledaren att ”bjuda en hel del på sig själv” – nå-
gonting som han gör både ofta och generöst. Ra-
dioprogrammet var, när det sändes, det senaste ut-
skottet på den vittförgrenade samtidsföreteelse vars 
samlingsnamn är Björn Ranelid. Författaren med 
samma namn debuterade 1983 men har sedan dess 
utvecklats till något mer och annat, till en kändis, 
ett varumärke, en reklampelare, ett skämt – kort 
sagt till ett populärkulturellt fenomen som upp-
träder i snart sagt alla de kanaler och sammanhang 
som utgör dagens offentlighet. Det omfångsrika 
författarskapet är bara en aspekt av detta fenomen. 
Långtifrån alla har läst något av Ranelid, men de 
flesta vet vem han är och har en åsikt om hans per-
son. För att förstå och beskriva Ranelids roll som 
författare och offentlig person krävs alltså andra 
metoder än närläsningar av hans romaner. Littera-
turvetaren har därför att välja mellan att antingen 
överlåta en sådan forskningsuppgift till andra dis-
cipliner, eller att ge sig i kast med nya perspektiv, 
material och metoder.

Det är just det senare som Fenomenet Björn Ra-
nelid gör, och därtill med en tydlig undertext om lit-
teraturvetenskapens behov av nyorientering. Denna 
undertext framträder i inledningskapitlet i form av 
den entusiasm med vilken författarna rör sig utanför 
den traditionella forskningspraktiken. De gör fält-
studier, fumlar med en kamera och undrar lite yrva-

ket om de kommer att påverka den föreställning som 
de avser att dokumentera. Men undertexten består 
än mer av att Fenomenet Björn Ranelid måste betrak-
tas som ett konkret exempel på det slags modernise-
ring av litteraturvetenskapen som författarna efter-
lyste i den uppmärksammade debattskriften Ham-
let eller Hamilton? (2007). Ämnets roll som ett slags 
Riksantikvarieämbete för litteraturen beskrevs där 
som överspelad. Textanalyser av svenska höglitterära 
författarskap, skrivna på svenska, innebar att ämnet 
marginaliserade sig självt både på den nationella bok-
marknaden och på det internationella forsknings-
fältet. För att ämnet åter skulle kunna hävda sig och 
bli mer angeläget för fler, menade författarna bland 
annat att den solistkultur som odlats inom ämnet 
måste upplösas, litteraturen skulle i högre grad stu-
deras i termer av intermedialitet, och litteratursocio-
login skulle bli en del av ämnets huvudfåra. Ett pub-
liktillvänt förslag handlade också om att utnyttja 
biografigenrens stadigvarande försäljningsfram-
gångar. Dock skulle den klassiska genren utvecklas, 
bland annat genom att behandla levande författare, 
inte bara avlidna kanoniserade. Det är detta som Fe-
nomenet Björn Ranelid är ett exempel på.

Författarna betecknar boken som en ”mediebio-
grafi”, vilket är en passande formulering för att tyd-
liggöra studiens fokus på författarpersonans liv och 
gestaltning i medierna. Till skillnad från den tradi-
tionella biografins inriktning på privatliv och dikt, 
och dess behandling av brev och annat opublicerat 
material, handlar mediebiografin inte om männi-
skan Ranelid (f. 1949) utan om tecknet ”Ranelids” 
offentliga uppenbarelseformer sedan debuten 1983. 
Bokens källor består, utöver Ranelids egna roma-
ner, av ett åttiotal tidningsartiklar, tretton tv- och 
fem radioprogram. Till detta kommer även ett an-
tal reklamkampanjer, intervjuer och hemma-hos-
reportage samt Ranelids hemsida, vilka saknas i re-
ferenslistan. Trots att detta bara är en bråkdel av de 
tusentals artiklar och webbsidor som Ranelid själv 
påstod sig ha blivit föremål för redan 2004 (s. 135), 
och även om en hel del av de tidningsartiklar som 
behandlas är recensioner av Ranelids romaner, så 
riktar boken alltså blicken mot en bredare offentlig 
diskurs. Det är inte, som brukligt inom litteratur-
vetenskapen, de professionella läsarna – forskarna 
och litteraturkritikerna – som ges tolkningsföre-
träde i den meningsskapande processen kring för-
fattaren. Detta är berömvärt och helt följdriktigt 
eftersom Ranelids ”träffyta” idag är så mycket större 
än de sammanhang i vilka hans litteratur diskuteras.

Hur detta gått får man förstås veta i boken, och 



Övriga recensioner · 493

författarens väg från debutant till celebritet, från 
det begränsade litterära fältets ängsligt omvända 
ekonomi, till ett massmedialt virrvarr av marga-
rinreklam och dokusåpor, är en på många sätt fasci-
nerande historia. Under 1980-talet strävar Ranelid 
målmedvetet efter att erövra en position i litteratu-
rens finrum. Framgångarna vittnar också om den 
traditionsbundenhet som råder inom denna del av 
fältet. Författaren själv, liksom de kritiker som väl-
komnar honom, talar på ett intelligensaristokra-
tiskt vis om Ranelids originalitet och kvalitet. Han 
ställer krav på sina läsare, föraktar massmedier och 
marknadskrafter, och infogar sig själv i en manlig 
successionsordning av siare och skalder. Att mycket 
i Ranelids framtoning har ändrats sedan dess inser 
alla som under senare år någon gång slötittat på tv 
eller kastat en flyktig blick på en löpsedel. Flytten 
från Ystad till Stockholm i slutet av 80-talet mar-
kerar ett nytt förhållningssätt till författarrollen – 
Ranelid strävar både geografiskt och medialt efter 
att röra sig från periferi till centrum. Också denna 
strategi är framgångsrik. På kort tid erhåller Rane-
lid garanterad författarpenning, litterära priser, fler 
recensioner och anlitas oftare som föreläsare. Han 
intervjuas och medverkar i radio och tv som fot-
bollskrönikör och debattör. Samtidigt som Mitt 
namn skall vara Stig Dagerman (1993) säljs i mer 
än 60 000 exemplar, etablerar sig Ranelid som ce-
lebritet och mediefenomen. Den offentliga diskur-
sen handlar alltmer om författaren själv, om hans 
privatliv, utseende och åsikter, samt inte minst om 
just hans mediala närvaro, att han aldrig tackar nej 
till att synas.

Fenomenet Björn Ranelid åskådliggörs så i bo-
ken med samma namn utifrån ett antal bestånds-
delar som författarna uppfattat som centrala. Det 
handlar om ”ranelidskan”, det vill säga det särpräg-
lade språk och det humanistiska budskap som bli-
vit tydliga kännetecken för författaren. Det hand-
lar om hur författaren konstruerar sitt (litterära) 
varumärke och sin offentliga identitet, bland an-
nat genom medverkan i reklamkampanjer och ge-
nom val av bostäder och färdmedel. Det handlar 
om de offentliga bråk och konflikter som förfat-
taren initierat eller blivit föremål för, med den så 
kallade Ranelidfejden 2003 som det mest kända ex-
emplet. Och det handlar om författarens roll som 
estradör – en viktig aspekt av fenomenet eftersom 
Ranelid gör omkring hundra framträdanden för 
publik varje år.

Med en kombination av traditionell textanalys, 
varumärkesteori och celebritetsforskning är bokens 

avsikt att ta ”ett helhetsgrepp på ’fenomenet’ Björn 
Ranelid” (s. 10). Både primärmaterialet och analys-
verktygen understryker det studerade fenomenets 
bredd, och Forslid & Ohlsson tar sig, precis som 
Ranelid, en god bit utanför litteraturämnets tradi-
tionella av- och begränsningar. Ändå undrar jag om 
inte Fenomenet Björn Ranelid handlar oproportio-
nerligt mycket om Ranelids författarskap och om 
vad som kallas för ”det litterära fältet”. Som feno-
men uppträder ju Ranelid först då han aktivt läm-
nar sin position som höglitterär kritikergunstling 
och omfamnar den mediala sfärens kändisskap. 
Och över medietecknet ”Ranelid” har varken Ra-
nelid själv eller litteraturkritikerna något exklusivt 
inflytande. Tvärtom, vilket boken också konstate-
rar, handlar den mediala exponeringen av Ranelid 
ytterst lite om hans författarskap (s. 33). Hårdraget 
menar jag att om den företeelse som undersöks slu-
tar handla om litteratur, så bör beskrivningen och 
analysen av den också göra det. Nu framställs emel-
lanåt medieoffentligheten som en del av ”det litte-
rära fältet”, istället för tvärtom. Och även om Rane-
lid själv, i sammanhang som uppenbart inte hand-
lar om litteratur, med envis stolthet håller fast vid 
sin identitet som författare så gör hans medverkan 
i Stjärnorna på slottet knappast programmet till en 
litterär händelse. Jag frågar mig därför om det verk-
ligen är en ”litterär” celebritet Ranelid är? Är det en 
medialiserad ”författarroll” han representerar, och 
är det just ”litterärt” varumärkesbyggande han äg-
nar sig åt? Tvärtom skulle man faktiskt kunna för-
stå litteraturen och epitetet ”författare” som pro-
duktattribut till det mediala varumärket Ranelid.

Visst är det, som författarna konstaterar, svårt 
att skilja på Ranelids positioner som författare res-
pektive celebritet. Men kanske skulle boken ändå 
ha tjänat på att tydligare definiera ”det litterära fäl-
tet” i relation till medieoffentligheten. Till exem-
pel hade det varit intressant att veta i vilken mån 
synpunkter på författarens mediala närvaro och 
framtoning har influtit i den litteraturkritiska re-
ceptionen. Likaså hade det varit värdefullt om den 
konflikt som boken skriver fram, mellan den finkul-
turella sfären och den kommersiella och mediala, 
hade åskådliggjorts tydligare. Jag undrar nämligen 
om den existerar, förutom hos någon enstaka kriti-
ker och Ranelid själv. Nu förutsätter författarna att 
hans mediala synlighet och höga produktionstakt 
utgör ett ”misstänkt beteende” (s. 18f ) som själv-
klart ”bidrar till upprördheten kring Ranelids för-
fattarroll” (s. 22). Det framgår att Ranelid själv an-
ser sig förkroppsliga en sådan motsättning, och det 
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skänker förstås en viss dramatik både till författar-
personan och till framställningen. Men genom att 
överta denna beskrivning reproducerar boken inte 
bara Ranelids självbild, utan också en litteraturhis-
toriografisk tradition som författarna inlednings-
vis tar avstånd från. För den lilla klick av professio-
nella läsare som eventuellt provoceras av Ranelids 
produktionstakt och medverkan i reklamfilmer har 
knappast annat än marginellt inflytande över feno-
menet Ranelid. Den förmodade konflikten spelar i 
så fall ingen roll i de sammanhang där Ranelidbil-
den huvudsakligen görs och konsumeras. Vad Ra-
nelid själv anser sig vara, och vad han som fenomen 
egentligen är och framstår som, är förstås olika sa-
ker som jag inte riktigt lyckas hålla isär efter läs-
ningen av Fenomenet Björn Ranelid.

I förhållande till sin egen lägesbeskrivning i 
Hamlet eller Hamilton? framstår Torbjörn Forslid 
och Anders Ohlsson i flera avseenden som ovan-
liga representanter för sitt ämne, inte minst för att 
de arbetar tillsammans och för att de valt att forska 
om en levande författare. Med Fenomenet Björn 
Ranelid har de också visat att litteraturvetenskap-
lig forskning kan göras angelägen för en större lä-
sekrets utanför det egna skrået. Boken har recen-
serats i åtskilliga dagstidningar och författarna har 
medverkat såväl i radio som i televisionens mor-
gonsoffor och litteraturprogram. I hög grad be-
ror denna framgång förstås på att forskningsob-
jektets mediala dragningskraft har spillt över på 
forskningsprodukten, något som författarna även 
förutspådde i debattskriften: ”En biografi eller ett 
vetenskapligt ’reportage’ om Björn Ranelid eller 
Kristina Lugn skulle otvivelaktigt nå stor publik” 
(Hamlet eller Hamilton?, s. 105). I sig utgör detta 
knappast något problem. Tvärtom är Ranelid ett 
välfunnet objekt både för en analys av författarens 
möjliga roller i dagens medielandskap och för att 
påvisa behovet av nya perspektiv inom litteraturve-
tenskapen. Det är också ett väl valt forskningsob-
jekt i fråga om att skapa en bredare uppmärksam-
het kring litteraturämnet, och sannolikt även för att 
stärka de båda forskarnas varumärken såväl inom 
som utanför akademin. Ett problem blir forskning-
ens snålskjuts på det samtida mediefenomenet först 
om forskningen skulle brista i sin kritiska distans 
till detta, och därigenom forma sig till ytterligare 
en arena för den företeelse som studeras.

I materiellt hänseende bidrar en studie av ett för-
fattarskap alltid till att bekräfta och marknadsföra 
detsamma, oavsett hur kritisk framställningen är. 
Forslid & Ohlsson har förstås varit medvetna om 

detta, och de berättar även i bokens epilog att de-
ras projekt ofrivilligt blev en del i medialiseringen 
av Ranelid. Författaren omnämnde till exempel 
boken, långt innan den publicerades, både på sin 
hemsida och i en krönika i Expressen. Möjligen är 
det generellt svårare att behålla distansen till forsk-
ningsobjektet om detta utgörs av en levande och 
aktiv författare. Hur fri forskaren vågar vara i för-
hållande till den författare som studeras är i alla fall 
en fråga som inställer sig i fallet Ranelid. I ljuset av 
dennes dokumenterade konfliktlusta måste man 
nämligen utgå ifrån att den som väljer att skriva 
om honom kommer att bedöma sin egen framställ-
ning utifrån ett slags riskkalkyl, och överväga hu-
ruvida det vore önskvärt eller ej att debattera med 
författaren i direktsändning. Nu förefaller Feno-
menet Björn Ranelid klara denna balansgång gan-
ska väl. Den är inte inställsam, och författarna fal-
ler heller aldrig in i den föraktfulla jargong som vi 
vant oss att höra då Ranelids svulstiga pretentio-
ner kommit på tal.

I ett betydelsefullt avseende misslyckas emeller-
tid bokens balansakt. De visuella medierna har för-
stås haft en avgörande betydelse för fenomenet Ra-
nelids uppkomst, gestaltning och spridning. För-
fattarna understryker också bildmediernas centrala 
roll i varumärkesbyggandet (s. 117). Av de nitton 
bilder som presenteras i boken är de flesta också 
exempel på sådana medieringar av författaren. Bil-
derna illustrerar därför fenomenets bredd och beri-
kar de diskussioner som förs i brödtexten. Detta är 
dock inte fallet med de tre nyproducerade porträtt-
fotografier (inklusive bokens omslagsbild) vilka 
tveklöst kastar en skugga över bokens analytiska 
skärpa. I kraft av dessa bilder erbjuder Fenomenet 
Björn Ranelid nämligen en frizon där det studerade 
fenomenet undgår analys och istället kan iscensät-
tas utan kommentar. Det är alltså förlagets fotograf 
som har porträtterat Ranelid, dels i äppellunden i 
Kivik (s. 126), dels på stranden vid Haväng (s. 101). 
Ingen av bilderna nämns i framställningen, varför 
författarnas konstaterande att ”äpplet på ett natur-
ligt sätt blivit en del av medialiseringen av Rane-
lid” ironiskt nog bekräftas just av bilden intill. Och 
när bildtexten till det senare fotografiet lyder ”Ra-
nelid porträtterad som romantisk konstnär”, und-
rar man om författarna glömt bort att det är de 
som är det egentliga upphovet till såväl bilden som 
dess offentliggörande. Bilderna borde förstås, om 
de överhuvudtaget skulle ha medtagits, ha analyse-
rats i samma omfattning som till exempel omslags-
bilden på Magasinet Skåne (s. 145, 154ff ). Platsen, 
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kameravinkeln, kroppshållningen, kläderna och de 
andra attributen spelar rimligen lika stor roll i dessa 
bilder som de gör i fotot på Ranelid i bar överkropp. 
Nu frågar man sig istället vem som valde plats och 
vinkel – Ranelid själv, fotografen eller bokens för-
fattare? Är det till och med så bakvänt att förfat-
taren har arvoderats för att posera i enlighet med 
bokens argument om den romantiska författarrol-
len och äpplet som symbol?

Bokens omslagsbild, googlar jag mig fram till, 
har tidigare publicerats i Sydsvenska Dagbladet i 
början av 2008 men detta framgår inte i boken. 
Därför framträder inte heller bilden av Björn Ra-
nelid uppflugen på motorhuven till sin Jaguar So-
vereign, med nummerplåten RANELID i förgrun-
den, som en empirisk referens till den mediala pro-
cess som studeras i boken, utan som en ny iscensätt-
ning vilken istället bidrar till att skärpa konturerna 
kring ”Ranelid”. För det är ju inte huvudsakligen i 
sina materiella former, såsom vi händelsevis möter 
dem i författarens garage eller på landsvägen, som 
Jaguaren och registreringsskylten fungerar som 
verksamma accessoarer för varumärket Ranelid, 
utan de mediala representationerna av desamma. 
Nu är måhända bokomslaget den representation 
som mest explicit förvandlat författarens bil från 
färdmedel till ”produktattribut”, till en del av med-
iefenomenet. Det är ingen slump att bokens om-
slag pryds av en bild av Ranelid skriver författarna 
(s. 117), men just så framstår det olyckligtvis. Här 
är det ju fråga om en bok som ska vara en ”medie-
biografi” och inte en traditionellt inkännande för-
fattarbiografi. Bokomslaget saknar nu det meta-
perspektiv, de citattecken, som direkt skulle skilja 
studien från ett nummer av Magasinet Skåne eller 
Sköna hem.

Detta kan förstås bero på misstag i samband 
med bokens slutredigering, men kanske vittnar 
det också om litteraturvetenskapens långa tra-
dition av textorientering. En litteraturvetenskap 
som vill studera litteraturens och författarens rol-
ler i medielandskapet, både dagens och gårdagens, 
måste hur som helst ta de visuella representatio-
nerna på lika stort allvar som de textuella. Fenome-
net Björn Ranelid är ändå ett mycket välkommet bi-
drag till en mer uppdaterad och explorativ form av 
litteraturforskning. Utöver att vara en värdefull do-
kumentation av Björn Ranelids karriär såhär långt, 
öppnar boken blicken för andra arenor och sam-
manhang än de traditionella. Att den väcker ytter-
ligare frågor om litteraturens roll i mediesamhäl-
let, och om vari det ”litterära” egentligen består i 

den medialiserade (författar)rollen är också en god 
utgångspunkt för vidare forskning. Tillsammans 
med böcker som Christian Lenemarks avhandling 
Sanna Lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och 
författarens medialisering (2009) och Ann Steiners 
Litteraturen i mediesamhället (2009) vittnar Feno-
menet Björn Ranelid om att svensk, samtidsinriktad 
litteraturvetenskap är på väg att ta mediekulturen 
på allvar. Man kan bara hoppas att också de fors-
kare som ägnar sig åt tidigare epoker i historien så 
småningom gör detsamma.

Andreas Nyblom

Bokens materialitet. Bokhistoria och bibliografi. Bi-
drag till en konferens anordnad av Nordiskt Nät-
verk för Editionsfilologer 14–16 september 2007. 
Red. Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell & Petra 
Söderlund (Nordiskt Nätverk för Editionsfilo-
loger. Skrifter. 8). Svenska Vitterhetssamfundet. 
Stockholm 2009.

Vissa medieteoretiker brukar hävda att det är först 
när nya medier framträder som det äldre mediet 
blir synligt som media, som materialitet.

När vi nu gradvis skiftar över till att läsa texter 
på laptop, mobiltelefoner och läsplattor så gör vi 
det mot bakgrund av en ökad medvetenhet om 
den tryckta bokens specifika egenskaper och kva-
liteter. Oavsett om vi står inför bokens död eller 
ej, så kan vi konstatera ett ökat intresse för boken 
som bok. Ett utryck för det är den konferens som 
Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer arrangerade 
hösten 2007 under rubriken ”Bokens materialitet. 
Bokhistoria och bibliografi”, och som nu förelig-
ger just som bok.

Det hela inleds med Per S. Ridderstads ”Bokhis-
toriens roll i modern editionsfilologi” som driver 
tesen att hur stor medvetenhet en textkritisk ut-
givare än har om typografi, format, papperssorter 
etc., så kan den kritiska utgåvan aldrig återskapa 
originalet vad gäller dessa materiella kategorier. 
Däremot kan en sådan medvetenhet bidra till en 
mer stringent och mångfasetterad textkritisk åter-
givning, menar Ridderstad.

Boken som form rymmer ett rikt spektrum av 
grafiska, visuella och taktila uttrycksmöjligheter. 
Däremot varierar det kraftigt mellan olika förfat-
tare hur pass intresserad man är. Om man bara vill 
skriva en text eller också ’skriva’ en bok. Johan Sved-
jedal visar i sitt bidrag ”Boken tiger, boken talar”, 




