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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”Har du inte hört talas om autofiktion? Hade han det? Säger Babba när hon lagt på. Det är 

klart det är ju det senaste.”
1
 Citatet är hämtat från den sista sidan av Kerstin Ekmans roman 

Grand final i skojarbranschen (2011). Autofiktionen må vara den genre som är mest i ropet 

just nu men den självbiografiska texten går mycket längre tillbaka. Den första kända 

självbiografin inom den västerländska litteraturen, Augustinus Bekännelser, skrevs cirka år 

397 och behandlar kyrkofaderns syndfulla ungdom och senare konvertering till kristendom. 

Redan August Strindberg utmanade relationen mellan verkligheten och litteraturen med sina 

uttalat självbiografiska verk som t.ex. Tjänstekvinnans son och Inferno. Termen autofiktion 

lanserades på 1980-talet av den franske kritikern och författaren Serge Doubrovsky och syftar 

till den paradoxala kombinationen av de två motsatserna: den ickefiktiva sakprosan och den 

uppdiktade fiktionen.
2
 Före Doubrovsky var den rådande tanken inom den självbiografiska 

forskningen att särställa fakta och fiktion. Ledande inom den skolan var Philippe Lejeune och 

hans tankar kring den ”självbiografiska pakten”. I sin bok Självskrivet (2008) undersöker 

Arne Melberg självframställning i litteraturen och diskuterar förhållandet mellan verklighet 

och fiktion. Huruvida det Augustinus skriver om sitt liv verkligen hänt eller är fiktion är enligt 

Melberg irrelevant då han anser att självframställning i litteratur alltid är både-och – Sanning 

och dikt samtidigt.
3
 Melbergs inställning till autofiktionen är talande för den mer samtida 

självbiografiska forskningen. I min uppsats tänker jag göra en djupgående analys av Kerstin 

Ekmans Grand final i skojarbranschen och undersöka hur den fungerar som ett autofiktivt 

verk. Till skillnad från många andra samtida författare så väljer Ekman i Grand final i 

skojarbranschen att problematisera och kommentera den autofiktiva strömningen istället för 

att bara placera sig i den. 

1.2 Syfte & frågeställning 
Uppsatsens frågeställning är hur Kerstin Ekman använder sig av litterär självframställning i 

Grand final i skojarbranschen? Jag kommer också att söka besvara vad Ekman gör för att 

luckra upp gränsen mellan fakta och fiktion och att klargöra för Ekmans ställningstagande och 

problematiserande av den autofiktiva strömningen. 

                                                             
1
 Kerstin Ekman, Grand final i skojarbranschen 2011 s. 396. 

2
 Arne Melberg, Självskrivet 2008 s. 18. 

3
 Ibid s. 10. 
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Syftet med uppsatsen är därmed att analysera Grand final i skojarbranschen för att kunna 

påvisa att det är en självbiografisk text om än inte i dess klassiska bemärkelse. Jag kommer 

även att undersöka hur Ekmans inställning till genren gör sig uttryck i texten. 

1.3 Metod 
Jag kommer i denna uppsats att göra en närläsning av Kerstin Ekmans Grand final i 

skojarbranschen och analysera hur den ställer sig till relationen mellan fiktion och verklighet. 

Genom analysen kommer jag även undersöka hur Ekman använder litterär självframställning 

för att skapa verket och ta ställning till den autofiktiva genren. Utöver Grand final kommer 

jag även ta del av recensioner av verket för att få en bredare bild av hur verket tagits emot. Jag 

kommer att applicera ett antal litterära teorier rörande självframställning och det 

självbiografiska. Utöver det kommer jag att ställa Grand final i en historisk kontext genom att 

redogöra för några historiska exempel som även de har utmanat relationen mellan fakta och 

fiktion.  

1.4 Forskningsöversikt 
Ett av de mest centrala verken inom forskningen kring relationen mellan självbiografi och 

fiktion är Philippe Lejeunes On Autobiography (1989) vilket är ett samlingsverk som 

innehåller kapitel från Lejeunes tidigare verk; i synnerhet Le Pacte autobiographique (1975). 

Det som Lejeune kallar ”självbiografiska pakten/kontraktet” är den överenskommelse som 

läsaren och texten eller författaren ingår när det etableras att huvudkaraktären och författaren 

eller berättaren är identiska.
4
 

Michel Beaujours Poetics of the Literary Self-portrait (1980) tar ett steg ifrån 

Lejeunes strukturalistiska syn på den självbiografiska genren. Verkets huvudtes är en 

genremässig distinktion mellan självbiografi eller memoar och det Beaujour kallar litterärt 

självporträtt.
5
 Där självporträttet är en mer poetisk, metaforisk och associativ genre än den 

tidigare.  

I en analys av Claus Beck-Nielsens Claus Beck-Nielsen (1963-2001). En 

biografi (2003) lade Poul Behrendt fram sin teori om en estetisk förnyelse som litteraturen 

genomgått sen runt millennieskiftet. Teorin kom att bli verket Dobbeltkontraktet. En æstetisk 

nydannelse (2006). Den estetiska innovation som Behrendt skriver om är att författare allt 

oftare ingår både ett självbiografiskt kontrakt och ett fiktionskontrakt med sina läsare. 

                                                             
4
 Philippe Lejeune, On Autobiography 1989 s. 4. 

5
 Michel Beaujour, Poetics of the self-portrait 1980 s. 3. 
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Behrendt menar att kontrakten ifråga inte ingås samtidigt utan att läsaren lockas tro att det är 

ett fiktivt verk som läses för att sedan upptäcka att det är självbiografiskt eller vice versa.
6
 

År 2006 publicerades Selvskreven – Om litterær selvfremstilling en antologi om 

litterär självframställning. I introduktionen skriver redaktörerna Stefan Kjerkegaard, Henrik 

Skov Nielsen och Kristin Ørjasæter: ”[h]vad er meningen her med ordspiller på digterens eget 

navn […] Spørgsmål som dette er spørgsmål af en type, som denne udvigelse behandler; 

nemlig spørgsmål om forholdet mellem værk og forfatter i krydsfeltet mellem fiktion og 

virkelighed.”
7
 Det är just det som utforskas i antologin, förhållandet mellan författare och 

verk i skärningspunkten mellan fakta och fiktion. 

Arne Melbergs Självskrivet (2008) är mer inriktad på självframställning inom 

litteraturen snarare än det rent självbiografiska. Melberg bygger vidare på Beaujour och 

Lejeune med fleras teorier för att skapa sin egen teoretiska grund i sin syn på både äldre och 

moderna självframställande verk. 

Christian Lenemarks doktorsavhandling Sanna lögner Carina Rydberg, Stig 

Larsson och författarens medialisering publicerades 2009 och behandlar en stor del av det 

teoretiska material jag nämnt. Lenemark fokuserar dock mer på den mediala kontexten kring 

författare och verk snarare än texten i sig.  

År 2014 publicerades Jon Helt Haarders bok Performativ biografisme. En 

hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur. Helt Haarders begrepp 

performativ biografism förklaras som ”författare och konstnärer använder sig av ett 

biografiskt stoff för att i en framåtpekande rörelse producera identitet och i förlängningen 

problematisera vad identitet är”
8
. Han menar vidare att biografism inte längre handlar om ett 

analytiskt perspektiv utan om författarens konstnärliga strategier. Genom den performativa 

biografismen ger en författare upphov till starka reaktioner i offentligheten som författaren 

sedan kan återanvända i sin konstnärliga verksamhet för att skapa nya reaktioner. Ett 

typexempel på den performativa biografismen är Karl-Ove Knausgårds Min kamp (2009-

2011) där samhällets reaktioner på de första delarna av sviten blir ett tema för den sista delen.  

Vi landar därmed i två dominerande inriktningar inom den självbiografiska 

forskningen. Den ena är den identitet- och identitetsproduktionsfokuserade forskningen där vi 

finner Melberg och Helt Haarder. Den andra är den genremässiga forskningen som domineras 

av Lejeune och Behrendt. Helt Haarder lägger fokus på författares användande av sin identitet 

                                                             
6
 Poul Behrendt, Dobbeltkontrakten: en æstetsik nydannelse 2006 s. 9-33. 

7
 Kjerkegaard, Stefan, Skov Nielsen, Henrik & Ørjasæter, Kristin (red.), Selvskreven: om litterær selvfremstilling 

2006 s. 7. 
8
 Christian Lenemark, ”Med livet som insats”, Edda Nordisk tidsskrift för litteraturforskning 2015 s. 63. 
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för att skapa konst och Melberg inriktar sig på vad som händer med författarens identitet i och 

med självframställningen. Den genreinriktade forskningen bygger på att definiera och 

kategorisera vad som utgör självbiografi eller ej. Lejeune använder dock författarens identitet 

i sin teori men då enbart som ett medel för att kunna fastställa ett verks genre. 

1.5 Material & avgränsning 
Jag har läst sju recensioner av Grand final i skojarbranschen i sju olika tidningar för att få en 

överblick av hur verket mottagits och huruvida recensenterna valt att läsa verket 

självbiografiskt, som en roman eller både och. 

För att ställa verket i en historisk litterär självframställande kontext kommer jag 

att redogöra för tre författare och deras ställning till gränslandet mellan fakta och fiktion. De 

verk som kommer att behandlas är Augustinus Bekännelser, August Strindbergs 

Tjänstekvinnans son (1886) och Inferno (1897) och Carina Rydbergs Den högsta kasten 

(1997). 

För att avgränsa det teoretiska materialet kommer jag i första hand använda mig utav Lejeune, 

Beaujour och Melbergs teorier. Jag har valt att fokusera på dem tre för att få en stor variation i 

materialet. Lejeunes tankar har jag valt att applicera för att se hur en modern autofiktiv 

självframställning som Grand final ställer sig mot Lejeunes mer klassiskt strukturalistiska 

genredefinitioner. Som motpol ställer jag Melberg som, istället för att fokusera på vad som är 

självbiografi eller ej, lägger vikt på författarens identitet alltså vad som händer med författare 

och litterärt jag i och med självframställningen. Beaujours tankar om en genre som 

differentierar sig från den klassiska självbiografin passar väl in på materialet då Grand final 

inte är en självbiografi i klassisk bemärkelse. 

1.5.1 Lejeune 

Det Philippe Lejeune kallar den självbiografiska pakten är ett avtal som läsaren ingår med 

texten när den ger läsaren en indikation om hur den ska läsas. D.v.s. antingen självbiografiskt 

eller som ett fiktivt verk. Lejeune definierar självbiografi som: ”[r]etrospective prose narrative 

written by a real person concerning his own existence, where focus is his individual life, in 

particular the story of his personality.”
9
 Definitionen innehåller element som tillhör fyra olika 

kategorier [här i min övers.]: 

1. Språklig form 

a. narrativ 

                                                             
9
 Lejeune s. 4. 
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b. prosa 

2. Behandlat subjekt: individuellt liv, berättelse om en personlighet 

3. Författarens situation: författaren (vars namn syftar till en verklig person) och berättaren är 

identiska  

4. Berättarens position  

a. berättaren och huvudpersonen är identiska  

b. retrospektiv blick på berättandet 

Ett verk som uppfyller dessa omständigheter är självbiografiskt.
10

 Vidare menar Lejeune att 

vissa av kategorierna är mer tänjbara t.ex. kan perspektivet vara delvis retrospektivt. Kategori 

3 och 4a är däremot ”antingen eller”. En identitet är ett varken eller.
11

 För att ett verk ska 

klassas som självbiografi måste författare, berättare och huvudkaraktär vara identiska. Verk 

som inte uppfyller ett av kraven blir därför inte självbiografiskt, t.ex. om krav 4a inte uppfylls 

så menar Lejeune att det är en klassisk biografi istället för en självbiografi.  

Vidare menar Lejeune att om protagonistens namn och därmed identitet 

stämmer överens med författarens ska verket läsas självbiografiskt (även om innehållet inte är 

historiskt korrekt, då bör det läsas som en lögn å författarens part). Om så inte är fallet ingås 

istället en ”fiktionspakt” och verket ska ses som en roman och inte en självbiografi. 

1.5.2 Beaujour 

Michel Beaujour uttrycker en skillnad mellan memoar eller självbiografi och ”litterärt 

självporträtt”. Självporträttet är en egen genre vilken är mer poetisk, metaforisk och associativ 

än den klassiska självbiografin. Självporträttet försöker skapa ett sammanhang genom system 

av t.ex. korsreferenser och anaforer med en uppbruten kronologi som bidrar till att 

summeringen av självporträttet inte är givet i dess början. Läsaren får därmed rekonstruera 

kronologin för att nå det målet som självporträttet är ute efter, nämligen att berätta vem jag är 

istället för vad jag har gjort. Självbiografin är en mer mimetisk representation av författarens 

liv medan självporträttet inte gör anspråk på sann representation utan är en mer poetisk och 

metaforisk genre.
12

 Det Beaujour gör är att strunta i motsatsen fakta/fiktion som Lejeune 

håller fast vid och väljer att tänka mer retoriskt kring självframställning. 

                                                             
10

 Lejeune s. 4. 
11

 Ibid. s. 5. 
12

 Beaujour s. 3. 
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1.5.3 Melberg 

Arne Melbergs text är som tidigare nämnts en vidareutveckling av både Lejeune, Beaujour 

och många andra. Han har dock ett annat förhållningssätt än Lejeunes strukturalistiska 

genredefinition. Istället för att hårdra distinktioner som självbiografi eller självporträtt 

använder han begreppet självframställning. Vilket syftar till alla typer av framställningar av 

jaget i litteraturen om det så är självbiografi, memoarer eller på ett metafiktivt plan.  

Precis som Beaujour menar Melberg att självframställningen är litteraturens sätt 

att diskutera frågan vem är jag?
13

 Både Melberg och Lejeune menar att huvudperson och 

författare fördubblas i och med självframställningen. Det som dock skiljer deras tankar är att 

Lejeune menar att de båda instanserna, författare och huvudperson, bör vara identiska för att 

verket ska kunna klassas som biografi. Melberg å andra sidan talar om en fördubbling i den 

mening att författaren splittras i två olika personer: det skrivande jaget och det skrivna jaget.
14

 

Det skrivande jaget är ett reflekterande jag som konstruerar/rekonstruerar sitt liv. Medan det 

skrivna jaget är det som lever i texten. Vilket för oss till Melbergs huvudtanke – att 

självframställningen är ett både-och istället för ett antingen/eller. Den självframställande 

litteraturen är både fiktiv och verklig på samma gång. Det litterära jaget är författaren 

samtidigt som det inte är det. 

 

Jag kommer genomgående i uppsatsen använda mig av Melbergs definition av begreppet 

självframställning d.v.s. framställande av författarjaget i litteraturen obundet av genre eller 

form. Trots att de motsäger varandra kommer jag också att använda mig av Lejeunes 

distinktioner mellan roman, självbiografi och biografi på det viset att med roman menas ett 

fiktivt verk, med självbiografi menas ett verk som behandlar författarens liv och biografi 

syftar till ett verk som behandlar en person som inte är synonym med författaren men ändå 

hävdar faktamässigt innehåll.  

Termen autofiktion myntades av den franske författaren och kritikern Serge 

Doubrovsky i relation till hans verk Fils (1977) som utmanade det som Lejeune ansåg 

osannolikt nämligen en roman som uppfyllde Lejeunes krav på namnidentitet som han ansåg 

vara bindande för ett självbiografiskt verk.
15

 Det är viktigt att understryka att Doubrovsky inte 

var den första att skapa ett sådant verk, vi drar oss till minne August Strindbergs brev till 

Edvard Brandes: ”skrifver nu mitt lifs saga i en besynnerlig romanform”
16

 angående 

                                                             
13

 Melberg s. 7. 
14

 Ibid. s. 17. 
15

 Christian Lenemark, Sanna lögner Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering 2009 s. 94. 
16

 August Strindberg, August Strindbergs brev. 5, 1885-juli 1886 1956 s. 306. 
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Tjänstekvinnans son. Doubrovsky var dock den som myntade termen autofiktion. Gérard 

Genette definierade senare autofiktion som den händelse då författare, berättare och 

protagonist är samma person och detta resulterar i en roman istället för en självbiografi och 

därmed såg han autofiktionen som just fiktion.
17

 Jag kommer i denna uppsats att definiera 

autofiktion som ett självbiografiskt verk i romanform. D.v.s. ett användande av de grepp som 

t.ex. Lejeune anser tillhöra romanen och fiktionen och därför utesluter en biografisk realism 

men som behandlar författarens liv och utgår ifrån författarens position. Autofiktion är alltså 

en form av litterär självframställning. 

1.6 Historiska nedslag 
För att sätta analysen av Grand final i en historiskt självframställande kontext kommer jag att 

belysa tre författare som skrivit uttalat självbiografiska verk som på ett eller annat sätt 

utmanat gränsen mellan fakta och fiktion.  

1.6.1 Augustinus – Bekännelser 

Om vi analyserar Bekännelser med hjälp av Lejeunes teori ser vi att den uppfyller alla kraven 

han ställer på en självbiografi: språkform, behandlat subjekt, författarens situation och 

berättarens position. Det är narrativ prosa som behandlar ett individuellt liv där författaren, 

berättaren och huvudpersonen är identiska och berättandet sker retrospektivt. 

Vi påminns om det självbiografiska kontraktet redan i och med verkets titel, 

Bekännelser, som anspelar på att det är författarens bekännelser vi kommer att läsa. 

Anledningen till försiktigheten med att slå fast när kontraktet ingås är att titeln inte är lika 

övertygande att det vi kommer att läsa är självbiografiskt som om titeln hade varit ”mina 

bekännelser”. När man däremot läser den första sidan och stöter på den autodiegetiska formen 

så får vi se kontraktet som upprättat. Allt detta såklart baserat på att läsaren inte har någon 

tidigare vetskap om verket i fråga. Majoriteten av moderna läsare som läser Bekännelser är 

väl medvetna om dess självbiografiska innehåll. 

Berättaren Augustinus är det Melberg skulle definiera som ett färdigt själv, ett 

jag som är färdigutvecklat och kan blicka tillbaka på den process som gjort honom till det 

färdiga jag han är vid textens författande. 

 

Beaujour menar att ”the operational formula” för att skriva ett självporträtt är att inte berätta 

vad man gjort utan att förklara vem man är.
18

 Han nämner som exempel bok X av Augustinus 

                                                             
17

 Lenemark 2009 s. 95. 
18

 Beaujour s. 3. 
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Bekännelser där författaren kontrasterar sina bekännelser med styckena ”bekänner jag nu 

ytterligare i denna bok inför dig […] vem jag är, inte vem jag var”
19

 och ”[m]en vem jag är 

nu, just nu när jag gör min bekännelse”
20

. Vad jag gjort/vem jag var är nycklar till att läsa ut 

vem jag är i skrivande stund enligt Beaujour. 

Trots alla dessa bevis på dess självbiografiska potens, kan vi veta att det som 

står är sanning när vår enda källa är författaren själv? Vidare är det verkligen relevant för oss 

läsare eller Augustinus själv huruvida verket återger sanningen? Om vi utgår ifrån det 

Beaujour nämner, att vem jag var är nyckeln till vem jag är och att det är det vi vill få ut av 

texten så blir kravet på sanning ett bära eller brista. Jens Liljestrand skrev i sin recension av 

Grand final i skojarbranschen, som vi får anledning att återvända till längre fram, att han inte 

uppskattar den autofiktiva genren eftersom att den är så kontextbunden.
21

 Precis så är det med 

Augustinus Bekännelser, det hade inte varit en fängslande historia om det inte var uttalat att 

allt skett på riktigt. Om man däremot vänder på argumentationen och ser verket som en text 

med en agenda blir sanningskravet kanske inte lika stort. Är syftet med Bekännelser att vi ska 

lära oss vem författaren är eller är det att berätta om sin syndfulla ungdom och sedermera 

konvertering och därmed uppmuntra andra till konvertering? Troligtvis det sistnämnda, vilket 

i så fall gör att tanken om verkets realism är mer inspiration än historieskrivning. Det 

Augustinus gör i och med författandet av sina Bekännelser är att han tar kontroll över sitt 

förflutna genom att själv vara den som berättar och nedtecknar det. 

 

1.6.2 Strindberg – Tjänstekvinnans son & Inferno 

I och med att Strindbergs självframställning i Tjänstekvinnans son sker i tredje person så 

distanserar han sig från ”jaget” som framställs. Istället för att Strindberg talar om vad han har 

gjort väljer han att låta ett alter ego vid namn Johan ta ansvar för handlingarna och ställer sig 

istället i en utomstående reflekterande position. Denna distinktion mellan protagonist och 

berättare skulle utifrån Lejeunes metod leda till att läsaren måste förkasta en självbiografisk 

läsning och anta att det är fiktion. Strindberg föddes Johan August Strindberg så valet av 

namn ska åberopa likhet med författaren och berättaren. Strindberg själv ställer sig utanför 

berättelsen genom att själv ta rollen som berättare och beskriva subjektet Johan i tredjeperson. 

Som Melberg påpekar så beskrivs Johan som ett barn av sin tid och Strindberg har lyft sig ur 

                                                             
19

 Augustinus Bekännelser 2010 s. 233. 
20

 Ibid. s. 233. 
21

 Jens Liljestrand, Kerstin Ekman: ”Grand final i skojarbranschen”, Dagens Nyheter 2011. 
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tiden tack vare sin analytiska förmåga.
22

 Detta ger Strindberg en position ur vilken han kan 

påvisa hur han förändrats sen den tiden då han var Johan. I Inferno har berättandet övergått 

till förstaperson. Närmandet mellan skrivet och skrivande jag ökar ytterligare då protagonisten 

i Inferno nämns med sina initialer – A.S. En uppenbar allusion på August Strindberg. Melberg 

nämner Olof Lagercrantz tankar angående Strindbergs litterära strategi kring sitt 

självframställande. Lagercrantz menade att Strindbergs liv och verk inte skulle ses som orsak 

och verkan utan som ett samspel mellan påverkande krafter.
23

 Det skulle i så fall stämma bra 

överens med Helt Haarders ”performativa biografism”. Strindberg använde sitt liv för att 

skapa litteratur och sin litteratur för att skapa sitt liv. Texter som Tjänstekvinnans son och 

Inferno bidrar båda till mystifieringen av Strindberg. 

I ett brev till Edvard Brandes skrev Strindberg ”skrifver nu mitt lifs saga i en 

besynnerlig romanform”
24

. Strindberg väljer här att kalla Tjänstekvinnans son för en roman. 

Lejeune skulle hålla med då berättandet sker i tredjeperson. Samtidigt vill dock Strindberg att 

verket ska läsas som en självbiografisk sanning. 

Som Melberg skriver så återkommer Strindberg många gånger till 

självframställningen. I dramatiserade och maniskt repetitiva former fortsätter Strindberg 

skapa sitt jag som om identitet vore en uppgift snarare än ett faktum.
25

 

1.6.3 Carina Rydberg – Den högsta kasten 

I sin uppsats ”Fenomenet Carina Rydberg på fältet och som text – om den högsta kasten” 

(2002) skriver Christian Lenemark om förhållandena mellan fiktion och verklighet i Carina 

Rydbergs roman Den Högsta Kasten (1997).  

Lenemark utvidgar Lejeunes teorier om den självbiografiska pakten och 

applicerar den på utomtextliga försök av författaren att påverka sina läsares förståelse av 

verket. De utomtextliga omständigheter som Lenemark hänvisar till är i första hand Rydbergs 

hårda marknadsföring av verket som en självbiografisk sanning i intervjuer före 

publikationen.
26

 

Den högsta kasten är mest känd för sitt mediala efterspel vilket Lenemark 

kommenterar i sin uppsats. Han menar att majoriteten av recensenterna försöker ignorera den 

förhandslansering som Rydberg genomfört för att läsa verket fristående från en 

                                                             
22

 Melberg s. 46. 
23

 Ibid. s. 47. 
24

 August Strindberg, August Strindbergs brev. 5, 1885-juli 1886 1956 s. 306. 
25

 Melberg s. 54. 
26

 Christian Lenemark ”Fenomenet Carina Rydberg”, Samlaren 2002 s. 203 ff. 
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självbiografisk pakt med motiveringen att man inte vill reducera den till en skandalroman.
27

 

Trots denna skiljelinje mellan bok-Carina och författar-Carina blir båda lika mycket 

huvudpersoner i verket. Det handlar lika mycket om författaren som försöker ta kontroll över 

sin situation som den romanfigur som blir avfärdad av sitt kärleksintresse. Debatten efter 

publiceringen kom att handla om huruvida det var tillåtet att skriva om verkliga personer utan 

deras tillåtelse. De som försvarade bok-Carinas kärleksintresse Rolf menade att Rydberg hade 

utnyttjat honom för att lansera sin författarkarriär genom ett ”illasinnat karaktärsmord” riktat 

mot den verklige man som stått som modell för Rolf i romanen. Det Lenemark påpekar är att 

trots deras skepsis mot Rydbergs förhandslansering av verket som självbiografiskt bygger 

deras kritik på en självbiografisk läsning av det.
28

    

Som Lenemark poängterar bryter hon den självbiografiska formen i och med ett 

skifte till en allvetande berättarroll. Ett av styckena som nämns är ett stycke då vi får ett 

händelseförlopp berättat för oss utan att romanens huvudperson Carina Rydberg är 

närvarande.
29

 Detta brott av självbiografins struktur betyder då att romanen blir just en roman 

och borde förlora sitt realistiska anspråk, enligt Lejeune, men det är här termen autofiktion får 

sitt starkaste uttryck. Den högsta kasten är en roman som både hävdar en biografisk sanning 

samtidigt som den skapar en egen version av sanningen och protagonistens liv. Romanen gör 

inte bara anspråk på verkligheten utan skapar en egen verklighet. 

Carina Rydberg försöker i och med Den Högsta Kasten att ta kontroll över sitt 

eget liv och sin roll som kvinnlig författare samtidigt som hon utmanar samhället genom 

frågor som vem bestämmer över litteraturen, minnet och verkligheten?  

Åter igen kan vi koppla samman med en recension av Grand final nämligen Per 

Svenssons ”Stenhård spark i skrevet” (2011) i Sydsvenska Dagbladet. Svensson skriver där att 

”[d]et är barriären av ’manlig självgodhet’ hon [Ekman min anm.] vill sparka sönder” och den 

manliga självgodheten beskrivs som något ”som sätter likhetstecken mellan söt och duktig 

men samtidigt utgår från att den som är söt inte kan vara fullt lika duktig som en man”.
30

 

Samma intentioner kan man se i Rydbergs verk. Hon vill göra sig fri från den manliga 

litteratursfären och ta full kontroll över andras syn på hennes eget liv och författarskap. Den 

högsta kasten är lika mycket en roman om Carina Rydberg som den är om den kvinnliga 

författarrollen. 

                                                             
27

 Lenemark 2002 s. 206. 
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30
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2. Grand final i skojarbranschen 

2.1 Berättare Likhet 
Grand finals huvudperson Lillemor Troj är en åldrande väletablerad svensk författare. Hon 

debuterade som deckarförfattare, har arbetat i filmbranschen och sitter i Svenska Akademien. 

En dag blir hon kallad till sitt förlag för att det dykt upp ett manus som säger sig avslöja 

bluffen Lillemor Troj. Manuset är skrivet av Lillemors barndomsbekanta Barbro Andersson, 

mer känd som Babba, och berättar deras gemensamma historia. Men framförallt avslöjar hon 

att det är hon som har skrivit alla Lillemors böcker och Lillemor bara har redigerat texterna 

och varit ett ansikte utåt. För Lillemor är snygg och vältalig medan Babba är tung, grov och 

cynisk men en begåvad författare. 

 Att Kerstin Ekman föddes Kerstin Lillemor Hjorth är det kanske inte alla som 

vet men de flesta vana Ekmanläsarna borde känna igen sig i de båda författarnas litterära 

produktion vilken är nästintill identisk. Grand final är fylld med både öppna och dolda 

allusioner till Ekmans liv vilka får läsaren att fundera över vad som är verkliga händelser och 

inte. Både Lillemor och Ekman studerar vid Uppsala universitet på femtiotalet. Ekman tog sin 

magisterexamen i litteraturvetenskap 1957 för att sedan, precis som Lillemor, börja arbeta 

inom filmvärlden.
31

 Författarskapet Lillemor Troj debuterade 1960 med en deckarroman som 

utspelar sig i just film- och underhållningsbranschen.
32

 Ett år tidigare debuterade Ekman med 

Trettio meter mord (1959) som även den är en deckare som utspelar sig i samma bransch.
33

 

Både Ekman och Lillemor blir invalda i Svenska akademien men tillskillnad från Ekman som 

valde att avsluta sitt arbete i akademien 1989, i och med Salman Rushdie-affären,
34

  sitter 

Lillemor kvar med nöje. Alla dessa biografiska överensstämmelser får läsaren att undra över 

vad som är sanning och vad som är dikt. Kan en av vår tids största författare vara en bluff som 

inte skrivit sina egna verk? Alternativt kan man se de båda (Lillemor och Babba) som 

aspekter av Ekmans personlighet. Där Lillemor är den offentliga personen och Babba är den 

privata och skrivande aspekten av Ekman.  

När Grand final börjar möts vi av en icke namngiven utomstående allvetande berättare med 

psykologisk inblick i protagonisten Lillemor. Tidigt introduceras det manus som utgör 

majoriteten av Grand final vilket berättas genom dess författare, Babba. Ramberättelsen om 

man så vill utspelar sig i presens under några dagar i vår samtid. Verket i verket har sin 

                                                             
31

 Therese Eriksson, Kerstin Ekman en värld av berättelser 2011a s. 13. 
32

 Ekman 2011 s. 68. 
33

 Eriksson 2011a s. 13. 
34

 Ibid. s. 13. 
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utgångspunkt under 1950-talet och slutar i den stund som det börjar skrivas. Troligtvis någon 

gång under sent 2000-tal. Grand final slutar med att de två möts och bestämmer sig för att ge 

ut manuset som ett autofiktivt verk. Majoriteten av verket utgörs av Babbas manus och 

Lillemors läsning av det. I och med det skapas ett växelspel mellan det Babba minns och 

berättar genom sin text och Lillemors omedelbara reaktioner på det hon läser. Hennes syn på 

manuset skiftar mellan att se det som sann biografism och en roman där huvudpersonen 

endast är en vanbild av henne. Det är inte sällan tvära kast mellan inställningen till manuset. 

Efter att ha läst ett stycke där Babba berättat ingående om Lillemors känslor under en fest 

tänker Lillemor: ”det här är riktigt. Det är inte dikt.”
35

 För att endast tio sidor och ett kapitel 

av Babbas manus senare utbrista: ”det är ju en roman, ingenting annat”
36

. 

2.2 Författare Subjekt Namn 
Utifrån en jämförelse av Grand final med Lejeunes definition av självbiografi och de element 

som enligt honom är tvång för att ett verk ska klassas som självbiografiskt kan vi iaktta 

följande: Den språkliga formen är narrativ prosa och överensstämmer därmed med Lejeunes 

krav. Nästa kategori ”behandlat subjekt” blir här en mer metalitterär frågeställning då vi 

antingen kan se Lillemor och Babba som aspekter av Ekmans personlighet och därmed se 

Ekman som verkets subjekt eller se romanfigurerna, huvudsakligen Lillemor, som 

berättelsens subjekt. Vilken infallsvinkel läsaren väljer är viktigt för huruvida läsningen 

kommer att upprätta ett fiktions- eller självbiografiskt kontrakt men även för Lejeunes 

genredefinition. Läser vi verket metaforiskt och antar Ekmans liv som det individuella liv som 

behandlas av verket uppfylls Lejeunes krav. Men om vi läser det som en berättelse om 

romanfigurerna Babba och Lillemor uppfylls inte kravet av singular i Lejeunes definition 

vilket leder till att det självbiografiska kontraktet bryts eller aldrig upprättas. Här kan det 

riktas välbehövlig kritik mot Lejeunes teori då kontraktupprättelsen är en självuppfyllande 

profetia; Läsarens läsning är beroende av faktorer som redan är bestämda av typen av läsning 

innan faktorerna definierats. Värt att nämna är att Grand final är ett väldigt specifikt och 

komplext exempel vilket leder till att kritik mot Lejeunes teorier utifrån det inte behöver vara 

tillämpbar på alla verk som teorin appliceras på. Nästa kategori Lejeune nämner är 

”författarens situation” som definieras som ”författaren (vars namn syftar till en verklig 

person) och berättaren är identiska [min övers.]”
37

. Återigen blir det problematiskt att 

definiera författarens situation och dess relation till berättarna i Grand final. Den första röst vi 
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möter i Grand final är en allvetande berättare som står utanför berättelsen. Vi kan lockas att 

se berättaren som författaren till verket och därmed identifiera henne som Ekman. Läsaren bör 

dock vara försiktig med att läsa in för mycket av författaren där det inte är en självklarhet. 

Detta är extra viktigt när det handlar om en roman som Grand final där författaren leker med 

vår uppfattning av författare och romankaraktärer. Om vi tar slutet av verket i beaktande, där 

Babba och Lillemor bestämmer sig för att redigera och ge ut det manus som varit Grand 

finals huvudkonflikt, blir situationen en annan. Vi kan då se Babba och Lillemor i form av 

författarskapet ”Lillemor Troj” som författare till Grand final och därmed som berättaren. 

Den andra berättaren är Babba som är en intern berättare i sin egen bok i boken, men eftersom 

att hon är en karaktär i verket är den allvetande berättaren den primära berättaren. Om vi ser 

Ekman som berättaren uppfylls Lejeunes krav att författare och berättare ska vara identiska. 

Däremot går det som tidigare nämnts att göra metalitterär läsning av verket där den primära 

berättaren är den implicita författaren (eller snarare författarna) Lillemor och Babba. För att få 

svar på huruvida Lejeunes krav uppfylls måste läsaren återigen ställa sig frågan huruvida vi 

ska läsa Babba och Lillemor som karaktärer i en roman eller som en avbildning av Ekman. 

Den sista kategorin är ”berättarens position” där kraven ”berättaren och huvudpersonen är 

identiska [min övers.]” och ”retrospektiv blick på berättandet[min övers.]” ska uppfyllas.
38

 

Som jag nämner ovan är även denna kategori beroende av en definition av vem berättaren är 

men här behövs även verkets huvudperson definieras. Läser man Ekman som den primära 

berättaren och som huvudperson, om än i en metaforisk ställning, så uppfylls kravet. Likaså 

om vi bara ser textens litterära mikrokosmos och då ser verket som skapat av författarskapet 

Lillmor Troj; Författaren är Lillemor Troj och huvudpersonen är författaren Lillemor Troj 

som dock genom verket visar sig vara både Babba och Lillemor. Det andra kravet angående 

en retrospektiv blick uppfylls inte då verkets huvudhandling berättas i presens. Dock så 

förekommer en stor del retrospektivt tillbakablickande. Kravet på retrospektiv blick är ett av 

de kraven som Lejeune lättar lite på och går med på att perspektivet enbart behöver vara 

”huvudsakligen retrospektivt[min övers.]”
39

. Vilket det är då majoriteten av texten utgörs av 

Babbas roman vilken är skriven från en bakåtblickande position. Den enda kategori som kan 

säkerställas att den uppfyller Lejeunes krav är den språkliga formen vilket betyder att utifrån 

Lejeunes definition bör vi förkasta Grand finals anspråk på självbiografisk sanning. De andra 

kategorierna är beroende av vilken typ av läsning vi gör vilket får mig att återigen vilja 

understryka kritiken mot Lejeunes definition som självuppfyllande. Vi kan inte definiera 
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verket som självbiografi eller fiktion förrän vi redan bestämt oss för hur vi kommer att läsa 

det. 

Lejeune menar att den för självbiografin centrala namnidentiteten mellan författare, berättare 

och protagonist kan etableras antingen implicit eller uppenbart. Med implicit menar han att de 

olika instanserna inte är direkt namngivna utan att identiteten ges genom t.ex. verkets titel 

eller att genom texten etablera att berättare och författare är identiska. Alltså att övertyga 

läsaren om att jag i texten refererar till namnet på bokomslaget. Den uppenbara metoden 

beskriver Lejeune som att berättar-protagonistens (enligt Lejeune ska berättare och 

protagonist vara densamme) namn är givet genom berättandet och korresponderar med 

författarens namn.
40

 Parallellt med den självbiografiska namnidentitetens två aspekter kan 

fiktionspaktens aspekter av ickeidentitet ställas. Dessa benämner Lejeune som uppenbar 

ickeidentitet och bekräftandet av fiktion. Uppenbar ickeidentitet syftar till något så enkelt som 

att författare och protagonist inte delar namn. Bekräftandet av fiktion är något som avslöjar att 

verket är fiktion antingen i texten eller i paratexten. T.ex. användandet av ordet roman på 

bokomslaget.
41

 

Med hjälp av dessa definitioner ställer Lejeune upp ett diagram som utifrån 

relationen mellan författarens och protagonistens namn och den underförstådda typen av 

läspakt ger oss textens genre. Diagrammet visar på nio teoretiska utfall men enligt Lejeune är 

endast sju av dem möjliga. Kolumnen benämnd protagonistens namn = 0 förklaras som att 

protagonistens namn inte är givet i texten och raden pakt = 0 innebär att ingen pakt är given 

av författaren. När dessa två möts får vi en obestämd genre, där varken huvudpersonens namn 

eller berättandet kan ge ledtrådar om huruvida innehållet är självbiografiskt eller fiktion. Som 

exempel nämner Lejeune La mère et l’enfant (1900) av Charles-Louis Philippe. Där både 

modern och barnet i fråga saknar efternamn, barnet saknar förnamn och berättandet är 

dubbeltydigt. Är den barndom som behandlas en specifik barndom eller barndomen i 

allmänhet?
42

 

De två tomma rutorna i diagrammet representerar något som Lejeune anser som 

omöjligt; ett verk som läses som fiktion trots att författaren och berättar-protagonisten är 

identiska och vice versa. Som motivering till detta menar Lejeune att om ett verk där berättare 

och författare är identiska innehåller historiska inkorrektheter tillskrivs dessa som lögner från 

författarens sida istället för fiktiva händelser. Om det däremot inte finns en fastställd 
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namnidentitet mellan författare och protagonist men en självbiografisk läsning är indikerad, i 

mening av att verket hävdar en form av reell sanning, leder detta till omöjlighet enligt Lejeune 

då det inte finns ett identifierat självbiografiskt subjekt. Det var de tomma rutorna som 

Doubrovsky var ute efter att fylla med sin lansering av termen autofiktion och sitt verk Fils.
43

 

Protagonistens namn 

→ 

Pakt ↓ 

 

≠ författarens namn 

 

= 0 

 

= författarens namn 

Fiktion Roman 1a Roman 2a  

= 0 Roman 1b Obestämd 2b Självbiografi 3a 

Självbiografisk  Självbiografi 2c Självbiografi 3b 

 

I ramberättelsen där berättaren är en icke namngiven allvetande berättare och inget i texten 

ännu har indikerat vilken typ av läsning som är passande blir resultatet: Protagonistens namn 

≠ författarens namn, pakten = 0. Vilket ger resultat 1b, verket är en roman. Det som dock 

problematiserar Lejeunes diagram i fallet Grand final är det att protagonistens namn Lillemor 

Troj, likt A.S. i Strindbergs Inferno, är en uppenbar allusion till Ekmans flicknamn: Kerstin 

Lillemor Hjorth. Hur ska vi förhålla oss till det här utifrån Lejeunes metod? Innebär denna 

namnlikhet en förändring i analysens förutsättningar? Om vi antar att namnlikheten (förutsatt 

att vi känner till Ekmans flicknamn) ändrar läsningen av verket på så sätt att vi kommer att 

läsa det självbiografiskt trots att protagonistens namn ≠ författarens namn så kommer vi att 

landa i den tomma ruta som enligt Lejeune är en omöjlighet. Om vi gör antagandet att 

namnlikheten är tillräckligt för att säkerställa att protagonistens namn = författarens namn 

(något som Lejeune inte skulle acceptera då han anser att likhet inte är identitet)
44

 blir frågan 

istället hur vi väljer att läsa texten eller hur texten vill bli läst. Som tidigare nämnts så finns 

ingen direkt angivning i ramberättelsen för hur texten ska läsas, ingen författares närvaro eller 

ledtrådar i verkets titel. Det som däremot är mycket närvarande är likheter med författarens 

biografi. Huruvida dessa ”ledtrådar” är tillräckligt för ett självbiografiskt läsande beror på 

läsarens förkunskap om Ekmans biografi. Om man dock godkänner namnlikheten som 

tillräcklig för att anta att protagonistens namn = författarens namn men ändå läser verket som 

fiktion landar man återigen i den tomma rutan. Det som försvårar ett fastställande av 

läskontrakt är Ekmans ovilja att ge läsaren en klar indikation till vilken typ av kontrakt hon 
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har haft i åtanke. I en intervju i Dagens Nyheter uttalar hon sig på följande vis: ”[v]i kan inte 

hålla ordning på oss själva. Därför går det inte att skriva sant om sig själv. I romanen om 

Lillemor och Babba var det roligt att få leka med den opålitligheten.”
45

 Benämningen roman 

skulle bara den få Lejeune att klassa verket som fiktivt och idén att det inte går att skriva sant 

om sig själv tyder på att Ekman haft ett fiktionskontrakt i åtanke. Tidigare i samma intervju 

däremot så säger Ekman: ”[n]är jag varit på bokmässor brukar jag skriva i min dagbok: nu har 

jag levt Lillemor-liv i flera dagar” och ”[…] jag ser det i grunden som hotande för mig som 

Babba, som författare.”
 46

 Båda dessa uttalanden anspelar på att uppsättningen Babba och 

Lillemor som aspekter av Ekmans personlighet inte är helt utan verklighetsanknytning.  

2.3 Fördubbling Konstruktion Motiv 
Melbergs genomgående tes för alla de verk han belyser i Självskrivet är att den litterära 

självframställningen är en både-och genre. Istället för att göra distinktioner mellan t.ex. 

fiktion och fakta så menar Melberg att självframställningen aldrig nöjer sig med att vara bara 

antingen sanning eller fiktion utan alltid kommer vara båda.
47

 Melberg anser att en viktig 

inspiration bakom den synen på självframställning i litteratur är Michel Beaujour och hans 

tankar om det litterära självporträttet.
48

 Beaujour menar att självporträttet är en annan genre 

än den klassiska själv-/biografin och lägger därmed inte fokus på huruvida innehållet i 

berättelsen är sann eller fiktiv. Han definierar självporträttet som en kronologiskt uppbruten 

poetisk berättelse som söker besvara vem subjektet för porträttet är i porträtteringens stund 

istället för som själv-/biografin förklara vad subjektet gjort.
49

 Denna både-och syn passar 

väldigt bra att tillämpa på Grand final då, som vi tidigare fastslagit, den mer hårdragna 

Lejeuneska namnfokuserade definitionen blir högst problematisk då den anpassas på Grand 

final. Från ett Melberg-/Beaujourperspektiv så ligger inte fokus på vilka händelser i verket 

som är sanna eller konstruerade utan vad vi kan läsa ut om modellen för porträttet. Den 

biografi över sig själv som Lillemor får läsa inuti verket innehåller en mängd mer eller mindre 

gömda referenser till Ekmans egen biografi. Dessa referenser menar Beaujour att läsaren ska 

skapa ett sammanhang av och därmed utläsa vem subjektet är. Även om alla karaktärer och 

händelser är uppdiktade så är deras syfte fortfarande att beskriva särskilda centrala teman i 

vem Kerstin Ekman är när hon nedtecknar dem. Likt Augustinus Bekännelser så är inte 

innehållets saklighet det centrala utan det bakomliggande motivet. För att hitta motivet till 
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Ekmans självframställning i Grand final kan vi ta Melberg till hjälp. Han hävdar att 

motiveringen till litterärt självframställande är förlust, antingen i form av döden, viljan att 

bevara sina minnen eller genom exil.
50

 Det är svårt att inte tänka på döden och förlusten av 

minnet, både det egna och andras minnen av henne, som Ekmans motivering. Hon säger 

följande i en intervju i Dagens nyheter: ”man har inte så mycket framtid när man är 78. Men 

det finns så mycket oberättat.”
51

 Samtidigt verkar hon inte kunna undgå att ”romanisera” sitt 

liv och inte bara göra ett litterärt konstverk av det utan hon ger det även en deckarstruktur 

som vi känner igen väl från Ekmans tidigare produktion. Det finns även en rädsla för förlusten 

av hennes ”Babbaidentitet” det vill säga den undangömda, privata, författande aspekten av 

henne. Genom hela Grand final rör sig Babba i undangömda miljöer som vindsvåningar eller 

isolerade hus i skogen. Hon är alltid ute i marginalen av Lillemors liv men ändå alltid 

närvarande. Hon finns alltid närvarande när Lillemor syns i offentligheten t.ex. när hon väljs 

in i Svenska Akademien så sitter Babba i publiken och övervakar det hela. Denna ständiga 

närvaro som samtidigt är undanskuffad gör det lätt att tänka på Babba som Lillemors 

undermedvetna. Någon som är ständigt närvarande men inte får synas. Utöver det finns det ett 

något som är talande för hela Grand finals underfundighet nämligen idén om ren 

underhållning. I tidigare nämnda intervju säger Ekman: ” [j]ag är ju från början 

underhållningsförfattare.”
52

 och att hon anser: ”[j]ag tycker man har tagit mig på alldeles för 

stort allvar.”
53

 

Ett motiv som passar bra med Melbergs teori om förlust är det som Ekman indikerat i 

intervjuer. Att det här kan vara slutet för henne som romanförfattare och därmed en förlust av 

identiteten som just det. I ett författarsamtal vid Umeås internationella litteraturfestival 2014 

sa Ekman att: ”[det] känns inte som jag har så stor lust att skriva romaner” och ”säcken 

kanske är tömd”.
54

 Mycket av händelserna i Grand final kretsar kring den litterära världen 

och dess svårigheter. Ångesten över refuseringar, mansdominansen i branschen och 

splittringen mellan privat och offentlig person. Personligen har jag en annan teori för vad som 

driver en författare till de typer av självframställningar som exponerats i denna uppsats. 

Nämligen att ta kontroll över sitt eget liv och författarskap. Augustinus tar kontroll över sin 

syndfulla ungdom och sin senare konvertering som ett medel för att sprida sin agenda. 
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Strindberg försöker i och med Tjänstekvinnans son och Inferno ta makt över sitt förflutna 

både genom att ge en bild av sina uppväxtförhållanden och att kunna ta ställning till och 

förklara sina beslut i livet. Han tar även kontroll över sin egna litterära produktion genom att 

kommentera den och dess uppkomst i sina texter. I Den högsta kasten försöker Carina 

Rydberg ställa sig i en maktposition över både sin situation som en stark kvinnlig författare 

men även som en sårbar person som blivit refuserad av ett kärleksintresse. Ekman tar i och 

med Grand final kontroll över sitt liv och bilden av hennes författarskap samtidigt som hon i 

sin ställning som väletablerad författare utnyttjar tillfället att kritisera den litterära världen och 

inte minst utmana synen på verklighet, offentlig sanning och minnet. 

Melberg talar även om rekonstruktion och konstruktion som verktyg för självframställning. 

Ekman både rekonstruerar och konstruerar i Grand final. Vi får en rekonstruktion av det 

svenska samhället, dess litterära och politiska trender som närmast går att likna vid en 

tidskrönika. Allt från 1960-talets Uppsala till 1970-talets Norrland och 2000-talets hipster-

Stockholm målas upp med fotografisk precision. Samtidigt konstrueras detaljer igenom hela 

berättelsen. Vi vet t.ex. att det inte sitter en Lillemor Troj i Svenska Akademien utan det 

närmaste vi kommer är Kerstin Ekman som avslutade sitt arbete på 1980-talet. Att ta reda på 

vad som är konstruerat och vad som är rekonstruerat blir ett detektivjobb som är bäst lämnat 

åt den individuella läsaren. Melberg nämner tre nyckelord som moment i självets 

konstruktion: visa, söka och dölja.
55

 När Ekman konstruerar det litterära jag som Lillemor och 

Babba är så använder hon alla tre. Lillemor är den som visas upp i det offentliga samtidigt 

som Babba visar ”sanningen” genom det manus hon sänt till förlaget. Parallellt med att 

Babba visar sanningen genom sitt skrivande så är hon själv dold. Babbaidentiteten, 

författarens skrivande jag, är en stor del av det som Grand final ämnar visa upp men Ekman 

anstränger sig för att dölja Babbas betydelse precis som Lillemor vill att Babba ska förbli 

dold.  

”Medan Lillemor Troj så framgångsrikt svindlat sig fram i världen har jag 

naturligtvis också haft ett liv. Men nu är det här hennes biografi för det är ju hon som har 

synts på bilderna.”
56

 Citatet ovan är talande för de båda karaktärernas funktion i berättelsen: 

Babba är den som i det dolda visas upp medan Lillemor reduceras till någon som enbart 

”synts på bilderna”. Ekman har själv uttalat sig angående döljande och visande: ”författarens 

uppgift är att belysa det som är förnekat och osynliggjort, det som saknas i samhället, 
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undangömt i skuggorna [min övers.]”
57

. I det här fallet är det Ekmans skrivande jag som är 

förnekat och osynliggjort. Det tredje nyckelordet söka manifesteras i det sökandet efter vad 

som är sant och inte. Både sökandet efter Ekmans sanning i Grand final och Lillemors 

sökande efter sin bild av sig själv i kontrast till Babbas text. När Lillemor inte vill känna igen 

sig i Babbas bild av henne tröstar hon sig inledningsvis med att verket enbart är en roman och 

att huvudpersonen är en vanbild av henne.
58

 Senare börjar hon dock tvivla på sina egna 

minnen och det ”minne” som manuset åkallar.  

Romanfigurerna Lillemor och Babba kan som sagt ses som representanter för 

olika aspekter av Ekmans personlighet. I Grand final heter det: ”nu hade jag fått klart för mig 

att monstret var dubbelhövdat”
59

. Babba är den privata och skrivande identiteten medan 

Lillemor är den som är ansiktet utåt för författarskapet. Alla teoretiker jag har nämnt i 

uppsatsen är överens om att det sker en fördubbling i och med ett litterärt självframställande. 

Melberg ser en splittring i två personer: ett skrivande jag och ett skrivet jag medan Lejeune 

menar att det författande jaget och det nedtecknade jaget är identiska.
60

 Det som sker i Grand 

final är dock mer komplext då Ekman splittrat sitt skrivna jag i ytterligare två personer för att 

sedan genom införandet att ett verk i verket skrivet av en av karaktärerna splittra upp Babba i 

ett skrivet och skrivande jag och Lillemor i ett skrivet och ett läsande jag. Inte nog med att 

Ekman lyckas ställa litteraturens relation till sin biografi på dess yttersta spets så 

problematiseras förhållandet mellan karaktärernas minnen och uppfattningar av situationer 

och händelser. För att kunna lägga ett självbiografiskt pussel med verket måste vi först kunna 

bena ut vad som på ett litterärt mikrokosmiskt plan är sanning. Vem av Lillemor och Babba 

har rätt till de minnen som nedtecknas i verket inom verket? Lillemor antyder själv att hon 

inte längre vet vad som är minne eller vad hon har läst.
61

 Vilket utmanar självbiografins 

anspråk på sanning - är något sant bara för att det skrivs av någon som hävdar sig minnas? I 

bok X av Augustinus Bekännelser diskuteras minnet och det oriktiga minnet: ”även om det 

[minnet] är oriktigt är det inte oriktigt att jag minns det”
62

. Vi kan ställa det citatet jämte ett 

från Grand final: ”är det ett genuint minne eller är det minnet av det hon läste igår?”
63

 och se 

en skillnad i inställning till minnet och dess sanning. Augustinus hävdar att bara det faktum 

att han minns något gör det till äkta medan Lillemor, och i förlängningen då kanske Ekman, 

                                                             
57

 Kerstin Ekman, My approach to litterature 1996 s. 197. 
58

 Ekman 2011 s. 108. 
59

 Ibid. s. 176. 
60

 Melberg s. 17. 
61

 Ekman 2011 s. 151. 
62

 Augustinus s. 244. 
63

 Ekman 2011 s. 151. 



21 
 

menar att minnet är utbytbart och därför kan man inte lita på minnet. Att inte kunna lita på 

minnet gör det ännu svårare för oss att kunna tyda ut vad som skulle vara självbiografisk 

sanning och vad som är konstruerat. 

Grand final innehåller även ett mått av skönlitterär konstruktion. När Lillemor 

ber Babba att köpa en ny kappa eftersom att den hon har nu får henne att se större ut än hon 

redan är svarar Babba: ”[d]et tillkommer mig inte att göra mig mindre än jag är.”
64

 Vilket för 

tankarna direkt till den inledande anmärkningen till Edith Södergrans Septemberlyran (1918): 

”[d]et anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.”
65

 Den typen av intertextualitet bryter 

den självbiografiska realismen och ställer istället verket i en skönlitterär historisk kontext. 

Babba uttalar sig kring det samma med orden: ”[l]itteratur lever av litteratur, fattar du inte 

det?”
66

 Litteraturen är en levande kontext som konstant vidareutvecklas. Citatet får dock extra 

innebörd i ett verk som detta. Istället för att bara handla om litterär estetik läggs en 

metalitterärnivå till. Grand final gör inte bara anspråk på litteraturhistorisk kontext utan den 

skapar en inomtextuell litterär kontext. Precis som i Carina Rydbergs Den högsta kasten så 

skapar Grand final en egen verklighet. Grand final är inte Ekmans första experiment med 

metalitteratur utan det förekommer redan i hennes föregående verk Mordets praktik (2009).  

Det förekommer även diskussion kring ämnet litterär konstruktion och minnet. 

När Lillemor läser ett parti där Babba utan att vara närvarande eller kapabel till psykologisk 

inblick återger Lillemors känslor kommer hon till slutsatsen: Babba måste ha tillgång till 

hennes dagböcker annars skulle hon inte kunna skriva på det viset om hennes tankar och 

känslor.
67

 Hon hejdar sig dock och tänker att: ”det skulle hon förstås”
68

. Eftersom att det är ett 

litterärt verk kan den berättande entiteten ha psykologisk inblick i sina romankaraktärer på 

bekostnad av realism. Den tolkningen av citatet får effekt på hela Grand final då den primära 

berättaren i verket är en allvetande sådan med psykologisk inblick i huvudpersonen. 

2.4 Recension Läsning Intentioner 
För att få en nyanserad bild av hur Grand final har lästs har jag tagit del av ett antal 

recensioner av verket och noterat vilket läskontrakt recensenterna ingått med texten. 

Resultatet har blivit att majoriteten av recensenterna bortsett från att göra en självbiografisk 

läsning för att istället fokusera på vad de anser vara Ekmans intentioner med verket. Här går 

däremot deras åsikter emot varandra. Aftonbladets Jenny Tunedal t.ex. ser Grand final som en 
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lek med samhällets bild av Ekman och en kommentar till det hon kallar ”stora-författare-

minns-genren”
69

 medan Sydsvenska Dagbladets Per Svensson ser en feministisk vilja att bryta 

ned den mansdominerade litterära världen.
70

 Therese Eriksson skriver dock i Uppsala Nya 

Tidning att läsarterna är många, Ekmans identitet är inte särskilt väl dold och att författaren 

får verket att ”se ut som fiktion och inget annat”
71

. Dessa påståenden visar på att en 

självbiografisk läsning inte går att undvika även om man försöker att läsa verket som fiktion. 

Alla recensenter är överens om att Grand final är fyllt av detaljer från Ekmans liv men de 

hävdar att hon enbart utnyttjat sitt eget liv för att kunna skriva en roman. Här påminns vi om 

Helt Haarders begrepp ”biografisk irreversibilitet”. Trots att recensenterna valt att läsa verket 

som fiktion går det inte att komma ifrån det självbiografiska. Som tidigare nämnts så skriver 

Jens Liljestrand i Dagens Nyheter att autofiktionen är en för kontextbunden strömning 

samtidigt så pekar han ut likheter och skillnader mellan Grand final och Ekmans biografi och 

anser att den angriper autofiktionen på ett nytt vis. Han uttrycker det som: ”Kerstin Ekman i 

ett parallellt universum”
72

 men landar ändå i en läsning baserad på ett fiktionskontrakt.
73

 Att 

det är en stark roman är alla recensenterna överens om men de borde fråga sig själva om 

resultatet hade varit det samma utan den självbiografiska kontextbundenheten som Liljestrand 

avvisar? Den ambivalens som recensenterna upplever angående hur verket ska läsas är 

befogad. Kerstin Ekman har lyckats närma sig det som både Strindberg och Doubrovsky 

försökt närma sig. Nämligen den nya genre som ämnar fylla den tomma rutan i Lejeunes 

diagram.  

 I Svenska Dagbladet skriver Elisabeth Hjorth att: ”autofiktionen har länge 

saknat en uppdaterad metakommentar”
74

. Här sätter Hjorth fingret på en av aspekterna av 

Grand final. Det är en kommentar och lek med genren men precis som Hjorth fortsätter så 

finns det ett mått av ironi också. Hjorth beskriver det som: ”ironiskt att en roman som rymmer 

så mycket avsky för samtiden tar sig an det litterära greppet som är mest i ropet”
75

.  

2.5 Distans Kritik Lek 
Trots att Grand final är nära Ekmans biografi innehåller den flera distanserande grepp. 

Distanserande i både den bemärkelsen att den tar avstånd från en självbiografisk läsning men 

även en kritisk distans till den autofiktiva genren. Den första distanserande instansen är en 
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paratextuell markör nämligen ordet roman som står tryckt på bokens omslag [ordet saknas 

dock på vissa pocketutgåvor]. En sådan genremarkör ger oss klara direktiv till att verket ska 

läsas som fiktion. Vilket i fortsättningen borde utesluta en självbiografisk läsning och analys 

av verket. Men tack vare alla allusioner och likheter i verket till Ekmans liv så öppnas ett 

kryphål som tillåter en att se genremarkören som ännu en distraktion i Ekmans lek med 

verklighet och fiktion. I Christian Lenemarks doktorsavhandling Sanna lögner nämns det Jon 

Helt Haarder kallar för ”biografisk irreversibilitet”. Den ”biografiska irreversibiliteten” 

innebär att om läsaren en gång gjort en biografisk läsning går det inte att få den ogjord.
 76

 När 

läsaren börjar känna igen och koppla ihop detaljer ur Grand final med Ekmans liv så går det 

inte att bortse från dem i den fortsatta läsningen. 

 Nästa tydliga distansering mellan Ekman och Grand final är något som 

samtidigt minskar avståndet mellan dem: namnen. Att protagonistens namn Lillemor Troj ska 

åkalla Kerstin Ekmans flicknamn är det faktum som minskar avståndet. På samma sätt som 

protagonisten Johans namn, vilket var Strindbergs mellannamn, i Tjänstekvinnans son skapar 

närhet med sin författare. Lejeune däremot anser att om protagonistens namn ≠ 

författarens/berättarens namn är verket inte självbiografiskt. Distansen ökar genom att den 

persona som ska föreställa Ekman är två personer med olika namn.  

Utöver de anvisningar för hur verket ska läsas och de distanserande grepp som Ekman skrivit 

in i Grand final så finns det även en genrekritisk distans. Under Lillemors läsning av manuset 

diskuterar hon dess sanningshalt. Trots att Babbas verk uppfyller Lejeunes krav för 

självbiografi och Lillemor känner igen sig i de minnen som målas upp så envisas hon med att 

kalla det för roman. Citatet: ”herregud det är ju en roman, ingenting annat. Det är en roman 

där författaren berättar sin egen sanning […] Där kastas försvarslösa människor ut ur det som 

kanske inte var något Eden men i alla fall ett liv”
77

 blir både talande för Lillemors inställning 

till manuset och en kommentar till genren. Hon menar att sanningen är subjektiv och att 

samma sanning kan se olika ut för olika människor. Det kan i sin tur ha två innebörder: 

antingen menas det att den självbiografiska/autofiktiva genren inte bör läsas som sanning eller 

att man bör läsa den med försiktighet. Den andra delen av citatet syftar till precis det problem 

som uppstod i samband med Carina Rydbergs Den högsta kasten. Får man skriva vad som 

helst om verkliga personer utan deras tillåtelse? Lillemor anser precis som Rydbergs 

belackare att Babba har berövat henne makten över sitt eget liv. Det uttalandet slänger mer 
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bränsle på debatten huruvida allt som skrivs är sant så länge författaren säger att det är det. 

Även detta kommenteras i Grand final när Lillemor vill avsluta samarbetet med Babba. Efter 

att Lillemor hävdat att de båda lever en lögn svarar Babba: ”[a]tt någonting är dolt är inte 

detsamma som att det är osant eller falskt, sa jag. Varför skulle det som du kallar en lögn bli 

en sanning om den uppenbarades?”
78

 Blir något sant bara för att det hamnar i tryck? Enligt 

Babba blir det inte det. Det blir därmed ytterligare ett exempel på den distanserande lekfullhet 

som präglar Grand final. Samtidigt som Ekman för en kritisk debatt kring genren så har hon 

även skrivit ett autofiktivt verk.  

 Om vi med hjälp av den ”biografiska irreversibiliteten” läser Babba som en 

förlängning av Ekmans författarjag blir meningen: ”Babba har alltid flinat åt författares 

självbiografier och sagt att de är falskast i beskrivningarna av egna tillkortakommanden.”
79

 

väldigt intressant. Om Grand final är en självbiografi är även den osann i beskrivningarna av 

tillkortkommanden? Aftonbladets Jenny Tunedal sätter dock fingret på skillnaden mellan 

Grand final och det hon kallar för ”stora-författare-minns-genren”
80

. Ekmans skildring saknar 

den ”sårade, självupptagna pompositet [sic]” som hon menar präglar författares 

självbiografier.
81

 Det är precis den typen av självbiografier som Babba går till attack mot 

medan Grand final är närmare ett självporträtt av Beaujours beskrivning. 

 Likt Strindberg som väljer att beskriva Tjänstekvinnans son som ett verk i 

romanform samtidigt som han fyller det med självbiografi som vi inte kan blunda för 

benämner Ekman Grand final som en roman trots sitt biografiska innehåll. 

3. Sammanfattning & Avslutande diskussion 
Genom uppsatsen har jag prövat Grand final i skojarbranschen som en självbiografi för att se 

vad det får för effekter på texten. Enligt Lejeunes genredefinitioner skulle verket förkastas 

som självbiografi med all rätt eftersom att det, som det står på bokomslaget, är en roman. Det 

uppfyller helt enkelt inte de identitetskrav som Lejeune ser som bärande för en självbiografi. 

Men som vi sett så problematiserar Grand final läsarens syn på vad en självbiografi är. Det 

som gör att vi inte kan bortse från en självbiografisk läsning utifrån Lejeune är att även om 

protagonisterna inte är identiska med författaren så är dem tillräckligt lika för att vi ska lockas 

till en självbiografisk läsning. Om vi ser Lillemor och Babba som aspekter av Ekmans person, 

något som Ekman själv stödjer i intervjuer, så blir de på ett abstrakt plan identiska med sin 

                                                             
78

 Ekman 2011 s. 280. 
79

 Ibid. s. 361. 
80

 Tunedal.  
81

 Ibid.  



25 
 

författare. För att kunna hävda Grand final som en självbiografi enligt Lejeunes metod måste 

vi läsa verket på ett metaforiskt vis.  

 Det som dock stämmer bättre överens med Grand final är Melbergs både-och 

tänk och Beaujours tankar om det litterära självporträttet. Melberg menar att 

självframställandet alltid kommer vara både fakta och fiktion samtidigt. Hur mycket av 

Ekmans biografi vi än läser in och hur många konstruerade detaljer verket innehåller så 

kommer det ändå vara både-och. Beaujour menar att självporträttet är en uppbruten berättelse 

som läsaren måste pussla ihop själv för att kunna läsa ut vem subjektet för berättelsen är. 

Detta passar bra in på Grand final då den innehåller mer eller mindre gömda episoder från 

Ekmans egna liv. Genom att identifiera detaljerna kan vi skapa en bild av vem författaren var 

när verket skrevs. 

 Vidare diskuterar Melberg självframställningens motiv. Han identifierar förlust 

och minne som dem huvudsakliga motiven. I Ekmans fall är det förlust av sin skrivande 

identitet som hon anser har försummats. Även döden, förlusten av livet, är ett rimligt motiv 

till att skriva en minnesskrift över sitt liv. Personligen ser jag kontroll som en stor anledning 

till att skriva om sig själv. Att berätta sin historia är att ta kontroll över sitt liv och den 

allmänna bilden av sitt författarskap. Det går att koppla ihop med Melbergs tankar då viljan 

att ta kontroll över sin offentliga persona är bundet med förlusten av kontroll över detsamma. 

Även den rena underhållningen är tänkbart som motiv till Ekmans självframställning då hon i 

grunden ser sig själv som en underhållningsförfattare.
82

 

 Trots att de uppmärksammat likheterna med Ekmans liv så har majoriteten av 

recensenterna läst Grand final som en roman. Många av dem valde att bortse från det 

självbiografiska för att istället fokusera på vad dem ansåg vara författarens agenda. Även om 

recensenterna väljer att läsa verket som fiktion så påminns vi av Jon Helt Haarders begrepp 

”biografisk irreversibilitet” vilket innebär att har vi en gång gjort en biografisk läsning 

kommer vi inte kunna bortse ifrån den. 

 Även om Grand final innehåller många självbiografiska detaljer så finner vi 

även många distanserande grepp. Det första och tydligaste är ordet roman på bokens omslag. 

En tydlig läsinstruktion från författaren/förlagets sida. Namnen på protagonisterna är en 

distansering och ett närmande på samma gång. Likheten mellan romanfiguren Lillemor Trojs 

och Ekmans flicknamn Kerstin Lillemor Hjorth är så uppenbar att den minskar distansen 
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mellan fiktionen och verkligheten. Att verkets biografiska subjekt är splittrat i två ökar 

däremot distansen. 

 Genomgående i verket förekommer kritiska kommentarer riktade både mot den 

litterära världen och mot den självbiografiska genren. Kommentarerna till den autofiktiva 

genren ger verket en ironisk prägel då Ekman kritiserar den genre hon själv valt att skriva i.  

Även om Ekman inte har uppfunnit en ny genre har hon gjort ett inlägg i debatten kring och 

tagit ett steg i utvecklingen av den autofiktiva strömningen. Ekman har skapat ett verk som 

utmanar sina läsares uppfattning om relationen mellan verklighet och litteratur. Grand final är 

ett typexempel på det Beaujour benämner som ”litterärt självporträtt” och det ”både-och” som 

Melberg anser vara centralt för den litterära självframställningen. Det är en berättelse om ett 

liv men inte i en klassisk självbiografisk form. Läsaren själv får lägga pussel med referenser 

till författarens biografi för att skapa ett sammanhang. Men samtidigt så är det en fiktiv 

berättelse om författarskapet Lillemor Troj. Som Melberg skriver så nöjer sig aldrig den 

autofiktiva genren med att vara antingen fakta eller fiktion utan kommer alltid vara både-och. 

Ett kort meningsutbyte mellan Babba och Lillemor preciserar precis den dunkla dubbelhet 

kring förhållandet mellan sanning/verklighet och fiktion/litteratur som utgör Grand final: 

”[d]u tycks inte ha klart för dig att det är en roman du läst. Du menar att det inte är sant! Ja, 

vad tycker du själv?”
83
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