
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED BLICKEN PÅ MAJA 
LUNDGRENS MYGGOR OCH 
TIGRAR OCH LARS NORÉNS 
EN DRAMATIKERS DAGBOK   

– Vad gör dessa kontroversiella verk 

kontroversiella? 

 

Södertörns högskola | Institutionen för genus, kultur och historia 

Kandidatuppsats 15 hp | Litteraturvetenskap | Höstterminen 2011 

 

 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Anna Jönsson 

Handledare: Yael Feiler 

 



  2 

ABSTRACT 

The release of Maja Lundgrens Myggor och tigrar in 2007 caused a large debate that 

mostly focused on whether the book should be seen as a true reproduction of reality or a 

work of fiction and if the author had made the right choice in writing about friends, family 

and famous Swedish persons in her book. About one year later Lars Norén published En 

dramatikers dagbok in which he also shares details about other people´s lives and, by 

placing the book in the genre of a diary, claims that it represents reality. The critics were 

easier on him, and more positive over all in their judgment of En dramatikers dagbok, and 

many were upset about how different the two authors and their books were received. To 

find out why controversial works are apprehended as controversial I have chosen to 

analyze Maja Lundgrens Myggor och Tigrar and Lars Noréns En dramatikers dagbok, 

independent of, as well as compared to, each other. While leaning on reception theory and 

theories about different ways of reading as well as the autobiography as a genre I have 

asked myself the following questions:   

 

• Which factors have led critics as well as the public opinion to speak about Maja 

Lundgrens Myggor och tigrar and Lars Noréns En dramatikers dagbok as 

controversial?  

• What do the two books have in common and what separates them? 

•  How does the debate differ regarding the two books and what is the cause for that 

difference in reception? 

My essay shows that when reading an autobiography or a diary most people cannot 

separate the book from the author and the life that the book is a reflection of. When 

analyzing Myggor och Tigrar and En Dramatikers dagbok I have seen that prejudices and 

experience within the reader, who the author is, and other issues surrounding the text, 

plays an important part when it comes to these genres. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Behovet av att klassificera tycks vara ett grundläggande behov hos människan. Likt något 

som påminner om Linnés zoologiska indelningar placerar människor varandra i fack som 

genus, familj och klass, och uppfattningen om de andra byggs sedan vidare på dessa 

grunder. Klassindelningarna, som från början främst är baserade på synliga yttre attribut, 

verkar i mångt och mycket avgöra hur människor till att börja med förhåller oss till 

personer beroende av just en sådan indelning. På samma sätt tycks det gå att finna en vilja 

platsbestämma konst, teater, film, och litteratur; Det är inte bara genreindelningar som 

”högt” eller ”lågt” som spelar in – en upplevelse förändras exempelvis om filmen är 

baserad på en verklig händelse, om skådespelaren som håller en monolog spelar sig själv, 

om en konstnär tar ett vardagsföremål och ställer ut det som konst, eller om boken som 

läses inte är ren fiktion utan gränsar mot eller är journalistik.     

 I detta gränsland mellan litteratur och verklighet har Maja Lundgren placerats av 

omvärlden när hon i Myggor och Tigrar jämför den Napolitanska maffian med 

Stockholms kulturelit.1 I sin bok utlämnar hon många vid riktiga namn när hon beskriver 

verkliga, eller ibland inbillade, händelser vilket gör att läsaren svävar i ovisshet om vad 

som egentligen är verklighet och vad som är fiktion. När Lars Norén några år efter 

Myggor och tigrar utkom med En dramatikers dagbok var det många som jämförde 

reaktionerna mellan dessa två verk och en diskussion om genus, ryggdunkande 

kanoniserade män, och skvallerjournalistik kontra stor litteratur uppstod.2 Noréns dagbok 

ställer också frågan om verklighet/ fiktion på sin spets och i boken hänger författaren ut 

både sig själv och andra människor. Även om både Lundgren och Norén har fått ta emot 

ris som ros för sina självbiografiska verk är skillnaden i bemötande, ibland från samma 

kritiker, slående och öppnar för diskussionen om vad som avgör hur ett verk blir mottaget 

och hur en föregående debatt kan förändra detta mottagande. Går det att sära texten från 

upphovsmannen/kvinnan och hur mycket påverkar textens kontext och våra egna 

erfarenheter när vi läser den?         

 Med stöd av teoretiker som tänkt och forskat kring begreppet reception och  

                                                        
1 Maja Lundgren, Myggor och Tigrar (Stockholm: Bonnier, 2007). 
2 Lars Norén, En dramatikers dagbok 2000-2002 (Stockholm: Bonnier, 2008). 
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tolkning önskar jag se närmre på hur diskussionen fördes i samband med Myggor och 

tigrar och En dramatikers dagbok för att genom de få en bild av vad som gör 

kontroversiella verk kontroversiella.   

 

Hypotes                   

Jag antar att det finns ytterligare faktorer än själva verken, som påverkar mottagandet av 

dessa. 

 

Syfte 

Att ta reda på vad som påverkar mottagandet och klassificering av verk som 

kontroversiella.  

 

Frågeställningar 

• Vilka faktorer har lett till att kritiker och allmänhet har talat om Maja Lundgrens 

Myggor och tigrar och Lars Noréns En dramatikers dagbok som kontroversiella?  

• Vad har verken gemensamt och vad skiljer dem åt? 

•  Hur skiljer sig diskussionen åt om dessa verk och vad är det som har orsakat 

dessa skillnader i mottagandet? 

 

Metod, urval och presentation av material  

Verken 

Myggor och tigrar och En dramatikers dagbok skapade stor debatt redan innan 

utgivningen, både oberoende av varandra och i relation till varandra. I båda fallen verkar 

det i debatten ha varit svårt att sära på verk och författare och framförallt Lundgren har 

fått ta emot många personangrepp. De mest återkommande frågorna i diskussionen 

gällande de tu tycks vara uthängningen av andra personer och vem som har rätt att 
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namnge andra i sin bok, osäkerheten om vad som är sant/falskt, och om Bonniers gjorde 

rätt eller fel som gav ut dem. I diskussionerna som har förts före och efter utgivningarna 

är det överlag samma frågeställningar som ligger till grund för kritiken men domen skiljer 

sig märkligt åt här och var; vad som är omoraliskt i ena fallet blir plötsligt modigt i andra. 

Med tanke på mitt ovan nämnda syfte tycks dessa två verk utgöra ett relevant fall för min 

undersökning. Utifrån nämnda frågeställningar kommer jag att se närmre på dem och på 

den diskussion som de båda har gett upphov till.    

 Sammankopplingen och jämförelsen mellan Myggor och tigrar och En 

dramatikers dagbok är alltså inte ny. Redan när det började ryktas om att Norén skulle 

släppa sin dagbok uppstod spekulationer om huruvida den hängde ut människor eller inte 

och hur den skulle bli mottagen eftersom Lundgren hade fått så ut med så mycket negativ 

kritik för sin bok ett par år tidigare. Det är därför tacksamt att behandla dessa två objekt i 

min undersökning, både för att de verkligen har ansetts och fortfarande anses vara 

kontroversiella verk och för att det, just därför, finns mycket material kring dem att 

analysera.           

 I min analys har jag valt att ta avstamp i teorin om reception, ett ord som dyker 

upp i många olika former, inte minst i substantivets form för receptionsdisk. Inför min 

uppsats har jag därför tvingats sålla bort en hel del verk och teorier för att komma åt de 

som fokuserar på receptionens inträde i litteraturteorin; där fokus flyttades till läsaren som 

betydelsefull i meningsskapande av ett verk, tillskillnad från tidigare teorier som endast 

såg till upphovspersonen eller verket som fristående från författare och läsare. Vad som är 

relevant för min analys är alltså reception som teori för hur man ser på mottagandet av ett 

verk och jag kommer framförallt att utgå ifrån teorin inom litterära studier, sprungen ur 

Hans Robert Jauss tankar om läsarens mottagande av den litterära texten.  

 

Begreppet reception             

Jauss arbete som tysk litteraturhistoriker och teoretiker har ofta blivit förknippat med hans 

tid som talesman för en studiegrupp vid Konstanz School of University studies i 

Tyskland.3 Gruppundervisningen var formad som ett ständigt pågående seminarium i 

vilket deltagare, delade i anhängare till poetiken, som fokuserade på verkets struktur 

                                                        
3 Paul de Man, inledning till Toward an Aesthetic o Reception, av Hans Robert Jauss (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1982). 
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(werkstruktur), och anhängare till hermeneutiken som fokuserade på meningen hos 

specifika texter (interpretationsystem), undersökte och lärde ut litteratur. Begreppen 

hermeneutik, läran om tolkning, och poetik, läran om hur diktverk är och bör vara 

utformade, nämns ofta i samband med tolkning.4      

 Hans Robert Jauss utgångspunkt var, enligt de Man som har skrivit introduktionen 

till Jauss samlade essäer i Toward an Aesthetic of Reception, hermeneutiken. Exakt vilka 

år Jauss var delaktig i Konstanz Universitetets studiegrupper är oklar men på en 

föreläsning 1967 tog Jauss upp frågan om aktiv läsning och tolkning av litteratur och 

menade att man istället för att använda begreppet litteraturhistoria skulle säga läsningens 

historia. Han menade att man borde studera de litterära verken både i den tid de gavs ut 

och senare i historien; Grupper av läsare, samt vilken tid verket läses i, påverkade enligt 

Jauss, hur litteraturen mottas och förstås.5 I och med detta nya perspektiv började 

begreppet Rezeptionseästhetik att användas för att markera läsarens roll som 

meningsproducent utifrån sina särskilda erfarenheter, en term som enligt Paul de Man är 

svåröversatt. De Man menar att boken är ett bra instrument för att introducera Konstanza 

universitetets tankar om reception för amerikanska läsare, som vid denna tid framförallt är 

vana vid att läsa om det närliggande begreppet reader-response6. Denna bok får även i 

min uppsats fungera som en introduktion för begreppet reception.    

 Att ordet reception är svåröversatt och svårdefinierat menar även Robert C. Holub 

som i Reception Theory A critical introduction (1984) med utgångspunkt i tysk 

receptionsteori, förklarar vad som skiljer begreppet från andra, framförallt det närliggande 

amerikanska begreppet reader-response.7 Han tar även upp fler tyska begrepp som gränsar 

till området reception samt gör en kort sammanfattning av hur det sätt som vi har tolkat 

text på har varit i ständig förändring. Holub utgår förutom från Hans Robert Jauss teorier, 

också ifrån hans kollega vid Konstanz universitetet, Wolfgang Iser.8  

 Iser har skrivit ett flertal verk som behandlar läsning och tolkning men den som 

kommer att behandlas i denna uppsatts är The act of Reading (1978).9 I den konstaterar 

författaren inledningsvis att en litterär text endast kan producera en reaktion genom att 

den blir läst och att man inte kan förklara denna reaktion om man inte också analyserar 

                                                        
4 Nationalencyklopedin, sökord: hermeneutik och poetik, 2012-01-23. 
5 Jauss, 1982, inledning.  
6 Mark, Fortier, Theory/ theatre an introduction (London: Routledge, 2002). 
7 Robert C Holub, Reception Theory A critical introduktion (London: Methuen, 1984).  
8 Jauss, 1982, inledning.  
9 Wolfgang Iser, The act of reading A theory of aesthetic response (London: Routledge, 1978). 
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själva läsningen. Han menar att varken texten eller läsaren äger dessa effekter utan att det 

uppstår i samspelet dem emellan: ”the text represents a potential effect that is realized in 

the reading process.”10 I sin bok behandlar Iser texten som en samling instruktioner som 

läsaren måste tyda. Läsandet är lika med att samla information och relationen mellan 

läsare och text består i att snärja läsaren i situationen som texten är en reaktion på; 

växelverkan är oumbärlig för läsarens meningsskapande av texten.11  ”Aesthetic response 

is therefore to be analyzed in terms of dialectic relationship between text, reader, and their 

interaction.”12 Isers teori i The act of reading ligger närmre aesthetic response 

(wirkungstheorie) snarare än receptionsestetik (receptionstheorie). Den förre har rötterna i 

texten och den senare, som Jauss utgår mest ifrån, uppstår genom läsarens bedömningar 

genom historien. Kanske kan Jauss och Isers ögon på läsaren och texten avslöja något om 

varför verken i denna undersökning upplevs som kontroversiella?    

 Begreppet reception har, som jag nämnde ovan, berört många teoretiska områden 

och Susan Bennett har i sin Theatre Audiences (1990) skrivit en bok om teaterreception.13 

Bennett skriver om hur en åskådares kulturella bakgrund påverkar hur en föreställning 

(performance) tas emot och hur föreställningen (performance) i sin tur förändrar dessa 

förutfattade meningar. Denna växelverkan som Bennett behandlar gör hennes teorier 

fruktbara för min analys och jag tänker prova om dessa teorier som gäller teaterreception 

går att applicera även på läsningen och relationen mellan en läsare och en text.   

 När det kommer till teaterreception är även Willmar Sauter ett viktigt namn att 

nämna. Sauter har, med fokus på mottagandet i samband med teater, gjort undersökningar 

av publikens reaktioner på ett antal föreställningar som har spelats runtom i Stockholm.14 

Även om varken Bennett eller Sauters verk kommer att ligga till grund för min analys, då 

deras undersökningar har fokuserat på teater, kommer några av författarnas idéer kunna 

användas. Sauter har bl.a. analyserat hur förkunskap om en pjäs påverkar publikens 

mottagande av föreställningen, och han ser även en koppling mellan skådespelaren och 

intrycket av föreställningen. Tanken på skådespelaren var det viktigaste när man 

planerade ett teaterbesök, viktigare än dramat eller teatern.15 Willmar Sauter beskriver 

deltagarna i undersökningen med hjälp av sju variabler: Kön, ålder, utbildning, 

                                                        
10 Iser, 1978, förord. 
11 Ibid., förord. 
12 Ibid., förord. 
13 Susann Bennett, Theatre audiences A theory of production and reception (London: Routledge, 1990). 
14 Willmar Sauter och Curt Isaksson och Lisbeth jansson, Teaterögon (Stockholm: Liberförlag, 1986). 
15 Willmar Sauter och Curt Isaksson och Lisbeth Jansson, Teaterögon (Stockholm: Liberförlag, 1986). 
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teatererfarenhet, samhällsstatus, fritidsaktiviteter och genrepreferenser, variabler som 

även kan spela in på hur en läsare tolkar en text. Medveten om skillnaden mellan teater 

och litteratur, och på sättet som en åskådare kontra en läsare mottar ett verk, vill jag prova 

om Bennetts teorier och Sauters undersökningar kan appliceras på min analys. Påverkar 

vem författaren är när man väljer att läsa en bok på samma sätt som skådespelare och 

regissörer enligt Sauters undersökning styrde planeringen av studieobjektens stundande 

teaterbesök? Vad styr mottagandet av en föreställning, vad styr mottagandet av en roman? 

 

Genus och genren självbiografi 

Många har hänvisat till genus när det gäller det delade mottagandet av Norén och 

Lundgrens verk och för att se om det finns någon fog för den kritiken har jag valt att ta 

med Flynn och Schweickarts bok Gender and reading (1986).16 I den har de samlat essäer 

i vilka olika författare analyserar läsning utifrån kön. Att jag har valt just den av alla de 

böcker som har skrivits om litteratur ur ett genusperspektiv är för att de behandlar just kön 

och läsning och därför medför en extra relevans för min analys.     

 Om Gender and reading ger förslag på hur kön påverkar läsningen bjuder 

Margaretha Fahlgrens bok Det underordnade jaget (1987) på indikationer om att man kan 

tala om en underordnad jag- position i kvinnliga självbiografier.17 Fahlgrens bok får 

därför fungera som ett bollplank i fråga om Lundgren och Norén har framställt sig själva 

på olika sätt utifrån kvinnligt och manligt. Författaren till Det underordnade jaget ger 

också läsaren en kort sammanfattning av forskningen inom genren självbiografi, vilket är 

viktigt för analysen eftersom just begreppet självbiografi har berörts en hel del i debatten 

om Lundgren och Noréns verk. Hur mycket påverkas läsarens reaktioner av att verken 

tycks gränsa mellan verklighet och fiktion?       

 Ovanstående författare och deras verk kommer att utgöra det teoretiska stödet i 

min uppsats och därigenom agera stommen som bär upp min analys samt ett bollplank att 

studsa idéer mot. Det är med deras blickar som några extra par glasögon jag kommer att 

jämföra de två objekten för min undersökning samt den diskussion som har stormat 

omkring dem. En stor del av debatten har handlat om ovissheten om huruvida det som 

                                                        
16 Elisabeth A. Flynn och Patrocinio P. Schweickart, Gender and reading, Essays on Readers, Texts, and Contexts (Baltimore: Johns  
    Hopkins University Press, 1986). 
17 Margaretha Fahlgren, Det underordnade jaget, en studie om kvinnliga självbiografier (Tullinge: Jungfrun, 1987). 
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läsaren tar del av är en verklighetsskildring eller en påhittad roman. Som jag nämnde 

tidigare har det även luftats åsikter om uthängningen av andra personer; hur långt har man 

rätt att gå i konstens namn, och är det modigt eller arrogant?  

 

Debatten 

Frågeställningarna har inte skiljt sig så mycket utan det är snarare i värderingarna av 

verken som man ser en skillnad i bemötande. För att få en så rättvis bild som möjligt av 

kritikernas och allmänhetens mottagande har jag gjort ett urval där jag försöker spegla 

olika åsikter samtidigt som jag har valt de jag tycker är mest relevanta för denna uppsats. 

En dramatikers dagbok och Myggor och Tigrar fick 273000 kontra 45 900 träffar när jag 

sökte efter dem på google vilket speglar lite hur stort intresset har varit för att diskutera 

Norén och Lundgrens verk och hur mycket material det finns. Eftersom utrymmet i denna 

uppsats inte räcker för alla röster som har höjts i debatten, har jag valt ut några etablerade 

kritikers recensioner, etablerade tidningar som får representera kritikerkåren, samt några 

exempel på hur diskussionen har förts på olika bloggar som får representera allmänheten. 

För att få en rättvis bild har jag i första hand försökt att välja personer som har behandlat 

båda författarna var och en för sig eller tillsammans, alternativt personer som har 

kritiserat samma område.        

 Författaren Stig Hansén ställer i artikeln Galningen Lundgren och geniet Norén- 

om kultursfären får bestämma de båda verkens mottagande mot varandra och visar på 

orättvisor i bemötande.18 Framförallt tar han upp Carl–Johan Malmberg som i Svenska 

Dagbladet kritiserade Maja Lundgren för att åka snålskjuts på kändisfaktorn och göra ett 

revanschistiskt utspel med sin bok, medan han några år senare rosade Lars Norén för att 

han med sina namngivanden och elakheter vidgar möjligheterna till frispråkighet och 

sanning.19           

 Ett annat namn som har undertecknat många av inläggen, framförallt efter 

utgivningen av Myggor och tigrar men även efter En dramatikers dagbok är Dagens 

Nyheters kulturchef, Maria Schottenius. I Bonniers körde i diket menar hon att Myggor 

och tigrar inte fungerar litterärt men vad hon framförallt uppehåller sig vid i sin artikel är 

att Maja Lundgren känns paranoid och att Bonniers förlag profilerar på en skör människas 

                                                        
18 Stig Hansén, ”Galningen Lundgren och geniet Norén- om kultursfären får bestämma”, publicerad 2008-04-30, Expressen. 
19 Ibid. 
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verklighetsuppfattning.20 Hon jämför boken med skvallerpressen och saknar en 

motsvarighet till tidningarnas pressetiska regler hos förlag. I Att överväga är inte censur 

skriver hon apropå svar från Magnus Bergh, förläggare på Bonniers förlag, att hon inte 

skyller på författaren utan förlaget.21 Både Malmberg och Schottenius använder 

omyndigförklarande begrepp som paranoid och revanschistisk när de skriver om 

Lundgren, något som tycks gå igen hos många kritiker, men jag har inte kunnat finna 

någon motsvarighet i personangrepp mot Norén.      

 Genom att även plocka in några exempel från bloggare som har tänkt till om 

verken vill jag se om det luftas andra åsikter när skribenten inte agerar som anställd åt en 

etablerad tidning eller en arbetsgivare. Även här har jag på grund av utrymme fått välja ut 

några exempel ur en uppsjö av åsikter. 

 

OBJEKTEN UNDER LUPP 

Myggor och tigrar 

”Bredsida mot mansmaffian” basunerade en av rubrikerna som man kunde läsa med 

anledning av debatten som uppstod, inte bara i farvattnet efter Maja Lundgrens ”Myggor 

och tigrar”, utan som en isbrytare; redan innan romanen publicerats.22 Lundgren riktar i 

sin roman en känga mot en rad kulturpersonligheter och för upp dolda svinerier som 

mobbing, sexuella trakasserier, och otrohet till ytan. Den valda rubriken kan ställas 

samman med två typer av manligt våld som hon behandlar, det dolda svenska och en del 

av den organiserade brottsligheten i Neapel, maffiavåldet, som romantiseras i filmer som 

Gudfadern.23           

 På Myggor och tigrars baksida liknas Lundgren vid en förklädd detektiv som rör 

sig i gränslandet mellan litteratur och verklighet. Hon är trettiotre år när hon inleder 

romanen och har just återvänt till Neapel där hon varit som barn, nu för att söka sina 

rötter. Författarjaget bor i de spanska kvarteren som styrs av Camorran och beskriver att 

man för att klara sig inte ska vara för stressad och inte för nyfiken.24 I romanen får vi ta 

                                                        
20 Maria Schottenius, ”Bonnirs körde i diket”, publicerad 2007-09-03, DN. 
21 Maria Schottenius, ”Att överväga är inte censur”, publicerad 2007-09-04, DN. 
22 Anna Hellsten, ”Bredsida mot mansmaffian”, publicerad 2007-08-06,Sydsvenskan.                     
23 Lundgren, 2007. 
24 Lundgren, 2007, sid. 23-29. 
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del av hur hon nästan orädd tar sig runt i Neapel bland maffiabossar och gängbråk, och i 

Sverige bland redaktionschefer och tjuvnyp; och hela tiden finns jämförelsen där. 

Lundgren skriver att hon inte är rädd för Camorran utan snarare för dem som får utlopp 

för sin ondska inom lagen, hon är rädd för tjuvnypen.25 Kulturen är sjuk och hård bakom 

sitt skenbara gemyt, skriver hon, ”[a]ngrip gärna, men angrip som tigrar och inte som 

mygg.”26 När hon några sidor senare skriver angående napolitanska maffian att rätt attityd 

kan vara skillnad på liv och död, drar man som läsare lätt paralleller till Sverige och den 

kulturkrets som hon kritiserar.27        

 Efter utgivningen har det diskuterats om Bonniers gjorde rätt som gav ut 

Lundgrens utlämnande tankar men redan i romanen får man som läsare ta del av Bonniers 

osäkerhet i frågan. Eftersom de var rädda för att Lundgren skulle verka paranoid och 

besatt och att detta skulle få konsekvenser för både henne och förlaget ville Bonniers ha 

bevis mot Aftonbladet för det hon beskyller dem för. Själv menade dock Lundgren att det 

skulle vara en blandning mellan verkliga meddelanden och inbillade, en gråzon, så att 

läsaren svävar i ovisshet. Det är realistiskt.28 Myggor och tigrar blir på så sätt en autentisk 

skildring av Maja Lundgrens verklighet och sanning som, precis som allas verklighet, 

rymmer dubbla budskap och styrs av både dolda och synliga normer och strukturer; 

hennes bok svävar i gråzonen precis som livet gör. Kanske finns här en anledning till att 

många har uttryckt åsikter om att boken uppfattas som kontroversiell; för att den, genom 

att inte bara skriva ut sanningen utan bjuda in läsaren till att känna den olustiga tvetydiga 

känslan som författaren gör, blir obekväm? 

 

En dramatikers dagbok 

”Vår tids känsligaste radar” löd en av rubrikerna bland de många recensioner som 

publicerades före och efter En dramatikers dagboks utgivning.29 Under fem år 

registrerade dramatikern Lars Norén dagligen sina tankar, ord och gärningar med 

meningar som ofta är konkreta och korthuggna; ”Apoteket. Metro. Hem. Arbetade. Trött 

och sjuk, men egendomligt harmonisk.”30 Författaren har beskrivit att han ville nå det 

                                                        
25 Ibid., sid. 158. 
26 Ibid., sid. 160. 
27 Ibid., sid. 163. 
28 Ibid., sid. 495. 
29 Carl-Johan Malmberg, ”Norén- vår tid känsligaste radar”, publicerad 2008-04-25, SvD Kultur. 
30 Norén, 2008. 
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autentiska, nakna, avskalade och komma bort från det teatrala, ”jag ska försöka skriva 

realistiskt, för att inte säga behavioristiskt”.31 Ibland smyger det dock in lite längre 

poetiska meningar och i de vardagliga bestyren som att handla, äta, odla, köpa kläder, och 

städa garderoben, får läsaren följa med dramatikern hem ”till huset o väcka rummen”32 

eller ner i sängen där han omfamnad av C ”ligger insjunken i henne”.33 Lars Norén bjuder 

ut sina förälskelser, grubblerier och oro över tandvärk och kroppsförfall, men också 

andras kval, i denna dagbok där han hänger ut sig själv i första hand men också 

närstående, kollegor, och kändisar. Den ledande titeln visar att dagboken utgår ifrån 

Noréns liv som dramatiker och det tycks som om vad människan Lars än sysselsätter sig 

med så finns tankarna på teatern, pjäserna och föreställningarna ständigt närvarande; 

framförallt hänger hans pjäs Sju tre och de ödesdigra händelser som följde efter den med 

honom likt en vålnad. När läsaren stiger in i dramatikerns liv den 3 augusti 2000 har 

Norén genomlidit mycket kritik för denna uppsättning där han lät tre av 

Tidaholmsanstaltens interner spela sig själva i en pjäs som skulle undersöka hur tre män 

hade hamnat så snett i livet.34  För att fångarna skulle ha möjlighet att delta fick de fler 

permissioner och friare tyglar än vad som annars var brukligt, och under en av dessa 

skedde de beryktade Malexandermorden.35 Trots att man inte kan beskylla pjäsen i sig för 

att polismorden begicks bl.a. av en av skådespelarna, går det idag nästan inte att diskutera 

den ena händelsen utan den andra. Enligt Rickard Loman och vad han skrev i en artikel i 

DN Kultur i december 2009 ser många Sju tre som startskottet i vad som slutade med en 

diskussion om nazism, två mördade poliser, indragningar av permissioner, och en pjäs 

som efter den tragiska händelsen inte går att få tag på.36     

 Från första sidan i dagboken, där Norén beskriver sin besvikelse över en kollega 

som inte stöttade honom genom debatten om Sju tre, hänger tankar och minnen om pjäsen 

sig envist kvar boken igenom.37 Tecken på att Norén befunnit sig i blåsväder och jagad av 

media får läsaren bl.a. när han ironiskt skriver han att hans taxiresor förr eller senare 

troligen blir ett inslag i Rapport eller Dagens Eko.38 I dagboken skildrar dramatikern sin 

verklighet i vilken han är navet som hjulet snurrar runt, världen kretsar runt honom och 

                                                        
31 Ibid., 5 februari, 2001. 
32 Ibid., 14 oktober, 2000. 
33 Norén, 2008, 1 november, 2000. 
34 Elisabeth Åsbrink. Smärtpunkten (Stockholm: Natur & Kultur, 2009). 
35 Två poliser blev skjutna i Malexander i samband med en flykt efter ett rån. Om man vill läsa mer om händelsen kan man läsa  
    Elisabeth Åsbrinks Smärtpunkten.  
36 Rickard Loman, ”7:3Återbesöket” på Uppsala stadsteater”, publicerad 2009-12-07, DN Kultur. 
37 Norén, 2008, 3 augusti 2000. 
38 Norén, 22 september 2000. 



  14 

när Urban Torhamn tar ett steg undan när de möts kan Norén kan inte släppa händelsen 

utan skriver om det igen sju dagar senare.39 Läsaren slits här mellan bilden av en paranoid 

Lars som kanske helt enkelt inte var igenkänd av Urban eller en där han verkligen blev 

avspisad. I sin dagbok för Lars Norén ett krig mot ekonomin, mot DN, kollegor, sin och 

C:s barnlöshet, det privata går in i det offentliga och knytpunkten är dramatikern Lars 

Norén. Han är läsarens blick in i rum som kanske annars inte skulle vara tillgängliga, och 

med sin penna skriver han fram sanningen som han ser den. Så om man nu jämför dessa 

ovanstående verk, vad skiljer egentligen Lars Noréns skildring av verkligheten ifrån Maja 

Lundgrens? 

 

ANALYS 

Verkens gemensamma röda tråd 

Redan när det började ryktas om Lars Noréns utgivning av En dramatikers dagbok 

spekulerades det i hur den skulle bli mottagen i förhållande till Maja Lundgrens Myggor 

och Tigrar, som något år tidigare hamnade i blåsväder. I många diskussioner har 

författarna sedan blivit sänkta och hyllade om vartannat, i en debatt om huruvida det är 

rätt att lämna ut andra människor i konstens namn, och om vem som har rätt att göra det. 

Anledningen till att debatten i många fall har blivit Lundgren VS Norén beror troligen till 

stor del på de många likheter som finns verken emellan och att de trots dessa likheter ofta 

har fått så olika bemötanden, framförallt av kritiker. För var hittar vi egentligen 

skillnaderna som ligger till grund för de olika mottagandena? Är verken egentligen inte 

mer lika än olika?        

 Provocerande verk som gör anspråk på autenticitet, så kan vi beskriva både 

Myggor och tigrar och En dramatikers dagbok. ”Jag ska försöka skriva realistiskt, för att 

inte säga behavioristiskt, knappt, rent direkt, de skuggor vi har, skuggorna av våra 

händer”, kommenterar Lars Norén sina egna dagboksanteckningar i skrivande stund.40 På 

Myggor och Tigrars baksida kan man förvisso läsa att boken flyter på gränsen mellan 

verklighet och fiktion men själv säger Lundgren att det är sanningen hon förmedlar, även 

                                                        
39 Ibid., 29 september 2000. 
40 Ibid., 2008, 5 februari 2001. 
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om det är hennes sanning.41 Det är ju personen med pennan i hand som har makten över 

ordet och därmed får säga sin mening; I dessa fall är författaren densamma som bokjaget.

 De två upphovspersonerna som behandlas i denna uppsats är för de flesta kända 

sen tidigare vilket innebär att många läsare har förkunskap och förutfattade meningar om 

författaren redan innan läsningen. Kanske har man engagerats i en artikel av Lundgren, 

eller hennes prisbelönta bok Pompeji (2001), som påverkar hur mottaglig man är för 

textens budskap? Måhända man har slukat något som Norén skrivit eller sett en av hans 

hyllade uppsättningar som har inverkan på vad man tolkar in? Eller hade man rentav läst 

en recension eller följt debatten innan man själv satte tänderna i boken? Hur påverkar 

dessa förkunskaper vår läsning?        

 Genom att Lundgren skriver en del om sitt vikariat på Aftonbladet och därmed 

placerar sig i den journalistiska sfären ligger det nära till hands för en läsare att associera 

till journalistyrket och alla förutfattade meningar som följer med det; avslöjanden, låg 

kultur, sälja sin själ för en story. Norén utgår istället från en position som dramatiker som 

istället drar tankarna till; katharsis, hög kultur, stor konst. Han som slår uppifrån och ner, 

hon som slår nedifrån och upp. Har då läsarens värderingar av författarens position redan 

lagt grunden för vilken väg tolkningen ska ta?        

 Om så är fallet blir författaren väldigt viktig, närapå central, för diskussionen. 

Skulle läsaren uppröras och beröras av de dolda sticken i kulturvärlden om redaktionen 

och människorna var påhittade, och inte som i Myggor och Tigrar ett tillträde in i detta 

verkliga rum som Maja Lundgren öppnar dörrarna till? Skulle en 1700-sidor lång dagbok 

med vardagshändelser och ilskna kommentarer om andra människor locka om det inte var 

Norén som höll i pennan? Hur kommer det sig att samma person som har sågat 

skvallerpressen för att lämna ut människor i nästa andetag kan hylla Lundgren och/eller 

Norén för deras mod och varför kan samma person hylla en av dem och såga den andra av 

samma anledning?         

 De bägge författarna hänger inte bara ut sig själva utan även andra i sina verk som 

båda gör anspråk på att vara tagna direkt ur verkligheten. Båda synliggör sådant som de är 

missnöjda med och med klubban i hand delar de ut domar. Visserligen från två olika 

positioner men utlämnandet av sig själv och andra finns där hos de båda. Många är de 

som har gått hårt åt Bonniers och ifrågasatt om det var rätt av förlaget att ge ut böckerna. 

Diskussionerna verkar kretsa mer runt texterna, snarare än behandla texterna i sig, och 
                                                        
41 Carina Rydberg, ”Modigt av Lundgren att utmana kulturmaffian”, publicerad 2007-08-13. 
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berörde områden som gränsen mellan roman och dokumentärt verk går, förlagets ansvar, 

och rätten att lämna ut andra personer vid riktiga namn. På dessa punkter är likheterna 

mellan de två, slående. Båda verken gränsar mellan verklighet och fiktion, är utgivna av 

Bonniers förlag, och de båda författarna har valt att hänga ut andra människor utifrån sin 

egen version av verkligheten. Så var hittar vi då anledningen till att den enes ris är den 

andres ros? Finns svaren i verken eller utanför? 

 

Teoretiskt stöd- tolkning: 

Med flyttad fokus 

När man är mottagare av något är man det med hela sin person och hela sin erfarenhet 

vilket påverkar tolkningen av upplevelsen. ”Att skriva är också att tiga: att skriva det är på 

sätt och vis att bli ′tyst som en död′ att bli den människa som förvägras ge den sista 

repliken; att skriva, det är att från begynnelsen låta motparten få denna sista replik.”42 

Kritikern och litteraturvetaren Roland Barthes menar att ett verks eller en texts mening 

inte skapas av en enda människa; det som författaren åstadkommer är aldrig någonting 

annat än förutsättningar för betydelser: former, så att säga vilka fylls av världen.43 Om det 

som Barthes påstår om att ett verks mening blir till hos mottagaren är korrekt måste ju 

även undersökningen av ett verks betydelse flytta fokus från producent till mottagare. På 

så sätt kan nya faktorer gällande hur ett verk blir mottaget uppdagas, snarare än om vi 

bara ser till produkten. Nedan redogör jag för olika aspekter som enligt tolkningsforskare 

spelar roll i mötet mellan verk och text. Kanske finner vi svaren på varför kritiken på 

Myggor och Tigrar och En dramatikers dagbok har sett ut som den har om vi flyttar 

blicken från verken till mottagaren?  

 

Utifrån kön 

I Gender and reading inleder Flynn och Schweikart med att förklara hur man fram till för 

bara ett par decennier sedan har läst litteratur för att antingen förstå den redan inbyggda 

meningen med texten, eller uppleva de effekter som texten tros har i avsikt att ge: ”the 

                                                        
42 Roland Barthes, förord till Kritiska essäer, franska originalets titel Essais critiques, (Lund: Cavefors, 1967). 
43 Ibid., förord. 
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goal was to react properly to the stimulus offered by the text, that is, to an object that 

remained the same at all times and for everyone.”44 Man skulle inte blanda ihop vad 

läsaren gör med texten med det texten gör med läsaren. Författarna till Gender and 

reading menar att denna doktrin fortfarande existerar men att man de senaste två 

årtiondena, med uppdykandet av reader-response kritiken, har börjat problematisera 

interaktionen mellan läsare och text. När man talar om läsarens respons följer osökt en 

annan fråga, den om vem denna läsare är. Exempelvis kan man ställa sig frågan hur 

mycket skillnaderna i läsningen beror på läsarens kön, och det är den problematiken som 

författarna fokuserar på i Gender and reading.45 Med hjälp av undersökningar gjorda av 

andra och dem själva vill Flynn och Schweikart se hur könsroller, skapade av samhället, 

påverkar läsningen, och hur information uppfattas och minns.46 Läsarorienterad kritik och 

feministisk kritik liknar varandra i det att de båda medför en höjd medvetenhet på hur 

perspektiv styr förståelse och tolkning.47 Utifrån detta perspektiv kan man anta att kön 

spelar roll när verk av kvinnlig respektive manlig författare läses av både kvinnor och 

män. Således följer den relevanta frågan: hur mycket spelar kön, som socialt skapat, in i 

mottagandet av Maja Lundgrens respektive Lars Noréns verklighetsskildringar? 

 

Enligt Atle Kittang 

Litteraturforskaren Atle Kittang skriver, i Text och tolkning, att vår syn på tolkning (hans 

kursivering) är förbunden med hur man har uppfattat text.48 Han menar att vi människor, 

när vi från den muntliga traditionen började skriva ner information, fick en tryggad 

överföring, en dokumentation. Samtidigt skapades ett avstånd, i och med att texten skiljs 

från talsituationen, som i sin tur skapade behovet av tolkning.49  

När tal fästs i skrift och blir text, försvagas eller ”uppsnappas” alltså de omedelbara relationerna 
mellan budskapet, avsändaren, mottagaren och världen. Detta gäller för all text, men i särskilt hög 
grad och på speciella vis för det vi idag kallar litterära texter eller fiktionstexter, från sägner eller 
myter till dikter och romaner.50 

                                                        
44 Flynn och Schweickart, 1986, inledning. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Atle Kittang, En introduktion till den moderna litteratur teorin, svensk övers. Sixten Johansson (Eslöv: B Östlings Bokförl.  
    Symposion, 1997). 
49 Ibid., sid. 79-80. 
50 Kittang, 1997, sid. 82. 
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Kittang ser en tendens där läsarens förståelse av texten har blivit dominerande, som i tysk 

receptionsestetik och amerikansk reader-response kritik. Han skriver att det är vanligt att 

betrakta modern litteraturvetenskaplig teori om text och tolkning som en konsekvens av 

Roland Barthes ovan nämnda artikel ”författarens död”, som fastslår att upphovsmannen 

inte har tolkningsföreträde gällande sin texts betydelse. Ett uppbrott från en 

författarorienterad värld ägde enligt Kittang rum på allvar under 1900-talets första tre 

decennier och började inom rysk formalism, och engelska och amerikanska förelöpare till 

nykritiken. Även litteraturen själv hade stor del i denna förvandling i form av dikter, 

skapade från mitten av 1800- talet, som var otillgängliga för biografisk tolkning och 

upplöste traditionella idéer om vad en litterär text är.51 Med detta tvingades tolkaren att 

flytta blicken från författaren till själva texten och se den som frikopplad sin avsändare 

och inte riktad till en speciell mottagare. Med receptionen flyttas blicken än en gång från 

texten till mottagaren och samspelet däremellan.      

 Kittang skriver att ”[l]äsaren ställer frågor till texten, men konfronteras samtidigt 

med de frågor texten ställe till honom eller henne och som bara kan besvaras genom 

läsarens plats i historien”.52 Läsarens egna historiska kontext påverkar alltså enligt 

Kittang läsningen och förståelsen/tolkningen. Genom att applicera dessa tankar på 

Lundgren VS Norén debatten, kan jag kanske som läsare, utifrån min egen samtid, finna 

viktiga trådar till min analys? 

 

Holubs tyska utgångspunkt 

I Reception Theory A critical introduction från 1985 ger receptionsteoretikern Robert C 

Holub, en kritisk introduktion till receptionsteorin. Han utgår ifrån Hans Rupert Jauss, 

som i sin tur menar att mottagandet eller förståelsen av de litterära verken varierar från en 

kontext till en annan.53 När Holub skrev boken på åttiotalet hade kritiker på den tyska 

”scenen” använt begreppet reception i sina teoretiska bedömningar under de senaste ett till 

två årtiondena och han skriver att inget område inom litteratur har varit orört. Däremot, 

menar han, råder det oenighet om exakt vad receptionsstudier handlar om. Vad betyder 

termen?           

                                                        
51 Ibid., sid. 83. 
52 Ibid., sid. 88. 
53 Holub, 1985, förord.  
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 Holub uttrycker missnöje med hur man har diskuterat skillnaden mellan de tyska 

begreppen Rezeption (reception) och Wirkung (response eller effect) och gör själv 

följande förenklade distinktioner: Reception theory, för oss receptionsteori, ser han som 

en generell skiftning i fokus från författare och text till läsare, och använder begreppet 

som ett paraply över både Jauss och Isers projekt. Aesthetic of reception, för oss 

receptions estetik, använder Holub för Jauss tidigaste undersökningar. Vidare påpekar 

Holub att de som är bekanta med American criticism troligen undrar hur receptionsteorin 

skiljer sig från reader-response kritiken och varför han i sin undersökning har fokuserat på 

tyska teoretiker. Han menar att reader-response kritik är som receptionsteorin, ett 

paraplybegrepp som även det behandlar ett skifte i undersökningen från författare till text- 

läsare. Vad som skiljer receptionsteorin från reader-response kritiken är enligt Holub 

några viktiga punkter: Många reader-response kritiker har inte själva kallat sig för det 

utan istället blivit tillskrivna en sådan titel, dess anhängare är spridna över världen utan 

kontakt sinsemellan och de publicerar inte heller i samma journaler eller besöker samma 

konferenser.  Detta skiljer sig enligt Holub från receptionsteorin som är ett mer medvetet 

socialpolitiskt åtagande. Till sist menar han att man inte kan koppla samman de olika 

inriktningarna då de inte har någon kontakt sinsemellan.54 Efter denna avgränsning kan 

det vara relevant att gå in lite närmare på reception med avstamp i Jauss teori, vad menar 

han egentligen med begreppet? 

 

Jauss och Isers skola 

Jauss lånar begreppen paradigm och vetenskaplig revolution från Thomas Kuhn för att 

förklara vad han ser som ett kommande paradigmskifte i litterära studier.55 Ett paradigm 

är en benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.56 Varje paradigm skapar 

både tekniker för tolkning och själva objekten som ska tolkas, och inom paradigmet 

accepteras såväl det sätt som kritiker närmar sig litteratur, normerna för vad som lärs ut 

inom akademiska världen, som aktuell litterär kanon. Jauss beskriver tre skiften som har 

tagit plats under historien: Efter en för- vetenskaplig fas följde det ”klassisk-

humanistiska” paradigmet (där man hade accepterade antika verk som måttstockar). Med 

                                                        
54 Holub, 1985, förord. 
55 Jauss, 1982, inledning.  
56 Nationalencyklopedin, sökord paradigm, 2012-01-23. 
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den vetenskapliga revolutionen som kom på 1800-1900- talet ersattes detta paradigm av 

det ”historie- positivistiska” (där man enligt Jauss närmade sig texten mekaniskt och 

trångsynt, närmast chauvinistiskt, av vilket det finns rester kvar som t.o.m. har överlevt 

första världskriget). Det tredje paradigmet kallar Jauss för ”estetik- formalism” vilket har 

sin grund i rysk formalism och nykritik (En svängning från blicken på historien och 

kausala förklaringar, till själva verket).57 När Jauss skriver om detta ser han att detta 

paradigm, från slutet på andra världskriget har hållit på att försvinna och att bl.a. ropet 

efter kritik med mer social relevans och uppdykandet av alternativ som strukturalismen, 

kan ses som symptom på kris i paradigmet.58 Trots att Jauss inte nämner ordet reception i 

sin essä menar Holub att det är hans främsta kandidat för nästkommande paradigm. Men 

vare sig man ser uppenbarandet av receptionsteorin som ett paradigmskifte eller som ett 

skifte i betoning kan man enligt Holub inte ifrågasätta att receptionsteorin har haft enorm 

inverkan på tolkningen av litteratur och konst.59     

 Om reception ses som ett sätt att dirigera om uppmärksamheten till läsare, menar 

Holub att man kan dra paralleller mellan hur tysk litteratur från 60-talet påverkades av 

skiftet i kritiska perspektiv.60 Det mest uppenbara är kanske uppkomsten av den 

dokumentära litteraturen där en utveckling skedde från tanken om produktion och 

representation till effekt och mottagande.61 Varje teori skapar sina föregångare och för 

receptionsteorin skulle t.ex. Aristoteles tankar om ”Katharsis” kunna ses som en sådan, 

där publikens mottagande i form av rening spelade en stor roll.62 Annars har fem 

influenser blivit markerade som föregångare i Tyskland: Rysk formalism, Prag 

strukturalism, fenomenologin av Ingarden, Gadamers hermeneutik, och litteraturens 

sociologi.63 Jauss ser på litteraturen från läsaren eller konsumentens perspektiv. Han 

kallade sin tidiga teori från 1960- 70- talet för receptions estetik (aesthetics of reception, 

Rezeptionsästhetik) och menade att litteratur ska behandlas som en dialektisk process av 

produktion och reception. Istället för att bara acceptera traditionen blir 

receptionshistorikerna tvungna att hela tiden tänka om verken i kanon, i ljuset av hur de är 

påverkade och har påverkats av nutida tillstånd och händelser. 64    

 Även för Iser var fokus på läsaren som mottagare central och han funderade på hur 
                                                        
57 Jauss, 1982, inledning.  
58 Holub, 1985, sid. 3. 
59 Ibid., förord.  
60 Ibid.  
61 Ibid., sid. 11. 
62 Ibid., sid. 13. 
63 Ibid., sid. 14. 
64 Holub, 1985, sid. 57-58. 
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och under vilka omständigheter en text får mening för en läsare. Istället för att se en dold 

mening inkluderad i texten, ville Iser se meningen som ett resultat av interaktion mellan 

text och läsare; litterära verk är aldrig bara text eller subjektiv läsare utan en blandning.65 

Hur påverkar detta analysen av Lundgrens och Noréns mottagande?  

 

Genren självbiografi 

Självbiografin ur historiskt perspektiv 

För att få en överblick av det självbiografiska verket som genre har jag valt att se närmre 

på Margareta Fahlgrens bok Det underordnade jaget i vilken hon skönjer en skillnad i hur 

jaget framställs beroende på om upphovspersonen är man eller kvinna. Under denna 

rubrik hämtar jag all information från det verket varför mina hänvisningar här nedan inte 

blir så detaljerade.        

 Fahlgren nämner i sin bok från 1987 två personer som de första att skriva om, och 

undersöka, självbiografin som genre; Georg Misch som 1907 utkom med Geschichte der 

Autobiographie och Anna Robson Burr som 1909 gav ut The Autobiography, A critical 

and comparative study.66 Båda såg självbiografin som ett historiskt dokument vilket 

gjorde att intresset i undersökningen fokuserade på verkets informationsvärde om en 

bestämd person och period, och på frågan om självbiografikern skildrade en objektiv bild 

av den verklighet han eller hon levde i. Fahlgren menar att det, efter dessa två pionjärer, 

inte var någon som på allvar forskade kring genren förrän 1930-talet, och då forskade man 

vidare på den s.k. Misch-Burrska traditionen. Dagens forskare, fortsätter hon, utgår i 

första hand ifrån två studier från 1950-talet, Wayne Shumakers bok English 

Autobiagraphy. Its emergence, materials and formes från 1954, och den två år yngre 

uppsatsen Conditions et limites de láutobiographie skriven av George Gusdorf.67 Fahlgren 

menar att om Shumaker önskade avgränsa och definiera självbiografin som litterär genre 

och intresserade sig för sättet att skriva självbiografiskt, så ville Gusdorf undersöka de 

bilder av jaget som självbiografin förmedlar och var mer intresserad av det 

självbiografiska jaget. Båda bröt de med tidigare forskning som fokuserat på mellantinget, 
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det liv som självbiografikern beskrev.68       

 Enligt Fahlgren har de forskare som arbetat vidare med att avgränsa självbiografin 

som genre valt att fokusera på dess form och hon ger Philippe Lejeune som exempel på 

den som har gått längst i denna forskning. I sin Le pacte autobiographique (1975) skriver 

han om en pakt som är sluten mellan självbiografin och läsaren som skiljer genren från 

andra litterära former. Denna pakt, som slår fast att berättaren och jaget i självbiografin är 

identiskt med författaren, sluts ofta i förordet eller existerar redan som underförstådd. 

Lejeune menar dock att en sådan pakt är svårare att förutsätta när det kommer till modern 

litteratur där det ibland är ovisst om författaren och jaget är identiska.  

 Fahlgrens undersökning av kvinnliga självbiografikers självframställning grundar 

sig mest i den forskningstradition som Gusdorf tillhörde. I den var jaget centrum för 

undersökningen liksom för Fahlgren och hon fokuserar i Det underordnade jaget på 

självbiografikerns hållning till det liv hon skildrar, samt hur bilden av jaget byggs upp.69 

Fahlgren skiljer mellan självbiografi och självbiografisk roman och menar att författarna 

till de sistnämnda kan tillåta sig en större öppenhet. Hon tar upp att Estelle C. Jelineks 

avhandling The tradition of womens autobiographies (1977) visar hur lite utrymme 

forskningen kring självbiografin har ägnat sig åt kvinnliga författares verk och att det 

därmed inte gett en helhetsbild åt genren. Så hur skiljer kvinnliga självbiografiker, enligt 

Fahlgren, sig åt ifrån manliga? 

 

Kvinnan som det underordnade jaget 

I Det underordnade jaget står att läsa att kvinnor i sina självbiografier skiljer sig från män 

när det kommer till berättarteknik men också genom att de inte är lika centrerade kring det 

egna jaget. Fahlgren stöder sig i sin analys bl.a. på Karen Horney som hävdar att ”den 

underordnade jagpositionen reflekterar kvinnans position i samhället”.70 Då självbiografin 

skildrar ett verkligt liv kan jaget identifieras med en riktig person men detta måste inte 

betyda att textens jag är verklighetens jag. Självbiografin som sådan är en litterär 

konstruktion som medför en dubbelhet. Författaren konstruerar det förgångna och i 

genren ligger kravet på verklighetstrogenhet men samtidigt är det inte verkligheten 
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läsaren möter utan en beskrivning av verkligheten. Det har både en narrattologisk och 

referentsiell sida vilket medför tvetydighet i genren. Fahlgren skriver att det är vanligt i 

kvinnliga självbiografier att den underordnade positionen intas i förhållande till en annan 

individ som blir huvudperson i framställningen, ofta t.ex. en äkta man. De bilder som ges 

av de kvinnliga jagen formas i kontrast till mannen. Placerar sig Lundgren i en 

underordnad position när hon i en stor del av Myggor och tigrar behandlar sin relation till 

män eller är det tvärtom så att hon bryter med denna traditionellt kvinnliga position 

genom att placera sig själv som central figur?    

 Fahlgren ser att den position som de kvinnliga självbiografikerna intar när de 

skriver om sina liv, har samband med genren, offentligheten, och den kvinnoroll som tar 

sig uttryck i avhängighet och underordning. De kvinnliga författarskap som hon 

undersöker skrev för att underhålla och förmedla en positiv bild av livet och mannen. 

Fahlgren har framförallt undersökt tiden förre 1960 men ser att kvinnan även i senare 

självbiografier med få undantag placerar sig som det underordnade jaget.71 Både Myggor 

och tigrar och En dramatikers dagbok har flera likheter med självbiografin som genre i 

bemärkelsen att de skildrar sina egna liv och sin omgivning. Har författarna placerat sina 

”jag” i respektive verk olika och hur påverkar det i så fall mottagandet av dem?  

 

Självbiografiska verk? 

Som tidigare nämnts skriver Fahlgren i Det underordnade jaget att man i den gamla 

skolan såg självbiografin som en skildring av författarens samtid, och på den punkten kan 

både Myggor och Tigrar och En dramatikers dagbok ses som självbiografiska. Den förra i 

form av författarens skildring av Neapels Camorra i kontrast till Sverige och svenskt 

kulturliv och den senare genom beskrivningen av det svenska vädret, årstidskiftningarna, 

och priser på olika varor. Med konkreta beskrivningar blir de bägge författarna trovärdiga 

i sin förmedling av verkligheten, men vad händer när de börjar beskriva händelser och 

relationer?          

 Ryggtexten till Myggor och tigrar framhåller att verket befinner sig i gränslandet 

mellan verklighet och fiktion men som jag nämnde ovan hävdar Lundgren att det hon 

skildrar är sanning. Också Lars Noréns titel En dramatikers dagbok kan ses som ett sätt 
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att hävda sanningen i verket genom att han i den hänvisar till dagboksformen även om det 

inuti boken står att läsa att en av förläggarna på Bonniers uppfattar boken som en 

roman.72 Många, alltifrån kritiker till allmänhet, beskriver Lundgrens och Noréns böcker 

som romaner trots att ingen av författarna verkar vilja använda sig av den beskrivningen. 

Kanske har svårigheten att benämna verken påverkat diskussionen om dem och dess 

trovärdighet som verklighetsskildringar. Lundgren kallar sig själv paranoid och Norén ger 

intryck av att vara det, t.ex. i mötet med Urban, och samtidigt tillskriver de sina böcker en 

sann skildring av verkligheten.       

 Fahlgren menar att hon i sin undersökning av självbiografin inte är intresserad av 

att svara på om framställningen av livet överrensstämmer med verkligheten eller inte men 

understryker att det kan vara svårt att skilja mellan författaren som person och jaget i 

texten ”mellan verkligheten och textens verklighet”.73 Författaren och skribenten Per 

Wirtén ser, i den samtid som omger Maja Lundgrens Myggor och tigrar, en tendens till en 

sammanglidning av den litterära världen, journalistiken och bloggsfären.74  

När fiktionen glider över i både försäkrad äkthet och fejkad äkthet följer också frågor om 
moral, etik, rätt, och fel som journalisten brottats med i hundra år. Det är frågor som 
ansetts ”låga” i den litterära världen. Nu har litteraturen krossat sin fantasi om att den 
befinner sig i en egen värld, ovanför vardagens olika hänsynstaganden. Författaren, 
journalisten och den vanliga bloggmedborgaren blir gestalter som glider samman.75  

Självbiografin är, som Fahlgren pekar på, inte en ny genre men synen på den har 

förändrats genom åren.76 Författaren Carina Rydberg (som själv gav ut den 

skandalomsusade boken Den högsta kasten under 1990-talet) skriver med anledning av 

Myggor och tigrar att självbiografier är en svår genre, och hon ger en del råd angående de 

problem man ställs inför när man gör sig själv till huvudperson i sitt eget drama. Råd som 

hon relaterar till Lundgren.77 Ett av dem är att man inte skall förhärliga sig själv utan 

gestalta utan att ge värderingar så långt det går. I Myggor och Tigrar haglar adjektiven 

och de negativa värderingarna vilket, enligt Rydberg, ger läsaren möjligheter att invända 

mot författaren. Genom att Lundgren skriver att hon är ”stingslig” och på gränsen till 

paranoid har hon enligt Rydberg bjudit in läsaren till att betrakta henne, om inte som 
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sinnesjuk så, som ”affekterad av det som händer henne.”78 Motsvarigheten till 

omyndigförklarande begrepp om sig själv går så vitt jag kan se inte att finna i Noréns 

dagbok.         

 Rydberg trycker även på hur viktigt det är för en författare till en självbiografi att 

vara sanningsenlig.79 Fahlgren, Wirtén och Rydberg problematiserar alla tre svårigheten 

med självbiografin som genre och begreppet sanning. Både Lundgen och Norén hävdar ju 

att deras böcker skildrar verkligheten, å andra sidan går det inte att komma ifrån att den är 

skildrad utifrån deras subjektiva blick. Den verklighet som läsaren får ta del av är 

måhända en korrekt skildring av upplevelser men den är skildrad utifrån författarnas 

vinkel och perspektiv. Utifrån detta perspektiv ter sig tilliten mellan läsare och författare 

väldigt viktig. För att verklighetsskildringen ska accepteras av läsaren som en sanning 

måste denne lita på författaren som sanningsförmedlare. Denna tilltro baseras med stor 

sannolikhet på eventuella förutfattade meningar som läsaren har utifrån kunskap om 

författaren, verket, ämnet eller förlaget. 

 

Jagframställningen och författarens roll i verket 

Författaren Stig Hansén visar i sin artikel upp en skillnad i hur de två författarjagen 

placerar sig i förhållande till den kamp de för med sina verk.80 Maja Lundgren skriver 

uppgivet i dagboken som ingår i Myggor och tigrar: ”Äsch det är klart att de kommer 

vinna könskriget.” medan Lars Norén självsäkert skriver i En dramatikers dagbok: ”Om 

jag kan skriva klarar jag vilka svårigheter som helst.”81 I böckerna finner man en skillnad 

mellan hur de båda författarna skiljer sig åt i framställningen av sina ”jag” vilket kan 

påverka mottagandet.          

 I Det underordnade jaget behandlar Fahlgren några kvinnliga författarskap som på 

1880-talet debuterade med verk som var ”samhällskritiska med kvinnliga huvudpersoner 

vars mål var att avslöja samhällsorättvisor och könsförtryck.”82 Även om kvinnans 

position har förändrats fram till idag så finns det likheter i det som Fahlgren beskriver 

som dessa kvinnors mål ”att skriva avslöjande skildringar om förljugenhet och 
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könsförtryck” och det som Lundgren skildrar i Myggor och tigrar.83 Fahlgren visar att de 

unga kvinnliga skribenterna som hon skriver om ofta hade stora förväntningar på 

mottagandet av sina verk men att de istället för uppskattning och förståelse för sin kritik 

ofta möttes av motsatt reaktion.84 Lundgren beskriver bl.a. ett tillfälle då Ranelid 

insinuerar att hon ska ha fått Augustipriset för sin roman Pompeji i egenskap av 

inkvoterad kvinna.85 Enligt Fahlgren ser de kvinnliga författarskapen som hon undersöker 

annorlunda ut 20 år senare och att mottagandet av tidigare verk, hur oppositionen såg ut, 

och hur de underordnades den litterära institutionen, har fått ”ett avgörande inflytande på 

utvecklingen av författarskapet.”86  Kanske kan tidigare bemötande av Maja Lundgrens 

författarskap och texter ha påverkat att hon idag, upprörd över hur orättvisorna bubblar 

under svenskt kulturlivs yta, visar upp sådant som hon själv har varit med om eller sett 

andra gå igenom. Även om Fahlgren behandlar kvinnliga självbiografiker i sin bok anser 

jag att man på samma sätt kan se ett mönster i hur Lars Noréns tidigare mottaganden 

avspeglas i hans litteratur, framförallt i förhållande till Sju tre. Skillnaderna ligger snarare 

i att Lundgren genom att tala om sig själv som revanschsugen och paranoid och målar upp 

en bild av sig själv där hon ibland är svag tar på sig en del av ansvaret för saker som sker 

medan Norén till stor del tycks lägga ansvaret på andra och menar att de är de som har 

problem.          

 I Gender and Reading problematiserar Flynn och Schweikart ordet ansvar i 

förhållande till litteratur och menar att det får olika betydelser beroende av om det 

används i en manlig eller kvinnlig kontext.87 De har funnit att ansvar i förhållande till män 

ofta associeras till trovärdighet (liability) och att de ska använda sig av sina rättigheter 

utan att inkräkta på andras, t.ex. genom att utöva ett yrke som underförstått kan innebära 

att man klandras för att bryta mot reglerna eller för att ha orsakat skada. Att acceptera 

ansvar är för män att acceptera både sin auktoritära position och förpliktelsen med den.88 

När det kommer till kvinnor och ansvar menar författarna att begreppet är mer relaterat till 

att svara mot andras behov och man ska som kvinna agera ansvarsfullt mot sin familj, 

vänner, kollegor, och mot sig själv.89 Om läsaren bär en sådan underförstådd mening av 

ordet ansvar medför det kanske en större acceptans för män, som genom att hänga ut sig 
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själv och andra och sedan ta smällen för det tar ansvar för konsten, än för kvinnor vars 

ansvar bör vila på att vårda de mänskliga kontakterna. Det är troligt att en sådan faktor 

skulle påverka mottagandet av Lundgrens och Noréns uthänganden av sig själv och andra.

 Som tidigare nämnts skriver Fahlgren att hon kan se hur kvinnor genom historien 

har placerat sig i en underordnad position i förhållande till männen i sina egna 

självbiografier och att kvinnor ofta skriver fram sitt jag i relation till den äkta mannen.90 I 

Myggor och tigrar placerar Maja Lundgren sitt ”jag” i förhållande till de män som hon 

nämner i boken och frågan är huruvida hon inte, när hon skriver om sig själv som 

paranoid, underminerar sig själv i viss mån. Å andra sidan handlar större delen av Myggor 

och tigrar om hennes vistelse i Neapel där hennes ”jag” får en centrerad roll. Lars Noréns 

”jag” är ständigt centrerat och kanske är läsarna generellt mer vana att se en man i den 

positionen än en kvinna. Om man ska tro Fahlgren om den traditionellt underordnade 

kvinnorollen i självbiografier har Lundgren brutit ny mark genom att sätta sig själv i 

centrum, och därmed sprängt sig in på det mansdominerade området. Kanske kan man se 

den stormande debatten som ett resultat av Maja Lundgrens intrång på mansdominerat 

område, både genom sin praktik på redaktionen och med sitt ”jags” placering i boken. 

 

Skillnader och likheter i kritikernas mottagande 

”Galningen Lundgren och geniet Norén- om kultursfären får bestämma”.91 Stig Hansén 

ger, i samma artikel som nämndes ovan, Lundgren rätt i hennes skildring av kulturvärlden 

och skriver att samma kritiker som sågade henne för Myggor och tigrar senare hyllade 

Norén för hans dagbok; ”Hon beskrivs som psykiskt labil, han beskrivs som ett geni.”92 

Hansén ställer sig och sina läsare frågan om hur det egentligen går till när kritikerna 

berömmer och fördömer och tar kritikern Carl-Johan Malmberg som ett typexempel på 

dubbelmoral.           

 När Malmberg recenserade Myggor och tigrar strax före dess utgivning 2007 hade 

hans artikel med rubriken ”Obehaglig grundton av illvilja”, vilket speglar innehållet i hans 

text.93 Året därpå skrev han artikeln ”Norén- vår tids känsligaste radar” i vilken han hyllar 

                                                        
90 Fahlgren, 1987. 
91 Hansén, ”Galningen Lundgren och geniet Norén- om kultursfären får bestämma”, 2008. 
92 Ibid. 
93 Carl-Johan Malmberg, ”Obehaglig grundton av illvilja”, publicerad 2007-08-07, SvD Kultur. 
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dramatikerns dagbok.94 Trots att Malmbergs recensioner av de två verken har behandlat 

ungefär samma områden, d.v.s. genren och uthängandet av andra personer, skiljer 

bedömningarna sig avsevärt åt. I kritiken av Lundgrens verk använde han beskrivningar 

som ”snålskjuts på kändisfaktorn”, ”revanschistisk”, ”önskan att tillfoga skada” och 

skrev: 

Den springande punkten är här namgivandet av ”fienderna”, de lömska kulturmännen som spelat 
och spelar med Maja Lundgren. Det rör sig inte om några rikskändisar, men om journalister och 
författare med plats i offentligheten, kända i kulturvärlden. Att de namnges med för- och 
efternamn, beskrivs närgånget och tillskrivs allehanda sjaskigheter på erotikens och maktens 
domäner har givit ”Myggor och tigrar” ett kittlande förhandsrykte; det kommer säkert att bidra till 
bokens försäljningssiffror.95 

I omdömet till En dramatikers dagbok formulerar han sig på ett helt annat sätt: 

  

 Förhandsryktena om ”En dramatikers dagbok” har gått ut på att den är en skandalbok, en som 
överträffar alla i den uråldriga genren, bräddfylld av lustmord på fiender inom journalistiken, 
politiken, teatern och litteraturen, och dessutom full av intima avslöjanden om kolleger, vänner och 
partners. Och sådant finns där, men allt detta är mest drastiskt och roligt – och i många fall både 
träffande och riktigt – och inte verkligt chockerande. Avrättningarna, de småskuret illvilliga eller 
de tunga och tänkvärda, är inte värre än de tusentals samtal som dagligen förs på krogen, i 
sovrummet, på telefon eller på gatan mellan deltagarna i det svenska kulturlivet. Vad Norén (och 
hans förlag) har gjort är att publicera elakheterna i bokform, och det gör naturligtvis skillnad, men 
jag kan inte se annat än att man på så vis vidgar möjligheterna till frispråkighet och sanning i vårt 
ängsliga och konforma svenska 2000-tal.96 

I sin artikel om En dramatikers dagbok använder Malmberg istället beskrivningar som 

”tragiska fången i författarens ofrånkomliga paradox”, ”naket utelämnande”, och 

”begärsrivalitet, som är en av bokens mäktigaste undertexter”.97 De skillnader i ordval 

och bedömning som man kan finna i Carl-Johan Malmbergs kritik av verken speglar 

många av artiklarna som har skrivits angående de två. Det som hos Lundgren ses som en 

önskan om att tillfoga skada på andra och ett revanschistiskt påhitt blir hos Norén ett 

naket utlämnande och en begärsrivalitet. Utöver de olika ordvalen syns även en skillnad i 

kritikers fokus där Myggor och tigrars bemöts med åsikter om Maja Lundgren som 

person medan uttalanden i samband med En dramatikers dagbok behandlar boken eller 

dramatikern inte privatpersonen Lars Norén. Att Carl-Johan Malmberg i en artikel 

ytterligare två år senare, där han behandlar genren självbiografi, skriver att han i 

Obehaglig grundton av illvilja gjorde en miss i bedömningen av Lundgrens verk kan tyda 

på omedvetna reaktioner och påverkan av andra styr hur bemötandet av ett verk ser ut.

                                                        
94 Carl-Johan Malmberg, ”Norén- vår tid känsligaste radar”, publicerad 2008-04-25, SvD Kultur. 
95 Malmberg, ”Obehaglig grundton av illvilja”, 2007. 
96 Malmberg, ”Norén- vår tid känsligaste radar”, 2008. 
97 Ibid. 
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 Stig Hansén menar att Lundgren under den pågående debatten blev påhoppad från 

alla håll och kallades psykiskt labil mer än en gång.98 Han medger att även Norén har fått 

negativ kritik och blivit nedskriven, men att påfallande många har varit prisande och 

hyllande och att ingen har kallat honom för psykiskt labil. Hansén ser även skillnader i 

hur Bonniers förlag har presenterat boken i de båda fallen. Lars Norén, som inte hymlar 

med att han angriper människor i sin dagbok, blir presenterad som en folkkär författare 

utan ett ord om kritiken som boken rymmer medan Maja Lundgrens bok å andra sidan 

beskrivs som ”en autentisk skildring av Camorran i Neapel och maffiafasoner i svenskt 

kulturliv” och ”en uppgörelse med vår tids påvar och småpåvar”.99 Troligen påverkar 

förlagets presentation av verken vanliga läsarens förkunskap och mottagande såväl som 

kritikers.          

 Maja Lundgren blev flertalet gånger omyndigförklarad i debatten som ofta 

handlade om Bonniers förlag och hon ska ha sagt i samband med en debatt att många 

hellre ville se hennes bok som ett utslag av ”en galen kvinna” istället för en medvetet 

poetisk metod”.100 Som tidigare nämnt kallade exempelvis DN´s kulturchef Maria 

Schottenius författaren för paranoid och skrev att Bonniers utnyttjade en svag människas 

verklighetsuppfattning när de gav ut hennes bok.101 Kulturchefen nämner aldrig att även 

hon har skrivit om mansgrisar på arbetsplatsen, men på Viita.se citerar bloggaren hur 

Schottenius själv tidigare har reflekterat kring manligt och kvinnligt i Dokumentet: 

Efter ett par månader började uppvaktningarna…/…medelålders män som hade läst playboy och tyckte att de skulle 
föryngra sig en kväll med en ny vikarie…/…/…Ett slag var jag övertygad om att jourmalistkåren dominerades av 
sexualgalningar. 102  

Att Schottenius i sin artikel om Myggor och tigrar tycks ha glömt, eller inte vill låtsas om, 

att hon själv har uttryckt sig på detta sätt kan naturligtvis tyda på att hon har ändrat 

uppfattning och inte vill kännas vid sina gamla åsikter. Å andra sidan kan det även vara 

ett tecken på att hon har tvingats kapitulera inför de dolda maktstrukturerna som 

Lundgren tar upp i ljuset eller blivit blind för vad som med Myggor och tigrar blir 

plågsamt synligt.         

 Schottenius var en av dem som blev uthängd i En dramatikers dagbok och i en 

artikel påstås det att hon ska ha besvarat hans nedskrivning av henne med ”Det här 

handlar om Sju tre och hela detta trauma. Och för min del är det helt okej. Jag vet ju att 
                                                        
98 Hansén, ”Galningen Lundgren och geniet Norén- om kultursfären får bestämma”, 2008. 
99 Hansén, ”Galningen Lundgren och geniet Norén- om kultursfären får bestämma”, 2008. 
100 Maria Nygård, ”Myggor, tigrar och omyndigförklarande”, publicerad 2008-01-01, Arianrhod. 
101 Schottenius, ”Bonniers körde i diket”, 2007. 
102 ”Maria Schottenius- apropå myggor och tigrar”, publicerad 2007-09-05, Viita.se.                 
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Lars Norén inte vill prata om det, inte problematisera det.”103 Hon skall enligt flertalet 

journalister och bloggare även ha kallat Noréns bok för ”en hink skit” men något negativt 

om honom som person har hon inte nämnt.104 Även om författarna har mött både positiv 

och negativ kritik börjar ett mönster träda fram när det gäller hur de har blivit kritiserade, 

vad som har angripits hos Lundgren kontra Norén och vilka ord som har använts i 

bedömningen. Detta kommer att förtydligas i slutdiskussionen. 

Vår tid 

”Statusmarkörerna förändras”, skriver Ann Charlotte Marteus i sin artikel Fräls mig ifrån 

Maja.105 Hon ser hur statusmarkörer har förändrats från jordbrukssamhället då det bleka 

skinnet var ett tecken på status eftersom man slapp kroppsarbetet utomhus, till 

industrisamhället då den solbrända hyn betydde att man då hade råd med semester och 

rekreation. I det mogna välfärdssamhället, som hon benämner den tid vi lever i idag, 

menar Marteus att höjden av lyx är att vara känd men känd på rätt sätt, inte genom en 

dokusåpa då man är mer maktlös än mäktig utan genom att vara sin egen regissör och 

beskriva sig själv, men än bättre att hänga ut både sig själv och andra. Marteus citerar en 

okänd röst i bloggosfären som säger att ”vi saknar integritet. Integriteten är 

gammalmodig. Vi är gränslösa.”, något som hon dock inte håller med om utan snarare 

anser att det är bloggarna som har makten och att detta inte är något annat än 

maktmissbruk.106          

 En annan röst i bloggosfären, Maria-Pia Boëthius, har även hon ett namn på vår 

generation, ”den blåsta generationen”, och med sociologen Pierre Bourdieus ord kallar 

hon denna tid för en revolution som omformar tillbakagång till framsteg och samtidigt 

kallar de som motsätter sig denna tillbakagång för bakåtsträvare.107 Boëthius hävdar att 

den svenska kultureliten är stendöd då 90 % av den är regimtrogen, dvs. numera 

borgerliga och medlöpare till dem som har makten och betalar deras löner, och hon 

stryker under hur tråkigt det är att leva i ett land där majoriteten av kolumnisterna och de 

hon kallar kulturmaffian hyllar konsumtion och kungahuset. Alla tyckarna kommer ifrån 

”kommersiella mediekonglomeratens fega skara eller de fastanställdas fjanteri med 

makten” och hon hoppas på att rebellen Lundgren kanske kan väcka dem: ”Jag har länge 
                                                        
103 Oscar Julander, ”Norén till attack mot flera kändisar”, publicerad 2008-04-24, Expressen Nöje. 
104 Ingmarie Froman, ”Jävsfråga allt viktigare”, publicerad 2008-04-26, SvD Kultur. 
105 Ann-Charlotte Marteus, ”Fräls mig ifrån Maja”, publicerad 2007-08-10, Expressen. 
106 Ibid. 
107 Nationalencyklopedin: Pierre Bourdieu är en fransk sociolog och kulturantropolog som levde mellan 1930-2002. Sökord: Pierre 
Bourdieu, 2012-01-23. 
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undrat hur vår tids rebell skulle komma att se ut”, skriver hon.108    

 Om Boëthius anklagelser har någon substans kanske det krävs oberoende 

bloggare, som inte tar hänsyn till eventuella annonsörer eller framtida arbetsgivare, för att 

lyfta fram andra åsikter än de man kan hitta bland styrda kolumnister och kritiker. Såklart 

påverkas även bloggare av diskussionerna som förs i samhället vilket syns i många inlägg, 

men förutom åsikter som speglar kritikers uttalanden finns här också andra inlägg som 

visar på att lika många är av andra åsikter. En bloggare tycks ha tagit del av debatten och 

ville sen läsa Myggor och tigrar ”för att se om den är så förfärlig som en del skriver.”109 

En annan uppskattade att få ta del av ”det totala bejakandet av varje känsla som kan 

tänkas komma in i Majas huvud.”110 Ytterligare en ställde sig själv frågan om författaren 

till Myggor och tigrar är paranoid och besvarade den med “Det tycker jag inte. Hon är 

oerhört självcentrerad.” I ett inlägg om En dramatikers dagbok ställer sig skribenten 

frågan om boken är Noréns hämnd ”för allt skit efter Sju tre.”111 och i en annan blogg 

uttrycks omdömet ”en enda lång apolog för Sju tre”.112 Att bloggar visar upp åsikter som 

inte syns på samma sätt i artiklar som tryckts i etablerade tidningar kan tyda på att 

debatten till stor del kan ha varit styrd av kritikers och kolumnisters förutfattade meningar 

samt vad deras arbetsgivare och kollegor förväntade sig.     

 Kanske behövde nämnda Carl- Johan Malmberg bara lite tid att vänja sig vid 

tanken på verk som Myggor och tigrar, kanske var hans omdöme färgat av de åsikter och 

kritiker som lyftes fram vid den tiden. Vad som är säkert är i alla fall att Malmberg två år 

efter sitt utfall mot Lundgren skrev i en annan artikel att han i sin tidigare kritik missade 

något av hennes storhet.113 I Strindbergs sena arvtagare menar han att Maja Lundgrens 

bok nu, några år efter sin publicering, tycks vara en milstolpe och att bokens styrka ligger 

i dess känslomässiga kraft och ”i det osovrade hos den, bristen på avklarnad form”.

 Malmberg synar litterära trender och hänvisar främst till slutet av det senaste 

decenniet då ett antal svenska författare började skriva ”jagberättelser där de lämnar ut sig 

själva och andra. Formen blandning av roman, dagbok, brev, och självbiografi. Alla 

hänvisar till autenticitet, att det som skrivs inte är påhittat ”utan sant.   
                                                        
108 Maria-Pia Boëthius: ”Kultureliten är stendöd”, publicerad 2007-08-07, Expressen. 
109 Den långsamma bloggen, ”Myggr och tigrar” (publicerad 2008-03-23,  
     http://langsambloggen.blogspot.com/2008/03/myggor-och-tigrar.html)       
110 Martins Blogg, ”Myggor och tigrar 2” (http://www.djungeltrumman.se/martinsblogg/post/30908). 
111 Jonas Mosskin, ”Första intrycket av Lars Noréns En dramatikers dagbok” (publicerad 2009-10-05,          
     http://mosskin.se/2009/10/05/forsta-intrycken-om-norens-en-dramatikers-dagbok/). 
112 Marianne Jeffmars blogg, ”Lars Norén en dramatikers dagbok” (publicerad 2011-04-12,    
     http://mariannejeffmar.blogspot.com/2011/04/lars-noren-en-dramatikers-dagbok.html). 
113 Carl- Johan Malmberg, ”Strindbergs sena arvtagare” (publicerad 2009-12-29, SvD,                  
     http://www.svd.se/kultur/strindbergs-sena-arvtagare_4001705.svd). 
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 I en intervju med Maja Lundgren jämför intervjuaren Myggor och tigrars 

mottagande med En dramatikers dagbok och Lundgren hänvisar till mäns och kvinnors 

olika möjligheter. ”Norén beskriver sina älskarinnor och deras kroppar. Det väcker inte 

alls samma anstöt eftersom vi är så vana vid den sortens skildringar av kvinnor. Män har 

haft tolkningsföreträde.”114 Kanske var det tiden som var emot Lundgren när hon med sin 

avslöjande stil sprängde sig in på områden reserverade för männen, men jag betvivlar att 

reaktionerna skulle ha tett sig så annorlunda om liknande sak skedde idag. 

 

SLUTDISKUSSION 

2007 blossade en media debatt upp i samband med utgivningen av Maja Lundgrens 

Myggor och tigrar. Vad som framförallt diskuterades var att boken gränsade mellan 

verklighet och fiktion, även om författaren själv menar att hon återger verkligheten inget 

annat, och huruvida hon gjorde rätt eller fel som hängde ut andra människor. Många 

kritiker kallade Lundgren för paranoid och såg boken som ett revanschistiskt utspel och 

ännu fler var de som omyndigförklarade henne och menade att Bonniers med bokens 

utgivning hade utnyttjat en försvarslös författare.      

 Med rykten om att Lars Norén skulle släppa sin En dramatikers dagbok följde 

spekulationer bland kritiker och allmänhet som handlade om huruvida han skulle få 

samma bemötande som Lundgren ett år tidigare fått. Resultatet blev att de två verken och 

dess författare ställdes emot varandra, placerade som i en varsin hörna av en 

boxningsring. En dramatikers dagbok kritiserades även den av många för uthängningen 

av kollegor, familj och vänner men Norén behövde inte utstå personliga angrepp och 

omyndigförklaranden. Bland de kritiker som uttalade sig om de båda verken är det en 

person som utmärker sig mest, Carl- Johan Malmberg, som först sågade Myggor och 

tigrar och knappt ett år senare hyllade En dramatikers dagbok på liknande grunder. Även 

om både Lundgren och Norén har fått ta emot ris som ros för sina självbiografiska verk är 

skillnaden i bemötande, ibland från samma kritiker, slående och öppnar för diskussionen 

om vad som avgör hur ett verk blir mottaget och hur en föregående debatt kan förändra 

detta mottagande. Går det att sära texten från upphovsmannen/kvinnan och hur mycket 

påverkar textens kontext och våra egna erfarenheter när vi läser den?    
                                                        
114 Erik Almqvist, ”Sanning & Konsekvens” (publicerad 2010-01-20, Filter,       
     http://www.magasinetfilter.se/magasin/filter-12-10/maja-lundgren.aspx). 
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     Med syftet att ta reda på vad som påverkar 

mottagandet och klassificering av verk som kontroversiella har jag ställt mig följande 

frågor:  

• Vilka faktorer har lett till att kritiker och allmänhet har talat om Maja Lundgrens 

Myggor och tigrar och Lars Noréns En dramatikers dagbok som kontroversiella?  

• Vad har verken gemensamt och vad skiljer dem åt? 

•  Hur skiljer sig diskussionen åt om dessa verk och vad är det som har orsakat 

dessa skillnader i mottagandet? 

En ledtråd till varför verken anses kontroversiella har jag funnit i att de båda 

författarna har valt att namnge familj, vänner, kollegor och kändisar vid namn och i 

många fall avslöjat inte så smickrande detaljer om dem. Framförallt är det uthängningarna 

av Sveriges s.k. kulturelit som har bidragit till stora rubriker. Detta påverkas ytterligare av 

att läsaren svävar lite i ovisshet om huruvida allt som återges är sant. Båda spränger de 

gränser men det var ändå Lundgren som fick ta största smällen när det kommer till 

mottagandet. Genom att studera Fahlgrens bok om självbiografier har jag funnit tecken på 

att en anledning till detta kan vara att Lundgren genom att placera sig själv ensam i 

centrum utan en äkta man vid sin sida bröt med en tradition av hur kvinnor framställt sig 

själva under historien.         

 Båda dessa verk kan ses som självbiografiska vilket medför att de skildrar 

verkligheten utifrån sin egen subjektiva erfarenhet. Det tycks gå att finna en koppling 

mellan hur författarna har blivit bemötta innan de skrev Myggor och tigrar respektive En 

dramatikers dagbok och hur och om vad de skriver efter. Lundgren som fick Augustpriset 

för sin roman Pompeji bemöttes av avundsjuka och insinuationer på att hon skulle vara en 

inkvoterad kvinna och kanske har detta påverkat hennes drivkraft i att avslöja den mörka 

sidan inom svenskt kulturliv. Lars Norén inleder sin dagbok med en återkoppling till Sju 

tre och den besvikelse han kände och känner över händelsen, och kanske är detta 

dramatikerns chans att få visa sin upplevelse. Böckerna har alltså många 

anknytningspunkter men en skillnad kan man dock se när det kommer till hur författarna 

framställer sina ”jag”. Lundgren skriver att hon är revanschsugen och låter läsaren ta del 

av hennes känsla av att inte veta vad som är sant och vad om är inbillning när hon 

diagnostiserar sig själv med megaloman paranoia, något som många kritiker har plockat 
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upp. Norén sätter sin roll som dramatiker i centrum och påverkar med hjälp av sin status 

inom teatern hur han uppfattas.         

 Mottagandet i samband med Myggor och tigrar respektive En dramatikers dagbok 

skiljer sig åt, men man kan finna likheter i frågeställningarna som har diskuterats gällande 

de båda utgivningarna. Bland den allmänna diskussionen tycks andra åsikter få komma 

fram i fler fall än bland kritikerna som är mer homogena i sina domar. Kritikerkåren 

använder i många fall omyndigförklarande ord om Lundgrens person medans Noréns 

negativa kritik endast handlar om moral.       

 Det som har blivit synligt i undersökningen är att debatten har handlat mer om 

närliggande faktorer än om verken i sig vilket troligen bottnar i den andra slutsatsen som 

analysen visat, nämligen att det i en analys av mottagandet av dessa verk inte går att skilja 

verken från författarna eller livet som de behandlar. 
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