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1. Inledning    

De senaste åren har genren biografier inom facklitteratur fullkomligt exploderat på 

bokmarknaden.  Mångfalden inom biografin är enorm. Självbiografier, memoarer och 

livsöden samsas om utrymmet. Och vi konsumenter gillar det, vi köper dem, media 

uppmärksammar utgivningarna och PR-maskinen går på högvarv. Litteraturvärlden tacklas 

med två skilda synsätt inför detta fenomen. Å ena sidan jublas det över nyvunna läsare, å 

andra sidan oroas kritikerna över vad som sker med den litterära kvaliteten. Biografigenren är 

således populär men inte högt ansedd i litterära kretsar.  

  Vi är vana att se spökskrivna biografier, där huvudpersonen likaväl kan finnas i 

livet som att han eller hon är avliden. Det är desto ovanligare att erkända författare skriver 

biografier och framförallt med huvudpersonens medverkan.  

I denna uppsats kommer jag därför att fördjupa mig i en specifik och alltmer 

förekommande delgenre av biografier; den medskrivna biografin av en etablerad författare. I 

dessa biografier arbetar den oftast kända huvudpersonen tillsammans med en respekterad 

författare, som nedskriver dennas livshistoria. Huvudpersonen befinner sig oftast mitt i livet 

och det skildras genom en välskriven text, som är av god litterär kvalitet.  

Därtill kommer uppsatsen att lägga fokus på hur förlag jobbar med en genre som 

denna. Förlagen ser produkten, som ska vara lättillgänglig men även tilltala de mer kräsna 

läsarna.  Idag kontaktar förlagen en intressant offentlig människa och matchar denna med en 

författare de har högt förtroende för. Genom förlagsperspektivet får jag en möjlighet att 

undersöka den marknadsföring, som ligger bakom verken. Min utgångspunkt är, att just 

marknadsföring är en viktig beståndsdel i denna genre. Formatet är välkommet för till 

exempel tidningar, bloggar, tv och radio, att förmedla till de flesta målgrupper, även de som 

inte tillhör den litterära kretsens typiska konsumenter.   

  Det finns flera aspekter som gör en undersökning av denna delgenre intressant. 

Dels kan den visa hur författarna och förlaget jobbar enskilt och tillsammans, för att nå det 

gemensamma målet att färdigställa och lansera en biografi. Dels kan den utvinna kunskap om 

hur verket kan nå status och erkännande utöver gränserna för biografigenren.  

 

1.1 Syfte, frågeställningar och material    

Syftet med min uppsats är att undersöka hur förlagen arbetar med en biografi, skriven av 

etablerade författare samt hur de marknadsför och lanserar dem till allmänheten. Jag har 

fördjupat mig i följande biografier: Jag är Zlatan Ibrahimović av David Lagercrantz, utgiven 
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på Albert Bonniers förlag, 2011 samt Margot av Bengt Ohlsson, utgiven på Brombergs förlag, 

2012.    

Jag vill studera hur respektive författare arbetat med böckerna och hur de förhåller sig till 

genren biografier. Vidare vill jag undersöka om deras medverkan lett till att böckerna getts en 

plats och ett kapital där de tidigare inte fanns. I uppsatsens analysdelar undersöker jag 

närmare hur författarna, förlagen, förläggarna och genren självbiografier placerar sig på det 

litterära fältet.  

 Följande frågor kommer att besvaras i uppsatsen:    

- Vilka motiv och koncept följer förlagen när de ger ut självbiografierna om Zlatan 

Ibrahimović och Margot Wallström?  

- Hur har biografierna marknadsförts?   

- Hur har David Lagercrantz och Bengt Ohlsson förhållit sig i författandet av 

biografierna?  

- Vad innebär författarnas medverkan i biografierna yrkesmässigt, vad gäller status 

och den ekonomiska aspekten? 

- Vilken målgrupp riktar sig mina valda självbiografier till och hur visar det sig?  

              

2. Metod  

I nedanstående avsnitt går jag igenom de metoder jag använt mig av i mitt uppsatsskrivande. 

Jag utgår från det litteratursociologiska perspektivet och förhåller mig till 

forskningsområdet litteratursamhället. Studien är en jämförande kvalitativ undersökning, då 

jag valt att analysera två självbiografier. Jag har använt mig av Steinar Kvales och Svend 

Brinkmanns ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, som utgångspunkt för intervjuerna.  

 

2.1 Det litteratursociologiska perspektivet  

Jag arbetar utifrån det litteratursociologiska perspektivet. Johan Svedjedal menar att det finns 

tre olika perspektiv att förhålla sig till inom detta forskningsområde: samhället i litteraturen, 

litteraturen i samhället samt litteratursamhället. Det sistnämnda tillägnas studier om de 

externa premisser som omger litteraturen. Det vill säga bokmarknaden, författarnas 

ekonomiska situation, förlagshistoria med mera.1 

Studier om en författares framgång bedrivs också inom den 

                                                           
1 Johan Svedjedal (red.), Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, Det litteratursociologiska 

perspektivet, Lund, 2012, s. 78-79. 
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litteratursociologiska forskningen. Det kan till exempel handla om en författares sätt att hålla 

en stabil intäkt på den litterära marknaden eller om hur författaren når mottagare och för ut sin 

litteratur. Dessa studier kan ge en erfarenhetsbaserad insikt om hur samhället påverkar 

litteraturen. De kan bland annat belysa hur författarnas yrkesvillkor påverkas av förlagens 

arbete, utgivningsform samt det ekonomiska system de omges av.2  I min uppsats vill jag 

studera och skriva om självbiografin, som är en stor genre och i ropet just nu. Jag har utgått 

från två specifika verk. Jag kommer i första hand att använda mig av intervjuer med 

respektive verks förlag samt författarna. På så vis belyses marknadsföring av litteraturen samt 

författarnas hantverk inom denna genre.  

 

2.2 Intervjumetod 

Intervjuer har genomförts med Albert Bonniers förlag och Brombergs förlag samt författarna 

Bengt Ohlsson och David Lagercrantz. Jag har använt mig av en halvstrukturerad 

intervjuform, där jag försöker förstå förlagen och författaren ur deras synvinkel. Intervjun 

liknar ett vardagligt samtal med varken öppna eller slutna frågor och har ett tydligt syfte.3 

Uppläggningen av intervjuerna med förlagen och författarna följer till stor del samma 

struktur, däremot varierade tillvägagångssättet. Intervjuerna med författarna David 

Lagercrantz och Bengt Ohlsson skedde via telefon, intervjun med Janina Raak på Brombergs 

förlag gjordes via mejl och slutligen genomfördes intervjun med marknadsansvarige Martin 

Ahlström på plats hos Bonniers förlag.  

En intervju på plats ger tillfälle att utveckla både frågor och svar. Det ger ett 

större djup och det är lätt för bägge parter att ge tid åt reflektioner.  I efterhand kan jag 

konstatera att den mest givande intervjun var den jag gjorde på plats på Bonniers förlag. En 

intervju via mejl är minst önskvärd då svaren blir knapphändiga. Telefonintervjuerna var jag 

nöjd med, då jag kände att både Lagercrantz och Ohlsson var genuint intresserade av att få 

tala om sitt hantverk och de gav utförliga svar på frågorna. Deras generositet var till stor hjälp 

i uppsatsarbetet.  

Jag har tagit hänsyn till att etiska problem kan uppstå vid analys av intervjuerna 

och till huruvida personerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas.4  Jag har 

därför enbart refererat de utförda intervjuerna och sparat mina egna reflektioner till analyserna 

och slutdiskussionerna. 

                                                           
2 Ibid, s. 81 f. 
3 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 2009, s. 45, 166.   
4 Ibid, s. 99. 
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 Till förlagen ställdes allmänna frågor kring utgivning och lansering av biografier samt mer 

avgränsade som rör de böcker jag valt från respektive förlag. Författarna besvarar frågor om 

sitt sätt att arbeta med att sålla och få fram relevant material samt vilket förhållande de har till 

huvudpersonen och genren. Jag har medvetet valt bort att analysera recensioner för de utvalda 

biografierna eftersom det inte finns utrymme för det i föreliggande uppsats.  

 

3. Teori  

I detta avsnitt behandlas de teorier och begrepp som jag utgått från i min studie om 

självbiografin, förlagen och medförfattaren. Till största delen har jag använt mig av Pierre 

Bourdieus teorier om fält, habitus och kapital. De ger en ökad förståelse för hur litteraturens 

marknad fungerar och med hjälp av dem kommer jag att undersöka de aktuella förlagens och 

författarnas plats i det litterära fältet. Med hjälp av andra författares syn på Bourdieus 

perspektiv, tittar jag närmare på biografin som genre och medförfattarens roll i 

skrivandeprocessen.  

 

3.1 Pierre Bourdieu – det litterära fältet  

Bourdieus teorier är väl kända. De centrala begreppen kan appliceras både inom 

samhällsvetenskapen och den humanistiska vetenskapen.5  

Begreppen kan således användas på en mängd kulturella områden, för att visa 

vad och vilka som bestämmer god smak och kvalitet. Aktörerna kan vara författare, kritiker 

och förläggare samt förlag och akademier.6 De ingår i ett maktsystem, som kan förstås och 

förklaras genom Bourdieus modell. David Gedin förklarar vikten av att Bourdieus teorier är 

bundna till erfarenhet, sammanhang och de förflyttande gränserna.7 Det innebär att synen på 

litteratur är föränderlig över tid och i dagens kontext är självbiografier en produkt, som är 

lättillgänglig för alla sorters läsare.     

En viktig och central del i Bourdieus teori är begreppet fält. Erik Peurell 

beskriver Bourdieus teori som ett socialt fält, där makten mellan olika aktörer med specifika 

ställningar bestäms. Det är ett spel som styrs av interna relationer och egna regler mellan 

aktörerna. Det litterära fältet står självständigt från den politiska och ekonomiska agendan 

men är bundet till de normer och värderingar, som fältet verkar inom. Aktörerna inom fältet 

                                                           
5 Donald Broady (red.), Kulturens fält, en antologi, Göteborg, 1998, s. 12. 
6 Erik Peurell, En författarers väg, Jan Fridegård i det litterära fältet, Möklinta, 1998, s. 20. 
7 David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet, Stockholm, 2004, s. 

12. 
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strider om vem och vad som avgör vad som anses vara god litteratur.8 Det är således med 

hjälp av detta system en litterär verksamhet kan studeras och analyseras.  

  Peurell förklarar att Bourdieu delar in författare i två fält: utifrån om de verkar 

inom kvalitativ eller kommersiell litteratur. De, som representerar den kvalitativa litteraturen, 

tillhör den begränsade produktionen och de motsvarande, som representerar den kommersiella 

litteraturen, tillhör den stora produktionens fält. I det sistnämnda fältet styrs det sociala 

rangsystemet av författarens ekonomiska kapital medan det symboliska kapitalet styr det 

förstnämnda fältet.  

  Det symboliska kapitalet kan förklaras som det särskilda kunnande en person har 

inom ett visst område samt hur denna för sig i den specifika sociala kretsen. Ett litterärt 

kapital skapas för en person inom detta fält, då dennas producerade texter kombineras med ett 

litterärt kunnande. Alla aktörer, som verkar inom fältet, ser samtidigt till att de håller systemet 

med dess regler intakt. Aktörerna återskapar de normer, som finns till hands; erkänns de inte 

utesluts den ifrågasättande aktören.9 Gedin hävdar att Bourdieu är medveten om att hans 

teorier är ofullständiga. Det är erfarenheter som styr och de har därför alltid företräde framför 

det teoretiska. En aktörs ställning i Bourdieus fält kan följaktligen endast förstås i det 

sammanhang denna verkar inom.10 

Habitus är ytterligare ett begrepp inom Bourdieus teori. Bourdieu menar att 

habitus är ett ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka, orientera sig i 

den sociala världen”.11 Ett slags personifierat symboliskt kapital. Dessa system är vanligtvis 

instinktiva och har förvärvats tidigt i livet. Med hjälp av strategier kan människor och 

institutioner behålla sin plats inom fältet och därmed skydda sitt kapital och sin betydelse.  

 

3.2 Det litterära fältets symboliska värde och kapital  

Donald Broady beskriver flera olika slags kapital i Bourdieu fältteori. Ett av dem är det 

kulturella kapitalet, vilket har ett erkänt värde och återfinns inom det som kan kallas 

finkulturen. Det sociala kapitalet rör en persons relationer och kontakter. Det ekonomiska 

kapitalet tillhandahåller materiella förmögenheter och kännedom om ekonomins system.12 

Gedin nämner att det högst ansedda och värdefullaste kapitalet är det kulturella. I detta ryms 

rang, smak, värde och respekt. De som beslutar vem och vilka, som äger det kulturella 

                                                           
8 Peurell, 1998, s. 20. 
9 Ibid, s. 21 f. 
10 Gedin, 2004, s. 12. 
11 Donald Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin, 2 korr.uppl, Stockholm, 1991, s. 17. 
12 Broady, 1998, s, 13. 



  

9 
 

kapitalet återfinns inom de högsta positionerna i fältet.  Det råder således en oupphörlig kamp 

om vem eller vilka, som ska få fälla avgörandet om det symboliska värdet.   

Det litterära fältets värde ligger i det symboliska kapitalet istället för i det 

traditionellt vinstdrivande pengasystemet. Författaren får därmed enligt denna teori bestämma 

om den vill bli högt ansedd och respekterad eller nå höga försäljningssiffror men vara lägre 

aktad. Att vara kommersiell på marknaden är inte lika fint som att vara svårtillgänglig. 

Bourdieu påpekar dock att gränserna mellan hög och låg status kan flyttas.13 Han menar att 

det symboliska värdet inte påverkas av försäljningen. Författaren väljer själv om denna vill 

verka oberoende eller tillgodose vad som efterfrågas.14 

Gedin betonar att Bourdieu ställer sig kritisk till att media allt mer söker sig till 

den kapitalistiska marknaden. Bourdieu menar nämligen att kultur måste styras efter andra 

kriterier än de som ger största ekonomiska inkomster.15  

 

3.3 Förlagens plats i det litterära fältet  

Bo Peterson menar att förlag ryms i fältet för produktion och kulturella resurser. Förlagen har 

makten att marknadsföra en författare eller en bok. Det finns ekonomiska intressen i 

beräkningen även om det inte alltid framhävs. Förläggaren blir ”skaparens skapare”.16 

Han kan genom sin makt i det litterära fältet skapa en värderingsnorm, som påverkar 

försäljningen av utvalda böcker och olika genrer och på så vis stärka sin position.17 Genom 

sitt rykte och distribution lockar förlag författare och läsare. Utgivningen av böcker behöver 

inte nödvändigtvis falla in i ledet författare-förlag-läsekrets. Högt ansedda förlag tilltalar 

medel- och överklassen medan de lägre ansedda förlagen med mindre symboliskt kapital når 

en bred och stor konsumentgrupp genom att förmedla titlar till pressbyråer och 

tobaksaffärer. 18 

Det har blivit vanligare med aktiva förlag, som väljer vem som ska skriva den 

bok de vill ge ut. Detta är mest förekommande inom facklitteratur och den utvalda kan vara 

allt från en etablerad författare till celebriteter eller journalister. Det är också vanligt att 

förläggare på ett större förlag har en bakgrund inom marknadsföring eller ekonomi.   

Det är uppenbart att arbetet med böcker inom facklitteratur lättare styrs med hjälp av förlagets 

                                                           
13 Gedin, 2004, s. 14 ff. 
14 Pierre Bourdieu, Konstens regler, Stockholm, 2000, s. 215. 
15 Gedin, 2004, s. 24. 
16 Donald Broady (red.), Kulturens fält, en antologi, Bo Peterson, Bokmarknad och litterära fält, Göteborg, 

1998, s. 333 ff. 
17 Ibid, s. 341 f. 
18 Ibid, s. 345 f. 
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inflytande.  Det är trots allt ett beställningsuppdrag författaren fått i sina armar.   

Marknadsföringen har fått en helt annan tyngd i dagens förlagsarbete. Utöver de 

som arbetar med texten har även korrekturläsare, faktagranskare och formgivare en viktig roll 

i förlagen.19 En bok, som hyllas av kritiker och håller en god litterär kvalitet, säljer inte 

automatiskt bra. Enligt branschfolk inom förlag och bokhandel påverkas försäljningssiffrorna 

allra mest, när verket blir en nyhet och får spridning inom massmedia. Om en bok ges ut på 

ett stort och erkänt förlag ger det givetvis också uppmärksamhet, då dessa ofta recenseras och 

lyfts upp på kultursidor. Förlagens position i det litterära fältet hålls därför intakt.20 

  

3.4 Tolkning av framgång på marknaden   

Bourdieu anser att förläggare och författare, som är beroende av försäljning och mottagare för 

att mäta succé, är ofria. Enligt detta synsätt har man misslyckats om det saknas mottagare. Å 

andra sidan råder också motsatt syn. En omedelbar framgång säger inget om produktens 

konstnärliga värde. Den ses oftast ned på, eftersom den anses verka osjälvständig.21 

Framgång för konstnärer kan således mätas på två olika sätt. Antingen genom att se på 

försäljningssiffror, popularitet, pris och utmärkelser eller genom att få bekräftelse av kolleger 

och skapa något kreativt för sin egen skull. Dessa producenter kan därför delas in i två läger, 

utifrån deras förhållande till kommersiell verkan. Antingen avvisar man den eller så 

tillmötesgår man den.22 

Särskiljandet av ”hög”- och ”låglitteratur” blir alltmer omodern. Att litteratur 

kan kategoriseras utifrån att den är skriven för en bildad läsekrets eller en bred publik är inte 

lika självklart idag som det var förr. Det finns exempel på författare, som kan hamna mellan 

de olika genrerna. Likaså finns det böcker, som kan gå från låglitterär till höglitterär status.23 

Amerikanen Joe Moran har forskat om litterära kändisars status i sitt verk Star 

Authors, Literary Celebrity in America (2000). Moran tar avstamp i Bourdieus uppdelning av 

det kulturella fältet mellan det kulturella och ekonomiska kapitalet. Personernas ställning 

inom fältet regleras av deras oberoende av i detta fall pengar. Konsten ska vara självständig 

och inte styras av ekonomiska intressen.24 

  

                                                           
19 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, Lund, 2009, s. 98 f. 
20 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Litteraturens offentligheter, Johan Svedjedal, Kritiska tankar. Om 

litteraturkritiken, Lund, 2009, s. 169 f. 
21 Bourdieu, 2000, s. 224 f. 
22 Ibid, s. 316 f. 
23 Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Statsministerns sommarläsning, Malmö, 2014, s. 75 f. 
24 Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Fenomenet Björn Ranelid, Malmö, 2009, s.30 f. 
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3.5 Populärlitteratur – och finlitteratur  

Ann Steiner menar att populärlitteraturens låga anseende existerat sedan genrens uppkomst 

för 200 år sedan. Den höglitterära boken ansågs kunna bilda den breda okunniga massan.25 

Hon förklarar konsumenters läsvanor med hjälp av Robert Escarpits modell. Den ena gruppen 

tillhör det kulturella kretsloppet, där de medvetna läsarna återfinns. De har tid och pengar att 

lägga ned på detta, här finner vi författare, bokhandlare, förläggare, kritiker samt lärda och 

bildade människor. Den andra gruppen tillhör det populära kretsloppet och är de mindre 

bildade och mindre läsvana människorna. De saknar tid och pengar att lägga ned på läsandet. 

Denna grupp står vid sidan av kulturens skapande, de kan inte påverka det som produceras 

och säljs till allmänheten. Genom denna teori uppstår en tydlig gräns mellan vad som 

uppfattas som finkultur respektive populärkultur.26 Inom finlitteraturen framlyfts stil och form 

medan kunskap belyses i populärlitteraturen. Båda har dock gemensamt att de säger något om 

människan och det mänskliga.27 

 Steiner menar att ett verk med bra försäljningssiffror generellt sett besitter en 

lägre kvalitet, medan det motsatta kan påstås om ett verk med låga försäljningssiffror. En bra 

säljande bok motsvarar ofta det behov många läsare har, den säger något om den tid vi lever i 

idag, vår samtid.28 

En del författare till populärlitteratur har uppmärksammats för att de inte skyr 

strålkastarna utan gärna framträder i icke-litterära sammanhang. Det kan ses som ett led i en 

alltmer normaliserad marknadsföring som även inkluderar författarna.  

Steiner påpekar att det är ansträngande för en författare idag att ha en plats på 

marknaden. Förutom att denna måste äga skaparkraft och talang krävs även en viss mån av 

funderingar om marknadsföring, ekonomi samt tålamod. 29  

Inom det populärlitterära fältet, där man ofta finner självbiografin, är det inte 

lika laddat att tala om böckers ekonomiska värde. Författare inom detta fält är till stor del 

medvetna om sitt varumärke på marknaden och ett kommersiellt tänk är närvarande under den 

kreativa processen. 30 Boken är trots allt en produkt, som ska lanseras och sälja i stora 

upplagor. Man kan lätt ledas att tro att majoriteten av bokläsare ingår i den högutbildade och 

bemedlade kretsen. Det stämmer dock inte. I Sverige finns det största antalet 

                                                           
25 Steiner, 2009, s. 8. 
26 Ibid, s. 13 ff.  
27 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Författaren som kändis, Malmö, 2011, s. 87. 
28 Steiner, 2009, s.22 f. 
29 Ibid, s. 28. 
30 Forslid och Ohlsson, 2014, s. 81. 
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litteraturkonsumenter mellan lågutbildade och medelhögt utbildade läsare. Detta påverkar 

förlagen, som i allt mindre utsträckning fokuserar på den kulturella toppen.31  

  

3.6 Självbiografins funktion  

Som jag nämnde i uppsatsens inledning skiljer sig läsandet och mottagandet av självbiografin 

från den traditionella skönlitteraturen. I självbiografier ska vi till skillnad mot i skönlitteratur 

läsa in berättaren och huvudpersonen i verket, vi ska uppleva dennas röst, minspel, samspel 

och egenheter.32 Fascinationen över livsöden och kända personer har alltid intresserat 

människor. I dagens mediesamhälle är denna trend starkare och lättillgängligare än tidigare.   

Det finns ett behov av det verkliga, något som Cristine Sarrimo benämner som en 

intimiseringslogik och individualiseringsideologi.33  Vår tids mediala teknik, såsom bloggar 

och chattar, banar väg för att vi ska ta plats och visa vilka vi är för allmänheten.34 

Sarrimo fördjupar sig i vad det egentligen betyder och vad som förväntas av oss, 

när vi delar med oss av vilka vi är i text. Ordet person från latinets persona antyder att vi bär 

på en mask och träder in i en roll men i orden person och personlighet ligger också en 

föreställning om att vårt innersta kan förvanskas istället för att blottas. Vem är äkta och vem är 

falsk? Vi bär således ett ansvar för att vara ärliga mot oss själva likaväl som mot andra. Det 

finns som ett krav att det en författare berättar om sig själv i en biografi måste vara sant.   

Masken ska falla och privatpersonen framträda, för att verket ska framstå som äkta och på 

riktigt. Personens etik och moral ska därmed synliggöras.35  

 

 

 

4 Zlatan Ibrahimović – självbiografins huvudperson  

Zlatan Ibrahimović föddes 1981 i Malmö och växte upp i stadsdelen Rosengård. Hans pappa 

är bosnier och hans mamma är kroat. Ibrahimović har en helsyster och fyra halvsyskon. I tidig 

ålder började han spela fotboll, vilket ledde till att han 1994 avancerade till Malmö FF och 

gjorde sin A-lagsdebut i samma lag 1999. 2001 blev han proffs i nederländska Ajax och 2004 

spelade han för den italienska klubben Juventus. Ibrahimović har spelat för flera europeiska 

storlag och 2009 blir han Barcelonas dyraste värvning någonsin för 69 miljoner euro. Idag 

                                                           
31 Forslid och Ohlsson, 2009, s. 165. 
32 Forslid och Ohlsson, 2011, s. 13 f. 
33 Cristine Sarrimo, Jagets scen, Göteborg, 2012, s. 227. 
34 Ibid, s. 36. 
35 Ibid, s. 32 f. 
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spelar han i det franska laget Paris Saint-German (PSG). Säsongen 2012/2013 vann de den 

franska ligan och Zlatan vann skytteligan. Ibrahimović lever idag med sin sambo Helena 

Seger och deras två söner. Landslagsdebuten skedde 2001 och 2010 blev han Sveriges 

landslagskapten vilket han är än idag. I Sverige har han vunnit guldbollen nio gånger och 

titeln som årets idrottare tre gånger. Sedan 2003 är hans förnamn Zlatan varumärkesskyddat 

av patent- och registreringsverket.36   

  

4.1 Förlagets perspektiv  

I detta avsnitt behandlas kriterier för självbiografier, förlagets gränssättning och moraliska 

ansvar för innehållet, David Lagercrantz medverkan i biografin, marknadsföring av 

självbiografier och slutligen målgruppen för Zlatanboken.  

Intervjun kopplas till de teorier jag valt att belysa i en avslutande analys.  

  

4.1.1 Intervju med Martin Ahlström, marknadsansvarig på Albert Bonniers Förlag  

Bonniers förlag grundades 1837. Det har en mångfacetterad utgivning inom olika genrer och 

är idag det största skönlitterära förlaget i Sverige. De ger ut cirka 100 nya böcker per år. 

Facklitterär chef för Bonnierförlagen är Albert Bonnier. Marknadsavdelningen ansvarar för 

PR och försäljning av böcker från sex förlag. Marknadsansvarig för Albert Bonniers Förlag är 

Martin Ahlström.37 Ahlström sysslar främst med marknadsföring. Ahlström beskriver arbetet 

med marknadsföring som att ha en rådgivande roll, där han agerar inom försäljning, 

kommunikation, spridning av kommersiellt material och annonsering. Han är dessutom 

kundansvarig. Intresset för läsande och böcker har alltid funnits hos Ahlström och han kallar 

sig själv för en ”adrenalinjunkie av läsupplevelser”. År 2012 företrädde han 285 författare.  

  

4.1.1.2 Kriterier för självbiografier  

Ahlström betonar att självbiografin måste vara en stark berättelse. Förlaget tittar sedan 

närmare på hur långt historien håller. Kan den bli en bok eller räcker den enbart som ett 

uppslag i en kvällstidning eller som ett längre reportage i DN Söndag? Biografin måste vara 

ärlig och författaren måste gå ”all in” när han eller hon berättar om sin egen eller en annan 

persons historia.   

Tanken på en biografi om Zlatan Ibrahimović kom till hos Bonnierredaktionen 

under ett av deras återkommande förlagsmöten. De sökte igenom sitt kontaktnät och skickade 

                                                           
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/Zlatan_Ibrahimović (Hämtad 2014-12-05). 
37 http://www.albertbonniersforlag.se/Om-oss/ (Hämtad 2014-12-05). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Zlatan_Ibrahimović
http://www.albertbonniersforlag.se/Om-oss/
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en förfrågan till Zlatans varumärkesstrateg. Under tiden började de leta efter en författare till 

boken. Det var inte en slump att valet föll på David Lagercrantz. Ahlström berättar att de 

medvetet ville ha en riktig författare till självbiografin istället för en sportjournalist. 

Lagercrantz, har tidigare skrivit biografier, bland annat om den svenske äventyraren Göran 

Kropp. Detta föll i god jord hos Zlatans läger, eftersom denna bok uppskattades sedan tidigare 

av hans varumärkesstrateg.   

Ahlström berättar om reaktionen hos fotbollsälskaren Lagercrantz, när han 

tillfrågades om detta uppdrag. ”Först en total tystnad och sedan det största leendet du kan 

tänka dig.” Ingen betänketid behövdes. Det var givet från allra första början att Bonniers hade 

med sig Lagercrantz, som såg på detta som ett hedersuppdrag.    

Lagercrantzs medverkan bidrog till en oväntad vinkling och ett spännande möte 

mellan honom och Zlatan.  Det var människan Zlatan som skulle komma fram, inte 

fotbollsspelaren. En självbiografi ska vara helhjärtad och ärlig. Författaren måste behärska 

konsten att få fram den riktiga människan i berättelsen. Ahlström tror att det är en intuition 

och känsla som inte går att lära sig, antingen så har du det eller inte. Lagercrantz har det, 

vilket hans tidigare biografier också visat.    

Lagercrantz åkte ner till Milano för att träffa Zlatan. För att biografin skulle bli 

av var det en förutsättning att de två klickade. Det gjorde de. Lagercrantz satt därefter i 

omgångar hemma i Zlatans kök kvällar och nätter med bandspelare. Zlatan fick tala fritt om 

sin uppväxt och livet fram till idag, materialet bearbetade Lagercrantz sedan hemma i Sverige. 

Han åkte därefter tillbaka till Zlatan för nästa kapitel. Processen tog cirka ett år från start till 

färdig bok. Ahlström poängterar att det får ta tid i dessa sammanhang. Från förlagets sida är 

huvudsaken att det ska bli bra. Och det blev det också. De första hundra sidorna av 

råmaterialet, som de fick ta del av, var nästan över förväntan. Lagercrantz uppfyllde de 

förhoppningar Bonniers hade, när de valde honom som författare. Han hade lyckats fånga 

Zlatans röst. Det var av oerhörd vikt att det var Zlatan som kom fram i boken, hans autentiska 

röst. Lagercrantz skulle själv inte synas, utan vara tydlig med att detta var och är Zlatans 

historia och bok. De uttryck och ordval, som Zlatan inte identifierade sig med, ströks 

omedelbart.   

  

4.1.1.3 Förlagets gränssättning och moraliska ansvar för innehållet  

Ahlström anser, att förlaget har ett moraliskt ansvar för vad som ges ut. Det är deras policy. 

De vill inte stå bakom en bok, som går över gränsen, när det gäller att oansvarigt lämna ut 

personer. Ahlström menar att detta sker ytterst sällan när det gäller självbiografier, det är 
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däremot mer komplicerat och komplext vid autofiktioner. Det är ofrånkomligt att människor 

oönskat förekommer i självbiografier. Bonniers låter alltid berörda parter få ta del av vad som 

skrivits om dem i förväg. Detta sker dock samtidigt som boken går till tryck. Ahlström 

berättar att förlaget ger dem en chans att förbereda sig för det som kommer att berättas om 

dem. Det är dock inte helt vattentätt, i extremfall har det hänt att de missat detta. Det har då 

gett upphov till rättsliga processer. Överlag har Bonniers ett gott samvete för vad de låter gå i 

tryck. De jobbar tätt och nära med jurister, som har en god insyn i och beredskap för 

eventuella överklaganden.  

  

4.1.1.4 David Lagercrantz medverkan i biografin  

Lagercrantz stod högst upp på Bonniers önskelista över författare som skulle ta sig an 

Zlatanboken. Förlaget visste att han var en av dem, som behärskar konsten att låta 

huvudpersonen, människan, komma fram och själv ta ett steg tillbaka.  Det är en förmåga, 

som är ett måste inom medskrivandet av självbiografier. Lagercrantz har en vilja att berätta 

och kan förmedla en helhjärtad historia. Han besitter tydlighet och är väl bekant med den 

skrivprocess som ska till.  

 Lagercrantz har gett röst åt Zlatan, både i boken och i mediala sammanhang. 

Zlatan själv har gett ytterst få intervjuer om sin biografi, och det ingick i avtalet, att 

Lagercrantz skulle arbeta med PR och reklam för boken. Han trivs i den rollen, vilket också 

var en av anledningarna till att Bonniers valde honom och i sin tur har detta gett Lagercrantz 

en medieexponering som skönlitterär författare. Det är därmed inte enbart självbiografin om 

Zlatan, som intresserat omgivningen, utan han har även fått berätta om sitt eget skrivande och 

författarskap.   

 

4.1.1.5 Marknadsföring av självbiografier  

Alla böcker är unika, liksom självbiografier. Ahlström säger att han inte kan ge ett entydigt 

svar på hur just denna genre marknadsförs utan ger ett exempel på hur det såg ut i 

Zlatanbokens fall. De första hundra sidorna av boken som de på Bonniers fick ta del av var 

mycket bra. De var lyriska, något stort var på gång. Zlatan bjöd på sig själv utan censur och 

Lagercrantz berättade hans historia med stor precision. Zlatan och Lagercrantz var ett 

framgångsrikt team. Samarbetet var bra och dessa två människor hade funnit varandra som 

förlaget önskat. Bonniers visste att detta med all sannolikhet borgade för en stor framgång. De 

var inte bekymrade över marknadsföringen. Zlatan är Zlatan och han säljer av sig själv. Hans 

person saknar motstycke i dagens Sverige och svensk historia också för den delen. Istället 
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fokuserade Bonniers på två saker: logistik och hemlighetsmakeri. I samband med att Bonniers 

godkänt det första materialet med råge förberedde de återförsäljare ute i Sverige för vad som 

komma skulle. Bonniers uppskattade hur många exemplar som skulle tryckas. I efterhand kan 

de se att de låg i underkant. Intresset och de översvallande recensionerna hade en enorm 

genomslagskraft, som de inte kunnat föreställa sig. Bonniers har aldrig i sin historia varit med 

om en bästsäljare av denna kaliber. Sex promotionsmaterial tillverkades, en stortavla om 

boken sattes upp i tunnelbanan och en annons i DN skickades ut.   

I största hemlighet satt också Bonniers grafiska designer Nina Ulmaja och 

formade omslaget samt layouten till boken. Utgångspunkten blev ett fotografi på Zlatan som 

gjorts exklusivt för det stundande boksläppet. Knappt någon förutom formgivaren i 

Bonnierhuset visste vad som försiggick. Hemlighållandet var så stort. Inget fick riskera att 

komma ut i fel händer. Innanför väggarna på Bonniers förlag samt på tryckeriet i Rosersberg, 

norr om Stockholm, fick inga läckor förekomma. Personer i branschen visste vad som var på 

väg men alla medarbetare fick lova att stå emot intresset från omgivningen. Ahlström ser roat 

tillbaka på vilka proportioner Zlatanboken gav upphov till. Mystiska bilar cirkulerade runt 

tryckeriet i Rosersberg, kollegerna på tryckeriet blev erbjudna mutor från kvällstidningar för 

att släppa på materialet. Det var galet, men inget kom ut till media. Alla höll sitt löfte, detta 

var något utöver det vanliga och det var alla inblandade väl medvetna om.   

  

4.1.1.6 Målgrupp för Zlatanboken  

Intresset för Zlatans privatliv är stort. Han är kontroversiell och framgångsrik. Alla vet vem 

han är oavsett om man är fotbollsfantast eller inte. Inför lanseringen av boken var Zlatans 

egna ord: ”Den ska slå ner som en bomb.” Och det får sägas att detta var ledordet för 

Bonniers marknadsstrategi. Boken är bred, alla kan läsa den oavsett läsvana. Ahlström 

berättar om scener från Malmö torg där grossisthandlarna rensade undan varor för att enbart 

stapla Zlatanböckerna på hyllorna. Alla ville läsa den. Antalet sålda exemplar visar att boken 

gått hem hos det svenska folket vare sig man gillar Zlatan eller inte. Det är en snackis och en 

bok som ligger i tiden.  Det är inte bara i Sverige intresset i stort, boken har även sålt bra i 

Italien, Danmark och nu senast på hans nya hemmaplan, Frankrike. Däremot är intresset mer 

än svalt i Spanien. Zlatan är inte populär i landet efter sitt utträde ur sin före detta klubb 

Barcelona.  Sådant sker inte ostraffat. Ahlström berättar att tryckeriet för böckerna i Europa 

ligger i Madrid men trots det finns det ingen som vågar ta sig an att släppa boken i landet. 

Hyllad i ett land, hatad i ett annat. Zlatan är som sagt en kontroversiell man.  
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4.2 Analys  

Intervjun med marknadsansvarige Martin Ahlström visar tydligt hur en facklitterär bok kan 

uppkomma och vad den betyder för bägge parter. Processen för bokens tillkomst är minutiöst 

planerad, det råder ingen tvekan om att den ska bli en storsäljare med kvalitet. Inget lämnas åt 

slumpen, allt från innehåll till bokens layout och lansering är noga planerat. 

  Forslid och Ohlsson menar på att Zlatans varumärke stärktes ytterligare genom 

självbiografin Jag är Zlatan Ibrahimović.38 Genom litteraturen och med David Lagercrantz 

hjälp fick han möjlighet att på egen hand berätta om sitt liv från barndom till idag. Boken 

gavs ut på det erkända förlaget Bonniers, vilket stärkte Zlatans kulturella anseende.  

Zlatans stab förstod vikten av att rätt förlag med kulturellt kapital samt en väl respekterad 

författare med högt socialt kapital skulle få ta sig an uppdraget att skriva biografin. Zlatan 

som person saknar nästintill motstycke i det moderna Sverige. Man inser att boken kommer 

stå sig långt framöver och antagligen bli bildande i hur en bra biografi författas. Även om 

projektet i sig är en vad man kan kalla pengaindustri, ville Ahlström framhålla kreativiteten 

och skapandets frihet. Det är intressant att se hur kombinationen av marknad och kultur 

förhåller sig. 

  Självbiografins låga status är känd. Ahlström använder inte beteckningen 

spökskrivare utan författare om Lagercrantzs medverkan. Lagercrantz är medförfattaren. Det 

är troligen en viktig markör, som eventuellt visar på en önskan att denna bok är ett hantverk 

av hög litterär kvalitet. Det finns en skepticism inför begreppet spökförfattare och att den 

hänvisar till en genre med låglitterärt innehåll. Det är tveksamt om redan etablerade författare 

med högt kulturellt kapital ens skulle befatta sig med en sådan titel. I förlängningen kan det 

tänkas att definitionen medförfattare till en självbiografi ger ringar på vattnet. Det blir en allt 

mer legitim genre och fler författare kan känna sig manade att medverka om deras status 

höjs.   

  En reflektion jag fick under intervjun var Ahlströms ovilja att prata om pengar 

och om det ekonomiska uppsving förlaget måste ha nått. Istället framhävdes en nästan 

romantisk bild av skapandet och om hur den store ouppnåelige Zlatan blir bra litteratur.   

Troligtvis krävs det rätt författare att gå med på de villkor som ingår i ett 

uppdragsskrivande.  Lagercrantz har förstått dem. Han skyr inte offentlighetens ljus. Bonniers 

var tydliga med att Lagercrantz skulle hjälpa till att marknadsföra och sälja boken. Han har 

medverkat i åtskilliga intervjuer och berättat om hur han arbetade med boken. Det uppdraget 

                                                           
38 Forslid och Ohlsson, 2014, s. 16. 
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hade inte varit lämpat för en författare, som värnar om sin personliga och kreativa integritet. 

På så vis stärks även fascinationen och myten om självbiografins huvudroll Zlatan 

Ibrahimović. Lagercrantz har blivit Zlatans språkrör och PR-person i en och samma person 

samtidigt som han kan få tillfälle att visa sitt författarskap. De har båda stärkt sina 

varumärken var och en på sitt sätt.  

Enligt Ahlström förlitade sig förlaget på att Lagercrantz skulle få fram nerven 

och djupet hos Zlatan. De lät honom vara relativt fri i sitt arbete men ville självklart få en 

förhandsvisning, för att bedöma om materialet skulle hålla.  

Det finns många likheter med Bonniers förlags produktion som den Ann Steiner 

berättar om. Bonniers är i detta fall det drivande förlaget som handplockat en författare till ett 

uppdrag. Bakgrunden hos de anställda finns allt mer inom marknadsföring och ekonomi.   

Marknadsföringen hos Bonniers av Zlatans bok var ett projekt utöver det 

vanliga. Zlatans namn sålde till stor del av sig själv, det vittnar den modesta reklamkampanjen 

om. Att boken därefter blev hyllad av alla möjliga medier, i både populär- och finlitterära 

kretsar är unikt. Att biografin blev legitim hos dem som befinner sig i den finlitterära kretsen, 

kan ha göra med att den gavs ut av det etablerade och högkulturella förlaget Bonniers. 

Bonniers förlag sitter på rika anor och på ett symboliskt kapital. De flesta upplysta 

konsumenter kopplar förlaget till kvalitet och seriositet. De verk som ges ut på förlaget får 

omedelbart ett högt kulturellt kapital. De når lättare ut till allmänheten, uppmärksammas och 

recenseras i större grad i ett höglitterärt forum. Framförallt är de representanter för god 

kvalitet i det litterära fältet. Bonniers håller sin sociala status intakt. I ett projekt som 

Zlatanboken var det en självklarhet att en högstatusförfattare som Lagercrantz skulle 

medverka. Lagercrantz är sedan tidigare känd och respekterad i litteraturvärlden, där han varit 

verksam och har kontakter. Namnet i sig vittnar om ett habitus som finns inom familjen. 

Lagercrantz har även en populärlitterär ådra samtidigt som han inte är främmande för 

skönlitterärt skrivande. Han flyttar sig mellan olika genrer med lätthet utan att kvaliteten blir 

lidande.  

Utifrån Steiners hänvisning till Robert Escarpits modell kan vi se, att både de 

kulturella och de populära läsekretsarna tagit boken till sig. Denna självbiografi visar att 

Bourdieus teori om att gränser mellan vad som uppfattas som fin- och populärlitteratur kan 

ändras. I detta fall tycker jag att Zlatanboken skapar en genre där dessa gränser blandas och 

därmed tilltalar alla slags läsare.   
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4.3 Författarens perspektiv   

I detta avsnitt ges en presentation av författaren David Lagercrantz, därefter följer 

intervjudelarna om Lagercrantzs förhållningssätt till att skriva en biografi, det moraliska 

ansvaret för innehållet samt hans syn på biografins ställning inom litteraturen.  

 

4.3.1 David Lagercrantz – biografins medförfattare  

David Lagercrantz är författare, föreläsare och har ett förflutet som journalist. Lagercrantz är 

född 1962 och uppväxt i Stockholm. 1997 debuterade han med biografin om äventyraren 

Göran Kropp. Tre år senare kom ytterligare en biografi om uppfinnaren Håkan Lans. 

 Lagercrantzs skönlitterära genombrott nåddes 2009 med den historiska romanen 

Syndafall i Wilmslow, som handlar om den engelska matematikern Alan Turing. Det är tydligt 

att Lagercrantz dras till att skriva om starka, begåvade individer, som går sin egen väg.  År 

2011 kom den hyllade Jag är Zlatan Ibrahimović, vilket är den snabbast säljande boken 

någonsin i Sverige och den nominerades till Augustpriset 2012. Idag skriver Lagercrantz 

uppföljaren till Stieg Larssons Millenium-serie på uppdrag av Norstedts förlag.39 Boken 

lanseras 2015 över hela världen.  

  

4.3.2 Att skriva en biografi  

David Lagercrantz menar, att den största fördelen med att skriva en biografi om en människa 

mitt i livet, är sprängkraften den ger upphov till. Zlatan är en stor internationell stjärna, ett 

fenomen, så det gör boken kommersiellt gångbar. Biografin kunde inte ha skrivits tidigare, för 

personen måste ha ett perspektiv till sitt liv. Det behöver förvisso inte vara så långt och Zlatan 

har i sin professionella fotbollskarriär upplevt det mesta. Det räckte gott och väl för att den 

skulle bli intressant.  Svårigheterna var desto fler, Lagercrantz tänker närmast på den 

litteraturteoretiska utmaningen. Det förflutna ändras hela tiden och nya erfarenheter 

tillkommer. Personen skapar sitt liv. Det blev ett litterärt projekt. Lagercrantz ville framhäva 

en litterär ton, inte den korrekta. Språket var en viktig del i boken om Zlatan, han ville skapa 

ett slags idiom. Lagercrantz framhävde Zlatans förortspråk, vilket även det var en utmaning. 

Han skapade berättelsen dramaturgiskt, den skulle efterlikna en roman. 

 

 

 

                                                           
39 http://sv.wikipedia.org/wiki/David_Lagercrantz (Hämtad 2014-12-05). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/David_Lagercrantz
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4.3.3 Moraliskt ansvar för innehållet  

Moraliska dilemman uppkom under arbetet. Ibrahimović och Lagercrantz var överens om att 

den inte skulle vara partisk. De enades om att denna bok skulle vara på riktigt. Sanningen som 

blottas är dock problematisk. Lagercrantz uttrycker det som att Zlatan är stark men inte hans 

föräldrar och syskon. Det var en balansgång att välja att ta med det som var relevant för 

berättelsen och Zlatan ville behålla en del saker privat. Detta gav Lagercrantz en otrolig 

ångest. Det behövdes utlämnande episoder för att göra boken komplett, intressant och skapa 

ett driv men Zlatan kom inte till skott. Den utlösande faktorn kom sommaren 2011. Norge 

drabbades av Breiviks besinningslösa terrordåd på Utöya. Världen chockades och även 

Zlatan, som försökte begripa det ofattbara som skett på den norska ön.  Zlatan sa till 

Lagercrantz att han skulle skriva allt men med uppmaningen: − gör det med kärlek. Som 

erfaren journalist vet Lagercrantz vilka detaljer som ska lyftas fram och hur de ska preciseras, 

för att ge en historia liv. Det är viktigt att hantera klichéer.  Genom att lyssna på 

bandspelarupptagningarna från Zlatans och hans samtal framhävdes potentialen i det 

berättade. Lagercrantz förstod att historien om Zlatan var så mycket mer än fotboll. I den 

rymdes även Zlatans uppväxt och kultur. Han personifierar outsidern, som lyckas tack vare sin 

egen kämparvilja och envishet. 

  

4.3.4 Biografins ställning inom litteraturen   

”Spökskrivna” böcker placeras lågt i hierarkin inom skönlitteratur. Lagercrantz hade tidigare 

tackat nej till att skriva ett antal biografier och var inställd på att skriva historiska romaner. 

Han tänkte dock om när erbjudandet kom att skriva en biografi med Zlatan. Det var en lika 

lockande som skrämmande tanke. Lagercrantz förstod omedelbart hur stor och framförallt hur 

bra den kunde bli.  Han såg berättelsen framför sig, ”The American dream” fast på svenska. 

Den ger en unik inblick i dagens samhälle. Skildringarna om uppväxten i Rosengård berättar 

om samtiden och de segregerade invandrartäta samhällen, som finns i dagens Sverige. Det är 

också de beskrivningarna, som han anser är mest betydelsefulla för boken.  

Bonniers förlag och framförallt förlagets facklitteräre chef Abbe Bonnier förstod 

hur viktigt det var att biografin inte skulle vara tillrättalagd. En del anpassningar och 

justeringar fick förekomma men i det stora hela skulle den vara autentisk och ärlig. 

Lagercrantz betonar att han alltid tänkte på vilka som skulle läsa boken, det gör han alltid när 

han skriver. Boken om Zlatan är unik i det avseendet, att den fungerar på alla nivåer. Den har 

fått god kritik av kultureliten samtidigt som den är mycket populär bland folket, inte bara i 

Sverige utan även utomlands. Lagercrantz nämner det anmärkningsvärda i att de med 
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obefintlig läsvana och lågt litterärt intresse tagit del av boken. Det var medvetet från 

Lagercrantz att få den att fungera i alla led.  Han tror att synen på självbiografin förändras och 

värderas på ett annorlunda sätt. Det blir en allt mer legitim genre.  

Den ekonomiska vinningen efter försäljningssuccén är påtaglig och Lagercrantz 

svarar att Zlatanboken har gett honom allt.  Han hymlar inte med att boken gett honom ett 

ordentligt finansiellt uppsving och en god plattform att stå på. Att vila i den ekonomiska 

tryggheten är viktigt för en författare. PR- arbetet är ständigt aktuellt. Intervjuer om boken 

görs än idag, den har kommit ut i många länder och intresset tycks inte ha falnat. Lagercrantz 

gillar att prata om boken trots att det kan kännas tröttsamt emellanåt.  Han häpnar fortfarande 

över den totala succé boken bringat, något han aldrig kunnat föreställa sig.   

 

4.5 Analys 

Lagercrantz ger intryck av att vara fullt medveten om vilket uppdrag han tackade ja till. Detta 

var inte vilken bok som helst utan den om en av Sveriges största stjärnor genom tiderna. Det 

gav en entusiasm och säkert en påtaglig förväntan att leva upp till. Lagercrantz är utåt sett den 

perfekta kandidaten till detta uppdrag. Han har en gedigen erfarenhet av skrivandet, både som 

författare och journalist. Han tycks vara bekväm bland strålkastarna och att vara en offentlig 

person. Det slår mig att han är den typ av författare, som passar in i vårt mediesamhälle. Han 

förstår sin roll i ledet av kulturell produktion, där marknadsföring och ett kommersiellt 

agerande är av stor vikt. Skrivandet ska nå fram till mottagaren och inte vara för svårt eller 

abstrakt att ta till sig. Lagercrantz påpekar att han vanligtvis är tveksam att ”spökskriva” 

självbiografier, då de ofta är taffligt skrivna och i avsaknad av kvalitet. Zlatan var undantaget. 

Lagercrantz såg genast potentialen i att historien sa något om vår samtid liksom i det 

förföriska att berätta om en vanlig kille, som uppnår och genomför den totala framgången och 

klassresan.  

Bonniers förlag ville ha en författare, som kunde förmedla människan Zlatan. 

För det krävs en känslig och engagerad skribent. Lagercrantz lade stor vikt vid att Zlatan 

skulle dominera i texten medan han själv höll sig i bakgrunden. Detta är Zlatans bok, det är 

hans språk och ord som läsaren ska ta in, hans liv och historia.   

Stoffet var en guldgruva men att få en intressant person och historia att 

omvandlas till litterär kvalitet kräver skicklighet. Lagercrantz hade för avsikt att den skulle 

likna en roman. Ett dramaturgiskt upplägg efterföljdes. Skilda episoder från barndomen, 

yrkeslivet och privatlivet varvas på ett effektfullt sätt. En mångfacetterad Zlatan skapas och 

språket är tätt, intensivt och lättläst. Det är svårt att inte dras med av texten.   
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Lagercrantz fick en relativt öppen spelyta under arbetet med Zlatan. Bonniers 

ville att han skulle arbeta på sitt eget sätt. Sarrimo nämner hur läsaren vill se biografins 

huvudperson blotta sitt innersta. Lagercrantz fick kämpa med att få fram detta hos Zlatan. En 

biografi behöver utlämnande stycken för att läsaren ska känna att den är sann och äkta. Vi vill 

se människan bakom den bekanta fasaden. Det framkommer i intervjun med Lagercrantz att 

det är en utmaning att nå bakom Zlatans offentliga mask. Samtidigt var det den faktorn, som 

behövdes, för att läsare och kritiker skulle ta till sig och hylla boken. Hade biografin om 

Zlatan enbart bestått av fotbollsanekdoter, hade den blivit för ensidig. Den privata Zlatan 

skapar ett djup i berättelsen, som attraherat kritiker och en bred läsarskara, som fått läsa ett 

komplext porträtt av fotbollsproffset Zlatan. Trots Zlatans oro över att avslöja för mycket om 

sig själv, hölls en gräns för att den skulle bli för privat. Zlatan var mån om att inte utlämna 

känsliga detaljer om anhöriga.  

  Något jag som intervjuare var intresserad av att få veta var hur detta gigantiska 

projekt påverkade Lagercrantz och Ahlströms förhållningssätt till det författade verket. Det 

måste ändå varit en del press runtomkring att leverera en väntad försäljningssuccé. Dock var 

detta inget någon av dem upplevde som besvärande. Det gav mig intrycket att de inte ville ge 

sken av att pengar styrde deras konstnärliga arbete. Det kan vara så, vilket även Gedin nämner 

om Bourdieus fält med dess aktörer, att det är laddat att prata om den ekonomiska aspekten i 

dessa kretsar. Det kulturella kapitalet och det litterära värdet premieras framför det 

ekonomiskt pengadrivna systemet i kulturen. Det jag uppskattade var Lagercrantz öppenhet 

om hur framgången med boken gett honom en ekonomisk trygghet som ändrat tillvaron, 

nästintill hela hans karriär. Den har gett honom förmånen att han kan välja mer självständigt 

vad han vill arbeta och skriva om. Framgången med Zlatanboken ledde dessutom till 

förfrågan om att skriva den avslutande delen i Stieg Larssons Millenium-trilogi. Lagercrantz 

visar på hur han nått en stor kommersiell succé, samtidigt som han blivit allt mer aktad och 

respekterad i författaryrket. Hans litterära framtoning i Zlatanboken har vunnit honom respekt 

bland kritiker, kolleger och framförallt hos läsare från olika kulturella kretsar. Zlatans 

succéhistoria blev även Lagercrantzs.   

  

5. Margot Wallström – självbiografins huvudperson  

Margot Wallström föddes 1954 i staden Kåge i Skellefteå kommun. Hon har sedan tidig ålder 

varit politiskt engagerad i socialdemokraterna och har bland annat varit Sveriges 

socialminister under 1990-talet. Hon avgick 1998 efter meningsskiljaktigheter med 



  

23 
 

statsminister Göran Persson. Hon har därefter haft höga uppdrag som EU-kommissionär. Åren 

2010 till 2012 var hon FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör 

sexuellt våld i konflikt. Hon gjorde en något oväntad politisk comeback för 

socialdemokraterna 2014. Idag är hon utrikesminister i Sveriges regering.40 

  

5.1 Förlagets perspektiv  

I detta avsnitt behandlas intervjun med Janina Raak, PR- och Foreign Rights ansvarig på 

Brombergs förlag. Raak besvarar frågor om förlagets arbete med självbiografin Margot, 

arbetet med marknadsföringen samt vilka kriterier de ställer på självbiografier. Intervjun 

analyseras i en avslutande del.    

 

5.1.1 Intervju med Janina Raak, PR- och Foreign Rightsansvarig på Brombergs förlag   

Brombergs förlag startades 1975 av Adam Bromberg och hans dotter Dorotea Bromberg som 

idag är VD och förlagschef. De ger ut ett trettiotal böcker om året inom skönlitteratur, 

facklitteratur och barn- och ungdomsböcker. Förlagets ambition är att ge ut böcker som har en 

lång livstid samt att erbjuda en stor variation av språk och kultur.41  

  

5.1.1.1 Förlagets arbete med självbiografin om Margot Wallström  

Janina Raak poängterar att förlaget inte ser Bengt Ohlsson som en spökförfattare till Margot.  

Han är en ovärderlig och tydlig del av texten, eftersom den berättas i jagform utifrån 

honom.  Han är den som är intresserad av Margot Wallström och läsaren får följa med under 

hans möten med henne. Vi lär känna henne i takt med att Bengt Ohlsson själv gör det.  Tonen, 

eller rösten är hans.   

Ohlsson kontaktades på initiativ av Margot Wallström. Hon fick helt enkelt 

frågan av förlaget: ”Om du får önska fritt, vem skulle du vilja skrev boken om dig?” Hennes 

spontana svar var Bengt Ohlsson. Raak tror att valet föll på honom eftersom Wallström gillar 

hans romaner och krönikor.  Brombergs förlag kontaktade Ohlsson om skrivuppdraget och 

efter en viss betänketid svarade han ja. Ohlsson fick lägga upp arbetet som han ville men de 

gav honom en ungefärlig tidsplan när boken skulle vara klar.   

Margot blev ingen traditionell biografi, snarare ett reportage eller en 

betraktelse.  Alla delar av Margot Wallströms liv finns inte med i detalj och vissa skeenden i 

hennes karriär beskrivs bara i korta ordalag.  Det är mer fokus på personen Margot, än 

                                                           
40 http://sv.wikipedia.org/wiki/Margot_Wallstr%C3%B6m (Hämtad 2014-12-05). 
41 http://brombergs.se/forlaget/forlagets-historia (Hämtad 2014-12-01). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Margot_Wallstr%C3%B6m
http://brombergs.se/forlaget/forlagets-historia
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politikern. Varken Wallström eller Ohlsson kände varandra sedan tidigare, Raak tror att de 

frågor han ville ha svar på också intresserar de som följt Margot Wallström på håll. Eftersom 

Ohlsson fick fria händer att skriva hur och vad han ville, var det med spänning de tog emot 

det första utkastet.    

Raak berättar att förlaget direkt kände att detta var något annorlunda och att 

Ohlsson tillförde något genom att själv vara delaktig i texten, inte bara vara en anonym 

spökröst. Brombergs förlag har inte gett ut många självbiografier eller memoarer. De ställer 

höga krav på innehållet och det är få manus, som håller hela vägen till publicering. Margot är 

den enda svenska biografin under många år. De ville ge ut Margot Wallströms memoarer, 

eftersom de anser att hon är en intressant person, som har något viktigt att berätta.   

  

5.1.1.2 Arbetet med marknadsföringen   

När det gäller marknadsföringen av Margot upplevde Raak, att de fick mycket gratis tack vare 

att det fanns ett stort intresse för personen boken handlar om. Wallström är omtyckt och hon 

fick stort utrymme i media när boken kom ut. Att marknadsföra en skönlitterär roman av en 

okänd och i synnerhet utländsk författare är betydligt svårare oavsett hur fantastisk den är.  En 

sådan bok tas sällan upp i till exempel Rapport eller talkshowprogrammet Skavlan. De får 

istället förlita sig på recensioner och mun-till-mun-metoden.  

Förlaget hoppades på intresse från media när boken lanserades. De var frikostiga 

med läsexemplar till journalister, bloggare och bokhandelspersonal. Brombergs hade inga 

traditionella reklamkampanjer på stan eller annonser. Boken hade en tydlig målgrupp; den 

riktar sig till kvinnor över 40. Men tack vare att det var Bengt Ohlsson som skrev, hängde 

många av hans romanläsare med på tåget också. Raak tror därför att den även nådde lite yngre 

personer samt män.  

  

5.1.1.3 Kriterier för självbiografier   

Ett krav för utgivning av en självbiografi är att den inte får kännas ”snaskig” och måste vara 

av god kvalitet rent språkligt. Raak tror att expansionen av genren självbiografier på 

marknaden de senaste åren beror på, att det alltid har funnits ett intresse för memoarer och 

biografier. Vi är nyfikna på andra människor, vilket ligger i linje med Sarrimos beskrivning att 

det är lättare att få tillgång till detta i dagens mediesamhälle.  

Det som är nytt är att många mitt i karriären skriver sina böcker och att den 

traditionella ”äldre herre berättar om sitt liv”-boken har bytts ut mot ”det här är jag just nu”. 

Brombergs förlag får många manus skickade till sig från okända människor, som vill ge ut 
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sina memoarer. Oftast handlar det om en svår barndom, sjukdom eller trassliga liv. De har 

ännu inte hittat någon sådan att ge ut, mestadels för att historierna inte håller språkligt eller 

berättartekniskt.   

 

5.2 Analys 

Biografin om Margot Wallström är ett exempel på en politiker som skriver en självbiografi 

mitt i karriären. Självbiografins format gör det möjligt för politikern att själv bestämma vad 

den vill tala om. Den får gå till djupet och bottna i de frågor och samtalsämnen den finner 

angelägna. Samtidigt kan en självbiografi skapa ett symboliskt och ekonomiskt kapital.42  

En självbiografi kan användas som ett försvarstal, då det finns möjlighet att göra 

upp mot den entydiga bild massmedia ofta målar upp och skapar av en offentlig person. 

Självbiografin kan också användas som en bekännelse, av både allmän och mer privat 

karaktär. Den skapar en autenticitet och läsaren får en empatisk bild av författaren.43 Det 

framkommer att Wallström varit delaktig i hur biografin om henne skulle skrivas genom valet 

av medförfattare. Det är ett beställningsuppdrag och både Brombergs förlag och Wallström 

har varit delaktiga i processen.  

Brombergs förlag har ett symboliskt kapital - om än något modest - som litterär 

producent jämfört med de ledande förlagen i Sverige. Marknadsföringen av boken skedde 

med hjälp av högprofilerade kanaler i media såsom dagspress, nyheterna och tv-

framträdanden. Wallström är en omtyckt och en stark profil inom svensk politik, så boken fick 

en självgående skjuts till stor del av det. Brombergs förlag visste att boken skulle skapa 

uppmärksamhet av sig själv och förbisåg därför att satsa på synliga reklamkampanjer. Istället 

lades fokus på att nå den medvetna läsekretsen, som mottog exemplar av boken. Bloggare 

kunde förmedla sitt omdöme och marknadsföra boken genom sociala medier. De blev på så 

sätt delaktiga i PR-arbetet, som omgav lanseringen av verket. Det måste även varit av tyngd 

att det var den välkände och etablerade författaren Bengt Ohlsson, som medförfattade 

biografin om Wallström. Boken har redan därigenom fått ett slags kvalitetsstämpel. Ohlsson 

status som författare är hög. Han är erkänd och har ett kulturellt och socialt kapital i de 

litterära kretsarna samt ett habitus. Raak nämner att de var medvetna om att hans medverkan 

skulle påverka och bredda målgruppen av tänkta läsare. Ohlsson skriver på ett karaktäristiskt 

vis, som belyser människan framför den offentliga personen.  Det slår en att biografin om 

Wallström mycket väl enbart skulle tilltalat kvinnor om medförfattaren också varit 

                                                           
42 Forslid och Ohlsson, 2014, s.94. 
43 Ibid, s. 95 f. 
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kvinna. Brombergs förlag är måna om att de biografier de ger ut ska vara av litterär kvalitet 

och innehållet ska ha en verklighetsförankring med tyngd. Sensationsbiografier tackar de 

bestämt men vänligen nej till.  

 

5.3 Författarens perspektiv  

I denna del behandlas intervjun med författaren Bengt Ohlsson. I intervjun berättar Ohlsson 

hur det är att medförfatta en självbiografi, att hålla ett moraliskt ansvar för innehållet, vilken 

berättarstil och vilket perspektiv han utgått från, synen på biografins mottagare samt 

biografins ställning inom litteraturen. Intervjun analyseras i en avslutande del.  

  

5.3.1 Intervju med Bengt Ohlsson   

Bengt Ohlsson är bland annat verksam som författare och krönikör. Han föddes 1963 i 

Östersund men bor och arbetar i Stockholm. Debuten kom 1984 med den kritikerrosade 

romanen Dö som en man, sa jag. En stor del av Ohlssons böcker utforskar människan 

mörkare sidor. Han mottog Augustpriset 2004 för boken Gregorius som bygger på karaktären 

med samma namn i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. Texterna i hans uppskattade krönikor 

skiljer sig från hans romaner, då de är präglade av en humoristisk och vardaglig ton. År 2014 

kom hans senaste roman Swing.44 

 

5.3.2 Att medförfatta en självbiografi    

Ohlsson ser det positiva i att skriva om en människa mitt i livet. I jämförelse med en 

människa som är i slutet av livet undviks gaggigheten, upprepningarna och att det blir rörigt. 

Det blir istället nerv och liv i texten.  Utmaningen låg i att det var lätt för Wallström att prata 

om ämnen men att se det i skrift - på papper - var en annan sak. Wallström tyckte själv att hon 

inte sa något speciellt, att det mest blev bara citat på citat och mest oredigerat prat, vilket 

Ohlsson inte höll med om.  

Wallström fick ofta kalla fötter och blev rädd för att en del saker, som hon sagt, 

skulle såra andra eller få dem att känna sig förbigångna. Ohlsson noterade, att Wallström hade 

en tendens att tillrättalägga en del historier i efterhand. Det blev en kohandel dem emellan. 

Han fick ofta stå på sig, när hon fegade ur. Han ger ett tydligt exempel när Wallström hela 

tiden omnämnde föräldrarna som morsan och farsan. Hon ansåg att det blev vanvördigt i skrift 

och tyckte att Ohlsson skulle ändra det i texten till mamma och pappa. Här höll han inte med, 

                                                           
44 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Ohlsson (Hämtad 2014-12-05).  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Ohlsson
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istället såg han värmen och det som är Margot Wallström. Ohlsson betonar att det hela tiden 

var Wallströms biografi. Det var hennes projekt och det var en självklarhet att hon alltid skulle 

ha sista ordet. Det var Wallström som valde Ohlsson som medförfattare, det var ett ömsesidigt 

projekt dem emellan. En god självbiografi kompletterar och säger emot den bild som 

vanligtvis omger den offentliga personen. I Wallström ser han en käck, glad och kompetent 

person. Det blev hans uppgift att beskriva det på olika sätt. Samtidigt var det nyttigt att 

Wallströms mörka förflutna kom fram.  

Ohlsson menar, att det inte är helt lätt att komma åt kärnan hos offentliga 

personer. De sitter på ganska färdiga historier, mycket går per automatik och samma vanliga 

historia återberättas. Det är då man ska fråga en gång till, redan då hamnar den färdiga 

versionen på drift. Som medförfattare ser Ohlsson en fördel i att han är bra på att lyssna och få 

människor att prata. Han har, som han uttrycker det, ett jobb-öga för detaljer och är 

uppmärksam. Fördelarna med att medförfatta en självbiografi är många. Det går inte att bluffa 

sig till vem man är; Ohlsson menar att han ser vilka de är förr eller senare. En person kan 

berätta att de är på ett visst sätt men om han intervjuar denna på en restaurang, kan han få en 

skarpare och mer trovärdigare bild av en person utifrån hur denna bemöter servitören. Han får 

uppleva den oredigerade verkligheten.  

 

5.3.3 Moraliskt ansvar för innehållet  

Ohlsson berättar att i bedömningen att hålla en etisk och moralisk gränssättning har han haft 

stor nytta av sitt journalistiska-, skönlitterära- samt krönikeskrivande. Det är lätt att maskera 

personer i text. Det räcker med ett enkelt grepp som ett fiktivt könsbyte för att människor ska 

ledas in i en annan riktning istället för att hänga ut människor. Det är således ett effektivt sätt 

att skydda människor utan att någon ska bli avslöjad. Ohlsson hade alltid en respekt för 

Wallströms integritet. Han gick inte över några gränser eller ställde för närgångna frågor. 

Mycket kan istället läsas mellan raderna.   

 

5.3.4  Berättarstil och perspektiv  

Ohlssons perspektiv och berättarstil anlades till stor del när han följde Wallström mellan New 

York och Västerbotten. Det föll sig naturligt att varva orterna i dispositionen.   

Det blev mycket research och ständiga iakttagelser under arbetets gång. Att han 

valde den berättarstil som han gjorde var inget medvetet grepp från hans sida men han säger 

att han ofta skriver med en raljant och vanvördig ton. Detta stod till exempel i bra kontrast 

mot den högtidliga FN-miljön han befann sig i med Wallström. Där uppmärksammar han 
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detaljer som får FN-högkvarteret att framstå som högst vardagligt och en aning 

opraktiskt. Ohlsson valde att ta med inslag av FN-rapporten om mord och våldtäkter i Guinea. 

Den torra FN-rapporten får stå som en skitig påminnelse om hur det ser ut i världen.   

Wallström gick in i detta projekt med att vara så öppen och ärlig som möjligt. 

Det var första gången hon offentligt berättade om en misshandel i en nära relation i ung ålder. 

Hon var redo att prata om det. Ohlsson var under samtalens gång närvarande, lyhörd och 

följsam. Han säger att det är viktigt att vara öppen för de vägar ett samtal kan ta, man kan inte 

hålla fast vid ett protokoll med frågor som ska prickas av. I det skönlitterära skrivandet är 

detaljer viktiga, likaså i självbiografin. Skillnaden här är att Ohlsson inte kunde bestämma 

vilka detaljer som skulle finnas med i Wallströms berättelse. Dem kunde bara hon ge. Detaljer 

ger liv i en berättelse, framförallt de rätta detaljerna, det vill säga Wallströms detaljer.   

När ett viktigt ämne lyftes fram som misshandeln, räckte det inte med att hon redogjorde för 

den en gång. Han upprepade frågan vid olika tillfällen och fick ett nytt svar och nya detaljer 

för var gång. Han lyssnade genom bandspelaren på kvällen, ord för ord, stavelse för stavelse 

för att få samtalet i kroppen. Nästa dag återvände han till frågorna. Varje gång samma 

händelse redogjordes för, kom det fram nya detaljer. Den rätta detaljen kom slutligen fram.    

  

5.3.5 Biografins mottagare  

Ohlsson tänkte aldrig på vilka som var mottagarna till boken om Margot Wallström. Han 

menar att han aldrig gör det, när han skriver böcker. Utgångspunkten är att locka och väcka 

nyfikenhet. Från förlaget fick han inte heller några direktiv på att mottagaranpassa texten, 

däremot återkom de med frågor. Vissa var uppenbara och svåra att undvika, som till exempel 

varför Wallström tackade nej till att bli partiledare.   

  

5.3.6 Biografins ställning inom litteraturen  

Det väckte en viss förvåning bland Ohlssons kolleger, att han tog sig an ett biografiprojekt. 

De ansåg att han tog ett steg neråt i den litterära hierarkin.  Ohlsson spekulerar över att det ses 

som något lågkastigt, att utföra denna typ av beställningsjobb. Han vet inte om självbiografin 

som genre får ett högre anseende om etablerade författare - som han själv - medverkar i dem. 

Det kan lätt ses med skepticism och avfärdas som ett försök att hoppa på framgångståget och 

skapa en ny Zlatansaga.  För Ohlsson var det inte en självklarhet att han skulle skriva 

biografin; han sa först nej, eftersom han hade andra planer. Dessa ställdes sedermera in. Han 

tackade därför ja med förklaringen att han inte gillar att vara overksam. Pengar behövdes för 

att betala månadshyran och för att leva en god tillvaro. Han tyckte även att det var ett naturligt 
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steg att utveckla sig i sitt skönlitterära skrivande. Det var roligt att dyka in i en annan 

människas liv. Ohlsson beskriver det som att få ett backstagepass. Han fick tillfälle att besöka 

FN och samtidigt se vad ett liv består av. Det är något allmänmänskligt; Ohlsson kan se sin 

egen historia i Wallströms mörker.  

  

5.4 Analys  

Ohlsson berättar utförligt om hur han och Wallström samarbetade under bokens tillkomst. 

Han följde med henne i vardagen, både i arbetet men även privat hemma hos henne. Det 

utvecklades ett slags förtrolighet dem emellan, som fick Wallström att våga visa sidor av sig, 

som hon tidigare velat hålla från offentligheten. Det är skickligt utfört och Ohlsson kan ha 

haft nytta av sitt förflutna som journalist: som att våga ställa obekväma frågor men också att 

vara lyssnande och lyhörd för det som sägs och för den delen det som inte sägs. Att kunna se 

detaljer och läsa av den intervjuades reaktioner under samtalets gång. Ohlsson följer det 

mönster Sarrimo beskriver att en självbiografi ska eftersträva. Wallström skulle framstå så 

naturlig som möjligt i språk och manér. Vitsen med självbiografin är att den ska vara 

autentiskt och äkta. Människan Margot Wallström skulle komma fram mellan raderna, inte 

enbart den slipade politikern, som vet hur man för sig och ger färdigredigerade svar. 

Wallström var med på att hon ville visa vem hon var på riktigt, väl medveten om att det var ett 

måste för att få en intressant biografi. Ohlsson ville ta fram det som han kallar för mörkret, 

som omgett Wallström i livet. Det är känsliga ämnen, som ska hanteras varsamt. Det var av 

stor vikt för Ohlsson att visa respekt för Wallström, det var trots allt hennes bok och liv han 

hade i uppgift att skriva. Var något för obekvämt ströks det ur biografins innehåll. I denna 

biografi vinner Wallström ett symboliskt kapital och hon visar människan Wallström framför 

politikern.   

Ohlsson menar att han alltid skriver från sitt eget perspektiv om vad han finner 

intressant och givande. Mottagarna är inte alls närvarande under skrivprocessen. Brombergs 

förlag lät Ohlsson skriva fritt men han medger att vissa frågor och ämnen var av större 

relevans och därför önskvärda att ingå i det färdiga materialet. Det fanns en ekonomisk faktor, 

som bidrog till att Ohlsson antog uppdraget att skriva biografin om Wallström. Han blev även 

varse den skepsis författarkolleger uttryckte över hans medverkan i biografiprojektet. Många 

författare aktar sig för ”spökskrivande” då de är måna om sitt anseende och sin status. Det är 

tydligt att en seriös författare inte ska arbeta med dessa beställningsjobb. Såsom Ohlsson 

beskriver sitt förhållningssätt till biografiskrivandet var det mycket för egen skull. Han fick 

besöka platser och städer han annars aldrig skulle få tillträde till, han fick experimentera med 
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sin form av skrivande och han hade en säker inkomstkälla och jobb en tid framöver. Ohlsson 

fick marknadsföra boken enskilt men även tillsammans med Wallström i olika medier. Den 

exponeringen har säkerligen gynnat hans varumärke och befäst platsen som verksam 

författare även utanför kulturella kretsar.  

  

 

6. Slutdiskussion 

Bonniers och Brombergs förlag säger sig vara måna om, att de självbiografier de ger ut ska 

vara av hög kvalitet både till innehåll och litterär form. Det räcker inte med en stark berättelse 

om språket och berättarstilen är bristande. Biografin ska vara ärlig och äkta och kan idag 

handla om en person mitt i livet.  

 Både Jag är Zlatan och Margot marknadsfördes ganska måttligt.  De är stora 

kända namn och böckerna fick en skjuts av detta faktum. Intresset fanns redan från 

allmänheten och media uppmärksammade dem. I boken om Zlatan fick Bonniers förlag till 

och med kämpa för att innehållet inte skulle läcka före lanseringen. Det rådde ingen brist på 

intresse; efter lanseringen och ännu idag fortsätter den att uppmärksammas i media både i 

Sverige och utomlands. Marknadsföringen är självgående. Brombergs förlag hade tacksamma 

namn i både Margot Wallström och Bengts Ohlsson, då de bär på ett socialt kapital. När 

boken lanserades gav de åtskilliga intervjuer om sitt samarbete i de flesta mediekanaler. 

Brombergs förlag försåg även inflytelserika konsumenter med exemplar av boken, för att den 

skulle nå en bred exponering.  

Självbiografin som genre är lågt värderad inom den rådande litterära 

värderingsnormen men genom att övriga aktörer är starka och högt betrodda har verken fått en 

genomslagskraft både bland kultursidornas konsumenter och bland allmänheten. En 

självbiografi med en etablerad medförfattare ger vinster för alla parter. Författarna 

Lagercrantz och Ohlsson bidrar med sitt anseende till denna framgång. Det krävs ett visst mod 

av författare som Lagercrantz och Ohlsson att ta sig an ett självbiografiskt projekt. Den 

kulturella krets de befinner sig inom är hård och dömande. Att skriva på beställning går emot 

estetiska principen hos många aktörer. Sådana beställningsverk anses vara kommersiella, 

lättillgängliga och skrivna för den stora massan. Att då som etablerad och respekterad 

författare gå med på dessa villkor är riskabelt.  

 Lagercrantzs biografi om Zlatan Ibrahimović är en succéhistoria. Biografin har 

blivit nominerad till bland annat det prestigefyllda Augustpriset och slagit försäljningsrekord. 

Framgången blev kännbar för Lagercrantz och har gett honom en ekonomisk trygghet. Hans 
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övriga författarskap uppmärksammades i och med all medieexponering under PR-arbetet och 

han har anförtrotts andra stora författaruppdrag efter Zlatansuccén. Hans författarskap har 

hyllats av kritiker och vissa menar att han nyskapat genren självbiografin. Lagercrantzs 

kulturella kapital har ökat samtidigt som han medförfattat en högkvalitativ och lättläst 

bästsäljare. som lockat läsare från skilda samhällsklasser och kulturella bakgrunder. 

 Ohlssons medförfattarskap i biografin om Margot Wallström breddade hans 

genreskrivande. Ohlsson fick marknadsföra boken enskilt men även tillsammans med 

Wallström i olika medier. Den exponeringen har säkerligen gynnat hans varumärke och befäst 

hans position som författare även utanför kulturella kretsar.  

Det fanns en tänkt målgrupp för de båda biografierna från förlagens sida. 

Zlatanboken riktar sig även till ovana läsare. Zlatan som person tilltalar en heterogen massa. 

Marknadsansvarige Ahlström på Bonniers förlag berättar om scener från Malmö torg, där 

grossisthandlarna rensade undan varor för att enbart stapla Zlatanböckerna på hyllorna. Alla 

ville läsa den. Lagercrantz betonar att han tänkte på vilka som skulle läsa boken; det gör han 

alltid när han skriver. Boken om Zlatan är unik i det avseendet att den fungerar på alla nivåer. 

Den har fått god kritik av kultureliten samtidigt som den är mycket populär. Det var en 

medveten strategi från Lagercrantz att få den att fungera i alla led. Det är anmärkningsvärt att 

de med obefintlig läsvana och litet litterärt intresse tagit del av boken.   

Ohlsson tänkte aldrig på vilka som var mottagarna av boken om Margot 

Wallström. Han menar att han aldrig gör det, när han skriver böcker. Utgångspunkten är att 

locka och väcka nyfikenhet. Från förlaget fick han inte heller några direktiv om att 

mottagaranpassa texten, däremot återkom de med frågor. Boken om Wallström är skriven som 

ett reportage och hon beskrivs genom Ohlssons penna. Brombergs förlag hade en tänkt 

målgrupp av kvinnor över 40. Förlaget konstaterar att många av Bengt Ohlssons romanläsare, 

som bland annat består av yngre läsare och män, också tog till sig biografin.  

 Lagercrantz tror att synen på självbiografin förändras och värderas på ett 

annorlunda sätt. Det blir en allt mer legitim genre. Biografin om Zlatans framgång har gjort 

att kritiker omvärderar genrens status. Självbiografier kan behandlas på allvar och skapa ett 

djup. En etablerad författares medskrivande kan vara en avgörande faktor. En intressant 

person och historia ramas in i ett skönlitterärt sammanhang. Ohlsson är å andra sidan mer 

tveksam. Han vet inte om självbiografin som genre får ett högre anseende om etablerade 

författare som han själv medverkar i dem. Det kan lätt ses med skepticism och avfärdas som 

ett försök att hoppa på framgångståget och skapa en ny Zlatansaga.   
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Det som slår mig är att både Lagercrantz och Ohlsson har ett förflutet som 

journalister. Den färdigheten kan göra dem lämpade att utföra dessa beställningsuppdrag. För 

dem är det antagligen mindre laddat, att skriva för en uppdragsgivare med en tydlig agenda 

och mot betalning. De kan på sina sätt skriva en mottagaranpassad text med slagkraft, de 

bemästrar intervjutekniken samt vet hur de ska vinkla en historia.  

Båda biografierna har genererat stor uppmärksamhet men biografin om Zlatan 

står i en klass för sig. Boken har gått hem i både fin- och populärkulturen. Det är unikt och 

visar på hur ett verk och framförallt en genre som den vanligtvis lågt värderade självbiografin 

kan nå utanför sina förväntade gränser. Zlatanboken är mer än en biografi, den visar ett tydligt 

klassamhälle som finns i dagens Sverige, den visar vår samtid med Zlatan som huvudperson. 

Boken kan läsas på olika sätt. Fotbollsfantasten har stor behållning av episoderna om de stora 

matcherna och spelet som försiggår bakom kulisserna hos en av de största idrottsstjärnorna 

idag. En annan kan läsa om den struliga invandrarpojkens uppväxt i en fattig familj, som mot 

alla odds blir en av de starkaste profilerna i fotbollsvärlden. Zlatans liv är en 

framgångshistoria och hans vinnarskalle och kaxighet är lika fascinerande som hans talang 

med fotbollen. I denna bok förstärks och upphöjs Zlatans stjärnstatus.  

Boken om Margot Wallström är mer modest men låter däremot läsaren komma 

nära och bortom politikern Wallström. Här är syftet att få henne vanlig och jordnära och 

samtidigt visa henne som stark, begåvad och intelligent. Hon skildras av Ohlsson med värme 

och beundran. Wallström är i mitt tycke förvånansvärt öppen med sitt liv och om det som 

varit tungt och krävande för henne. Hon visar olika roller av sig själv. Den offentliga 

politikern men också den privata människan som i mamma, syster och hustru. Det ger ett 

mångfacetterat intryck och får en att undra om detta är synonymt med att hon är kvinna. Det 

är mer regel än undantag att en kvinna, oavsett position och status, porträtteras på ett mer 

nyanserat vis än en man i motsvarande ställning.   

Genom biografierna har huvudpersonerna nått ett symboliskt kapital. Verken är 

företrädda av två förlag med högt kulturellt kapital. De placerar sig i det litterära fält som får 

status av övriga aktörer inom samma sfär. I mina analyser blev det tydligt hur de fyra 

kapitalen har en nära relation till varandra och påverkar varandra. Båda förlagen anses ha ett 

högt symboliskt och kulturellt kapital, författarna och böckernas huvudpersoner har ett högt 

socialt kapital och produktionen av böckerna handlar om ett högt ekonomiskt kapital. På egen 

hand skulle förmodligen inget av dessa kapital kunnat skapa böckernas framgång. 
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Bilaga – intervjuguide  

 

Frågor till författarna David Lagercrantz och Bengt Ohlsson  

 Vilka är utmaningarna med att skriva en biografi? 

 Hur förhöll du dig till huvudpersonen under arbetets gång? 

 Hur såg ditt förhållande ut med ditt förlag? 

 Vad skulle du beskriva är fördelarna samt utmaningar att vara medförfattare? 

 Hur handskades du med den etisk/moraliska gränssättningen under arbetet?    

 Hur mycket tänkte du på att det var ett uppdrag och påverkade det dig i ditt skrivande? 

 Hur mycket fick du styra texten? 

 Tror du självbiografin som genre nått en större respekt med etablerade författare som 

medskrivare? 

 Har du sett en yrkesmässig samt privat (ekonomisk) vinning att skriva denna biografi? 

Har den mediala uppmärksamheten/PR sett annorlunda ut jämfört med de skönlitterära 

litterära verk du gett ut? 

 Har du stött på fördomar från andra inom litteraturbranschen för att du skriver 

biografier? 

 Tror du självbiografin som genre blir värderad annorlunda nu efter att etablerade och 

respekterade författare skriver dem?  

 

Frågor till marknadsansvarige Martin Ahlström (Albert Bonniers förlag) 

och PR- och Foreign Rightsansvarig Janina Raak (Brombergs förlag) 
 

 Hur väljer ni ut de självbiografier ni vill ge ut? 

 Finns det vissa kriterier som måste uppfyllas?  

 Har ni en gränssättning/moraliskt ansvar för innehållet? 

 Hur ser marknadsföringen ut av självbiografier?   

 Vilken målgrupp riktar sig biografin till? 

 Varför blev Lagercrantz respektive Ohlsson författare till dessa projekt?  

- Vad innebär författarnas medverkan yrkesmässigt, vad gäller status och den 

ekonomiska aspekten? 

 


