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Inledning 

När Carina Rydbergs roman Den högsta kasten gavs ut 1997 möttes hon av kritik då 

recensenterna menade att förlaget inte skulle ha sagt ”ja till en författare som tappat omdömet 

och besinningen och vill hämnas”.1 När Rydbergs nästa roman Djävulsformeln gavs ut i handeln 

hösten 2000 menar juristen Peter Danowsky att Sverige har ”varit hyggligt förskonade från 

nedrighetsgenren, att gotta sig åt andras sjukdomar och tillkortakommanden är lågt. Så tycker 

de flesta människor - att man inte gör så”.2 Redan innan Maja Lundgrens roman Myggor och 

tigrar kommer ut i handeln i augusti 2007 har ryktet om romanen spridit sig i Sverige. När 

boken sedan recenserades och omtalades i debattartiklar handlade diskussionen i liten 

utsträckning om det som Lundgren haft för avsikt att fästa uppmärksamheten på. Istället 

diskuterades Lundgrens psykiska hälsa och vad som är tillåtet eller ej att skriva om. Är detta ett 

konsekvent mottagande av författare som inte använder sig av fiktiva namn och som vill hämnas 

på personer som gjort dem orätt eller handlar det om något mer? Detta ska jag undersöka i 

föreliggande uppsats utifrån en jämförelse av mottagandet av två kvinnliga och två manliga 

författare som publicerat verk av liknande karaktär. 

     Jag har valt Myggor och tigrar (2007) av Maja Lundgren (f. 1965), Den högsta kasten (1997) 

och Djävulsformeln (2000) av Carina Rydberg (f. 1962), Min kamp del 1 (utgiven 2009 på 

norska och 2010 på svenska) av Karl Ove Knausgård (f. 1968) och En dramatikers dagbok 

(2008) av Lars Norén (f. 1944). Det dessa romaner har gemensamt är en bekännelsekaraktär, 

ett anspråk på autenticitet och att de tar avstamp i sin personliga sfär och lämnar ut både sig 

själva och andra människor. Detta gör att de lämpar sig väl för en komparativ analys. 

     Syftet med uppsatsen är att belysa hur litteratur med bekännelsekaraktär mottas i recensioner 

i svensk dagspress omkring millennieskiftet och att undersöka om det finns någon skillnad dem 

emellan som kan härledas till författarnas kön? Jag ställer mig följande frågor:      

- Vilka adjektiv och valörer beskrivs de olika romanerna med och finns det någon skillnad 

i värdet av dessa beskrivningar?  

- På vilket sätt vänder recensenten kritiken från negativt till positivt eller tvärtom? 

- Hur kommenteras den självutlämnande aspekten och utlämnandet av andra namngivna 

personer i verken av recensenterna och i debatten efter utgivandet? 

- Bedöms dessa fem verk utifrån författarens kön och vad är i så fall bakgrunden till detta?  

                                                      
1 Jesus Alcalá, ”Carina Rydbergs förlorade heder” i Dagens Nyheter 15.3.1997, 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/carina-rydbergs-forlorade-heder-en-hamndakt-ar-den-verkligen-en/ (13.12.2016). 
2 Christina Vallgren, ”Man gör inte som Carina Rydberg”, i Aftonbladet 13.10.2000, 

http://www.aftonbladet.se/wendela/article10186573.ab, (16.1.2017). 
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Material och urval  

Uppsatsens primärmaterial är recensioner av Min kamp del 1 av Karl Ove Knausgård, En 

dramatikers dagbok av Lars Norén, Myggor och tigrar av Maja Lundgren och Den högsta 

kasten samt Djävulsformeln av Carina Rydberg. Jag har valt dessa romaner på grund av deras 

gemensamma beröringspunkter, såsom den bekännelsekaraktär de karaktäriseras av och att de 

även har skapat en stor medial debatt. Romanerna behandlar olika ämnen men med avstamp i 

författarens egen vardag och en inblick i det privata. Dessa romaner lämpar sig därmed väl för 

en jämförelse av mottagandet i de stora dagstidningarna av recensenter för att analysera om det 

finns någon skillnad och i så fall vari den består. Valet att ta med två romaner av Rydberg 

motiveras av att läsaren ska få en så nyanserad bild som möjligt av hur Rydberg har mottagits. 

Det underlättas genom att även väga in mottagandet av Djävulsformeln, då den mottogs mindre 

positivt än Den högsta kasten. Detta till skillnad från Knausgårds och Noréns följande 

självbiografiska delar där mottagandet var likartat för alla delarna, vilket upptäcktes vid 

anskaffandet av material till uppsatsen. Att Djävulsformeln även ofta i recensioner hänvisas till 

som ”en slags uppföljning till den skandalomsusade Den högsta kasten” är ytterligare en 

motivering.3 Christian Lenemark som författat en bok som delvis behandlar Rydbergs roll i 

media fastslår även han att romanen recenserades som del två av recensenterna och att de denna 

gång menade att Djävulsformeln var en dubbel hämnd.4  

     Med romanen Myggor och tigrar väckte Maja Lundgren en intensiv debatt, med fokus på 

huruvida det är acceptabelt att på ett nedsättande vis lämna ut människor genom att nämna dem 

vid deras riktiga namn.5 Debatten fokuserade även till stor del på Lundgrens mentala hälsa.     

Romanen utspelar sig delvis i Sverige och delvis i Neapel. I Sverige får läsaren följa Lundgren 

i kultursfären, där namngivna personer, mestadels män, spelar maktspelet med varandra men 

även genom att personligen ge Lundgren myggbett i form utav spydigheter och insinuationer. I 

Neapel fokuseras på maffian, på machomännen, som en sorts kontrast mot det svenska 

kulturlivet, som med subtilare medel visar att det är männen som bestämmer.6 

     Carina Rydbergs roman Den högsta kasten medförde även den en medial debatt, med fokus 

på namngivandet och utlämnandet av verkliga personer. Läsaren får följa Rydberg dels i 

Sverige men även på resa till Indien där hon träffar en man som hon inleder ett förhållande med. 

                                                      
3 Ulrika Milles, ”Formel1 i smärta”, i Expressen 27.10.2000, http://sob.btj.se/sb/BoolSearch (15.11.2016). 
4 Christian Lenemark, Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering, (Hedemora, 

2009), s. 61. 
5 ”Maja Lundgren”, red. Nationalencyklopedin, Linköpings universitetsbibliotek, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/maja-lundgren (16.10.2016). 
6 Maja Lundgren, Myggor och tigrar, (Stockholm, 2007). 



5 

 

I Sverige rör sig Rydberg i Stockholms uteliv och träffar en advokat som hon blir förälskad i. 

Läsaren får följa med i intriger, svek och ett psykologiskt spel som ofta försiggår mellan 

raderna, i det som inte händer.7  

     Även i Djävulsformeln porträtteras en kvinna som rör sig i Stockholms uteliv men även 

utomlands, denna gång i Maldiverna. Namngiva personer från den förra romanen, som 

advokaten Rolf, finns även med i denna roman, men också nya personer förekommer, som 

konstnären Ernst Billgren. Romanen behandlar skräcken för döden, vilken resan till Maldiverna 

ska bota. Titeln syftar till en formel som Rydberg uttalar över de människor som hon anser 

förtjäna olycka.8  

      Min kamp del 1 är den första delen i en serie av sex delar av Karl Ove Knausgård. Även 

denna roman förde med sig en häftig debatt med fokus på den självbiografiska aspekten.9 Även 

omfånget av romanen och anspråket att skriva en livshistoria i sex delar blev mycket 

uppmärksammat. Romanen behandlar författarens ungdomstid såväl som vuxenliv. Det handlar 

om vardagen, om äktenskapet och barnen. Handlingen utspelar sig i Malmö men även i 

hemstaden Kristiansand, dit Knausgård beger sig för att tillsammans med sin bror städa upp 

efter faderns eländiga sista år i livet.10  

     Lars Noréns En dramatikers dagbok är en dagboksformad roman där författarens vardag 

spelas upp på 1680 onumrerade sidor. Allt som händer i livet beskrivs i romanen: äta, sova, 

älska, springa, skriva. Även Norén avstår från att ge människorna i romanen fiktiva namn, vilket 

har varit en anledning till debatten som uppstod vid utgivandet. Även omfånget av romanen 

och dess form gav upphov till uppmärksamhet.11  

        Primärmaterialet till denna uppsats är som konstaterades ovan recensioner av dessa 

romaner. Urvalet av materialet fokuserar på de största dagstidningarna, för att få den bild av 

romanerna som mötte flest läsare. I de fall det har varit svårt att få fram samma tidningars 

recensioner av alla fem böckerna, har jag fått använda recensioner från mindre dagstidningar 

eller från internet.12 Det har dock skapat en bredd i materialet att inte enbart välja de största 

                                                      
7 Carina Rydberg, Den högsta kasten, (Stockholm, 1997). 
8 Carina Rydberg, Djävulsformeln, (Stockholm, 2000). 
9 ”Karl Ove Knausgård”, red. Nationalencyklopedin, Linköpings universitetsbibliotek, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karl-ove-knausgård (16.10.2016). 
10 Karl Ove Knausgård, Min kamp del 1, (Stockholm, 2010). 
11 Lars Norén, En dramatikers dagbok, (Stockholm, 2008) Det är den första delen, författad mellan åren 2000-

2005, som i denna kandidatuppsats avses. Det utkom även en fortsättning 2013, författad mellan åren 2005 och 

2012, som inte kommer att behandlas i uppsatsen.  
12 Det har varit förhållandevis svårt att få fram recensioner av Djävulsformeln vilket har gjort att en recension 

från ett internetforum har använts. 
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nationella tidningarna. Nedan följer en tabell över de recensioner, tidningar och webbsidor som 

har nyttjats i arbetet:  

  

Teori och metod  

Denna uppsats är en komparativ genusanalys av mottagandet av fem romaner, vilket innebär en 

jämförelse av hur verken bedömdes av kritikerna vid publiceringen. Under följande rubriker 

ska därför den genusteoretiska utgångspunkten i uppsatsen presenteras och vad litteraturkritik 

är ska definieras. Under denna rubrik följer därav enbart en kortare redogörelse för de verk som 

har använts.  

      Jag har använt mig av Yvonne Hirdmans genusteorier och begrepp, i boken Genus – om det 

stabilas föränderliga former (2001). Dessa kommer att fungera som utgångspunkt i kapitlet 

”Avslutande diskussion”. Hirdman behandlar begreppet ”genus” genom historien och hur genus 

har påverkat och påverkar alla aspekter av vårt liv. Teorin behandlar mannens och kvinnans 

positioner, och de stereotypa och grundmurade föreställningar som fortfarande finns om könen, 

men som genom att uppmärksammas också kan förändras.13 Karin Johannissons bok Den 

sårade divan (2015) och Ebba-Witt Brattströms kapitel ”Livets egen runsten – kvinnokroppen 

som skrift” i Feministiska litteraturanalyser 1972-2002 (2005) har fungerat som ett stöd i 

formulerandet av resonemang och slutsatser. Hirdmans, Johannissons och Witt-Brattströms 

texter kommer att behandlas närmare under rubriken ”Genussystemet” nedan.  

     Under rubriken ”Litteraturkritik” förklaras skillnaden mellan litteraturkritik och annan typ 

av kritik, i syfte att förtydliga recensentens uppgift för läsaren.  

         

Genussystemet 

Hirdman diskuterar hur stereotyperna manligt och kvinnligt har konstruerats genom historien. 

Hon skriver om genuskontraktet att ”begreppet vill ringa in det strukturella tvång som båda kön 

tyngs under, som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som det antyder 

                                                      
13 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö, 2001). 

Myggor och tigrar  Den högsta kasten Djävulsformeln En dramatikers dagbok Min kamp 

Aftonbladet Aftonbladet Dagensbok.com Expressen Aftonbladet 

Expressen Dagens Nyheter Göteborgs-Tidningen Göteborgs-Posten Dagens Nyheter 

Göteborgs-Posten Expressen Kvällsposten Svenska Dagbladet Norrbottens-Kuriren 

Svenska Dagbladet Göteborgs-Posten  Upsala Nya Tidning Sydsvenskan 

Sydsvenskan Svenska Dagbladet    
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möjligheter till förhandling, men också en förståelse av upplevda fördelar av den styrda 

överenskommelsen”.14 Detta kontrakt visar tydligt vilken plats man och kvinna har, där mannen 

tillskrivs den produktiva och offentliga rollen som försörjare för familjen samtidigt som 

kvinnans plats är inom den privata sfären, med ansvar för hem och barn. Detta kontrakt innebär 

att möjligheten att kunna utvecklas eller att bli begränsad är beroende av könstillhörighet: 

men det har aldrig handlat om samma möjligheter eller samma 

begränsningar. Det är just de skilda villkoren som det stereotypa 

genuskontraktets lakoniska text vill fånga15   

Hirdman menar att den underordning det kvinnliga könet påtvingas är svår att bryta sig ut 

ifrån.16 Samtidigt som kvinnans roll innebär den underordnade så innebär även mannens roll att 

denne sitter fast i ett mönster, som den bestämmande, beskyddande och förtryckande, vare sig 

han vill eller ej.17  

     Genusuppdelningen mellan manligt och kvinnligt fungerar som en process där ordning 

skapas för att förstå hur allt hänger samman. I denna binära uppdelning tilldelas könen 

egenskaper och områden där antingen det ena eller det andra könet förknippas med vissa 

egenskaper eller roller och på så vis skapas ännu starkare kontraster könen emellan: ”så att man 

visste sorten. Som om världen annars rubbades”.18 Detta ordnande och isärhållande av könen 

skapar en maktordning och separation som blir grunden till vad som kan kallas en 

genusordning.19 Ett tydligt spår av detta är hur det genom historien har sett ut när 

arbetsuppgifter har tilldelats respektive kön. Mjölkning gick från att vara en kvinnlig manuell 

syssla till att istället bli en mekanisk process där utbildning erfordrades, och då ansågs den passa 

mannen bättre. Arbetsuppgifterna har fått anpassa sig efter mannen men kvinnan har istället 

behövt anpassa sig efter arbetsuppgifterna menar Hirdman. Att hålla isär könen betyder att 

mannen kan fortsätta att vara högst upp i hierarkin, att vara normbäraren. Detta konstaterar det 

mest centrala i isärhållandet mellan könen: att vara man är den totala motsatsen till att vara 

kvinna.20 Det är den ständiga jämförelsen mellan könen som återskapar och reproducerar bilden 

av kvinnan som en sämre variant av mannen om och om igen.21 Det betyder även att det är den 

                                                      
14 Hirdman, s. 84. 
15 Ibid, s. 88. 
16 Ibid, s. 84ff. 
17 Ibid, s. 93. 
18 Ibid, s. 73. 
19 Ibid, s. 75. 
20 Ibid, s. 65f. 
21 Ibid, s. 33ff. 
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manliga normen som sätter ribban för vad som anses viktigt eller inte, vilket resulterar i att 

kvinnliga erfarenheter automatiskt inte anses lika viktiga som de manliga erfarenheterna.22  

     Hirdman talar om genus som ett begrepp som finns överallt runt oss i vardagen, i mataffären, 

i våra tankar, på arbetsplatsen. Begreppet genus ska fungera som ett redskap för att kunna riva 

det stereotypa genuskontraktet. Genom att blotta de befintliga mönster som genomsyrar allt kan 

vi inte enbart tänja på gränserna för kontraktets ramar utan faktiskt bryta oss loss.23 

Genuskontraktet ska fungera som en grund utifrån vilken det ska gå att dra slutsatser om hur 

saker fungerar och varför. Hirdman menar att genuskontraktet ska ”begreppsbinda den 

orörlighet i historien som präglat könens villkor”.24 I uppsatsen fungerar Hirdmans teorier väl 

för att i recensioner och i debatten visa på den hierarki mellan könen som skapar olika villkor 

och således gör att mönstren hela tiden återskapas.  

     I Den sårade divan skriver Johannisson om psykisk ohälsa hos kvinnor och specifikt hos tre 

skapande kvinnor, för att sätta in deras öden i ett större sammanhang där kön spelar in.25 Den 

fungerar i uppsatsen som ett stöd för att kunna rama in det fokus som har legat på Maja 

Lundgrens psykiska ohälsa. Johannissons utgångspunkt är frågan om var gränsen går mellan 

att vara excentrisk och utagerande, att inte bete sig inom ramarna för det ”normala”, och att bli 

stämplad som galen.26 

     I ”Livets egen runsten – kvinnokroppen som skrift” fokuserar Witt-Brattström på det 

könsanaloga mottagandet av kvinnliga författare, Moa Martinson i synnerhet, och de 

svårigheter som manliga recensenter ofta stöter på vid läsningen av en kvinnas erfarenheter.27 

Detta kommer i uppsatsen att kopplas till mottagandet av Lundgren och Rydberg för att förklara 

varför de stundtals beskrivs av recensenter med utgångspunkt i författarens kön. Även 

jämförelsen Martinson och två manliga författare emellan i syfte att förringa Martinsons 

skrivande ringar in mannens position i samhället som normen, efter vilket allt annat rör sig.28  

 

Litteraturkritik  

För att klargöra vad som skiljer litteraturkritik från andra typer av texter om litteratur, kan det 

kort beskrivas som att det är en text om en annan text, men mer specifikt är det själva 

                                                      
22 Ibid, s. 63f. 
23 Ibid, s. 16. 
24 Ibid, s. 88. 
25 Karin Johannisson, Den sårade divan, (Stockholm, 2015) 
26 Ibid, s. 13. 
27 Ebba Witt-Brattström, ”Livets egen runsten – kvinnokroppen som skrift”, i Feministiska litteraturanalyser 

1972-2002, red. Åsa Arping & Anna Nordenstam (Lund, 2005), s.  
28 Ibid, s. 358. 
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värderingen som skiljer litteraturkritiken från andra texter. Det är en värdering som sker utifrån 

en uppfattning om vad ett verk bör innehålla, både sett till estetik men även sett till moraliska 

aspekter bland annat. Detta grundas i vad respektive kritiker personligen anser att ett verk bör 

bestå av.29 Rydén skriver att litteraturkritik är ”den gradvis institutionaliserade verksamhet, som 

består i att man tillägger ett litterärt verk ett värde och ger det en inplacering”.30 

     En kritiker beskriver vanligen verket för att sedan landa i en värdering, utifrån sin tolkning 

av det. Litteraturkritiken, specifikt den i dagstidningarna, har som främsta uppgift att antingen 

inbjuda läsaren till att läsa verket eller att avråda densamme från att läsa det.31 Litteraturkritik 

kan beskrivas som en kommunikation mellan kritiker och läsare.32 Kritikern är oftast den första 

personen, bortsett från författaren och förlagssfären, som möter den nya litteraturen på 

marknaden. Kritikern är således betydelsefull då denne är en av få som skriftligt visar hur det 

fungerar att ta till sig ett nytt verk genom att tolka och värdera det.33  

 

Tidigare forskning  

Till en början skulle Maja Lundgrens Myggor och tigrar och Lars Noréns En dramatikers 

dagbok ligga till grund för en komparativ analys. Men då jag i min litteratursökning fann att 

detta redan har gjorts i Anna Jönssons kandidatuppsats ”Med blicken på Maja Lundgrens 

Myggor och tigrar och Lars Noréns En dramatikers dagbok” beslutade jag att lägga till 

ytterligare verk. Jönsson tar upp vad Lundgrens och Noréns verk har gemensamt, vad som 

skiljer dem åt och vad det är för faktorer som gör att de mottas på olika sätt, vilket även jag vill 

utforska.34 Valet att ta med Carina Rydbergs Den högsta kasten och Djävulsformeln och Karl 

Ove Knausgårds Min kamp bidrar, förutom en mer nyanserad och fördjupad analys av 

skillnaden i mottagandet, till ett något annorlunda urval i denna uppsats än vad Jönsson gjort. 

På grund av att det mesta som har skrivits om Lundgren och Rydberg är komparativa analyser 

där de står vid sidan av andra författande kvinnor bidrar denna uppsats även med ett nytt 

komparativt perspektiv.  

      Jönssons kandidatuppsats har framförallt använts som en förförståelse inför ämnet och för 

att få vägledning om vilken litteratur som skulle kunna vara till hjälp i min egen analys. Där 

                                                      
29 Tomas Forser, Kritik av kritiken, (Gråbo, 2002), s. 20,113. 
30 Per Rydén, Domedagar – Svensk litteraturkritik efter 1880, (Lund, 1987), s. 7. 
31 Ibid, s. 130. 
32 Ibid, s. 88. 
33 Ibid, s.9. 
34 Anna Jönsson, ”Med blicken på Maja Lundgrens Myggor och tigrar och Lars Noréns En dramatikers dagbok”, 

Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola, (kandidatuppsats, 2011), http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:504222/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-04). 
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Jönsson tar avstamp i teorin om reception tar denna uppsats istället avstamp i Hirdmans 

genusteorier, eftersom de olika faktorer av skillnaden i receptionen som kan grunda sig i 

könstillhörighet är vad som avses belysas.  

     Forskning kring Myggor och tigrar har bland annat gjorts i kandidatuppsatsen ”Mottagandet 

och debatten kring Myggor och tigrar” av Jenny Pöldmaa och Annika Rydberg. Fokus i 

uppsatsen ligger på hur romanen har mottagits och hur debatten kring romanen har förts med 

hänsyn till genus.35 Detta har varit behjälpligt i min egen analys om recensionsförfattarens 

förhållningssätt påverkas av vilket kön författaren har.  

      Lina Samuelsson har i sin magisteruppsats ”Det här är inte en recension” som är en 

kvalitativ undersökning av svenska recensioner haft som syfte att uppmärksamma de rådande 

normerna i dagens litteraturkritik.36 En veckas recensioner från 2003 har analyserats med hjälp 

utav ett genusperspektiv, där Yvonne Hirdmans genusteorier delvis har legat till grund för 

analysen. Samuelssons undersökning av recensioner har varit intressant i förhållande till min 

egen uppsats då litteraturkritik utgör materialet i min analys.  

     Ann-Louise Jonsson har med hjälp av ett feministiskt perspektiv analyserat hur verk med 

bekännelsekaraktär skrivna av kvinnor har mottagits av dagstidningarna i sin magisteruppsats 

”Får man skriva såhär?”.37 Jonssons undersökning har flera gemensamma beröringspunkter 

med min egen då även hon har använt sig av Rydbergs Den högsta kasten. Även Jonssons 

frågeställning anknyter till min egen då hon har lagt fokus på den könsanaloga aspekten och 

hur utlämnandet i romanen kommenteras av författaren och de utlämnade människorna i 

författarens närhet. I denna uppsats ligger fokus dock på hur recensenten kommenterat 

utlämnandet och hur debatten har förts med utlämnandet i fokus.  

     Gällande Norén och Knausgård behandlar forskningen mestadels författarskapen och 

analyserar de skrivna texterna. En jämförande analys av mottagandet Norén, Knausgård, 

Rydberg och Lundgren emellan ur ett genusperspektiv går ej att finna, vilket gjorde valet desto 

enklare gällande urvalet.  

     Christian Lenemarks Sanna lögner – Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens 

medialisering behandlar hur Rydberg och Larsson tar sig an den roll som dagens medialisering 

                                                      
35 Jenny Pöldmaa och Annika Rydberg, ”Mottagandet och debatten kring Myggor och tigrar”, Institutionen för 

studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK, Linköpings Universitet, (kandidatuppsats, 2007), 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18340/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2017-01-15). 
36 Lina Samuelsson, ”Det här är inte en recension”, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, 

Stockholms Universitet, (magisteruppsats, 2006), http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:197083/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-01). 
37 Ann-Louise Jonsson, ”Får man skriva såhär?”, Biblioteks och informationsvetenskap, Borås högskola, 

(magisteruppsats, 2005), http://bada.hb.se/bitstream/2320/1353/1/05-71.pdf (hämtad 2016-12-03). 
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innebär i författaryrket, där gränsen mellan privat och offentligt är i det närmaste utsuddad.38  

Lenemark tar även upp hur författarna presenterar sig själva och sina böcker och hur det mottas 

av media. Boken har kommit till användning för min uppsats då Lenemarks observationer och 

slutsatser har fungerat som stöd, för att bygga på eller för att invända emot.  

     För att skapa mig en bild av vad litteraturkritik har varit och är och hur det kan analyseras 

har jag använt mig av Tomas Forsers bok Kritik av kritiken.39 Den behandlar hur litteraturkritik 

har sett ut det senaste seklet, men även vad dess ärende är och hämtar exempel hos enskilda 

kritiker och tidningar. Även Per Rydéns bok Domedagar – Svensk litteraturkritik efter 1880 ger 

en gedigen översikt över hur litteraturkritiken sett ut i Sverige genom historien.40 

     Karin Johannissons Den sårade divan behandlar det kvinnliga könet med hänsyn till psykisk 

sjukdom i jämförelse med det manliga könet och tar kort upp Maja Lundgren som ett exempel 

på en skapande kvinna som gått över gränsen från excentrisk till psykiskt sjuk.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38 Lenemark. 
39 Forser. 
40 Rydén. 
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Analys 

I analysen kommer receptionen av alla fem verken att behandlas var för sig för att sedan landa 

i en komparativ diskussion. Fokus kommer då att ligga på de strukturer, de signaler och det 

bemötande som i analysdelen har framträtt. Detta görs för att få en klarare bild av de skillnader, 

likheter och mönster som finns i mottagandet de fem romanerna emellan. Debatten som innan 

och efter utgivningen av verken fördes livligt kommer även att vävas in i diskussionen, för att 

ge en bredare bild av hur tonläget såg ut i den mediala debatten. 

 

Lars Norén En dramatikers dagbok 

Vändningar i kritiken 

Carl-Johan Malmberg beskriver i Svenska Dagbladet Noréns verk som ”skrämmande, tröttsamt 

och monstruöst” för att i nästa mening positivt beskriva det som ”storartat och rikt, inte minst 

för att monstruositeten är så iskallt genomförd”.41 Malmberg går sedan vidare till att 

kommentera skvalleraspekten av romanen och medger att den sannerligen bjuder läsaren på en 

och annan känga till personer inom kultursfären. Malmberg menar dock att detta inte är 

någonting uppseendeväckande egentligen eftersom detta är ”mest drastiskt och roligt – och i 

många fall både träffande och riktigt”.42 För att ytterligare tona ner skvalleraspekten påpekar 

han att det inte är ”värre än de tusentals samtal som dagligen förs på krogen, i sovrummet, på 

telefon eller på gatan mellan deltagarna i det svenska kulturlivet”.43 Till sist menar Malmberg 

att Norén gör Sverige en tjänst genom att han ”vidgar möjligheterna till frispråkighet och 

sanning i vårt ängsliga och konforma svenska 2000-tal” och visar exempel på 1700-talslitteratur 

som har överträffat Norén i elakheter.44 Det som Malmberg anmärker på som negativt uppvägs 

snabbt av flera meningar av positiv kritik.  

     Bo-Ingvar Kollberg skriver i Upsala Nya Tidning om omfånget av Noréns roman att 

”motstycke i vår svenska litteratur till en så övergripande och så mycket nutidshistoria 

innefattande kartläggning av den intellektuella världen och kulturlivets olika yttringar finns 

givetvis inte”.45 Meningen som följer är av negativ karaktär då Kollberg kallar skvallret i boken 

för ”de inte särskilt upphetsande avslöjanden och smädelserna”, men han konstaterar att det är 

                                                      
41 Carl-Johan Malmberg, ”Norén – vår tids känsligaste radar” i Svenska Dagbladet, 25.4.2008, 

http://www.svd.se/noren-var-tids-kansligaste-radar, (18.10.2016). 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Bo-Ingvar Kollberg, ”Dagbok utan motstycke” i Upsala Nya Tidning 7.5.2008, http://www.unt.se/kultur-

noje/litteratur/dagbok-utan-motstycke-208398.aspx, (18.10.2016). 
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något som följer med genren.46 Kollberg är i övrigt positivt inställd till romanen och sticker 

endast in en halv mening negativ kritik emellan den annars nästan helt igenom positiva kritiken. 

Finns något att anmärka över enligt Kollberg är det att Stockholm tar upp så stor plats, när 

Norén rör sig över hela världen. I nästa mening höjer dock recensenten det som är mest 

intressant att läsa om, nämligen Noréns Berlin-vistelser.  

      Nils Schwartz intar en annan ställning än de föregående recensenterna i sin recension i 

Expressen, och konstaterar tidigt att det som verkade som ett storslaget projekt inte åldrats väl 

och med tiden förvandlats till en trivialitet. Schwartz skriver att ”det har tagit mig 40 timmar 

att läsa boken – en hel arbetsvecka – och det har inte varit värt alla de timmarna”.47 Schwartz 

erkänner dock att romanen har kvaliteter och menar att ”de 3-400 sidor skarpa, såriga, 

inkännande och kloka formuleringar som går att stryka fram ur textmassorna skulle bli en 

märklig, mörkmelerad och magnifik bok” och poängterar vidare att när Norén är i sitt esse så 

är det få personer som kan slå honom.48 Schwartz skriver att läsaren får göra sig besväret själv 

att läsa romanen om denne vill ha reda på skvaller, men jämför detta med ”samma styva jobb 

som att städa Noréns Östermalmsvåning med hjälp av en bordsdammsugare och en 

tandborste”.49   

     Schwartz påpekar i slutet av recensionen att han ”hoppas att [Norén] använder sin 

återstående tid till att skapa ännu några mästerverk. Men det är inte nödvändigt. Det han redan 

har åstadkommit räcker, det håller, kommer att hålla”, för att till slut avråda från att läsa 

romanen.50 Schwartz är skarp i sin kritik men framhåller emellanåt, med korta positiva 

vändningar, att Norén kan åstadkomma mer när han är som skickligast men att Norén i 

slutändan ändå har åstadkommit storverk så det räcker i karriären.  

     Mikael van Reis framhåller i sin recension i Göteborgs-Posten när han skriver om den 

utelämnande aspekten, att kritik riktas av Norén i lika hög grad mot den egna personen som 

mot människor i hans närhet, men att det stundtals ändock blir onödigt sårande. Van Reis 

fortsätter med att summera handlingen som i mångt och mycket består av triviala och vardagliga 

saker, för att sedan konstatera att ”samtidigt är denna samtidsdokumentation en hudlös studie i 

den fysiska skröpligheten och det obevekliga åldrandet”.51 Vidare skriver recensenten att 

                                                      
46 Ibid. 
47 Nils Schwartz, ”Lars Norén/En dramatikers dagbok”, i Expressen 24.4.2008, 

http://www.expressen.se/kultur/bocker/lars-noren--en-dramatikers-dagbok/ (1.11.2016) 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Mikael van Reis, ”Life of Lars – allt ska fram” i Göteborgs-Posten 25.4.2008, 

http://www.gp.se/nöje/kultur/life-of-lars-allt-ska-fram-1.1197125, (18.10.2016). 
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”mycket är repetitivt, men lever av ett rytmiskt liv av obruten, rastlös iakttagelse”.52 

Omfattningen av romanen kommenteras som att ”den kunde vara både hälften eller dubbelt så 

lång. En skiva liv kan aldrig vara för stor”.53  

      Recensenten skriver mot slutet kritiskt att Norén berättar om sina pjäser men att den 

reflekterande blicken saknas. I nästa andetag menar han dock att det snarare handlar om en 

”oläkbar klyvnad – att antingen uppslukas av den andre i talför kärlek eller retirera in i jagets 

skrivande tystnad”.54 Saklig och korthuggen negativ kritik varvas således med storslagen 

positiv kritik.  

       Mottagandet av Norén utmärks därmed i första hand utav hastig negativ kritik som snabbt 

övervägs av överväldigande positiva ord. Den recensent som utmärker sig är Nils Schwartz i 

Expressen som är föga imponerad av verket men som sedan hänvisar till det som Norén tidigare 

har åstadkommit för att lyfta fram hans skicklighet och talang.  

Adjektiv och valörer 

Svenska Dagbladets recensent beskriver Noréns roman med positiva adjektiv. Han beskriver 

partier i romanen som ”rytmiska höjdpunkter” och beskriver sättet Norén skriver på som 

”kantigt” och ”underligt musikalisk[t]”.55 I följande två meningar kontrasteras ”skrämmande, 

tröttsamt och monstruöst” mot att det först och främst är ”storartat och rikt” vilket gör att det är 

de senare två adjektiven som stannar kvar i minnet hos läsaren.56 Malmberg beskriver Norén 

som ”vår tids känsligaste radar”, ”ostillbart hungrig” och hans observationer som den 

”utomjordsliga iakttagelsen”, för att understryka styrkan i de observationer Norén gör i sin 

roman.57 Vidare tar recensenten upp förhandspubliciteten som gett intrycket av att En 

dramatikers dagbok är en ”skvallerbok” men motsätter sig detta genom att beskriva 

utlämnandet och skvallret som ”drastiskt”, ”roligt”, ”träffande” och ”riktigt”.58 Han beskriver 

utlämnandet av människor som ”småskuret illvilliga” avrättningar men även ”tunga och 

tänkvärda” för att avsluta med att författaren är ”beskedlig” gällande sitt utlämnande.59 

Malmberg beskriver romanens innehåll som det ”exakta, vackra och intelligenta” 

levandegörandet av författarens eget medvetande.60 Noréns konsumerande i romanen beskrivs 

                                                      
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Malmberg, (2008). 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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som en av de ”mäktigaste” underliggande betydelserna.61 När Norén skriver med ”kyla och 

distans” så beskrivs han som ”bäst” och hans ord har då en ”skrämmande kraft, isande och 

brännande”.62  

     I Göteborgs-Posten beskrivs Noréns namngivande och uttalanden om andra som att det i 

vissa fall blir ”meningslöst” men även en ”munter sarkasm”.63 Romanen beskrivs som ”hudlös” 

och att den ger en ”unik” insyn för läsaren i teaterns värld.64 Dagboksformen som Noréns roman 

kännetecknas av beskrivs som ”uppenbart repetitiv” men å andra sidan som ”rytmiskt” levande, 

vilket även föregående recensent benämner verket som.65 Recensenten anser att läsningen är 

”omtumlande” i positiv bemärkelse.66  

       I Expressen benämner Schwartz verket som trivialt i dagens utåtriktade samhälle, men 

menar samtidigt att romanen skulle kunna bli en ”märklig, mörkmelerad och magnifik bok” då 

det finns partier som är ”skarpa, såriga, inkännande och kloka”.67 Istället för att citera elakheter 

menar recensenten att läsaren får göra sig själv ”omaket” att läsa den, men skriver att 

elakheterna är ”oproportionerligt grova” och att Norén är ”generös” med att förmedla rykten 

som till och med gör de mest hungriga efter skvaller ”skumögda”.68 Schwartz kallar vidare 

Noréns verk för det ”narcissistiska monument[et]” och en ”koketterande” uppgörelse med sig 

själv.69 Norén som yrkesman beskrivs dock som en av de ”största” i Sverige.70   

     Kollberg skriver i Upsala Nya Tidning att romanen bjuder på ”fascinerande” läsning och att 

den inte är jämförbar med något annat verk på grund av sitt ”omfattande” berättande.71 Norén 

är ”generös” gällande utlämnandet av sitt privatliv och han är ”strängast” och mest 

”skoningslös” mot sig själv.72 De delar av romanen som recensenten lovordar beskriver han 

som de ”starkaste” vilka gör romanen till en ”gripande” berättelse.73 De delar där Stockholm 

behandlas beskrivs som ”kompakta” i negativ bemärkelse.74 Däremot beskrivs Noréns sätt att 

leva, som det skildras i romanen, som det ”sårbara” sättet vilket gör avtryck på läsaren.75 

                                                      
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Van Reis. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Schwartz, (2008). 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Kollberg. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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Recensenten påpekar sammanfattningsvis att Norén är en av de ”främsta” diktarna vi har.76  

      

Utlämnandet av andra och av det egna jaget 

Det kännetecknande för de flesta recensioner gällande utlämnandet är att den moraliska 

aspekten tonas ned och ursäktas genom att Norén främst lämnar ut sig själv, som när Upsala 

Nya Tidning poängterar att Norén är ”strängast och mest skoningslös mot sig själv”.77 Van Reis 

i Göteborgs-Posten skriver likaså att ”Norén verkar ha en inbyggd lögndetektor, men väl att 

märka den riktas lika mycket mot författaren själv”.78 I Expressen fälls dock en hård dom över 

Noréns ”karaktärsmord” och recensenten beskriver dem som ”oproportionerligt grova – 

Goebbels och fascism och äckel och smuts”.79 Svenska Dagbladet ursäktar det moraliskt 

tvivelaktiga genom namngivandet som ”träffande och riktigt”, men även som ett humoristiskt 

inslag som inte är värre än de samtal som pågår i verkligheten i svenskt kulturliv. 80  

 

Karl-Ove Knausgård Min Kamp 

Vändningar i kritiken 

Jenny Tunedal i Aftonbladet citerar instämmande en artikel om Knausgård som beskriver hans 

projekt som ”en roman för vår tid”, och skriver att romanen kan ses som en variant av Kafkas 

brev till sin egen far.81 Knausgård har ett ”fotografiskt öga för detaljer” och delen när fadern 

dör är mycket gripande och viktig.82 Recensionen fortsätter med att påpeka att prosan tar sig in 

under skinnet, att den är påträngande.83 Det är först i den avslutande delen av recensionen som 

Tunedal blir kritisk, om än försiktigt, när hon påpekar att Knausgård skriver på ett poetiskt sätt 

som både är inbjudande och provocerande, men som i slutändan inte fungerar.84 Recensionen 

avslutas med att konstatera att ”Knausgård arbetar med att skriva sig fram till en sorts sanning 

som gör att livet och döden blir mer möjliga att uthärda. Inte för mig. Men för honom”.85 

Tunedal verkar anse att romanen främst är en terapi för författaren själv.      

     Dagens Nyheters Malin Ullgren inleder sin recension med att jämföra Knausgårds konkreta 

                                                      
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Van Reis. 
79 Schwartz, (2008). 
80 Malmberg, (2008). 
81 Jenny Tunedal, ”Fadern & sonen” i Expressen 11.10.2010, 

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article12650261.ab, (15.10.2016). 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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skildring av ett tonårsminne med att sitta hos terapeuten och ett sorts nedmonterande av de 

murar som vi alla bygger upp. Hon tar vidare upp den etiska aspekten och påpekar att det hade 

känts bra att kunna skilja sig från den hyllningskör som mött romanen. Hon finner dock inget 

skäl att ta avstånd från den, hon är ”bergtagen” och anser att romanen är strålande.86 

Recensenten påpekar att fadern i romanen är utlämnad men att han även är död. Hon menar 

även att boken i ett avseende är en ”våldsam hämnd” just eftersom fadern inte längre kan trycka 

ned sin son, det är nu sonen som har makten att lämna ut fadern.87 Ullgren avslutar med att 

påpeka att berättelsen är uppbyggd på ett sådant sätt att Knausgård till slut ska kunna finna sig 

själv. Ullgren skriver att ”den oerhörda påtagligheten i sorgen och skammen på något sätt lyfter 

det stora utlämnandet av andra människor till stor litteratur” och detta rättfärdigar att Knausgård 

inte har gett verkliga personer i romanen fiktiva namn.88 Ullgren hyllar Knausgård för att han 

så oförfalskat och relaterbart ger ”ett sprängfyllt innehåll” till de mest vardagliga händelserna.89 

Knausgård har en förmåga att observera varje känsla hos sig själv vilket smittar av sig på läsaren 

som ”andas i takt med texten”.90 Ullgren avslutar med att applådera romanen och skriver att 

den får läsaren att känna sig delaktig för en stund. De korta negativa anmärkningarna, som att 

romanen är en hämnd, kontrasteras mot hyllningen att det är storartad litteratur Knausgård 

skapar.  

     Jan-Olov Nyström levererar i Norrbottens-kuriren något som skulle kunna vara negativ 

kritik, men som egentligen är förklädd positiv kritik. Han skriver om de detaljerade 

beskrivningarna av alla triviala händelser i ett liv att de kan vara ”pedantiska och outhärdliga” 

men att de i Knausgårds roman är förtydligande; allt trivialt har en betydelse för berättelsen.91 

Knausgård är inte som skickligast när han skriver lyriskt, men att skriva rakt och oförklätt är 

han däremot en mästare på. Nyström menar att berättelsen som Knausgård vill framföra 

egentligen är tämligen enkel och puttrar snarare än kokar. I nästa mening skriver recensenten 

att ”den liknar djupströmmarna en bit ut, den vill dra med dig, starkt och tvingande”.92 På två 

meningar går Nyström från att verka måttligt imponerad till att vara hänförd. Även i det sista 

stycket använder sig Nyström av något som kan förknippas med negativa associationer när han 

menar att Knausgård ”karvar” fram sin historia, men detta är positivt genom att ”det är livet 

                                                      
86 Malin Ullgren, ”Knausgårds kamp når allas vår botten” i Dagens Nyheter 11.10.2010, 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/knausgards-kamp-nar-allas-var-botten/, (2.12.2016). 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Jan-Olov Nyström, ”Att överleva livet” i Norrbottens-kuriren 11.10.2010, 

http://www.kuriren.nu/kultur/?articleid=5574307, (2.12.2016). 
92 Ibid. 
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som rullas fram i all sin paradoxala styrka, enformighet och märkvärdighet. Livet och hur man 

överlever det”.93  

     Sigrid Combüchen skriver i Sydsvenskan om utlämnandet av författarens närstående att 

”familjemedlemmar är namngivna och såtillvida uthängda i de tre böcker jag läst, men för den 

som inte är beträffad uppstår förvåning över hur föga obehagligt det ändå är” och menar sedan 

att det Knausgård vill göra med sin roman ”det kan inte ske utan friktion mot andra”.94 

Combüchen skriver vidare att det finns ett fåtal onödiga saker nämnda om bifigurer, men menar 

att det finns annat som väger upp detta. Combüchen är övervägande positiv. Negativ kritik tar 

lite plats och vägs snart upp av något positivt istället, och detta gäller även resterande 

recensenter.    

     Knausgård tas därmed emot på ett liknande sätt som Norén, det vill säga att recensionerna 

är övervägande positiva. Den knappa kritik som recensionerna av båda verken innehåller vägs 

upp av att recensionerna allt som oftast avslutas i hänfördhet.  

  

Adjektiv och valörer 

I Dagens Nyheter skriver Ullgren att Knausgård ”omsorgsfullt” skriver sig fram till slutpunkten, 

där han till slut tar sig in i kärnan av smärtan.95 Efter läsningen är Ullgren ”bergtagen” och anser 

att romanen är ”strålande”.96 Handlingen beskrivs som en ”hyperrealistisk” skildring av en sons 

”uppgörelse” med sin fader, vilken beskrivs som en ”våldsam hämnd” då fadern är avliden.97 

Hon beskriver utlämnandet av människor som det ”stora utlämnandet” och betonar att romanen 

därigenom förvandlas till ”stor litteratur”.98 Ullgren använder orden ”svart”, ”naturligt”, 

”igenkännligt” och ”sprängfyllt” för att beskriva det som berättas fram.99 Prosan beskrivs som 

”perfekt” men även som ”manipulativ” då den vardagliga och enkla stilen framhäver anspråket 

på sanning.100 Sammanfattningsvis poängterar Ullgren att ”storheten” i romanen är det 

”innerliga” i hur Knausgård skildrar sin livshistoria.101  

      Norrbottens-kuriren inleder sin recension med att beskriva Min kamp som ”monument” och 

”totallitteratur” med en ”episk bredd”, vilket sluter sig till föregående recensent som kallar 

                                                      
93 Ibid. 
94 Sigrid Combüchen, ”Knausteori” i Sydsvenskan 7.3.2010, http://www.sydsvenskan.se/2010-03-07/knausteori 

(3.10.2016). 
95 Ullgren. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid.  
100 Ibid. 
101 Ibid. 



19 

 

Knausgårds verk stor litteratur.102 Trots att romanen sägs ha ”stora och detaljerade flöden” är 

den samtidigt ”luftig” och ”lätt” att läsa.103 Om de otaliga observationer som Knausgård gör 

skriver Nyström att de har ”betydelse”, är ”utförligt långa” och att vissa partier beskrivs särskilt 

”detaljerat”.104 Handlingen beskrivs som ”plan”, den ”glöder” istället för att slå gnistor, men på 

ett positivt sätt, då det är både ”starkt och tvingande”.105 Texten beskrivs som en ”kraftsamling” 

som berättas fram ”exakt” och ”energiskt”.106  

       Combüchen i Sydsvenskan etiketterar romanen som ”überrealism” med ”detaljmassiv[t]” 

innehåll som ”utförligt” berättas fram.107 Det obehagliga i utlämnandet av andra människor 

beskrivs som ”föga” och recensenten slås av ”förvåning” över detta.108 Vissa detaljer om 

namngivna personer beskrivs som ”onödiga” samtidigt som stora delar ändock beskrivs som en 

”lögndetektor”, men i positiv bemärkelse.109 Romanen betonar det ”outgrundliga” mörka i 

familjerelationer och recensenten anser att romanen är ”vacker” i sin konkreta realism.110   

     Recensenten i Aftonbladet skriver att Knausgård har ”fotografiskt öga” för varje komponent 

i ett liv.111 Verkets första del beskrivs som ”gripande” och den ”viktigaste” med ett ”detaljerat” 

och ”påträngande” berättande som både är ”lockande” och ”provocerande”.112   

        Knausgårds detaljerade beskrivningar av vardagen och förnimmelser karaktäriseras 

således främst av positiva adjektiv.  

 

Utlämnandet av andra och av det egna jaget 

Även hos Knausgård ursäktas den moraliskt tvivelaktiga aspekten av att Knausgård främst 

lämnar ut sin egen person.  

     I Dagens Nyheter skriver Ullgren att ”genrerna alltid flyter, liksom sanningen i det som 

berättas. Författarens moraliska ansvar är vad det är, oberoende av om boken kallas roman eller 

självbiografi”.113 Hon skriver att fadern i romanen blir utlämnad, men att han även är död. 

Recensenten påpekar att fadern framställs på ett särskilt hårt sätt, men menar att ”Knausgård 
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söker berättelsen om sig själv”.114 Till slut slår Ullgren fast att greppet att lämna ut människor 

i Min kamp gör att den förvandlas till storartad litteratur.  

     Sydsvenskan skriver att familjemedlemmar är namngivna i romanen men förvånas över att 

det inte alls är så obehagligt och att Knausgård inte lämnar ut människor i egoistiskt syfte, utan 

faktiskt ger de namngivna människorna en sorts självständighet.115  

     I Aftonbladet kommenteras endast det utlämnande som ”en roman för vår tid” där författaren 

skriver ner hela sin livshistoria inkluderat namngivna människor i dennes liv.116   

 

Carina Rydberg Den högsta kasten och Djävulsformeln 

Vändningar i kritiken 

Åsa Beckman inleder sin recension i Dagens Nyheter med att redogöra för den uppmärksamhet 

som Den högsta kasten skapat med sina ”kittlande detaljer” och att den är skoningslöst 

självbiografisk, för att konstatera att det är en intresseväckande roman.117 Vidare menar 

recensenten att romanen väcker intresse av andra skäl än skvalleraspekten och skriver att ”det 

vore synd om den reducerades till skandalroman”.118 Det är endast i en halv mening i den 

avslutande delen som Beckman är negativ och skriver att ”det ska sägas att den andra delen 

bitvis blir långrandig och ofokuserad, men i stort är romanen välbalanserad”.119 

     Eva Ström skriver i Svenska Dagbladet att ju längre fram läsaren kommer i Rydbergs roman 

”blir handlingen alltmer minimerad, tills den till sist endast verkar bestå av gester, blickar, 

föraningar. Ett minimum av handling således, men ett maximum av känslor”.120 Ström gör 

sedan läsaren uppmärksam på det faktum att romanen skapat stor medial uppståndelse redan 

innan utgivning och att förlaget lovat läsarna en typ av roman som aldrig förut getts ut. 

Underförstått är det inte en helt positiv bild av romanen som har gett orsak till 

uppmärksamheten. Ström invänder dock mot detta och skriver: ” döm om min förvåning när 

jag efter all massmedial krutrök funnit mig läsa en helt annan bok – en intensiv skildring av den 

kyska passionen, av den imaginära kärleken, som inrangerar sig i en gedigen litterär 

tradition”.121 Om Rydbergs grepp att skriva ut människors riktiga namn skriver Ström att ”trots 
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att hon med extrem noggrannhet namnger olika personer som figurerar i boken skrivs de 

samtidigt in i hennes personliga berättelse, hennes legend och myt”.122 Vidare menar Ström att 

namngivandet egentligen inte handlar om riktiga människor, utan istället om en sorts urbild, 

och de namngivna får fungera som representanter för det problematiska som Rydberg vill lyfta 

med sin roman. Vid flera tillfällen är Ström försiktigt negativ, eller framför massmedias 

negativa bild av romanen, för att sedan följa upp med övervägande positiv kritik.        

     Pia Bergström-Edwards påpekar i Aftonbladet att om man vill skriva självbiografiskt och 

dela med sig av det mest privata så får man skylla sig själv. Men, fortsätter hon, ”delad sorg är 

halv sorg. Också för läsaren”.123 Det Rydberg väljer att lämna ut om sig själv är hennes eget val 

och hon måste ta konsekvenserna, men det kan även vara till hjälp för läsaren som kan känna 

en avlastning, resonerar hon. Bergström-Edwards anser att romanen är föga varierande gällande 

de ämnen Rydberg tar upp, men vänder det sedan till något positivt: 

[D]et är just hennes skickliga sätt att notera, ladda och förstora trivialiteter, 

dessa ytliga samtal, sociala spel, koder och markeringar, dessa ledsamt lika, 

berusat förvirrade eller förströdda kvällar och nätter på PA, East eller Gino så 

att de ändå verkar livsavgörande, tyngda av ännu fördold och mystisk mening 

som gör att man ändå läser vidare med spänning124  

     Precis som de föregående recensenterna ges en kort negativ kritik som uppvägs av starkare 

positiv kritik.  

     Jonas Thente i Göteborgs-Posten är även han positivt inställd till Rydbergs roman. Han 

menar att ”det råder ingen tvekan om att Carina Rydberg är en av de yngre svenska författare 

som strängast odlar den traditionella romanformens alla konstgrepp. Och hon gör det med den 

äran” och fortsätter vidare med att lovprisa hennes förra roman som en mycket noggrann 

konstruktion.125 Att Rydberg kopplas till en yngre författargeneration och inte främst ses i 

egenskap av enskild författare är karaktäristiskt för hur hon tas emot vid tiden för utgivandet, 

något som Lenemark påpekar.126 Sedan vänder recensenten sitt lovprisande till att påpeka att 

det finns en risk att läsaren kan se igenom den konstruktion som Rydberg använder sig av i sina 

romaner, han benämner dock hennes prosa som ”vackert saklig” i samma mening.127 Thente är 
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positiv i sin kritik och när det anmärks på något som negativt är det kortfattat och vägs upp av 

lovorden. Ett exempel på detta är när recensenten skriver att handlingen i Rydbergs roman 

utspelar sig i det suggestiva, att det egentligen inte händer mycket, men att Rydberg är så 

övertygande att ”att man måste följa hennes diktatoriska väg, se allting genom hennes ord”.128 

I det avslutande stycket är recensenten av åsikten att ”det är en utmärkt roman av en utmärkt 

författare. Man bör läsa den” för att vidare kommentera den utlämnande aspekten med att han 

personligen är mycket ointresserad av Stockholms kändisliv.129 Recensionen avrundas med att 

Rydberg ”är öppen som ett färskt sår” och att romanen är något av det modigaste han läst.130  

     Lennart Hagerfors i Expressen skiljer sig från föregående recensenter, då han är negativt 

inställd till romanen i mer än halva recensionen. Hagerfors kopplar sina förväntningar till 

debatten om romanen, han tror sig få läsa om ”överklassorgier” och få reda på information om 

Stockholms innersta klick.131 Han verkar emellertid besviken då förhandspubliciteten lovat stort 

och han skriver att ”folk knullar knappt med varandra”.132 Hagerfors anser att romanen är 

enformig och långsam, men medger ändock att han läser den med stort intresse. Han försvarar 

sedan Rydberg genom att konstatera att den som blir utlämnad är Rydberg själv och att hon inte 

är särskilt elak, trots sitt hämndbegär. Hagerfors skiljer sig från resterande recensenter, då en 

stor del av recensionen ger romanen negativ kritik. Trots detta är den övergripande bilden 

överensstämmande med de andra recensenterna och det positiva tar överhanden. 

     Christian Lenemark skriver om Djävulsformeln att många recensenter mottog den som en 

uppföljare till Den högsta kasten, vilket gör att Jonas Thentes förutsägelse i Göteborgs-Posten 

om att Rydbergs romaner skulle verka alltför uppenbart konstruerade, slog in.133  

     Ann-Marie Ljungberg inleder sin recension i Göteborgs-Tidningen med konstaterandet att 

Djävulsformeln är en fortsättning av Den högsta kasten. Hon anser att ”det är en svår läsning” 

och att romanen måste ha tryckts i all hast att döma av resultatet.134 Recensenten uppskattar inte 

huvudpersonens överanalyserande och citerar stora stycken ur romanen som hon är kritisk 

emot; det är ”ett i det närmaste outhärdligt psykologiserande”.135 Vidare antyds att förlaget 

medvetet gett ut romanen för att tjäna pengar då en bok av Ernst Billgren getts ut i samma veva, 

vilket är positivt för förlaget men läsarna kommer ”att ledas till döds eller bli tokiga av 
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förvirring” genom att läsa Djävulsformeln.136 Ljungberg är nästan helt igenom negativt inställd 

till romanen, hon menar att efter avslutad läsning ”hänger en känsla av smutsighet fast”.137 I 

den avslutande delen skriver dock recensenten att även om romanen inte fungerar i 

litteraturkretsar så finns det en mycket större värld utanför den lilla kretsen; ”det är inte god 

litteratur, det är kanske inte heller särskilt etiskt” men det är Rydbergs enda sätt att värja sig 

mot världen som sårar henne, de flesta har inget medel alls mot omvärlden.138  

     Även Håkan Östlundh i Kvällsposten inleder sin recension med att hänvisa till Den högsta 

kasten och ser Djävulsformeln som en uppföljare till denna men anser att Djävulsformeln är en 

berättelse som är rörig och saknar struktur. När Östlundh beskriver kärleksaffären i romanen 

menar han att den blir ”kraftlös, litterärt en upprepning, beroende av sitt förhållande till Den 

högsta kasten, ett problem som för övrigt hela boken brottas med”.139 Östlundh skriver att 

romanen, om den läses på ett visst sätt, kan vara ”ett gripande porträtt, tragiskt, vackert och 

patetiskt”.140 Han anser att romanen porträtterar huvudpersonen bra, men att det stundtals är en 

tröttsam roman som arbetar hårt för att hitta en röd tråd, trots att ingen finns. Positiv kritik ges 

vissa partier som beskrivs som ”magiska” men det blir trots det enformigt.141 Recensenten 

menar således att Djävulsformeln är en sämre roman.  

      Anders Edwartz recenserar i nätforumet dagensbok.com Rydbergs roman och efter ett 

hastigt referat av handlingen skriver han positivt att Djävulsformeln bjuder på roande läsning 

och menar att ”Rydberg visar sig också som en förträfflig observatör i det psykologiska spelet 

mellan kvinna och man. Ordknappt och enkelt fångar hon glimtar av beteendets bakomliggande 

orsaker”.142 Edwartz skriver vidare att ”som suverän berättelse hänger den ganska snett i allt 

för många trådar. Det blir aldrig riktigt intressant” och avslutar recensionen med att påpeka att 

mod och ärlighet inte är något att anmärka på men att den hämnd som Rydberg kräver i romanen 

gör att andra människor far illa, vilket endast är till hennes egen fördel.143 Recensenten växlar 

hastigt mellan positiv och negativ kritik, vilket får det sammanfattande omdömet att bli relativt 

svalt. 

     Det som hos Knausgård och Norén ses som något positivt, att författaren är observant på sin 

omgivning och gentemot sig själv, lyfts även fram som något positivt i Den högsta kasten av 
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flera recensenter. Men när Djävulsformeln recenseras ses den makliga takten och 

huvudpersonens uppmärksamhet på gester och blickar istället som något negativt hos två av tre 

recensenter. Edwartz som ger Rydberg positiv kritik gällande observationer sluter sig dock till 

resterande recensenter och anser att handlingen stundom blir trist.  

     Knapp negativ kritik vägs upp av desto mer positiv kritik i recensionerna av både Norén och 

Knausgård. Likartat mottagande får Den högsta kasten, dock är det inte ett lika stort hyllande 

och stora ord. Djävulsformeln får ett förhållandevis kritiskt mottagande, vilket även Lenemark 

konstaterar. 

       

Adjektiv och valörer 

Trots att Den högsta kasten får ett liknande mottagande som En dramatikers dagbok och Min 

kamp gällande vändningarna i kritiken, är det stor skillnad gällande beskrivningarna av 

romanen. 

     I Dagens Nyheter beskrivs Den högsta kasten med ofördelaktiga adjektiv som ”kittlande” 

och ”hänsynslös” gällande den utlämnande aspekten.144 I synnerhet ordet ”kittlande” som 

inleder recensionen, får verket att direkt kopplas till något med liknande innehåll som en 

skvallertidning, med lågt litterärt värde. Varken Knausgård eller Noréns verk beskrivs på detta 

sätt. I Dagens Nyheter beskrivs romanen dock vidare som ”fängslande”, ”gripande”, 

”välbalanserad” och även som ”modig”.145 Aftonbladet beskriver romanen som ”stark”, 

”öppen” och ”smärtsam”.146 Svenska Dagbladet beskriver den som ”vacker”, men även med 

andra adjektiv som ”stark”, ”intensiv” och att den har ”integritet”.147 Göteborgs-Posten 

beskriver åter igen romanen som ”modig” och även som ”förlösande” och en ”utmärkt roman 

av en utmärkt författare”.148 Välbalanserad och utmärkt är relativt svaga adjektiv i jämförelse 

med de adjektiv som Norén och Knausgårds romaner har tillskrivits.  

      Expressen beskriver romanen som ”stillastående” och ”gammaldags” och handlingen 

beskrivs som ”monoton” men ändå som ”verkningsfull” ur ett litterärt perspektiv då läsaren 

sätts i fokus.149 I samma mening sätts orden ”hårdkokta” och ”patetiskt” mot varandra, vilket 

innebär att det är en tuff roman men trots detta en ömklig berättelse.150 Hagerfors avslutar 
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recensionen med att Rydberg är ”återhållsam” trots sitt hämndmotiv.151  

     Beträffande Djävulsformeln förekommer få positiva adjektiv och de som finns är relativt 

svaga i sitt värde. I Kvällsposten ges läsaren ett alternativt sätt att läsa romanen på och att den 

kan vara ett ”gripande”, ”vackert”, ”tragiskt” men ”patetiskt” porträtt.152 Recensenten menar 

att bilden av huvudpersonen som målas upp är ”bra” men att själva romanen är ”trälig” och att 

vissa partier är ”magiska” men ofta blir de ”tröttsamt repetitiva”.153 Östlundh beskriver även en 

kärleksskildring i romanen som ”kraftlös” och en ”upprepning”.154  

       Romanen beskrivs i Göteborgs-Tidningen med uteslutande negativa adjektiv som en ”svår” 

och ”outhärdlig” bok med motsägelser som är ”meningslösa” och att läsarna kommer att bli 

”tokiga” av den.155 Recensenten anmärker på Rydbergs observationer som ofta 

”meningslösa”.156 Känslan av ”smutsighet” stannar kvar efter läsningen och det är inte bra 

litteratur, inte heller etiskt rätt.157  

      I dagensbok.com beskrivs romanen som ganska ”rolig och underhållande” och Rydberg 

beskrivs som ”förträfflig” gällande sina observationer.158 Även Edwartz, likt Östlundh, skriver 

att berättelsen kan ses som intressant, men att den i slutändan blir trist.159  

 

Utlämnandet av andra och av det egna jaget 

Gällande Den högsta kasten finner jag, likt Lenemark, att recensenterna distanserar sig från 

debatten omkring romanen.160 De flesta recensenter väljer att betrakta romanen som just en 

roman eller kommenterar den utlämnande aspekten som att ”jag kan bara se att en enda person 

blir utlämnad i denna roman – och det är naturligtvis författarinnan själv”.161 Hagermark 

skriver, förlåtande, att ”visserligen sägs det att Advokaten dricker för mycket. Men det är väl 

knappast någon sensationell iakttagelse när det rör sig om en människa som tillbringar varje 

kväll på krogen?”162 Här finns således direkta kopplingar till det förlåtande mottagandet av 

Knausgård och Norén.  
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     Ström i Svenska Dagbladet menar att den ”litterära vodooakten […] har mer karaktären av 

av Södergransk kärleksbesvikelse” som förlåtande angående utlämnandet.163 Precis som fallet 

är beträffande Norén och Knausgård skriver recensenten att trots namngivandet ”skrivs de 

samtidigt in i hennes personliga berättelse”.164 Istället för att se på de namngivna personerna 

som utlämnade menar recensenten att de blir till en ”uråldrig arketyp”, symboler för någonting 

större.165  

     I Aftonbladet skriver recensenten att om man lämnar ut sig själv måste man vara beredd på 

konsekvenserna, samtidigt som det kan vara en befrielse för andra människor att låta sitt 

privatliv bli allmän kännedom.166  

     Recensenten i Göteborgs-Posten menar att Rydberg inte styrs av ”aggressiv revanschism” 

utan att det istället är ”sorgen och självrannsakan som ledsagar blottandet”, vilket påminner om 

recensionen i Dagens Nyheter där recensenten menar att Knausgård söker berättelsen om sig 

själv och inte styrs av illvilja.167 Recensenten konstaterar att det är främst sig själv som Rydberg 

lämnar ut och inte de namngivna människorna i romanen.168 Likt föregående recensent skriver 

Beckman i Dagens Nyheter att romanen är modig, på grund av att hon lämnar ut sig själv, inte 

för att hon lämnar ut andra människor.169  

     Gällande Djävulsformeln recenseras den av Göteborgs-Tidningen som Rydbergs ”enda 

vapen mot en outhärdlig värld” efter att recensenten syrligt påpekat att den förmodligen gavs 

ut i en hastig fart då en bok av Billgren, som i romanen är namngiven, just publicerats.170 

     I dagensbok.com kommenteras utlämnandet sammanfattningsvis som att Rydberg ”får sin 

hämnd på någons bekostnad. Frågan är vem det gagnar mer än henne själv”.171   

Att den moraliska aspekten inte ägnas lika stort utrymme i mottagandet av Djävulsformeln som 

det gjorde i mottagandet av Den högsta kasten kan bero på flera aspekter. Lenemark skriver att 

på grund utav att förlaget inte släppte boken före utsatt utgivningsdatum minskade 

mediepådraget således. Men även det faktum att Rydberg höll en viss distans till medierna vid 

utgivandet av Djävulsformeln jämfört med det förra verket kan ha spelat in.172 Vidare pekar 

Lenemark på det faktum att genrebeteckningen även kan ha spelat in i mottagandet, där 
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Djävulsformeln gavs ut som en roman till skillnad från Den högsta kasten, vilket gjorde att den 

ofta recenserades som fiktion. Att även medielandskapet öppnat upp sig efter utgivandet av Den 

högsta kasten och att gränsen var allt mer otydlig mellan verklighet och fiktion verkade ha gjort 

avtryck på recensenterna.173   

 

Maja Lundgren Myggor och tigrar 

Vändningar i kritiken 

Beträffande vändningarna i kritiken börjar Nils Schwartz i Expressen med att beskriva 

Lundgrens vana att bita sina lekkamrater och menar att hon i vuxen ålder har fortsatt med 

samma beteende, fast nu i arbetslivet. Han skriver raljerande att Lundgren har ”hittat ett 

fruktbart grepp att förena sina barnsliga lidelser i en bitsk attack mot manssamhället”.174  På 

samma sätt varvas den positiva kritiken med negativ kritik genomgående i recensionen. 

Speciellt tydligt blir det när Schwartz skriver att det ”värdefulla med Lundgrens tjocka bok – 

som gott kunde ha befriats från minst 150 sidor tjatiga balkongspaningar på den förmodade 

Neapelcamorran – är den revy av manliga härskartekniker, från det pompösa till det futila, som 

hon så obarmhärtigt låter spela upp för öppen ridå”.175 I sitt avslutande stycke håller recensenten 

med Lundgren om att det som beskrivs i romanen inte kan fortsätta som det har gjort, men 

invänder att ”om hennes tilltag att ställa de män som borde veta bättre i den offentliga skamvrån 

– med fallos som dumstrut – verkligen varaktigt vrider om pungen, vet jag inte”.176 

     Carl-Johan Malmberg skriver i Svenska Dagbladet att boken är en av få böcker han läst som 

är så tvetydig. Han skriver om bokens litterära kvaliteter att det ”å ena sidan [finns] språkligt 

precisa, djärva och drastiska skildringar. Å andra sidan en hatisk rapportbok om 

kulturvärlden”.177 Recensenten menar dock att det negativa överväger och att romanen ”med 

all sin uttryckskraft, sitt skoningslösa självutlämnande och självrannsakan, sin intressanta 

kombinatorik av dagbok, aforistik, besvärjande mantra, nuberättelse och forskande återblickar 

[…] blir till sist ofärdig och dubiös”.178 Att Lundgren inte har ansträngt sig för att ge sina 

karaktärer fiktiva namn handlar om en slagkraftig revansch men att Lundgren också ”åker 

snålskjuts på kändisfaktorn, kanske av konstnärlig lättja. En roman måste vara något mer än ett 
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revanschistiskt utspel”.179 Malmberg menar att vissa avsnitt är fantastiska, men att 

namngivandet gör att romanen ”får en obehaglig grundton av illvilja”.180 Malmberg blandar in 

positiva adjektiv, som dock inte gör någon större skillnad i det stora hela eftersom recensionen 

har en övervägande negativ ton.  

      Lisa Ahlqvist i Göteborgsposten ger inte romanen positiv kritik för att sedan slå tillbaka 

med negativ kritik i samma utsträckning som de föregående recensenterna. Hon skriver att 

romanen kan betraktas som en vendetta men att det som är verkligt intressant är ”själva 

ryggkliarreflexen”.181 Ahlqvist skriver även att ”sidorna fylls av intrigerande, men rymmer 

ingen traditionell intrig” för att vidare påpeka att den typen av ”febriga dagboksinfernon” har 

hyllats stort förut.182  

     Anna Hellsten jämför i Sydsvenskan Lundgrens roman med Rydbergs Den högsta kasten 

men menar att den är en aggressivare version.183 Hon skriver vidare att ”som skvallerbok är den 

förstås en guldgruva, en gränslös bekännelseroman och krigsförklaring, närmast patologisk i 

sin ovilja till välvilja, perforerad av paranoia” men är osäker på vad romanen har att säga till de 

människor som inte ingår i kulturkretsen.184 Hellsten avslutar med att romanen inte är den bästa 

hon har läst men däremot den modigaste. En hastig positiv vändning i en annars övervägande 

negativ kritik.  

      Ulrika Knutsons inledande mening i Aftonbladet är positiv då hon skriver att romanens 

styrka ligger i att Lundgren säger ifrån, ”nu räcker det!”.185 Romanen jämförs med Lundgrens 

tidigare verk Pompeij, men det konstateras att Myggor och tigrar är något helt annat i 

jämförelse, det ”spretar, famlar och kränger” och Lundgren gör sig ”skitigare, fulare och 

elakare”.186 Knutson skriver att Lundgrens mål är att skriva en motsvarighet till Strindbergs 

Svarta fanor ”och låta hela byket brinna”, följande mening gör dock klart för läsaren att ”riktigt 

så skojigt är det inte hela tiden”.187 Knutson fortsätter med dessa vändningar av positiv kritik 

som i nästa mening följs av negativ kritik. Den avslutande delen av recensionen innehåller en 

mening av positiv kritik där Knutson skriver att det är när Lundgren namnger och anklagar 
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människor som hon har en relation till som det blir mycket bra. Utöver detta är Knutson helt 

igenom negativ och skriver att det är oförskämt att läsaren måste ta sig igenom 

dokumentarismen som drivits för långt, att det finns sidor som borde ha blivit strukna och att 

det finns moraliska problem med texten om vilka hon skriver att ”antingen är detta 

försummelser […] eller också är det meningen och då är det illa”.188  

     Jämfört med van Reis kritik i Göteborgs-Posten om att Norén inte reflekterar nog, för att 

väga upp det med positiv kritik så är Knutson helt igenom negativ när hon skriver om Lundgren 

att ”hon analyserar eller avslöjar inte mycket av intresse om verklighetens camorran”.189   

     Mottagandet skiljer sig åt mellan Den högsta kasten och Myggor och tigrar, gällande 

vändningen i kritiken. Lundgren får mycket negativ kritik som föregåtts av knapphändig positiv 

kritik och Rydbergs roman möts mestadels av kortfattad negativ kritik som sedan vänds till mer 

positiv kritik, vilket även oftast är fallet också i mottagandet av Knausgård och Norén.  

Adjektiv och valörer 

Det finns liknande användning av adjektiv och beskrivningar av recensenterna gällande 

Rydbergs och Lundgrens romaner, men Rydbergs båda romaner får inte lika skarp kritik som 

Lundgrens. Rydbergs roman har dessutom åtskilliga starkare positiva adjektiv som beskriver 

den, i jämförelse med Lundgren. Dock är adjektiv som ”välbalanserad” och ”utmärkt” som 

Rydbergs roman tilldelas inte av vidare stark karaktär.190  

      Lundgrens Myggor och tigrar beskrivs i Svenska Dagbladet som att ha fått ett ”kittlande” 

förhandsrykte på grund av namngivandet av diverse kända kulturpersonligheter som ”tillskrivs 

allehanda sjaskigheter”, ett adjektiv som även Den högsta kasten tillskrivs.191 Att den beskrivs 

som en ”skvallerbok” i Sydsvenskan och en ”skandalbok” i Göteborgs-Posten ger även stöd för 

tolkningen av adjektivet ”kittlande” som innehavandes en negativ innebörd i sammanhanget.192  

      Romanen beskrivs med ord som ”skoningslös”, ”moraliskt dubiös”, ”cirkulär”, 

”långrandig”, ”tvetydig”, ”hatisk”, ”ofärdig”, ”obehaglig” och som ett ”revanschistiskt 

utspel”.193 ”Skoningslös” ersätter Rydbergs ”hänsynslöst” och ”långrandig” används om både 

Lundgrens och Rydbergs romaner.194 Lundgrens ”ofärdig” ersätter Rydbergs ”ofokuserad”, 

men beskriver i stort sett samma sak.195  
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     Båda romanerna beskrivs således med liknande adjektiv, Lundgrens roman beskrivs dock 

med skarpare adjektiv som ”obehaglig”, ”aggroversion”, ”patologisk” och ordet ”vendetta” 

istället för Rydbergs ”hämnd”, vilket är illustrerande för skillnaden i ordvalen.196  

     Myggor och tigrar beskrivs som ”mycket bra” och ”vacker” i Aftonbladet, som ”modig” i 

Sydsvenskan och Svenska Dagbladet skriver att romanen innehåller ”starka partier” och vissa 

avsnitt som är ”fantastiska”.197  

  

Utlämnandet av andra och av det egna jaget 

Genomgående i recensionerna är att en stor del behandlar den moraliska aspekten av 

utlämnandet i Lundgrens roman som ett problem, till skillnad från de föregående författarnas 

romaner. 

     Aftonbladets recensent beskriver Lundgrens namngivande i romanen som att hon ”sjunger 

ut, tjallar, bryter mot omertá” och att hon verbalt skjuter ner alla personer på gästlistan på en av 

Bonniers fester.198 Knutson anser att namngivandet visserligen fungerar litterärt och även om 

Lundgren är hård så är strukturen tydlig i vad hon i sin roman vill få fram.199 Det mesta av 

namngivandet anses dock kunna fylla en funktion men skvaller som Lundgren fått veta i andra 

hand beskrivs som enbart fegt att återge.200  

     Även Svenska Dagbladet benämner romanen på ett liknande sätt som föregående recensent, 

som en ”verbal krigsföring”.201 Malmberg anser att romanen är tvetydig, ofärdig och tvivelaktig 

som moralisk handling. Namngivandet kommer säkerligen att hjälpa romanen att sälja bra 

skriver han vidare, på grund av de ”sjaskigheter” som nämns. Recensenten är av den 

uppfattningen att Lundgren lämnar ut människor främst för att åsamka dem skada, få en 

revansch på de människor hon farit illa av och att hon åker snålskjuts genom att inkludera dessa 

kända namn i romanen.202   

     Schwartz i Expressen är en av de få som behandlar utlämnandet med förståelse, till exempel 

när han menar att lika väl som att vissa kollegor finns namngivna kunde det ha varit han själv 
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som var namngiven ”och säkert på lika goda grunder”.203 Det enda recensenten anmärker på är 

att det kunde ha funnits ett annorlunda angreppssätt.204  

     I Sydsvenskan beskrivs namngivandet som ”en hårt vinklad spya” och Lundgrens roman 

jämförs med Rydberg gällande namngivandet, med invändningen att Lundgren är mycket mer 

offensiv.205  

     Recensenten i Aftonbladet menar att romanen kan ses som en ”personlig vendetta” men att 

det finns andra betydligt mer intressanta saker att ta fasta på.206   

 

Avslutande diskussion 

För att göra resonemangen tydliga kommer slutsatserna att presenteras och diskuteras under 

fyra rubriker. Fokus riktas först mot hur mottagandet skiljer sig mellan Lundgrens Myggor och 

tigrar och Noréns En dramatikers dagbok, då det är där den största skillnaden yttrar sig. Sedan 

följer en jämförelse med mottagandet av Rydberg och Knausgård, hur förlaget har presenterat 

respektive verk och den avslutande rubriken riktar fokus mot vad skillnaden i mottagandet 

grundar sig i med fokus på genus.  

     

Lundgren och Norén – två motpoler i mottagandet  

Att det är störst skillnad i mottagandet mellan Lundgren och Norén märks tydligt. Samma 

recensent, Carl-Johan Malmberg, sågar Myggor och tigrar men hyllar En dramatikers dagbok 

och geni-förklarar Norén. I debatten hörs också röster som Stig Hansén som bekräftar samma 

tendens i sin artikel ”Galningen Lundgren och geniet Norén - om kultursfären får bestämma”, 

där han konstaterar att ”hon beskrevs som psykiskt labil, han beskrivs som ett geni”.207 Hansén 

påpekar dock att även Norén har skrivits ner men aldrig har antydan till att han skulle vara labil 

skrivits ut. Hansén skriver vidare att Noréns roman sålt slut på flera ställen i Sverige och undrar 

över mottagandet av Lundgrens roman ”som framstår som rena söndagsskolan jämfört med 

Noréns. Hur ser det alltså ut när kritikerna berömmer och bedömer och fördömer?”.208  

     Malmberg anser, apropå att Lundgren inte ger personerna i boken fiktiva namn, att det 
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kommer hjälpa boken att sälja mer, att hon ”åker snålskjuts på kändisfaktorn” och att intrycket 

som den färdiglästa romanen ger honom är att Lundgren mest av allt vill vålla skada.209 Men 

när Noréns roman kom ut lät det annorlunda gällande den utlämnande aspekten. Malmberg 

avfärdar då istället skandal-etiketten och menar att boken inte är speciellt upprörande, utan 

faktiskt underhållande och sann. Recensenten påpekar att Norén gör det svenska klimatet mer 

öppet och därigenom gör Sverige en tjänst.210 Karin Johannisson menar att kvinnor som är 

utagerande tas emot negativt jämfört med män som gör samma sak och att bemötandet skiljer 

sig åt beroende på vilket kön författaren har. Det som hos mannen ses som ett ”tillfälligt avbrott 

av utbrändhetskaraktär, [ses] hos kvinnan [som] ett bevis på ett jag som brister”.211 Skillnaden 

i mottagandet mellan Norén och Lundgren uppvisar just en sådan ursäktande tendens gällande 

mannen. Det utagerande ses som något tillfälligt hos mannen, medan det i kvinnans fall ses som 

en brist. Johannisson menar även att känslomässig instabilitet är något som traditionellt ses som 

utmärkande för det kvinnliga könet men inte tas emot med välvilja, utan uppfattas som något 

problematiskt och infantilt.212 Även Hirdman påpekar att kvinnan under historien har beskrivits 

som infantil, som en underlägsen variant av mannen, både med hänsyn till den fysiska och den 

psykiska aspekten.213 Detta kan tydligt urskiljas i mottagandet av Lundgren i förhållande till 

Norén.  

     Lundgren skriver om autentiska personer och ger dem inte fiktiva namn, hon vill hämnas. 

Norén lämnar ut verkliga personer i sin roman och ger dem inte fiktiva namn, han vill också 

hämnas. Men där recensenterna visserligen beskriver Lundgrens roman som modig och bitvis 

fantastisk, sätts fokus mer på det hänsynslösa sättet som de anser att hon lämnar ut personer på, 

och på hennes psykiska ohälsa. Norén däremot, hyllas och förlåts. Hirdman skriver om mannens 

stereotypa A-status ”som medfö[dd]. Som tröst: det finns, där inne”.214 Detta går att se i Nils 

Schwartz recension, där han visserligen är negativt inställd till Noréns roman, men ändå menar 

att han ”hoppas att han använder sin återstående tid till att skapa ännu några mästerverk. Men 

det är inte nödvändigt. Det han redan har åstadkommit räcker, det håller, kommer hålla”.215 

Norén tas övervägande emot mycket positivt, recensenterna är nästan samstämmiga i sitt 

hyllande. Att Norén och Lundgren tas emot på så olika sätt kan verka egendomligt då verken 

har många likheter med varandra. Men genom historien har uppbyggandet av mannen handlat 
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mycket om att inte vara kvinna. Det är männen som har tagit plats i historieskrivningen och fått 

visa upp sig. Hirdman poängterar att den ordning som finns omkring oss, där nästan allt delas 

upp i kontrasterande egenskaper, är format av män. Där mannen är stor är kvinnan liten, där 

mannen är god är kvinnan ond och så vidare. Med det i åtanke verkar konstaterandet att där 

mannen är ett geni så är kvinnan galen inte så förvånande trots allt.216  

     Varför är den enes ris den andres ros? Hur kan två verk som båda säger sig vara autentiska 

och lämnar ut både sig själva och andra människor, få så olikartade mediala mottaganden? 

Hirdman menar att kvinnor ” ingår i den del av underordningsproblematiken som innebär att 

det är offret som problematiseras medan förövaren […] står tyst och diskret bredvid”.217 Detta 

går att se i recensioner av Myggor och tigrar där recensenterna oftare verkar röra sig runt texten, 

än att behandla texten och det littera värdet i sig.  

     Dan Josefsson, som är en av de som blir uthängda i Myggor och tigrar, känner sig tvingad 

att försvara sig under rubriken ”Moraliskt haveri”. Han känner sig felaktigt uthängd och sätter 

fokus på Lundgrens mentala hälsa. Han, som i boken är förövaren, står inte tyst bredvid, han 

problematiserar istället Lundgren, som av det som beskrivs måste anses vara offret. Han skriver 

ut privata mail som Lundgren skickat till honom och till andra, för att visa på hennes mående. 

Josefsson påpekar att det inte bara är han som anser att Lundgren är instabil, utan att ”alla” 

förstår att författaren har personliga svårigheter. Han skriver även att ”författaren till succén 

’Pompeji’ kallade alltså en namngiven kvinnlig kollega för ’kulturslemhora’ och önskar henne 

cancer. Detta borde ha ett nyhetsvärde, sådant ser man knappt ens i brev som vissa män skickar 

anonymt till kvinnliga kulturjournalister”.218 Josefsson menar att inte ens männen gör sådana 

saker, det borde alltså bli ramaskri när det är en kvinna som beter sig på ett sådant vis. Återigen 

ställs mannen och kvinnan vid sidan av varandra, för att visa vad som är rätt och fel. Eller rättare 

sagt, hur det inte är accepterat att bete sig för en kvinna. Det som framträder här är att 

genusnormerna konstrueras än tydligare ju mer könen förs närmare varandra.219  

     Lundgren blir även kallad instabil av Maria Schottenius i Dagens Nyheter där Schottenius 

anser förlaget, Bonniers, ”profitera på en skör människas verklighetsuppfattning”.220 Hon är 

inte den första som antar rollen av en slags läkare och utreder författarens mående. Även om 

Lundgren själv påpekar sin paranoia och att det är en galen bok, verkar det vara ett moment 22. 
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Johannisson menar att om kvinnan är ”utagerande tenderar hon att backa, bli defensiv och 

placera sig själv i det patologiska. >Jag blev galen<, <jag vet inte vad som flög i mig<. Spräcker 

hon gränser blir hon kallad saker, liknas vid något”.221 Schwartz skriver en mestadels kritisk 

recension om En dramatikers dagbok men Norén blir inte stämplad som galen, utan bara 

anklagad för att ha uttryckt sig oproportionerligt grovt.222 Det visar sig alltså vara en stor 

skillnad hur Maja Lundgrens verk mottas, speciellt med fokus på utlämnandet av andra 

människor, gentemot Noréns verk.  

 

Norén, Knausgård, Rydberg och Lundgren  
Stig Larsson skriver i sin artikel ”Så drabbades jag av Knausgård” att Knausgård allt mer 

frekvent beskrivs som det nya geniet i litteraturen och att han själv känner en ”snudd på 

fullständig identifikation med bokens huvudperson”.223 För att beskriva bokens storhet tar han 

upp ett gammalt brev till Jan Myrdal där han jämför Myrdal med Strindberg och Norén och så 

även lägger till Knausgård till skaran, som ”gör att världen, pyttepyttelite, fast ändå 

pyttepyttelite, blir en objektivt sett bättre värld”.224 Ett liknande konstaterande görs även i 

Svenska Yle där författaren menar att ”vi är många som ser på världen lite annorlunda after 

[sic!] att ha sett den med Karl Ove Knausgårds ögon”.225 I samma artikel i Svenska Yle står det 

att Knausgårds framgång med Min kamp handlar om det allmängiltiga, hur han skriver sig fram 

till något som skapar genklang hos läsaren. Om den moraliska tvivelaktigheten låter det såhär: 

” Det kan ändå vara besvärligt. Som t.ex. för Tonje Aursland, Knausgårds exfru vars föräldrar 

först genom romanen fick veta varför hon och Knausgård skiljde sig. Det var för att hon hade 

varit otrogen. Men så här har litteraturen alltid gjort”.226 I en artikel om Min kamp i Fokus står 

det om Knausgårds uppmärksamhet efter utgivningen: ”Tidningen Verdens Gang åkte till hans 

hemstad Malmö och fotograferade hans port. Det gjorde de en artikel av. Han var med i 

»Skavlan« och »Babel«, där Stig Larsson kallade honom geni. Norska Elle utsåg honom till 

Norges sexigaste man”.227 I en recension i en blogg kritiseras Knausgårds utlämnande av 

försvarslösa människor, då de i jämförelse med till exempel Rydberg och Lundgren inte hade 
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tillgång till media på samma sätt som de mer kända personer som lämnats ut i deras verk. Texten 

avslutas dock med konstaterandet att ”Knausgård är ganska mild i sina personporträtt”.228 

Knausgårds personangrepp förlåts av konstnärliga skäl och flera skribenter anser att det han 

skriver appellerar till läsaren på ett sätt som gör att de moraliska tvivelaktigheterna hamnar i 

skuggan. De påpekar även att litteraturen alltid har lämnat ut andra människor och att 

Knausgård inte är speciellt utagerande och att detta är orsaker till att inte fokusera på den 

moraliska aspekten. Ann Charlott Altstadt skriver i sin recension av Min kamp i Flamman att 

”Knausgård och Norén är män, de behöver inte spela hjältar eftersom män alltid är det ändå”.229  

     Även om skillnaden mellan mottagandet av Carina Rydbergs romaner gentemot Lars Noréns 

och Karl Ove Knausgårds romaner inte vid en första anblick skiljer sig markant, så är det ändock 

vid närmare analys en stor skillnad i värderingen av hennes romaner. Där adjektivens positiva 

värden är tämligen svala så är tillskrivandet av positiva adjektiv hos i synnerhet Noréns roman 

betydligt högre i värde. En förklaring till att Rydbergs Den högsta kasten mottogs snällare och 

även mer förlåtande än Lundgrens Myggor och tigrar gällande utlämnandet, kan ligga i det som 

Rydberg själv skriver i en artikel i Expressen: ”det har sagts om Maja Lundgrens bok, att den 

är mycket elakare än mina. Det är den visst inte. Skillnaden är att Lundgren väljer en annan 

väg: Här står adjektiven som spön i backen, och de negativa värdeomdömena haglar”.230 

Rydberg överlåter mycket åt läsaren själv att fundera på och ger således inga detaljerade 

förklaringar, vilket mycket väl kan vara en anledning till skillnaden i mottagandet dem emellan. 

Trots detta ställer sig Jesus Alcalá undrande i sin artikel om Djävulsformelns moraliska 

tvivelaktighet: ”hur boken skulle ha tagits emot och kommenterats om det hade varit Lasse, 

advokaten, och inte Carina Rydberg som skrivit den. Skulle man ha tyckt att Lasse var ’modig’? 

Jag tror inte det”.231 Alcalá är emellertid en av de som själv har blivit utpekad i Den högsta 

kasten. 

     I en artikel i Hufvudstadbladet påpekar artikelförfattaren att ”det är märkligt att en så 

uppenbar kvinnlig föregångare – inom en genre som sedan dominerats av män – i dag såpass 

sällan ihågkoms som den autofiktiva banbrytare hon varit” om att Knausgård ofta beskrivs som 

att ha skrivit något helt nytt, när Rydberg redan banat väg för hans projekt mer än tio år innan 

                                                      
228 Björn Kohlström, ”Min kamp 6, Karl Ove Knausgård”, i Bernur 24.7.2012, 

http://howsoftthisprisonis.blogspot.se/2012/07/min-kamp-6-karl-ove-knausgard.html, (7.2.2017). 
229 Ann Charlott Altstadt, ”Mänskligt snarare än manligt”, i Flamman 6.7.2011, http://flamman.se/a/manskligt-

snarare-an-manligt, (7.2.2017). 
230 Carina Rydberg, ”Modigt av Lundgren att utmana kulturmaffian”, i Expressen 13.8.2007, 

http://www.expressen.se/debatt/modigt-av-lundgren-att-utmana-kulturmaffian/ (5.11.2016). 
231 Alcalá. 
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utgivningen av Min kamp.232 Rydberg togs inte emot på ett lika förlåtande sätt som Knausgård 

utan hamnade frekvent i hetluften och i rättegångsliknande debattartiklar där hennes moral 

ifrågasattes.  

     Witt-Brattström sätter fingret på något som kan förklara skillnaden i mottagandet mellan 

Rydberg och Knausgård. Hon menar att kvinnans erfarenheter blir triviala i jämförelse med de 

manliga författarnas erfarenheter när hon skriver om Moa Martinsons författarskap.233 I en 

recension av ett av Martinsons verk blir slutsatsen att hon inte kan ”göra en skildring av misär 

och elände så verkligt gripande som exempelvis Fridegård och Lo-Johansson, men hon har en 

underbar förmåga att lysa upp en idyll i bekymren”.234 Detta att jämföra Martinson med manliga 

författare som något eftersträvansvärt för att visa att hon inte är en lika utmärkt författare, går 

att koppla till både Lundgren och Rydberg. Dels går det att se i Melbergs artikel i Svenska 

Dagbladet där han sätter Rydberg och Lundgren sida vid sida och ger dem ett gemensamt 

projekt, hämnden, samtidigt som Norén och Knausgård ägnar sig åt andra saker, underförstått, 

av högre värde. Melberg menar att Lundgren och Rydberg använder sitt skrivande som ett 

vapen för att hämnas sina fiender, att Norén skriver om sitt arbete som dramatiker och att 

Knausgård ”ägnar sig åt minnesarbete”.235 Kan denna skillnad i värde bero på att 

genuskontraktet är grunden till allt i samhället, att kontraktet så att säga är källaren eller grunden 

i huset som är samhället?236 Hirdman skriver att intelligens, förstånd och genialitet spelar en 

stor roll när det handlar om det manliga könet, att denna normerande föreställning att mannen 

besitter dessa egenskaper verkar i alla vrår av samhället och bestämmer medvetet eller ej vad 

som anses vara viktigt och inte.237 Dels jämförs ofta Lundgren och Rydberg med andra 

kvinnliga författare, som för att, som Hirdman menar, ge dem ett separat rum som är för kvinnor 

och inte riktigt samma rum i skrivandet som männen.238 Men även när Rydberg i Alcalás artikel 

blir jämförd på samma sätt som Martinson: ”nu är nog Carina Rydberg ingen Strindberg, hon 

är i själva verket en medelmåttig författare” märks normen i vilken det är svårt för kvinnan att 

ta plats eller få sina erfarenheter ansedda som något läsvärt.239  

                                                      
232 Henrik Jansson, ”Rydberg hann först”, i Hufvudstadbladet 10.7.2012, http://gamla.hbl.fi/impuls/2012-07-

10/henrik-jansson-rydberg-hann-forst, (7.2.2017). 
233 Witt-Brattström, s. 355. 
234 Ibid, s. 358. 
235 Arne Melberg, ”Litterär befrielsekamp i Sverigeexil”, i Svenska Dagbladet 19.2.2010, 

http://www.svd.se/litterar-befrielsekamp-i-sverigeexil/om/kultur:under-strecket, (15.10.2016). 
236 Hirdman, s. 98. 
237 Hirdman, s. 63f. 
238 Hirdman, s. 115. 
239 Alcalá. 
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      Kan det handla om ett rum som är svårare att ta sig in i när de kvinnliga författarna inte 

beskrivs som lika allmängiltiga? Att de kvinnliga erfarenheterna är svårare att ta till sig än de 

manliga erfarenheterna? I recensionen av Martinsons verk har recensenten svårt att ta till sig 

hennes erfarenhetsspektra, något som Witt-Brattström hänvisar till Wolfgang Iser som menar 

att det är vanskligt att finna sin egen plats i någon annans erfarenheter, speciellt om dessa inte 

alls liknar ens egna.240 Kvinnornas erfarenheter blir på så vis privata och männens erfarenheter 

blir allmängiltiga.      

     En orsak till att både Rydberg och Lundgrens romaner beskrivs med svalare adjektiv än vad 

Noréns gör kan ligga i det kulturella kapital som Norén innehar. Även om det finns kritik 

gentemot Noréns roman så har han stort inflytande i det svenska kulturklimatet, vilket kan 

innebära att han ligger på plussidan redan innan utgivningen, i recensenternas ögon. I Dalarnas 

Tidningar undrar Erika Josefsson om det är ”en skandal att en relativt oetablerad kvinna skriver 

elaka saker om elaka män på en etablerad kultursida? Men inte att en högetablerad dramatiker 

sätter betyg på kulturetablissemanget?”241  Lenemark skriver om skillnaden i kulturkapital vid 

utgivandet av Rydbergs Den högsta kasten och jämför med Stig Larsson, för att betona Larssons 

betydligt mer etablerade ställning i Sveriges kulturliv.242 Även om så är fallet även i 

jämförandet mellan Norén, Rydberg och Lundgren, där Norén besitter den starkare positionen, 

så förklarar det inte det faktum att även Knausgårds roman innehållsmässigt tillskrivs högre 

värde. Lundgren hade vid tiden för utgivandet av Myggor och tigrar erhållit utmärkelser och 

enstämmigt beröm från kritikerkåren för sin debutroman Pompeji, precis som Knausgård 

erhållit utmärkelser och hyllande för sin debutroman Ute av verden. Knausgård debuterade 

1998 och gav ut två romaner innan Min kamp och Lundgren debuterade 1993 och gav ut två 

romaner innan Myggor och tigrar. Rydberg hade vid tiden för utgivandet av Den högsta kasten 

och Djävulsformeln tidigare gett ut fyra romaner och fått uppdraget att sommarprata 1997.         

     Hirdman skriver om hur det fungerar att träda in och ta plats på den andres område som att 

där mannen har ägnat sig åt kvinnliga sysslor så har sysslan förändrats. När kvinnan har ägnat 

sig åt manliga sysslor blir det däremot annorlunda, Hirdman beskriver det som att ”där en 

kvinna går in på manliga områden […] måste hon förändras. Hon som sig i leken ger, hon får 

leken tåla”.243 Spår av detta går att finna i recensioner både av Lundgren och Rydberg. I en 

recension av Den högsta kasten skriver recensenten att ”faran ligger väl i att hennes romaner 

                                                      
240 Witt-Brattström, s. 358. 
241 Erika Josefsson, ”Det verkliga livet skildras i 00-talets böcker”, i Dalarnas Tidningar 30.12.2009, 

http://www.dt.se/noje/det-verkliga-livet-skildras-i-00-talets-bocker (23.11.2016). 
242 Lenemark, s. 12f. 
243 Hirdman, s. 67. 
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på sikt riskerar att te sig alltför uppenbart planlagda”, som en vänlig uppmaning.244 Samtidigt 

påpekar Bergström-Edwards i Aftonbladet att om man skriver offentligt om det som smärtar en 

så får man ta risken att behandlas därefter, även om hon vill påpeka att det också kan innebära 

en befrielse för alla andra som också känt samma sak.245 

 

Förlagens presentationer av verken     
Även förlaget verkar lägga en värdering i vad som är viktigt eller inte när romanerna beskrivs 

på deras hemsidor. Utöver vad recensenterna anser om den moraliska aspekten och hur de 

beskriver respektive roman så gör även förlaget en presentation av romanen vid utgivandet. 

Bonniers har beskrivit En dramatikers dagbok genom att först presentera författaren och sedan 

handlingen; ”under en period av exakt fem år registrerar en nordeuropeisk dramatiker vid namn 

Lars Norén dagligen sina tankar […] Vad som så småningom utkristalliserar sig ur ordmassorna 

är inget mindre än livet självt”.246 Det sägs ytterst lite om Noréns hämndbegär eller utagerande 

i romanen, det som står är att författaren ”retar upp sig, stöts bort”.247 Presentationen avslutas 

med sammanfattningen att; ” ur vardagens triviala upprepning stiger långsamt men obevekligt 

en sorgehymn över allas våra liv, i början av seklet, sent på jorden”.248  

      Samma förlag presenterar Den högsta kasten på ett annat sätt genom att lyfta fram Rydbergs 

hämndbegär då romanen beskrivs som ”obeveklig och skoningslös mot andra, men också mot 

författaren själv. Sådan är Carina Rydbergs nya bok, som är öppet självbiografisk”.249 

Presentationen avslutas med att sammanfatta romanen som; ”Den högsta kasten är en bok om 

besatthet, svek och hämnd, och dessutom en sedeskildring från nattens Stockholm. En roman 

avklädd sin fiktiva dräkt, en autentisk berättelse?”.250 Noréns och Rydbergs romaner verkar 

befinna sig ljuslängder från varandra i intention och innehåll, där den förstnämnda retar sig på 

människor och lämnar ut dem vid deras riktiga namn och den sistnämnda är besatt och blir 

sviken vilket gör att hon således kräver hämnd, en obeveklig och skoningslös sådan. Även 

Bonniers ger ut Djävulsformeln men en presentation av romanen finns inte längre tillgänglig. 

     Bonniers ger även ut Myggor och tigrar och likaså den beskrivs på ett annorlunda sätt än 

Noréns roman men har istället flera gemensamma beröringspunkter med Rydbergs roman då 

                                                      
244 Thente, (1997). 
245 Bergström-Edwards. 
246 ”En dramatikers dagbok”, red. Albert Bonniers förlag, http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-

skonlitteratur/e/en-dramatikers-dagbok (2.1.2017). 
247 Ibid. 
248 Ibid. 
249 ”Den högsta kasten”, red. Albert Bonniers förlag, http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker/Svensk-

skonlitteratur/D/den-hogsta-kasten/ (2.1.2017). 
250 Ibid. 
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förlaget lägger vikt vid hämndaspekten. Presentationen inleds med uppmaningen ”läs 2007 års 

mest omtalade bok” och sammanfattas som ”en autentisk skildring av Camorran i Neapel och 

maffiafasoner i svenskt kulturliv. Myggor och tigrar är en klassisk helvetesvandring och en 

uppgörelse med vår tids påvar och småpåvar”.251  

      Norstedts förlag beskriver Knausgårds roman som ”Karl Ove Knausgårds mäktiga 

självbiografiska roman” och tecknar en bild av handlingen som liknar den av Noréns roman; 

”första delen inleds med en svepande beskrivning av varje människas slutpunkt, döden. Det är 

runt detta ofrånkomliga faktum boken kretsar, från barndom till vuxenhet”.252  

     Både En dramatikers dagbok och Min kamp beskrivs som romaner som kretsar kring livet 

självt och dess stora frågor, jämfört med beskrivningarna av Den högsta kasten och Myggor 

och tigrar tillskrivs de ett väsentligt högre värde innehållsmässigt. 

 

Särhållandets logiker och könsanalog reception 
Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan jämför Myggor och tigrar med Carina 

Rydbergs Den högsta kasten. Detta att jämföra med att Norén blir jämförd med Strindberg och 

att Knausgård blir jämförd med Witold Gombrowicz, ingen av dem blir jämförda med kvinnliga 

författare dock.253 Rydberg blir jämförd med Edith Södergran och Christine Falkenland, men 

paralleller dras även till Hemingway och Strindberg.254 I Alcalás artikel om Den högsta kasten 

nämns Strindberg dock bara i syfte att förringa Rydberg, som togs upp ovan. Detta bekräftar 

tidigare resonemang om att kvinnors erfarenheter blir triviala i jämförelse med de manliga 

erfarenheterna, då männen är normen.  

       Lennart Hagfors skriver i Expressen att han har samma förväntningar på Den högsta kasten 

som när han läser skvallertidningar och benämner även Rydberg som ”författarinnan”.255 Detta 

för tydligt tankarna till det kvinnliga könet. Recensenten Jonas Thente beskriver handlingen i 

Rydbergs roman som ”förlösande”, vilket även det är en anspelning på det kvinnliga könet.256 

I Svenska Dagbladet beskrivs det som att Rydberg ”ska spinna sitt nät” och ”knyter […] 

ödestrådar”, vilket också Thente upprepar i sin recension av Djävulsformeln där han skriver att 

hon spinner vidare på samma tema som i föregående roman.257 Lenemark tar upp Lars 

                                                      
251 ”Myggor och tigrar”, red. Albert Bonniers förlag, http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-

skonlitteratur/m/myggor-och-tigrar (2.1.2017). 
252 ”Min kamp 1”, red. Norstedts förlag, http://www.norstedts.se/bocker/112762-min-kamp-1 (2.1.2017). 
253 Schwartz, (2008) och Combüchen. 
254 Ström, Milles 
255 Hagerfors. 
256 Thente, (1997). 
257 Ström och Jonas Thente, ”En iskall blick i baren”, i Dagens Nyheter 27.10.2000. 
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Hagströms recension i Borås Tidning där han skriver att de ”snaskiga detaljerna, hänsynslöst 

utlämnande och självutlämnande, angår inte något större flertal, inbillar jag mig med manlig 

inskränkt egenmäktighet. De handlar inte om mig i alla fall, inte heller om några jag känner”, 

vilket tydligt kopplas till både recensentens och författarens kön.258 Detta går att koppla åter 

igen till Witt-Brattströms text om Martinsons författarskap, där Martinson recenseras med just 

ordet ”väva”, något som är typiskt för ett könsanalogt mottagande, där kvinnans kön istället för 

den relevanta texten tar plats.259  

     Hirdman skriver om lösningen på kvinnofrågan, där kvinnan skulle få ta del av 

arbetsmarknaden på samma sätt som mannen. Detta löstes delvis genom att skapa ”extra rum” 

för kvinnor, ett komplement till den manliga verksamheten, men inte riktigt samma sak. Ett 

”välkommen in” men på samma gång en spricka i väggen.260 Detta är just vad vi kan se när 

kvinnliga författare oftare jämförs med andra kvinnliga författare eller beskrivs på ett 

könsanalogt sätt, där de kopplas direkt till det egna könet.261 Kvinnor släpps in på det manliga 

området, men inte som en jämlike, utan i egenskap av sitt kvinnliga kön, som något annat.   

     Det verkar råda konsensus i hyllandet när männen lämnar ut och offrar sin privata sfär för 

konsten. Men när de kvinnliga författarna gör samma sak blir de inte lika hyllade. Deras verk 

beskrivs som enformiga och i brist på variation. Lundgren blir sjukförklarad och Rydberg blir, 

speciellt i debatten, illa mottagen med hänsyn till den moraliska och etiska aspekten. Trots en 

omförhandling av gränsen mellan fiktion och verklighet sedan utgivningen av Den högsta 

kasten så verkar det ändå som att författarna tas emot på olika sätt, beroende på vilket kön de 

tillhör. Det märks tydligt att Knausgård och Norén inte tvingas att rättfärdiga sitt utlämnande, 

då de varken är i behov av ett ursäktande eller någon bekräftelse. De är ju män, inte kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
258 Lenemark, s. 59. 
259 Witt-Brattström, s. 358. 
260 Hirdman, s. 115. 
261 Witt-Brattström, s. 356-357. Witt-Brattström beskriver könsanalog reception som att ”den förhåller sig till en 

kvinnas text som om den vore hennes person. Genom denna betydelseöverföring blockeras den kritiska analysen 

totalt” 
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