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Inledning 
Biografier förknippas ofta med politiska ledare som efter avslutad karriär vill berätta den 

sanna historien om vad som egentligen hände bakom lykta dörrar, eller med idrottsmän som 

när skidor, racketar eller bollar lagts på hyllan ännu en gång förklarar hur skönt det var att ta 

hem den där segern och hur viktigt det är att äta gröt till frukost. Men biografier skrivs även 

inom andra områden, inte minst på senare år har det dykt upp en hel del självbiografier inom 

populärkulturen. Det handlar om musiker, skådespelare och konstnärer som klivit fram i 

rampljuset och fläkt ut sitt privata liv och sina innersta tankar för suktande läsare runt om i 

världen. Självbiografierna inom det populärkulturella fältet blir bara fler och är mer i ropet än 

någonsin. 

 

I takt med att tidningar mer och mer transformeras till skvallerblaskor och tevekanalerna fylls 

av program där tittarna lockas att tro att de verkligen får se bakom gardinerna hos sina 

favoritkändisar, stiger intresset för kända människors privatliv och kändisbiografierna är 

självfallet ett naturligt steg. Människor vill veta vad som egentligen händer i stjärnornas liv 

och de vill gärna höra det från dem själva, så att det kan kännas så autentiskt som möjligt.  

 

Allt fler filmstjärnor, rockartister, konstnärer, listan kan göras lång, vill publicera sin egen 

självbiografi och bli en del av det hjul som satts i rullning. Problemet är bara att väldigt få av 

dem är tillräckligt duktiga skribenter för att kunna författa en bok. De har inte ens kunskap till 

att teckna ner sin egen levnadshistoria. Till sin hjälp tar de då spökskrivare. Duktiga författare 

som i stjärnornas namn skriver de böcker som folket så gärna vill läsa och som artisterna så 

gärna vill ge ut. Här hittade musikjournalisten Neil Strauss en fungerande nisch. 

 

Marilyn Manson, Mötley Crüe och Dave Navarro har det gemensamt att samtliga är 

rockmusiker och att deras annorlunda och dekadenta livsstil lett till att de omges av ständiga 

rykten och människors konstanta nyfikenhet. Lägger vi till porraktrisen Jenna Jameson är Neil 

Strauss den mest logiska kopplingen då det är han som står som medförfattare, eller 

ghostwriter, åt den celebra skaran och dess självbiografier. Fyra böcker berättar den så kallade 

osminkade sanningen om fyra olika underhållningsstjärnor med deras egna ord, författade av 

Neil Strauss penna. Huruvida det är den riktiga sanningen som kommer fram är i det här fallet 

inte intressant, även om man kan – och också bör - förmoda att historierna är vinklade för att 
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passa de inblandades syften. Det är snarare det intresse biografierna drar till sig som bör ligga 

i fokus.  

 

I många år har spökskrivare levt i en ganska anonym tillvaro och fogligt stått i bakgrunden 

när deras klienter glatt firat triumfer med sina självbiografier. Men i och med frammarschen 

för de populärkulturella biografierna har även spökskrivarna hamnat mer och mer i fokus. 

Varför kan man bara spekulera i, men kanske är det mer uppenbart att ett gäng dekadenta 

rockmusiker inte är några större författare än vad en samling sobra politiker är och att 

ytterligare en part därför måste ligga bakom? Att spökskrivarna börjat visa sig mer och mer 

öppet har lett till att de dragit till sig ett större och större intresse och möjligtvis också att de 

på ett eller annat sätt förknippas med den värld som deras böcker behandlar. 

 

I och med de massiva framgångarna för framförallt Mötley Crües och Jenna Jamesons, men 

även Marilyn Mansons och Dave Navarros, självbiografier hamnade Neil Strauss mer i ropet 

än någonsin. Huruvida den rutinerade musikjournalisten på allvar har syltats in i den 

dekadenta värld show business är och om han på något sätt valt att framhäva sig själv som 

spökskrivare i de enorma boksuccéerna är upp till den här uppsatsen att besvara. 

 

Syfte/Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från de självbiografier författaren och 

journalisten Neil Strauss spökskrivit åt celebriteterna Marilyn Manson, Mötley Crüe, Jenna 

Jameson och Dave Navarro kartlägga dennes författarskap och undersöka hur han i böckerna 

tar på sig en typ av ställföreträdarskap för den värld han skildrar. Detta genom att studera hur 

Neil Strauss själv figurerar i de spökskrivna biografierna och hur han positionerar sig i dem. 

Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur ett författarskap av den typ Strauss står för bör 

betraktas och vad det egentligen leder till i synen på samtida biografiförfattare. 

 

Hur lyfts ett slags ställföreträdarskap fram och hur utvecklas en kommunikativ stil för detta? 

Kan man på något sätt se en tydlig stil Strauss använder i de berörda biografierna? 

Kan man säga något om sfären Strauss skriver inom och hur det skrivs om honom själv? 

Kan man med utgångspunkt i de olika biografierna se en tydlig formel som Strauss använder 

oberoende av vad för typ av karaktär han skildrar och vad säger det i så fall om det 

ställföreträdarskap han tar på sig? 
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Teori  
”Åsikten att ’teori är vår tids litteratur’ har framförts bland annat av företrädare för den 

dekonstruktiva riktningen i USA, så vitt jag kan bedöma på fullt allvar. Kritiker och 

litteraturvetare gör numera anspråk på att läsa och tolka texter utan att ta hänsyn till 

författarens avsikter på ett sätt som skulle ha framkallat häpnad för hundra år sedan. 

Litteraturhistorien har blivit en kulturpolitisk maktfaktor genom att styra och ställa med den 

litterära kanon som tidigare var den litterära världens gemensamma egendom.”1 

 

Så skriver Svenska Akademiens Horace Engdahl i en text i ”Litteraturvetenskap – en 

inledning”. Det är enligt mig viktiga ord att ta med sig när man går in i en sådan här typ av 

litteraturstudie. Som kommer att framgå senare i uppsatsen är ämnet allt för komplext för att 

kunna rutas in av enskilda teorier eller tidigare forskningsanspråk. Teorin får aldrig bli det 

viktigaste, användningen av den får aldrig inta positionen av ett självändamål. Här är det 

författaren, ghostwritern Neil Strauss och dennes klienter, som måste få stå i centrum. Att vid 

studiet av en samtida populärkulturell företeelse som författaren måste anses vara, skulle det 

vara så väl omodernt som dumdristigt att enbart hänga upp sig på tidigare akademiska 

teoribildningar. Det går naturligtvis att till viss del luta sig mot sådana, men de kan aldrig helt 

och hållet tillåtas styra analysen. Det skulle vara att tränga in ett samtida fenomen i en mall 

där det inte alls passar. Uppsatsen kommer att visa hur uppstyltade teorier inte är flexibla nog 

att förklara ett komplext författarskap som Neil Strauss. De teorier som presenteras nedan i 

detta kapitel kommer alltså att användas bitvis under analysens gång, men är inte goda nog för 

att helt kunna ruta in det undersökta författarskapet. 

 

När man använder sig av teorier som säger sig granska litteratur kan det även vara bra att som 

Bengt Landgren i ”Litteraturvetenskap – en inledning” reda ut vad begreppet egentligen står 

för. Landgren gör en kort historisk sammanfattning och skriver att vissa forskare vill göra 

gällande att ”litteratur” från början var en beteckning för allt tryckt och skrivet, men stödjer 

sig sedan på den tjeckiske litteraturteoretikern René Wellek när han argumenterar emot detta 

och skriver att ordet förknippades med ett värdekriterium redan under antiken.  Det stod för 

lärdom, bokstavskunskap och bildning. Vidare skriver Landgren att ordet litteratur tycks ha 

                                                 
1 Engdahl, Horace, Att skriva om litteratur, ur Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), 
Studentlitteratur, Lund (2002), s. 205 
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kommit ur bruk under medeltiden och enbart användes för att beskriva bildade personer. I 

samband med renässansen dyker ordet litteratur återigen upp för att beskriva författade verk, 

men fortfarande med en medföljande värdering. Litteratur är ett ord man använder för att 

beskriva ett skrivet verk av speciell betydelse. 

 

Under de senaste decennierna däremot, har ordet ”litteratur” kommit att utvidgas till att 

snarare vara en beskrivning av skrivna verk. Det har kommit att bli ett samlingsnamn för så 

gott som allt skrivet utom texter för praktiskt bruk så som exempelvis bruksanvisningar och 

recept. Landgren skriver att man får tycka vad man vill om denna utvidgning av begreppet 

”litteratur”, men att det inte finns någon vits med att motsätta sig det. Det är helt enkelt ett 

faktum.2  

 

Slår man fast att ”litteratur” idag är ett samlingsbegrepp för skrivna texter kvarstår dock en 

distinktion som Bengt Landgren mycket riktigt också nämner i sin introduktionstext till vad 

litterära texter egentligen är. Han skriver att det finns ett behov av termer för att särskilja olika 

typer av litteratur och att det är detta som framtvingat oppositionsparet ”finlitteratur” och 

”populärlitteratur”.3 

 

Simon Lindgren använder sig i ”Populärkultur – teorier, metoder och analyser” av några 

vanliga kriterier för vad som brukar läggas i begreppet populärkultur, var i begreppet 

populärlitteratur måste anses ingå, när han försöker sig på att definiera det. Han skriver att det 

populära är kommersiellt på det sättet att det är knutet till en marknad där det görs 

ekonomiska överväganden och där kulturprodukter konsumeras. Han menar att populärkultur 

är lättillgänglig genom att den bygger på relativt enkla framställningar av vardagsanknutna 

eller konventionella och väletablerade igenkänningsmärken som gör att en stor grupp 

människor kan identifiera sig med innehållet. Detta innebär att populärkultur inte är särskilt 

intellektuellt krävande, utan snarare kopplad till förströelse. Populärkulturen ger folk vad de 

vill ha och tillgodoser då deras önskningar och behov.4 

 

Utgår man ifrån ett smaksociologiskt perspektiv kategoriseras populärlitteratur som sådan 

litteratur som har många läsare och som av andra även kan anses vara omoralisk och oetisk. 
                                                 
2 Landgren, Bengt, Vad är en litterär text?, ur Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), 
Studentlitteratur, Lund (2002), s. 21-22 
3 Ibid s. 22 
4 Lindgren, Simon, Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Liber Förlag (2005), s. 46 
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Teoretikern Helmut Kreutzer menar i förlängningen att gränsen mellan populärlitteratur och 

kvalitetslitteratur bestäms av exempelvis kritiker, litteraturhistoriker och bibliotek. Han kallar 

dem för smakbärare och menar att de i den tid och kultur som de lever är det de som avgör 

vad som är fint och fult. Ett sådant resonemang innebär att gränsen mellan kvalitets- och 

populärkultur kan omförhandlas med tidens skiftningar. Kreutzer menar alltså att 

populärkultur är en genre som ständigt förändras och som kan ha skiftande innehåll.5 

 

Att många lägger en stor vikt vid att skilja på dessa förhållningssätt till litteratur kommer vi 

att bli varse längre fram i den här studien. 

 

Biografisk litteraturforskning 

Vad en författare skriver måste alltid, oavsett om det är dikt, drama, självbiografi eller något 

annat, i första hand betraktas som litteratur då verkligheten i många fall kan skilja sig 

betydligt från det som presenteras i texten, skriver Carina Burman i ”Litteraturvetenskap – en 

inledning”6. Inte ens en självbiografi kan därför ses som en helt sann berättelse utan måste ses 

som en bit fiction med verkliga karaktärer i huvudrollerna. I självbiografier ingår ofta fiktiva 

element, exempelvis dyker det ofta upp återgivanden av samtal som skett många, många år 

tidigare. På det sättet är självbiografin inne och rör om på romanens område. Burman menar 

att författare av självbiografier träder in i popstjärnans roll och använder det självutlämnande 

biografiska som försäljningsargument.7 Något som blir extra intressant i den här studien, där 

en författare och journalist skriver självutlämnande åt just pop/rockstjärnor. 

 

Vidare poängterar Burman att huvudsyftet med litteraturforskning är att öka förståelsen för 

det studerade verket, men att det i en biografi är författaren som är huvudföremål för 

forskningen. Därmed menar hon att verket, boken, dikten eller vad det nu rör sig om, måste 

underordnas den person som har skrivit den. Avsikten med biografier är ofta att framställa 

författaren som en intressant och framstående person vilket man måste ha i åtanke vid en 

läsning.8 

 
                                                 
5 Boëthius, Ulf, Populärlitteraturen - finns den?, ur Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur, Dag 
Hedman (red). Studentlitteratur (1995) 
6 Burman, Carina, Biografisk litteraturforskning, ur Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), 
Studentlitteratur, Lund (2002), s. 74 
7 Ibid s. 76 
8 Ibid s. 76 
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Det finns tre grupper inom vilka den biografiska litteraturforskningen formerar sig, dessa är: 

1. Litteraturen som biografisk källa, inom denna grupp anser man sig med utgångspunkt 

från den specifika texten kunna dra slutsatser om författaren som skrivit den. 

2. Den biografiska verktolkningen, inom denna grupp använder sig forskaren av sin 

kunskap om författaren för att kunna komma med påståenden om texten. För både 

punkt ett och två är det texten i sig som är det viktiga. Författaren och dennes biografi 

ses i samband med vad han/hon skrivit. 

3. Den litteraturhistoriska biografin innebär däremot att det är författaren själv som är det 

primära i studien. Här strävar man efter att ge en bild av personen snarare än det verk 

denne varit upphov till.9 

 

Kulturellt kapital – Pierre Bourdieu 

Fransmannen Pierre Bourdieu har utformat symbolsystem och talar i termer som kulturellt 

kapital och habitus. Han kartlägger människors position i samhället och gör skillnad på 

ekonomiskt och kulturellt kapital, där det ekonomiska precis som det låter handlar om 

värderbara tillgångar, medan det kulturella snarare handlar om status. Där lägger Bourdieu 

vikt vid exempelvis musik- och litteratursmak.10 Vissa personer har större kulturellt kapital än 

andra och åtnjuter då en större respekt, får tillgång till större arenor etcetera. För att nämna ett 

exempel anses personer med hög utbildning eller sofistikerad smak ha ett högt kulturellt 

kapital. 

 

I förlängningen av detta talar Bourdieu även om habitus, som på ett enkelt sätt beskrivs som 

det handlingsmönster som uppstår mellan personer som på ett eller annat sätt delar samma typ 

av kapital. Det hjälper till att skapa de sociala strukturer som finns i samhället. Bourdieu 

menar då att begreppet är ett sätt att försöka namnge de principer som ligger till grund för 

olika gruppers omdömen om egna och andras egenskaper.11  
 

På detta sätt talar alltså Bourdieu om samma sak som behandlas ovan, nämligen om 

distinktionen mellan fin- och populärkultur, även om han gör det i lite mer invecklade termer. 

I ”Moderna Samhällsteorier – Traditioner, riktningar och teoretiker” skriver Jan Carle om 

                                                 
9 Burman, Carina, Biografisk litteraturforskning, ur Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), 
Studentlitteratur, Lund (2002), s. 73 
10 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm (1994) s. 289 
11 Ibid s. 298 
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Pierre Bourdieu och hur denne menade att en viss kultur valts ut för att gälla som den bättre. 

Som en form av elitkultur och att motsatsen till denna då blev populärkulturen. Speciella 

personer intar då positionen som smakdomare och avgör vad som är godkänd kultur och vad 

som inte är det, helt och hållet baserat på analyser med egna värderingar i botten. Exempel på 

personer som kan inta en sådan position sägs vara kulturkritiker eller personer från 

universitetsvärlden.12 Bourdieu hävdar att upplevelsen av finkultur bygger på att upptäcka 

symboler och förstå dem i sitt sammanhang. Den kunskapen förknippas sedan med 

vederbörandes sociala position och motsatsen till finkulturen blir automatiskt populärkulturen. 

Böcker utan uppenbara symboliska tolkningsmöjligheter hamnar då långt utanför gränsen för 

den goda kulturen.13 

 

En annan poäng med att använda sig av Pierre Bourdieu i det här sammanhanget är att han för 

att vara teoretiker kom från en ganska okonventionell bakgrund. Han kom in i forskningen 

som en uppkomling som ytterst sparsamt låtit sig styras av akademiska ritualer under sin 

tidigare gärning. Han blev därmed en symbol för att komma från ett ursprung utanför den 

akademiska världen och ha en gärning inom den, för att vara en del av forskarvärlden men 

samtidigt bryta med den. Hans studier inom sociologi och antropologi fick stundtals 

karaktären av självstudier.14 

 

Detta har, som jag kommer att bevisa längre fram i den här uppsatsen, många likheter med 

studieobjektet Neil Strauss och dennes sätt att flörta med och verka inom två helt olika 

strömningar samtidigt. Precis som Bourdieu är han inuti och utanför samtidigt, varpå 

teoretikerns bakgrund ger en extra poäng till uppsatsen. 

 

Metod/Material 
Metoden för att genomföra den här studien är en närläsning som kommer att presenteras 

längre fram i uppsatsen. Där kommer jag att lyfta fram de fyra berörda biografierna (listade 

här under) och först göra en enklare beskrivning av dess handling och innehåll för att sedan gå 

på djupet med dess uppbyggnad. Där kommer jag att granska dem och analysera vilka 

                                                 
12 Carle, Jan, Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion, ur Moderna Samhällsteorier – Traditioner, 
riktningar och teoretiker, Per Månsson (red), Prisma, Stockholm (2003), s. 392 
13 Ibid s. 395 
14 Callewaert, Staf, Klassisk och modern samhällsteori, Heine Andersson & Lars Bo Kaspersen (red.), 
Studentlitteratur, Lund (1999), s. 363 
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komponenter och berättargrepp de egentligen baseras på. Närläsningen och presentationen av 

biografierna är därför att betrakta som ett första steg av en analys. Urvalet är helt och hållet 

gjort efter Strauss författarskap, detta är de fyra självbiografier som han spökskrivit. 

 

Fyra självbiografier: 

Marilyn Manson – “The Long Hard Road Out Of Hell” 

Mötley Crüe – “The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”  

Jenna Jameson – “How To Make Love Like A Porn Star – A Cautionary Tale”  

Dave Navarro – “Don’t Try This At Home” 

 

Jag kommer även att titta närmare på vad pressuppbådet skrivit om Neil Strauss och hans 

böcker för att kunna ge en bredare bild av vad hans författarskap egentligen handlar om och 

kommer då att använda mig av tidnings- och internetartiklar där författaren omtalas samt 

recensioner av biografierna som har något att säga om Strauss och dennes verk och leverne. 

De artiklar och recensioner som figurerar har valts ut just därför att de på ett konkret sätt 

skildrar andras åsikter om Strauss författarskap. 

 

Bakgrund/Tidigare forskning 
När det gäller studier liknande denna, där begrepp som hög- och lågkultur är på tapeten och 

där det handlar om att positionera sig i en samtida kulturell värld finns det en del skrivet. När 

det gäller skillnaden på hög- och lågkultur och litteratur som är ämnad för den breda massan 

eller har högre syften, har bland annat Magnus Persson, filosofie doktor i litteraturvetenskap 

och universitetslektor vid högskolan i Malmö, skrivit en avhandling vid namn ”Kampen om 

högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och 

moderniteten”. Den behandlar huruvida gränserna mellan finkultur och masskultur blivit 

mindre skarpa på senare tid och hur man i så fall ska tolka en sådan utveckling. Persson 

diskuterar även vilka syften dessa överskridanden av kulturella gränser har. Som 

forskningsunderlag använder han sig av tre författare som han anser gått i dialog med det 

populära respektive masskulturella. Dessa är Jan Kjærstad, Peter Høeg och Kerstin Ekman.15 

 

                                                 
15 http://theses.lub.lu.se/postgrad//search.tkl?field_query1=pubid&query1=hum_208&recordformat=display 
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Magnus Persson medverkar även i antologin ”Mediekulturer: Hybrider och förvandlingar” 

som sammanställts av Claes-Göran Holmberg och Jan Svensson. Antologin är splittrad och 

talar ur flertalet olika vinklar men i stort handlar den om vår samtid och hur det mesta 

medialiseras nuförtiden. Antologin syftar till att beskriva denna medialiserade tid och de 

fenomen som hör den därtill. De flesta av de medverkande författarna i boken har sina rötter i 

litteraturvetenskapen, så även Holmgren som agerat redaktör. Vad Magnus Persson bidrar 

med är en text som tar upp ungefär samma problematik som han gör i ovan nämnda 

avhandling. Han tar avstamp i 1960-talets litterära offentlighet och studerar hur mer 

”finlitterärt” etablerade författare förhållit sig till och tagit sig an sådant som betraktats som så 

kallad låg- eller masskultur.16 

 

På ett liknande ämne har Staffan Ericson skrivit en avhandling vid namn ”Två drömspel. Från 

Strindbergs modernism till Potters television”. Som titeln antyder tar han här en titt på 

författaren August Strindberg och tv-dramatikern Dennis Potter och hur dessa varit tvungna 

att i sina verk förhålla sig till masskulturen, vilket lett till att klyftan mellan ”högt” och ”lågt” 

förskjutits. Ericsson använder sig i sin analys bland annat av Pierre Bourdieu och dennes 

fältanalyser.17 

 

Ghostwriting 
För att kunna ta itu med den här typen av forskningsanspråk krävs ett klargörande av vad 

ghostwriting egentligen innebär. Den etablerade ghostwritern Bob Olson förklarar kort och 

koncist att ghostwriting innebär att en författare skriver en text åt en klient som sedan 

tillskrivs äran för att ha författat verket18. Detta på grund av en rad faktorer som Olson klargör 

enligt följande. 

 

Människor anlitar en ghostwriter att skriva sin bok för att: 

1. De inte har tid att skriva en bok 

2. De har inte talang nog att skriva en bok 

3. De har inte den disciplin som behövs för att färdigställa en bok 

                                                 
16 http://www.vxu.se/hum/publ/humanetten/nummer16/rec0501.html 
17 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_10074697.asp 
18 http://www.bobolson.com/interview.htm 
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4. De har inte kunskap om hur man lägger upp och strukturerar en bok19 

 

Det är ofta kända eller rika människor som använder sig av ghostwriters för att skriva dess 

självbiografier. Detta självfallet främst på grund av att det är de som har råd att göra det, samt 

att det oftast är sådana personer som har ett intresseunderlag nog att ge ut en självbiografi. 

 

Det förekommer givetvis även andra former av ghostwriting inom litteraturen – en sak som 

talskrivande åt politiker lämnar jag medvetet utanför då det rör sig om en något annorlunda 

form. Exempelvis förekommer det att författare som ger ut framgångsrika serier av böcker 

med sitt namn på omslaget har en hel stab av duktiga skribenter bakom sig som egentligen är 

de som författar böckerna. Det är ghostwriting på hög nivå, men i den här uppsatsen är det 

självbiografier och dess ghostwriters som står i centrum.  

 

Diskussionerna kring etiken i att använda ghostwriters och varför man egentligen gör det har 

varit och är fortfarande många. Gregory Baruch skriver den 31a mars 2002 i Washington 

Post: 

 

”It’s one thing to use speechwriters; politicians have limited time and have to give lots of 

speeches. But nobody has to write a book. Yet politicians and businessman – lika pop stars 

and sports idols – keep bringing out products that make money off unwitting readers. The 

practice is now so common that many people don’t even realize that it raises an ethical 

question. Enitre companies are devoted to providing ghostwriters for businessmen, scientists 

and other inarticukati. [...] One justification publishers have used for using ghostwriters is that 

the supposed authors have at least fully collaborated in the book. But in several cases 

prominent publishers have issued ghostwritten books that weren’t even written until after the 

supposed authors had died”.20 

 

Carol Hoening skriver i sin artikel “Are ghostwriters getting the credit they deserve?” 

följande:  

 

                                                 
19 Ibid 
20 http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A38888-2002Mar30?language=printer 
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“[...] ghostwriters have to know how to write, as well as have strong interview skills. They 

also have to shelve their ego. Actually, that had once been the case, but now more and more, 

they are getting credit that’s due them”21 

 

Något som stämmer någorlunda överens med hur Neil Strauss krediteras i de självbiografier 

som behandlas i den här uppsatsen. I dessa böcker nämns han mer eller mindre som 

medförfattare. I biografierna ”How To Make Love Like A Porn Star – A Cautionary Tale” av 

Jenna Jameson, ”The Long Hard Road Out Of Hell” av Marylin Manson och ” The Dirt: 

Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band” av Mötley Crüe framstår han, om 

man bara ser till omslag och hur han lyfts fram, som en spökskrivare som varit ytterst 

behjälplig under arbetet med självbiografin.  I ”Don’t Try This At Home” av Dave Navarro 

tar han rent av steget fram som en medförfattare då han där lägger sig i och interagerar 

betydligt mer i boken än i de övriga som ingår i studien. 

 

Neil Strauss 
Neil Strauss beskriver sig själv som en arbetsnarkoman som redan i unga år arbetade för 

flertalet publikationer och inte drog sig för att arbeta utan ersättning. Under collegetiden 

kunde hans namn synas i så många som fem olika publikationer samtidigt. Han inledde 

karriären på en liten tidskrift vid namn Ear och fortsatte sedan vidare till Village Voice. Hos 

den sistnämnda ägnade han sig till en början åt att göra vilket skitjobb som helst för att 

rättfärdiga sin existens på redaktionen. Det kunde handla om att kolla upp fakta eller kopiera. 

”Om jag fick skriva så mycket som en artikel under ett halvår var jag nöjd” förklarar han 

själv. Strauss metod för att bygga upp sin karriär var att sakta men säkert arbeta sig uppåt, 

från tidning till tidning.22 

 

Efter att han enligt egen utsago skrivit för mängder av olika publikationer blev han av en 

publicist upplyst om att det fanns ett jobb som musikkritiker ledigt på inflytelserika New 

York Times. Utan att ha några större förhoppningar ansökte han om jobbet vilket resulterade i 

att han några veckor senare blev uppringd av chefen Jon Pareles som undrade om han ville 

börja skriva för tidningen. Det var inte mycket att snacka om. Vad som övertygat chefen om 

att Strauss var rätt man tror författaren själv var en artikel om Leon Theremin i den lilla 

                                                 
21 http://literaryculture.suite101.com/article.cfm/ghostwriting 
22 http://www.slushpile.net/index.php/2005/11/07/interview-neil-strauss-author/ 
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publikationen The New York Press. Sedermera öppnades flera dörrar och han kom också att 

skriva för renommerade musiktidningen The Rolling Stone. 

 

När Strauss arbetade som rockkritiker på New York Times blev han uppringd av redaktören 

Jeremy Ruby-Strauss från Regan Books som lade fram förslaget att han skulle hjälpa till att 

skriva Marilyn Mansons självbiografi. Neil såg det som ett bra och samtidigt ganska riskfritt 

tillfälle att lära sig mer om att skriva och publicera böcker och tackade ja med förbehållet att 

han skulle få plocka bort sitt namn från boken om han inte gillade slutresultatet. I slutändan 

gillade han det så mycket att han lät sitt namn stå kvar och vägen till en ghostwriterkarriär 

stod öppen.23 

 

När Strauss ger sig in i arbetet med att agera ghostwriter i någon/någras självbiografi är det 

flera kriterier som måste uppfyllas innan han tackar ja. Han anser att en sådan bok kräver att 

han som författare har en seriös och djup relation med personen vars historia ska berättas. 

Inställningen är att han som ghostwriter måste kunna skriva som ”objektet” själv skulle ha 

skrivit om denne vore kapabel att göra det. För att uppfylla detta har Strauss i de fall han 

spökskrivit sett till att följa med personen under en längre tid för att skaffa sig en uppfattning 

om hur dennes liv ser ut. För att exemplifiera med de biografipersoner som behandlas i den 

här uppsatsen åkte han på turné med Marilyn Manson och Mötley Crüe, han flyttade in hos 

Dave Navarro och medverkade till och med (fullt påklädd dock) i en av Jenna Jamesons 

filmer. Hans regel är att den han skriver åt måste vara villig att berätta precis allt. Hans 

klienter får inte undanhålla sidor som kan få dem att framstå i dålig dager, utan måste hela 

tiden våga vara ärliga och visa sin persons samtliga sidor.24 

 

Det mesta av det som finns skrivet om Neil Strauss liv är hämtat från intervjuer med honom 

själv och behandlar till största delen hans utvecklingskurva som journalist och författare fram 

till den succé han nådde med sina spökskrivna biografier samt raggningsbibeln ”The Game” 

(som inte ingår i den här studien). Mycket lite behandlar hans barndom och 

uppväxtförhållanden, men i en intervju med Subculture Magazine kommer det fram att han 

kanske trots allt har en hel del gemensamt med de karaktärer han senare skulle komma att 

dokumentera. Många av dem kommer från trassliga hemförhållanden, så kan även ha varit 

fallet för Strauss antyds det. I intervjun förklarar han för artikelförfattaren Vivien Weimar att 

                                                 
23 http://www.mediabistro.com/articles/cache/a2441.asp 
24 http://www.slushpile.net/index.php/2005/11/07/interview-neil-strauss-author/ 
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han alltid tyckt om att gömma sig bakom en byline, att han aldrig velat bli dömd för vem han 

är utan för vad han skriver. Vidare förklarar han att han var väldigt fattig när han först anlände 

till New York på grund av att han ekonomiskt hade blivit avklippt från sin familj. Mer än så 

vägrar han dock att öppna sig. Så fort frågan börjar närma sig något mer privata domäner 

lyder det korthuggna svaret ”that’s my next book”.25 

 

Om Biografierna 
Här presenteras var och en av de fyra biografierna som är del av den här studien att som en 

form av handlingssynops. Metoden är en närläsning. För att få en bättre inblick i vad det är för 

karaktärer Neil Strauss väljer att skildra kommer jag här att göra en sammanfattning av 

biografiernas handlingar och nämna viktiga händelser. Vidare kommer jag även att diskutera 

biografiernas form och reflektera över de olika stilistiska grepp Strauss använder sig av i 

berättandet av sina stjärnklienters historier. Allt detta för att på ett enklare sätt kunna belysa 

hur Neil Strauss egentligen positionerar sig som författare. Dessa kapitel är att betrakta som 

en inledande del av analysen. Ha därför frågeställningarna i åtanke när ni läser följande 

genomgång av biografierna. 

 

Marilyn Manson – The Long Hard Road Out Of Hell 

Handling och innehåll 
I “The Long Hard Road Out Of Hell” berättar Marilyn Manson – eller Brian Warner som det 

står på födelsebeviset – sin levnadshistoria från det att han som 13-åring smög omkring i sin 

farfars porrbelamrade källare till det att han tillsammans med sitt band den 17e september 

1997 avslutat en konsert i Mexico City, vilket var avslutningen på en turné som följde på 

releasen av albumet ”Antichrist Superstar”. Följaktligen är det ingen bok som täcker in hela 

Mansons karriär, utan bara fram till en viss punkt under den (han har ju släppt mer musik och 

varit inblandad i många fler skandaler sedan dess, inte minst uppståndelsen när han beskylldes 

för att ha inspirerat ungdomarna som gjorde sig skyldiga till massakern på Columbine 

Highschool). Men det är ändock en bok att betrakta som en typisk självbiografi. Kanske 

kommer det en uppföljare med resterande delar av karriären i framtiden, vem vet. I ”The Long 

                                                 
25 http://www.subcluturemagazine.com 
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Hard Road Out Of Hell” är det artistens liv som är det viktiga och musiken får stå tillbaka för 

chockerande episoder och händelser. 

 

Bokens handling tar som sagt sin början när Manson är en ung pojke och brottas med samma 

vardagliga problem som de flesta har i den åldern. Bortsett från lite mer extrema sådana som 

att han skjuter på djur och smyger på sin farfar när denne sitter i källaren och onanerar. 

Historien fortsätter med att han skickas till en sträng kristen skola där han till en början 

försöker följa den lära som predikas, men mer och mer utvecklar en aversion inför den och 

lärarna som försöker trycka in den i sina elever. Här någonstans tycks det som embryot till det 

som senare skulle komma att bli chockrockaren Marilyn Manson föds. 

 

När barndomen väl är avklarad läggs stort fokus på hur Manson utvecklar sin kreativa sida – 

redan under sina unga år på den kristna skolan hade han börjat göra ett fanzine kallat ”Stupid” 

som han bakom lärarnas rygg sålde till de andra eleverna för 25 cent – och börjar skriva. 

Något som utvecklas till att han bildar bandet Marilyn Manson and the Spooky Kids 

tillsammans med en bunt hopplockade karaktärer. ”When you have friends, you form a band. 

When you’re lonely, you write”26 konstaterar han cyniskt. Faktum var att han till en början 

var ganska ensam för att sedan skaffa sig mer eller mindre udda vänner som han kunde bilda 

bandet med. Alteregot Marilyn Manson utvecklas och samtliga medlemmar tar konstiga 

artistnamn. Bandet gjorde sig snabbt ett namn i hemstaten Florida genom sina bisarra 

liveshower med blottade könsdelar, aktörer i burar och allmänt burleskt uppförande. I 

biografin berättar Manson om tankar bakom, händelser omkring framförandena och andra 

detaljer som får de spektakulära konserterna att framstå i lite mer klar dager. Oavsett vad folk 

tror tycks de vulgära utspelen handla om mer än bara att locka till sig billig uppmärksamhet. I 

de flesta fall finns det djupare tankar och samhällskritiska budskap bakom. 

 

I och med bandets framfart börjar intrigerna kring Manson bli tätare och tätare. Han har en 

flickvän vars kompis sitter i en bur på scenen under bandets konserter och som inte riktigt 

verkar ha alla hästar i stallet. Hon förälskar sig trots att hon själv har en pojkvän i Manson och 

tycks inte riktigt förstå konsekvenserna eller hans inställning till det. Efter att Manson 

snedtrippat på LSD och haft sex med henne i vanföreställningen att det är porrstjärnan Traci 

Lords, medan deras två respektive (som börjat fatta tycke för varandra) sitter och ser på teve i 

                                                 
26 Strauss, Neil, Manson, Marilyn, The Long Hard Road Out Of Hell, Regan Books (1998) s. 64 
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rummet bredvid, blir han smått galen. Vännen Tracy vill naturligtvis ha honom, men han blir 

bara deprimerad av det hela. Det går så långt att han tar med sig en vän för att anlägga en 

mordbrand i hennes hus, men blåser av det hela i sista stund. Under den här perioden (och 

naturligtvis även senare under karriären) lyckas bokens huvudperson flera gånger bli 

arresterad för förargelseväckande handlingar han utfört på scenen under konserterna. 

 

Efter att ett skivkontrakt bärgats och Manson blivit god vän med Nine Inch Nails frontman 

Trent Reznor fortsätter rockbandets resa in i den dekadenta värld som är musikbranschen. 

Mansons intresse för det ockulta gör att han vid flera tillfällen besöker Church Of Satans 

grundare Anton LaVey och vid ett tillfälle tar med sig Traci Lords (som han nu träffat på 

riktigt) dit. Turnéerna är drogklimax och gruppen börjar tillsammans med en galen 

busschaufför klä av beundrare nakna för att sedan spänna fast dem och filma medan de 

bekänner sina innersta hemligheter. Kapitlen rullar på medan bandet dricker och framförallt 

experimenterar mer och mer med kokain. Flera månader i sträck sitter bandet i Trent Reznors 

studio för att spela in en skiva, men det enda de kan förmå sig att göra är att ringa sin langare 

som kommer med det gyllene pulvret. Bandet faller mer eller mindre isär fullständigt, 

Mansons och Reznors vänskap sätts på hårt prov. 

 

Marilyn Manson tar en överdos och efter det börjar det sakta men säkert ordna upp sig. 

Albumet ”Antichrist Superstar” som kommer att uppröra en samlad kristen front i USA 

kommer tillslut ut och gänget ger sig återigen ut på turné. Där någonstans slutar ”The Long 

Hard Road Out Of Hell”, som beskriver de första åren av chockrockarens karriär. Innan sista 

punkt sätts hinner artisten dock med att berätta om hur porraktrisen Jenna Jameson stöter på 

honom under en filmpremiär dit han egentligen tog med sig Fiona Apple. 

 

Format 
Majoriteten av kapitlen i “The Long Hard Road Out Of Hell” är vanligt berättande sådana 

med Mansons jag i centrum. Han berättar cyniskt och bitvis med både ilska och humor om 

olika episoder i sitt liv och sin karriär. Saker nämns hela tiden i förbifarten vilket gör att ett 

kapitel kan innehålla flertalet olika spår. Greppet att bygga texten på det sättet tar sig uttryck 

att det faktiskt framstår som att Marilyn Manson sitter och berättar historierna rakt upp och 

ner och hela tiden längs berättandets gång kommer på nya episoder som han vill flika in. 

Samtidigt som det framstår som någorlunda genuint ger det dock en något snuttifierad känsla. 

I ett och samma kapitel kan därför en huvudhistoria berättas samtidigt som några mindre 



 

16 

sådana pågår vid sidan av. Musikern är inte alls rädd för att lägga till små episoder som 

egentligen inte har med det som berättas att göra, men som får andra aktörer inom branschen 

att framstå i sämre dager. Som exempel: Manson berättar hur han träffande en medlem till sitt 

band och hur det egentligen gick till när denne kom med i orkestern och nämner hans 

smeknamn vilket får till följd att en sida ägnas åt att historien bakom smeknamnet avslöjas 

innan Manson återgår till att berätta den historia han egentligen var inbegripen i. 

 

Vidare publiceras ganska tidigt i boken en morbid novell kallad ”All in the family” som 

Manson skrev som ung man, innan han ens startat sin orkester. Tillsammans med den följer en 

brevväxling mellan honom och redaktören John Glazer på skräcktidskriften Night Terrors 

Magazine, dit novellen skickats med förhoppning om publicering. Ett flertal brev daterade 

mellan januari och juli 1988 publiceras där de två diskuterar förutsättningarna för att komma 

med i tidningen och hur Mansons sätt att skriva utvecklats och passar i tidningens kontext. 

Det hela slutar med att Manson blir prenumerant på Night Terrors Magazine och att hans 

skrivna verk mer eller mindre blir refuserade. Förutom novellen dyker även ett par 

våldsamma dikter författade av objektet för boken upp i det här kapitlet. Kapitlet förekommer 

i samband med att han i bokens övergripande handling börjar upptäcka sin egen kreativitet 

och hur han kan utnyttja den. Han började skriva en lång rad noveller som skickades till ett 

flertal magasin med samma resultat som hos Night Terrors Magazine, refusering. Tillslut 

började han skriva för skoltidningen vilket ledde till ideellt arbete på lokala nöjestidskrifter 

innan han kom att skriva för en publikation vid namn 25th Parallell. Där har vi nästa avsteg 

från den vanliga kapitelformen. Strax efter kapitlet med novellen och dikterna dyker nämligen 

ett sådant med en av Mansons artiklar från 25th Parallell upp. Det är en artikel kallad ”We 

always hurt the ones we love” och handlar om en kvinna som livnär sig på att dominera män. 

En slags förnedringsprostitution där männen kommer till henne och hon dominerar dem på ett 

eller annat sätt med eller utan redskap under en lång eller kort period. I artikeln fördjupar sig 

Manson hjärtligt i redskapens utformning och kundernas inställning till dominansen så väl 

som kvinnans syn på sitt minst sagt udda jobb. Som sig bör är artikeln layoutmässigt 

redigerad i tidningsformat. 

 

Att Manson är intresserad av det ockulta och det mörka är knappast någon hemlighet och i ett 

kapitel i boken tycks det som han använder sig av detta på ett sätt som känns ganska typiskt 

för honom - smart. Vad det handlar om är listor där Manson med en hel del humor, men 

samtidigt en botten av svart allvar presenterar saker som avslöjar hans vardagliga 
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ställningstagande när det gäller att avslöja om du är drogberoende, homosexuell eller otrogen. 

Konceptet är ”du är beroende av droger om…” och sen ett gäng punkter.  Det kan tyckas 

harmlöst, men listorna påminner på ett tydligt sätt om sataniska föregångare som använt 

ungefär liknande upplägg för att rita upp sataniska lagar och andra grundbultar i sina 

regelverk. Mansons upplägg är inte exakt det samma, men nog finns likheterna och 

kopplingen där alla gånger. Symptomatiskt nog inleds kapitlet med listorna med citatet ”Do 

what thou wilt shall be the whole of the law” hämtat från mystikern Aleister Crowleys bok 

”Diary of a drug friend”.27 

 

På detta följer sedan två artiklar som från början skrevs för Empyrean Magazine av 

journalisten Sarah Fim, men som aldrig publicerades på grund av att företaget som ägde 

tidningen bävade för att otillbörliga intervjumetoder använts och fick kalla fötter. Inte konstigt 

med tanke på intervjuupplägget, begrunda bara artikelns inledning:  

 

”Images of naked boys and rotting corpses flicker on the TV screen in Marilyn Manson’s 

hotel room as he removes his sunglasses and settles down on the couch […] Since then, 

Manson, whose real name is Brian Warner, has been arrested, banned and beaten. He’s been 

accused of torturing women, killing animals and setting his drummer on fire. Today, for the 

first time, he has agreed to talk candidly and on the record about the events of the past two 

years. To make sure he doesn’t back out on that promise, we’ve filled him with liquor and 

drugs and rented one of his favourite movies, Alejandro Jodorowsky’s hallucinogenic 

spaghetti western El Topo. 

Lying across the glass table directly in front of him is Judas Priest’s British Steel CD, the one 

with the razor blade on the cover. It is an appropriate image because lined up in long white 

strips across it is some of the finest cocaine the editors of Empyrian could afford.”28 

 

Artiklarna bygger nästan uteslutande på fråga/svar-metoden och bara i några få fall kommer 

journalisten med egna reflektioner om vad som försiggår, så som i artikelns inledning. Vid 

upprepade tillfällen uppmuntrar hon dock Manson till att dra några fler linor med kokain, 

vilket denne enligt texten självfallet också gör. I den andra av de två artiklarna dyker även 

bandets basist Twiggy Ramirez upp och mumlar några få fraser. Men så gott som allt fokus 

ligger fortfarande på självbiografins huvudperson. 

                                                 
27 Strauss, Neil, Manson, Marilyn, The Long Hard Road Out Of Hell, Regan Books (1998) s. 131 
28 Ibid. s. 140 
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I ett kort kapitel frångås formen av Mansons jag-berättande eller andra konstruerade texter så 

som gamla artiklar och noveller helt. Det är ett utdrag från Neil Strauss intervjuer som han 

gjorde med Manson inför boken. De flesta av dem har som bekant omvandlats till löpande 

text där det låter som om det är artisten själv som berättar, men i just det här kapitlet är deras 

samtal publicerat rakt upp och ner. Den som får antagas vara Strauss frågar och Manson 

svarar. Det är uppenbart redan från början att de pratat om närliggande ämnen tidigare och att 

just denna intervju ingår i en intervjusvit när frågeställaren inleder med att fråga ”vill du tala 

om köttincidenten idag?”. Formen för kapitlet är en typisk transkribering där författaren gör 

klart att samtalet kommer från kassett nummer sju och att samtalet ägde rum den 8e 

september 1997. Det infogas också parenteser som kort och koncist förklarar vad som händer 

vid sidan av samtalet, till exempel, [tar upp telefonen och ringer, väntar]. 

 

Boken avslutas sedan med ett kapitel som parallellt presenterar Mansons turnédagbok som 

han förde under perioden september 1996 till september 1997 och olika antikampanjer som 

arrangerades mot honom och gruppen under samma tidsperiod. 

 

I turnédagboken presenterar Manson korta textstycken. Ibland återgivningar av händelser som 

inträffat under turnerandet, ibland bara lösa filosofier om en eller flera saker som inte behöver 

ha något med konkreta händelser att göra över huvud taget. Det är privata grubblerier likaväl 

som konkreta beskrivningar och det enda som håller ihop formen är att det är markerade 

dagboksstycken som är daterade, försedda med årtal och tycks som hämtade från privata 

anteckningar vilket gör att de tydligt skiljer sig från de övriga kapitlen där Mansons jag 

berättar. 

 

Bland antikampanjerna märks flygblad från kristna sammanslutningar som skrivit böner och 

vidtagit andra åtgärder för att stoppa Manson och dennes påstådda satanismbudskap från att 

spridas i just deras stad. Det är brev från borgmästare som ber spelningsarrangörer att avboka 

bandets konserter för att de skulle kunna vara skadliga för befolkningen och långdragna 

bekännelser från ungdomar som berättar om allt hemskt (från satanspredikan via sodomi och 

knarkbrott till mord) som skett när de varit tillsammans med Manson och folket omkring 

honom. Dessa bekännelser är publicerade av The American Family Association och det 

understryks tydligt i biografin att dessa är fabulerade just för att övertyga opinionen om hur 

farlig Marilyn Manson och hans efterföljare är. Vad detta kapitel målar upp för bild är en 
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sådan av ett moralpanikens USA och ett rockband med en allmänbildad ledare i spetsen som 

njuter av att kunna röra upp sådana känslor och tar varje tillfälle i akt att på ett eller annat sätt 

utnyttja det. Samtidigt som det även framgår att denna hetsjakt inte enbart är tillgodo för 

turnésällskapet. 

 

Samtliga extraingredienser som publiceras utöver Mansons jag-berättade kapitel går helt i 

linje med hans intresse för skräck, sex och det udda. 

 

Bortsett från de olika typerna av kapitel som boken presenterar är det också viktigt att 

understryka att den i sin form bygger på delar av klassikern ”Divina Commedia”, skriven av 

Dante Alhigieri under början av 1300-talet. ”Divina Commedia” (”Den Gudomliga Komedin” 

på svenska) bygger på tre olika delar, Inferno, Purgatorio och Paradisio och i ”The Long Hard 

Road Out Of Hell” använder sig författaren Neil Strauss av den första av dessa för att 

strukturera boken.29 Inferno bygger på nio olika steg, så kallade cirklar, som i sig är indelade i 

olika kategorier. I originalhistorien befinner sig olika typer av syndare i olika typer av 

kategorier som Dante passerar på sin vandring genom helvetet och i den här biografin 

avgränsar de olika stegen och kategorierna olika händelser i Mansons liv. Stegen hämtade 

från Inferno är inte beroende av kapitlen i biografin utan avlöser varandra där det passar, ofta 

mitt i kapitel. Det börjar i den första cirkeln som kallas Limbo och avslutas i vad som kallas 

cirkel noll – upplysning. 

 

Varje kapitel inleds dessutom med citat, för det mesta hämtade från känd litteratur, som på ett 

eller annat sätt passar till innehållet i den stundande berättelsen. Allt från klassiker som 

Marquis de Sade och Pierre Boaistuau till George Orwell och en populärkulturell författare 

som Stephen King finns representerade. Ickelitterära citat från kända personer så som Ronald 

Reagan och Frank Sinatra finns också med. Inte nog med att varje kapitel inleds med citat de 

är också försedda med medicinska bilder av människokroppen i genomskärning. Varje kapitel 

har sin egen kroppsdel med pedagogiska pilar som visar dess olika delar och vad de heter. 

Oftast är dessa medicinska bilder placerade i kapitlens absoluta början, men det händer också 

att de dyker upp mitt i desamma. 

 

                                                 
29 http://www.svd.se/dynamiskt/noje/did_8389674.asp 
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Precis som sig bör i en självbiografi inkluderas även en lång rad bilder från artistens liv. De 

ligger placerade kronologiskt med handlingen och visar barnbilder i början när texten 

behandlar uppväxten och sedan följaktligen bandbilder från de berörda epokerna när dessa 

avhandlas. Bokens mitt bjuder på en samling av utvalda bilder i färg, företrädelsevis på 

Manson själv, men även på några fans. Mot slutet visas också en samling bilder där han 

poserar tillsammans med olika celebriteter som omnämns i boken. Bland annat Traci Lords, 

Ozzy Osbourne, Dave Navarro, Jenna Jameson och Billy Corgan, samt självfallet medlemmar 

från Mansons eget band.  

 

Mötley Crüe – The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious 

Rock Band 

Handling och innehåll 
I “The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band” blottas en historia som 

varken är särskilt barnvänlig eller hemtrevlig. Hårdrocksbandet Mötley Crüe bekräftar på alla 

möjliga vis den mytbildning som finns kring gruppen. Det är knark, sex och våld för hela 

slanten, om och om och om igen. 

 

På ett någorlunda kronologiskt sätt berättas historien om bandet från tiden innan det bildades 

1981 till den punkt det befann sig på när boken skrevs i början av det nya millenniet. Musiken 

kommer i andra hand när historien främst fokuserar på bandmedlemmarnas leverne och 

specifika händelser längs karriärens stig. Alla klassiska händelser som blivit rockhistoria finns 

naturligtvis med, men boken går även på djupet med mer okända episoder och gör sitt bästa 

för att spegla de personer som utgjorde – och som fortfarande utgör – gruppen Mötley Crüe. 

 

Att kort redogöra för biografins handling är enkelt. Se bara på orden ovan, det är knark, sex 

och våld för hela slanten. Utdraget som finns att läsa på insidan av pärmen till den svenska 

översättningen av boken skulle lätt kunna ses som en utmärkande episod ur historien. Men 

faktum är att det är ett representabelt citat för hur hela historien förlöper. Basisten Nikki Sixxs 

ord lyder: 

 

”Tommy kände några skumma typer i Simi Valley som brukade komma förbi Cherokee 

Studios, där vi spelade in Shout at the Devil, och ha med sig massor av koks. Vi var vakna tre 

dygn i sträck och spelade musik och tyckte inte ens att vi jobbade hårt. Vince hade tejpat upp 
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bilder ur porrtidningar på väggarna och det flöt en strid ström av tjejer ut och in genom 

studion, som blev knullade med mikrofoner i kontrollrummet, flaskor i köket och borstskaft i 

garderoben för vi började få svårt att komma på nya saker att göra med dem.”30 

 

För att göra er som läsare lite mer hemmastadda i historien om Mötley Crüe följer här en kort 

beskrivning av biografins handling med några viktigare händelser ur boken beskrivna i 

korthet. Sedan går jag djupare in på bokens struktur och uppbyggnad. 

 

Mötley Crüe är ett amerikanskt hårdrocksband som bildades i Los Angeles 1981 och som 

snabbt inte bara gjorde sig kända för sin musik och sina intensiva liveshower, utan även för 

sitt dekadenta leverne. På den tiden härjade glamrocken som värst vid Sunset Strip i Los 

Angeles och Mötley Crüe var en av scenens galjonsfigurer. Under en period av bandets första 

tid tillsammans levde tre av bandmedlemmarna – Nikki Sixx, Vince Neil och Tommy Lee - 

tillsammans i en förfallen lägenhet som de inte klarade av att betala hyran för. På kvällarna 

gjorde bandet konserter på den välrenommerade klubben Whiskey A Go-Go och sedan var det 

fest i lägenheten som gällde. Människor från dåtidens musikscen i Los Angeles dök ofta upp 

på festerna, tjejerna avlöste varandra. Det söps, knarkades och var allmänt livat natt efter natt. 

Att skaffa knark och alkohol tycktes inte vara några problem, men mat det hade gänget ingen. 

Enligt egen utsago brukade de dejta tjejer som jobbade i mataffärer för att kunna snika till sig 

lite gratis mat. Ynglingarna kallade sin lilla festlya för ”Huset Mötley”. Utanför änglarnas 

stad var det dock tyst om orkestern de första åren. ”The Dirt” berättar i ganska korta ordalag 

om hur Nikki Sixx och trummisen Tommy Lee fann gitarristen Mick Mars genom en annons 

och bildade bandet innan sångaren Vince Neil kom med i ett senare skede, men fokuserar 

minst lika mycket om inte mer på det vansinniga liv som levdes vid sidan av musicerandet. 

 

Delar av förklaringen till det oansvariga och utflippade liv bandmedlemmarna kom att leva är 

säkerligen omständigheterna de växte upp under. Alla utom Tommy Lee, vars föräldrar var 

omhändertagande och till och med inredde sitt garage som trumrum åt honom, kom från 

trassliga familjeförhållanden. Nikki Sixx som egentligen föddes Frank Feranna växte till 

exempel upp med sin mamma efter att hans far övergivit familjen. Men tvingades i unga år 

flytta till sina morföräldrar som sedan släpade honom runt halva landet i ideliga flyttar. Efter 

att ha relegerats från skolan på grund av knarkförsäljning och ett försök att återigen bo med 

                                                 
30 Strauss, Neil, Mötley Crüe, The Dirt, (svensk översättning) Modernista, Stockholm (2006) 
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sin mamma, den här gången i Seattle, tog han som sjuttonåring sitt pick och pack och drog på 

egen hand till Los Angeles. 

 

Mick Mars som alltid varit den mest kuvade – om man nu kan använda ett sådant uttryck i 

samband med Mötley Crüe – medlemmen i bandet hade förvisso föräldrar som brydde sig, 

men efter en flytt till Kalifornien började han spela gitarr med olika rivaliserande gäng och 

blev avstängd från skolan för att ha satt sig upp emot och hotat en lärare. Ungefär i den vevan 

började han missbruka smärtstillande tabletter och alkohol. 

 

Vince Neil växte upp i ett fattigt slumkvarter där rivaliserande gäng öppet sköt mot varandra 

på gatorna och där ungdomar inte tvekade en sekund att råna och knivskära medmänniskor. 

Vince såg till att bli vän med dem som kunde skada honom – gängen - och blev på det sättet 

mer eller mindre en brottsling. Det var även vid den tiden drogerna började komma in i 

bilden. 

 

När de inte festade eller jagade tjejer hann Mötley Crüe under tiden biografin beskriver släppa 

åtta skivor och göra otaliga turnéer runt omkring i världen. Några av skivorna berättar de att 

de på grund av massiva drogrus knappt minns att de skrivit och spelat in. Trots sitt 

rockbandsleverne har de ändå hunnit med ett flertal giftermål, många av dem med andra 

kändisar. Mest känt av dem alla och det som tar störst plats i boken är Tommy Lees 

bilxtbröllop med utvikningsmodellen Pamela Andersson. Ett förhållande som senare fick 

trumslagaren att hamna i fängelse för hustrumisshandel. Just den perioden ur Tommy Lees liv 

beskrivs ingående i långa kapitel. 

 

Längs karriärens väg hann Vince Neil både mista sin dotter i cancer och orsaka sin vän, Hanoi 

Rocks-trummisen Razzles, död genom att i alkoholpåverkat tillstånd krocka med sin bil när 

denne satt i passagerarsätet. Samtidigt hjärnskadades de två människorna i den mötande bilen 

svårt. Det är två tragedier som bereds en hel del plats i biografin. Detsamma gäller för de 

gånger Nikki Sixx tog överdoser. En speciell gång när han överdoserade på heroin och alla 

trodde att han verkligen avlidit ges extra stort utrymme. Utöver detta hamnar gruppen flera 

gånger i klammeri med rättvisan, åker ut och in på avvänjningskliniker, Mick Mars lider av en 

obotlig sjukdom och efter en längre period av taskig stämning får Vince Neil, vid det laget 

kraftigt alkoholiserad, kicken från gruppen. För att en tid senare komma tillbaka efter sluga 

skivbolagsmanövrer och elak behandling av hans ersättare John Corabi. 
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Så håller det på, sida upp och sida ner av galenskap och dekadens. Droger, sex och en 

framgång som blir svår för ett gäng slynglar – om än vuxna – att hantera. 

 

Format 
Boken är uppbyggd som så att varje enskild medlem – Mick Mars, Vince Neil, Nikki Sixx 

och Tommy Lee – har sina egna kapitel där de återberättar historier ur sitt eget perspektiv. 

Även viktiga personer omkring bandet så som deras managers Doc McGhee och Doug Thaler, 

skivbolagsrepresentanten Tom Zutaut och sångaren John Corabi som för en kort period ersatte 

Vince Neil som bandets frontfigur kommer till tals och lägger ut texten i egna kapitel. Detta 

har till följd att berättelsen får en genuin känsla, det händer på flera håll att olika personer 

motsäger varandra när speciella händelser avhandlas och det lämnas upp till läsaren själv att 

avgöra vilken version som är den mest trovärdiga. Samtliga dessa kapitel är skrivna utifrån ett 

jag-perspektiv och i flera fall antyds det dessutom att det är kapitlens berättare själva som 

skrivit texterna. ”När jag skriver det här” eller ”Jag läste precis Nikkis kapitel i den här 

boken” är exempel på uttalanden där det mer eller mindre understryks att det är 

bandmedlemmarna själva som står för skrivandet.  

 

Med detaljrikedom skildras flertalet episoder ur bandets historia och privatliv och kapitlen 

struktureras sedan utan någon direkt kronologisk ordning i boken. Visst finns det en 

övergripande tidslinje i biografin, den sträcker sig från det att bandet bildas till det att allt tar 

slut. Men när det gäller händelser hoppas det friskt fram och tillbaka mellan medlemmarnas 

berättelser. Det är uppenbart att de olika kapitlen och berättelserna placerats ut för att ge så 

stor dramaturgisk effekt som möjligt. Medan exempelvis Nikki Sixx barndom avhandlas tidigt 

i boken kommer inte Vince Neils förrän långt senare. Allt för att passa ihop med händelser 

som kan vara kopplade och för att ge en bättre förståelse för helhetsbilden. 

 

Endast vid tre tillfällen kommer karaktärer till tals utanför mallen av jag-berättade kapitel. I 

tre relativt korta episoder, placerade på olika platser i boken lyfts dessa fram. Det handlar om 

rena intervjuer i fråga/svarformat där den intervjuade svarar på koncisa frågor ställda av en 

intervjuare som inte på något sätt presenteras i texten. Tom Zutaut som på flera ställen 

representeras av sina egna kapitel är den förste som ställs mot väggen i en kort 

intervjusession. Ämnet är huruvida han hade med sig sin flickvän till en viss festival och vad 

som egentligen hände med henne där. Detta sedan Vince Neil i ett av sina kapitel gladeligen 
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påstått att han dragit med sig Zutauts flickvän och hennes leopardmönstrade bikini till en 

backstagehusvagn och där idkat samlag med henne. Andra man till rakning är producenten 

Scott Humphery som hjälpte bandet att spela in den misslyckade plattan ”Generation Swine”. 

Detta sedan några av bandmedlemmarna i sina kapitel kritiserat Humphery för att ha förstört 

inspelningen och för att ha varit allt för fjäskig mot allt och alla. Det är framförallt Mick Mars 

som går hårt åt producenten och känner sig väldigt illa behandlad, vilket Humphery får stå till 

svars för i den korta intervjusessionen. Den tredje personen som intervjuas på detta sätt är 

skivbolaget Elektras chef Sylvia Rhone som enligt bandmedlemmarnas berättelser inte alls 

var villig att satsa på dem och hellre ville ge ut r’n’b, varvid hon kraftigt motarbetade dem. 

 

Den röda tråden för dessa tre intervjuer är att det i samtliga fall handlar om personer som 

bandet i sina egna kapitel berättat något ofördelaktigt om. Gentemot Rhone och Humphery 

framförs rena anklagelser medan det i fallet Zutaut snarare handlar om att Vince Neil betett 

sig oerhört elakt åt bakom dennes rygg. De tre får i intervjuerna försvara sig gentemot bandets 

påståenden snarare än ge en nyanserad bild av händelserna så som sker i samtliga övriga 

kapitel i boken. Tonen i frågorna är bitvis ganska kritisk, i Rhones fall rent av kylig, och det 

är uppenbart att det handlar om utfrågning och inte något historieberättande. 

 

Utöver de kapitel där karaktärerna i boken själva berättar historien om Mötley Crüe eller blir 

ställda mot väggen i regelrätta intervjuer dyker det dessutom upp några andra typer av kapitel. 

Bland annat återges en intervju från teveprogrammet MTV News, där tre av 

bandmedlemmarna (Mick Mars, Tommy Lee och Nikki Sixx) blir intervjuade, i ren text. Här 

har författaren valt att ordagrant skriva ut vad som sägs och av vem vilket innebär att kapitlet 

struktureras som en väldigt tydlig dialog. Det anges väldigt tydligt vad som sägs och vem som 

säger vad. Bandmedlemmarna, intervjuaren, en berättarröst, ja till och med påannonsen finns 

här utskriven. I samma anda används ett annat kapitel åt att ordagrant citera tre pressklipp 

som beskriver en övergångsperiod i bandets karriär i och med att de lämnar sitt skivbolag 

Elektra. 

 

Ett kapitel vigs åt en pseudovetenskaplig teori kallad kuggteorin. Här går författaren igenom 

teorins fem olika stadier och tillämpar dem på Mötley Crües karriär under rubriken ”Mötley 

Crüe & Kuggteorin: En analys i stadier”. Kapitlet är försett med källor som vilken 

vetenskaplig avhandling som helst och kuggteorin går i korthet ut på följande:  
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Teorin beskrivs som ett sätt att avslöja populärmusikbranschen och ta en närmare titt på 

framgångens mekanismer. Hela teorin baseras på bildspråk och där kallas musikbranschen 

kort och gott för maskinen. När man som artist väl befinner sig inuti denna finns det fem 

stadier man kan befinna sig på. I det första stadiet som kallas ”plattformen och 

transportbandet” befinner sig artister som ännu inte fått komma fram i rampljuset. Så länge de 

befinner sig på plattformen lever de i dunkel utan någon framgång över huvud taget. När de 

väl fått klättra upp på transportbandet innebär det att de får möjligheten att spela in och släppa 

en skiva. Vid transportbandets slut återfinns det första av en rad sammankopplade kugghjul. 

De flesta band lyckas inte hoppa på kugghjulet utan ramlar återigen ner på plattformen. De 

som lyckas ta sig upp på de första kugghjulet når dock de andra stadiet i maskinen. 

 

”Det första kugghjulet” innebär att artisten åtnjuter en viss framgång, men även att de fastnar i 

maskineriet. När hjulet snurrar och artisten närmar sig det andra kugghjulet som sitter ovanför 

det första finns tre scenarier. Antingen krossas man och ramlar ner på transportbandet igen, 

antingen blir man kvar och får åka ytterligare varv på det första kugghjulet eller så slungas 

man upp på det andra kugghjulet som är teorins tredje stadium. ”Det andra kugghjulet” 

innebär än större framgång och därifrån är det väldigt långt ner till botten. Så här långt upp i 

maskinen är krafterna väldigt starka och inverkar på artisterna på inte helt välkomna sätt. 

Bandmedlemmar slits isär och även om artisterna får känna på den stora framgången är priset 

man betalar för den väldigt högt. Härifrån är det ytterst få som tar sig vidare upp på ett tredje 

kugghjul. 

 

I det fjärde stadiet som kort och gott kallas ”Det stora kugghjulet” är artisten helt fast och kan 

inte påverka sin egen situation. De har uppnått en sådan status att ingenting hjälper, de skulle 

kunna säga åt hela världen att dra åt helvete och knäböjande bedja publiken om att inte köpa 

en enda platta till med enda resultat att ännu fler skivor skulle säljas. Visst är det så att artisten 

i fråga uppnått allt denne förmodligen drömt om vad gäller framgång, men samtidigt på 

bekostnad av privatliv, avskildhet, stabilitet och vänskap. Alla möjligheter till ett normalt liv 

försvinner. Så här långt upp i maskineriet är det lönlöst att försöka hoppa av, enda sättet att 

komma undan är att dö. Exempel på artister som nått upp till det stora kugghjulet är förutom 

Mötley Crüe bland annat Metallica och Eminem. Utanför maskinen står branschmänniskor, de 

som satsar sina pengar och övervakar den och när artister nåt upp till det stora kugghjulet är 

det sista de vill att de ska göra ny musik eller släppa nya skivor då det kan innebära att de 

faller av kugghjulet och krossas. Vilket leder oss vidare till maskinens femte och sista stadie. 
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”Krossen” tar vid när artisterna inte klarar att hänga sig kvar på det stora kugghjulet längre. 

Vissa är väldigt uthålliga och klarar sig kvar år efter år, men förr eller senare kommer alla till 

krossen. De flesta slits ut av den hårda tillvaron på det stora kugghjulet och knuffas ut av 

krossen. Antingen landar man då på ett av de mindre kugghjulen eller faller hela vägen ner till 

plattformen. Vissa mosas fullständigt av krossen, vilket är det enda sättet att komma ur 

kretsloppet. Exempel på artister som föll offer för krossen är Jimi Hendrix och Curt Cobain. 

När man tar sig upp på det stora kugghjulet och tror att man vinner innebär det egentligen att 

man förlorar. Därifrån finns ingenstans att ta vägen mer än neråt och det blir ett smärtsamt fall 

när det barkar åt det hållet. I boken går författaren tydligt igenom hur Mötley Crüe som band 

behandlades på de olika platserna i maskinen.31  

 

Ett annat kapitel används till att publicera utdrag ur brev som Tommy Lee skrev, 

företrädelsevis till sin dåvarande hustru Pamela Andersson, medan han satt i fängelse under 

delar av 1998. Men även anteckningar han förde finns representerade i detta kapitel som är 

det enda av sitt slag i boken. 

 

Precis som i många andra biografier inkluderas en lång rad bilder även i ”The Dirt: 

Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”. Här handlar det mestadels om 

bilder på bandmedlemmarna, både från deras barndom och aktiva period som band, men även 

en del av bokens andra karaktärer dyker upp. Det är bilder på gamla flickvänner, managers 

och skivbolagsfolk. För att inte tala om överblickande bilder av publikhav eller gamla kopior 

på spelningsaffischer och biljetter. På vissa, men långt ifrån alla platser, ligger bilderna 

placerade tillsammans med exakt vad som avhandlas i kapitlet. Många av bilderna tycks dock 

vara slumpmässigt utspridda i boken bara för sakens skull, utan att ha någon speciell koppling 

till vad som avhandlas i texten. 

 

Stilistiskt sett bygger hela boken på nobelpristagaren William Faulkners roman ”Medan jag 

låg och dog” (”As I Lay Dying” på originalspråk).32 Den ovan beskrivna indelningen i kapitel, 

där varje enskild aktör får sina egna kapitel, är direkt mallade ifrån Faulkners roman. Neil 

Strauss berättar själv följande om ”Medan jag låg och dog” och hur han valde att använda den 

som struktur för boken om Mötley Crüe: 

                                                 
31 Strauss, Neil, Mötley Crüe, The Dirt, (svensk översättning) Modernista, Stockholm (2006) s. 321-326 
32 http://www.svd.se/dynamiskt/noje/did_8389674.asp 
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”Basically it’s American southern fiction and it’s about a family going to bury their mother, 

from memory. It’s a really dark book, but each chapter is told from a different family 

member’s point of view and there are different brothers and the father and every now and 

then, maybe a neighbour or someone who passes them on the way will tell their part of the 

story and sometimes each chapter carries the book along and sometimes three chapters are 

talking about the same thing from a different perspective. So that was kind of my model for 

the structure of the book...”33 

 

Alltså är systemet med olika kapitel för varje bandmedlem kopplat till de olika 

familjemedlemmarnas kapitel i Faulkners roman och vad som i “Medan jag låg och dog” är 

grannar eller förbipasserande som gästspelar i egna kapitel är i “The Dirt: Confessions Of The 

World’s Most Notorious Rock Band” förklarande kapitel av exempelvis Tom Zutaut eller 

John Corabi.  

 

Det finns fler litterära referenser än just ”Medan jag låg och dog” i ”The Dirt: Confessions Of 

The World’s Most Notorious Rock Band”. Varje kapitel inleds med en ytterst kort och väldigt 

högtravande sammanfattning av vad kapitlet kommer att handla om. Exempelvis inleds ett 

kapitel där Tommy Lee berättar om kvällen när Vince Neil körde ihjäl Hanoi Rocks-trummis 

Razzle på väg hem efter att de handlat öl för att fortsätta sin fest med sammanfattningen ”Om 

en fest som slutar i ett missöde när en sinad källa ska åtgärdas på ett obetänksamt vis”34. 

Strauss nämner själv i en intervju att dessa korta och pretentiösa sammanfattningar är 

inspirerade av gamla böcker, så som ”Paradise Lost” och ”Dantes Inferno”35 som bekant 

också används i Marilyn Mansons självbiografi ”The Long Hard Road Out Of Hell”, 

omskriven tidigare i uppsatsen. 

 

För att knyta ihop det hela ytterligare inleds biografin med ett citat ur Wilkie Collins ”The 

Woman In White”. Det är ord som ytterligare knyter an till författarens koncept, 

”Föreliggande berättelse kommer att nedskrifas af mer än en penna, liksom berättelsen om en 

förbrytelse mot lagen i domsalen förtäljes af flere än ett vittne.” 36 Strauss spinner vidare på 

                                                 
33 http://members.ozemail.com.au/~cruekiss/neilstrauss.htm 
34 Strauss, Neil, Mötley Crüe, The Dirt,(svensk översättning) Modernista, Stockholm (2006) s. 168 
35 http://members.ozemail.com.au/~cruekiss/neilstrauss.htm 
36 Strauss, Neil, Mötley Crüe, The Dirt,(svensk översättning) Modernista, Stockholm (2006) s. 5 
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spåret med inspirationen från ”Medan jag låg och dog” ovan och förklarar hur ”The Woman 

In White” passar in i bilden: 

 

”I tried to find other books that were told in that way, and the only other one that… I mean 

there are others, but the only kind of great one was this book ‘The Woman in White’ which is 

a kind of a gothic mystery, told by different kinds of witnesses in court. I thought the 

introduction to the book made a fitting introduction to this book and at the same time prepared 

people for the fact that the names at the top of each chapter say who’s telling each story.”37 

 

Hela boken avslutas sedan med att texten till Mötley Crüe-låten ”Fake” från skivan ”New 

Tattoo” skrivs ut i sin helhet. 

 

Jenna Jameson – How To Make Love Like A Porn Star – A 

Cautionary Tale 

Handling och innehåll 
Jenna Jameson är världens genom tiderna mest framgångsrika porrstjärna och i ”How To 

Make Love Like A Porn Star – A Cautionary Tale” berättar hon sitt levnadsöde. Hur hon som 

ung ramlade in på den bana hon senare skulle komma att specialisera sig inom via striptease, 

fram till det att hon gifter sig och tillslut känner sig trygg tillsammans med maken Jay Grdina 

(som hon numera separerat ifrån). 

 

Det hela inleds efter en nästintill deckaraktig prolog med att Jenna som sextonåring träffar sin 

blivande pojkvän Jack i en tatueringsstudio i hemstaden Las Vegas. Kort efter att de blivit ett 

par blir hon under en fest på en båt våldtagen av dennes morbror, den skräckinjagande 

Preacher, vilket på många sätt kommer att prägla hennes liv och framtida val. Trots att 

pojkvännen vars namn är Jack inte tycks bry sig eller göra något åt det fortsätter de att vara ett 

par och han får senare Jenna att börja strippa på en lokal klubb. Egentligen är hon för ung och 

har tandställning vilket inte är acceptabelt, men efter att hon gått hem och på egen hand bänt 

ut tandställningen får hon chansen och vad som ska komma att bli en lång karriär tar sin 

början. 

 

                                                 
37 http://members.ozemail.com.au/~cruekiss/neilstrauss.htm 
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Efter incidenten med Preacher flyr Jenna hemifrån sedan hennes far inte klarat av att hantera 

sina känslor inför henne. Över huvud taget kommer hon från en dysfunktionell familj där hon 

själv, hennes bror och far både i yngre och äldre år gång på gång kommer i klammeri med 

rättvisan och beter sig på de mest märkliga sätt. Hon flyttar efter att ha rymt ihop med Jack 

och under några turbulenta år leder det ena till det andra. Jenna börjar missbruka meth 

samtidigt som hon tjänar grova pengar på att jobba och blir mer och mer illa däran. Vad som 

efter nakenposeringar för tidningar tillslut leder in henne på mjukporr är att hon vill hämnas 

på pojkvännen sedan denne flertalet gånger varit otrogen. Meth-missbruket får henne tillslut 

att klappa ihop fullständigt och hon är inte många millimeter borta från döden. 

 

Genom hela boken är Jennas liv ett kaos av impulsiva handlingar, olika typer av missbruk och 

en flykt från allt och alla så fort hon börjar känna sig lite osäker. Det är en biografi som inte 

backar för smaskiga detaljer om kända personer och som till synes öppet berättar om aktrisens 

erövringar så väl sexuellt som känslomässigt. Långa textsjok avhandlar hennes kärlek till 

likaledes porragerande Nikki Taylor, hur de har sex, hur de missbrukar piller tillsammans, 

faller isär och återigen försonas. Här finns berättelser om hur Jenna dejtar Tommy Lee, har 

sex med Marilyn Manson under efterspelet till galapremiären av filmen ”Private Parts” och 

strippar inför en suspekt doftande Nicolas Cage. Men också mörkare kapitel som hur hon 

under sin turbulenta barndom blir utsatt för en gruppvåldtäkt i Montana. Och hur hon i en tid 

av hopplöshet flyger fram och tillbaka mellan Las Vegas och Los Angeles (där de flesta 

filmerna spelas in) utan att egentligen veta vad hon håller på med eller vad det är hon vill göra 

med sitt liv. 

 

Det är en bok som på många sätt ger en intressant inblick i en värld som de flesta inte vet 

någonting om, mer än att produkterna som kommer ut från den har en hög åldersgräns. 

Biografin berättar om hur Jenna som andra tjej någonsin skrev kontrakt med Wicked Pictures 

och berättar sedan historier från många porrfilmsinspelningar, om männen och kvinnorna hon 

spelar emot och hur livet ser ut utanför inspelningsstudion. Hon kom att gifta sig med 

regissören och aktören Rodney Hopkins och flertalet kapitel tar upp problematiken som 

uppstod dem emellan när äktenskapet började rosta och hur de gjorde allt för att göra livet surt 

för varandra. Just problematiken att vara porrstjärna och lyckas upprätthålla en normal 

relation vid sidan av tar stor plats i biografin. Vid flera tillfällen har huvudpersonen sina 

varmaste förhållanden med andra kvinnor. Även missbruksproblem och den mördande 
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konkurrensen och avundsjukan mellan olika kvinnor i branschen framgår tydligt så väl i 

klarspråk som mellan raderna. 

 

Mot slutet av boken läggs det mesta krutet på att berätta om hur en drogfri Jameson finner den 

stora kärleken i studioägaren Jay Grdina och hur dessa två tillsammans, trots en del grövre 

meningsskiljaktigheter till en början, startar ett företag i Jennas namn och gör henne till den 

mäktigaste kvinnan inom branschen. Hur hon mer och mer kommer att dra sig tillbaka och 

kontraktera andra tjejer istället för att själv vara den ledande stjärnan i filmerna. 

 

Trots flertalet motgångar vägrar Jenna konsekvent genom hela boken att framställa sig själv 

som ett offer som fallit i porrens grepp. Hon erkänner att hon självklart påverkats av 

exempelvis de våldtäkter hon utsatts för, men ser ändå porrbranschen som något som varit 

positivt för henne.  

 

Format 
Majoriteten av “How To Make Love Like A Porn Star – A Cautionary Tale” bygger precis 

som tidigare omnämnda självbiografier på kapitel där bokens huvudrollsinnehaverska berättar 

historien om sitt liv ur jag-perspektiv. Tonen är väldigt rakt på sak och ett vokabulär tätt 

kopplat till porrbranschen används som vardagsspråk (kuk, fitta, röv för att ta några exempel). 

Utöver detta dyker det flera separata tillfällen i biografin upp kapitel som får antas vara utdrag 

ur Jenna Jamesons dagbok. Det är i alla fall vad de föreställer att vara och separeras från de 

övriga kapitlen genom att skrivas ut i handstil och dateras. Det första dagboksutdraget dyker 

upp tidigt i boken, är odaterat och på flera sätt losskopplat från den kronologiska ordning som 

sedan strikt följs. Det andra dyker upp långt senare och är daterat till den första januari 1983 

när Jenna är åtta år gammal. I de följande utdragen från Jennas dagbok koncentreras sedan 

handlingen på hennes sexuella utveckling och samtidigt även hennes självkänsla och 

självinsikt. Det sista dagboksutdraget som dyker upp i biografin bär datumet 19 februari 2004 

och är en jublande text där aktrisen säger sig hittat sig själv tillslut, är lycklig över sitt 

giftermål med maken Jay Grdina och längtar efter att bli mor. I flera av dagboksutdragen, 

främst i dem från Jennas unga år listar hon storleken på sina kroppsdelar, favoritlåtar, 

favoritfilmer eller andra triviala saker. 

 

Vidare presenterar Jenna vid två tillfällen i boken något som kallas ”De tio budorden” (del 1 

och del 2). Konceptet för dessa är självfallet lånat från Bibelns Gamla Testamente och mer 



 

31 

specifikt den andra samt den femte Moseboken. Men istället för att presentera lagar för hur 

man ska leva sitt liv ställer Jenna upp tio punkter som behandlar vad man inte ska göra om 

man vill få till det med henne, så kallade stjälpande punkter (del 1) respektive hur en tjej ska 

bete sig för att ge en riktigt bra avsugning (del 2). Det finns även ett visst samband med dessa 

listor och de punkter som Marilyn Manson listar om drogberoende, otrohet och 

homosexualitet i sin biografi, med den viktiga skillnaden att Manson inte hämtat sin 

inspiration ifrån den heliga skriften.  

 

Vid några andra tillfällen använder sig författarna av serietidningens form för att göra några 

poänger. I ett kapitel kallat ”Strippans arbetsskador” publiceras en serie där en tecknad Jenna i 

text och tecknad bild visar upp vilka skador som är vanliga inom branschen och vilka hon 

själv dragit på sig. Tonen är informativ, men samtidigt ganska humoristisk precis som det 

brukar vara i serier. Det är inget särskilt anmärkningsvärt med denna stripp över huvud taget 

förutom att den psykolog som hon gnäller för i seriens sista ruta är misstänkt lik en tecknad 

variant av medförfattaren Neil Strauss.  Nästa serie kallas ”att dejta en porrstjärna” och 

behandlar ämnet väskhallickar. Det vill säga män som är ihop med porrstjärnor, ständigt följer 

efter dem och i förlängningen också ser till att ta deras pengar. I humorns anda har ansiktet på 

väskhallicken i serien exkluderats till förmån för en svart ruta och texten ”klistra in din bild 

här”. Den tredje och sista serien i boken tituleras ”Rods hämnd” och berättar om hur Jennas 

dåvarande make på ren pin kiv gjorde inspelningarna svåra för henne genom att skriva in 

henne i sina manus i de mest märkliga roller. Samtidigt som episoderna kortfattat beskrivs 

med svart humor fungerar serien som en överblick över några av de filmer som aktrisen 

medverkat i. Då serien film för film berättar om vad hon fick utstå för hemskt under just de 

inspelningarna. 

 

Andra mindre inslag i biografin är ett standardkontrakt för en porrstjärna inom branschen. 

Bifogat för att läsaren ska få en uppfattning om att det är lätt att bli blåst och att man faktiskt 

bör ställa en del krav själv. En fem steg lång lista kallad ”små, små steg” som beskriver de 

vanligaste anledningarna till att unga tjejer hamnar i porrbranschen över huvud taget. Två 

stycken transkriptioner ur Jennas första mjukporrfilmer ”Up and Cummers” där hon agerade 

tillsammans med Kylie Ireland och producenten Randy West. Transkriptionerna omfattar allt 

prat som förekommer i de aktuella scenerna och även beskrivningar av vad som händer 

framför kameran, exempelvis ”Jenna lyder”, ”Jenna vinkar”, ”Telefonen ringer”. Senare 

under sin karriär kom Jenna Jameson att skriva kontrakt med företaget Wicked Pictures och 
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ett kortare kapitel ges en levnadsbeskrivning av bolagets ägare och den som signade Jenna: 

Steve Orenstein. I detta kapitel beskrivs kortfattat hur han hamnade där han gjorde och vilken 

profil han egentlig höll med sitt bolag. Ett kapitel avhandlar de vanligaste frågorna Jenna får 

angående sig själv och sitt jobb och dessa har sedan försetts med två svar vardera. Det ena 

svaret är det hon ger om hon är på gott humör, det andra om hon tvärtemot är tjurig. Några 

sidor vigs åt en intervju med en anonym, manlig porrskådespelare som talar om vad som 

krävs för att lyckas som manlig skådespelare, men också vilka uppoffringar det innebär att ta 

sig an ett sådant jobb. Intervjun är utformad som om det är Jenna själv som ställer frågorna till 

honom. 

 

I bokens mitt publiceras ett långt samtal mellan Jenna, hennes far, bror Tony och dennes fru 

Selena som tar itu med ungarnas uppväxt och alla dumheter de hade för sig. Kapitlen som 

fylls av detta samtal är uppbyggda som så att den som talar har sitt namn utskrivet i fetstil 

framför det som sägs. Inslaget inleds med ett långt och känslofullt brev adresserat till Jenna 

med hennes far som avsändare. Det är daterat 15e mars 2003 och behandlar till stora delar 

berättelsen om Jennas mor som dog när Jenna var mycket ung och som hennes far sedan 

konstant vägrade att berätta några ingående detaljer om. Just samtalsavsnittet varvas med de 

tidigare nämnda dagboksanteckningarna och syftar till att oberoende av den annars ganska 

kronologiskt berättade historien, klargöra vilken ligist Jenna var som liten, innan bokens 

egentliga handling tar sin början. I detta avsnitt förekommer dessutom kapitel som berättas 

precis som de vanliga jag-kapitlen, men som inledes med rubriken ”Pojkar #” följt av en siffra 

och som innan den vanliga texten börjar löpa slår fast vad de hette, deras ålder och vilken 

sexuell gräns som passerades. 

 

Ett kapitel berättar historien om hur Jenna träffar den man som när biografin tar sin ände är 

hennes make. Hans namn är Jay och kapitlet är strukturerat på det viset att han och Jenna i 

varsin spalt, parallellt berättar historien om hur de kom att bli ihop med varandra. Om mötet 

som blev det avgörande. Deras version av historien är någorlunda samstämmig, men 

motsägelser finns precis som alltid när det rör sig om den här typen av återberättande från två 

separata källor. 

 

Boken är sprängfylld med bilder och många av dem är av sexuell natur. De ligger någorlunda 

logiskt utplacerade och har i de flesta fall en koppling till vad som för tillfället avhandlas i 
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texten. De flesta är hämtade från Jennas vuxna ”porrliv”, men det förekommer också en hel 

del fotografier från hennes barndom.  

 

Biografin är uppdelad i sex olika delar som kallas böcker. De är numrerade med romerska 

siffror och heter alltså ”bok I”, ”bok II” och så vidare. Det kan tyckas som vanliga 

uppdelningar som kan förekomma i vilken bok som helst, i alla fall vid en första anblick, men 

det är betydligt mer genomtänkt än så.  

 

”Jag har inte gått ut med det officiellt av rädsla för att boken kommer bli bannlyst. Men för 

dem som känner till vilken skrift den bygger på blir det nog rätt självklart”38 berättar Neil 

Strauss i Svenska Dagbladet i oktober 2004. I det första kapitlet där Jenna blir våldtagen av 

sin pojkväns morbror befinner de sig på en båt, något som metaforiskt kan tolkas som en ark 

och den andra boken bygger på Jennas flykt från sin dåliga pojkvän, en exodus. Allt enligt 

författaren i Svenska Dagbladet.39 Dessa tolkningar, som i sammanhanget tycks helt och 

hållet relevanta, tyder på att det är Moseböckerna ur Gamla Testamentet som ligger till grund 

för ”How To Make Love Like A Porn Star – A Cautionary Tale”. Detta underbyggs även av 

inslagen med ”De tio budorden” som dyker upp i bokens första respektive andra ”bok”. Vad 

som kan tyckas motsägelsefullt är då att Moses tar emot budorden i den 2a respektive 5e 

Moseboken i Gamla Testamentet, samt det faktum att Moseböckerna är fem till antalet och 

inte sex som antalet böcker är i ”How To Make Love Like A Porn Star – A Cautionary Tale”. 

Svaret på det kan vara så enkelt som att Neil Strauss använt sig av dessa som mall för 

biografin, men inte följt dem slaviskt, vad jag hur som helst med säkerhet kan slå fast är att de 

referenser som ligger till grund för biografins form är hämtade ifrån Bibeln. 

 

Varje enskild bok inleds dessutom med utdrag ur sonetter av ingen mindre än William 

Shakespeare. Utdrag som på ett eller annat sätt knyter an till innehållet i boken som den 

inleder. Att det är texter hämtade från just Shakespeare framgår dock inte mer än i en liten, 

liten anmärkning längst bak i bokens formaliadel så som förlag, tryckeri etcetera. Så för en 

vanlig läsare är det upp till individen själv att klura ut avsändaren på sonetterna. 

 

                                                 
38 http://www.svd.se/dynamiskt/noje/did_8389674.asp 
39 Ibid 
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Dave Navarro – Don’t Try This At Home 

Handling och innehåll 
Grundidén för “Don’t Try This At Home” var att Neil Strauss skulle följa gitarristen Dave 

Navarros liv så tätt in på som möjligt under ett helt år och sedan skildra detta i boken. Den vid 

tillfället svårt drogberoende Navarro hade en teori om att de enda personerna som i längden 

stannar kvar i ens liv är dem man betalar. Följaktligen skulle familj, vänner, bandkamrater 

etcetera förr eller senare försvinna, medan karaktärer som pizzabud, prostituerade och 

knarklangare för alltid skulle finnas kvar. Till sin hjälp för att dokumentera detta hade 

Navarro skaffat sig ett fotobås där samtliga som någonsin passerade tröskeln till hans hem var 

tvungna att ta minst en fotostripp per månad som ett bevis på att de varit där. 

 

”Don’t Try This At Home” är inte en självbiografi i den meningen att den som övriga böcker 

Strauss har spökskrivit behandlar en hel karriär eller ett helt liv. I den här boken är det helt 

enkelt bara ett år, plus några tillägg från Navarros liv några år efter detta intensiva experiment 

som behandlas. Följaktligen lämnas gitarristens långa sessioner i band som Jane’s Addiction 

och Red Hot Chili Peppers därhän bortsett från i några korta episoder där han drar sig till 

minnes små specifika händelser. Den kvalificerar sig dock för att vara en självbiografi då det 

enbart är Navarros liv, tankar och tillkortakommanden som behandlas, om än på ett lite 

annorlunda sätt än i de övriga biografier som den här uppsatsen stöder sig på. 

 

Istället för att berätta en rak historia om vad som händer under året väljer Navarro och Strauss 

att basera boken på ögonblicksbilder. Det är ett samtal två personer emellan här och en 

utförlig beskrivning av en specifik händelse där. Kapitlen behöver inte alls hänga ihop utan 

syftar bara till att belysa speciella detaljer som på det stora hela kan skänka ett bättre ljus över 

biografiobjektets liv. Kort och gott kan sägas att Dave Navarro är djupt nere i drogträsket och 

hans liv det här året dikteras därefter. Det första som skrivs i bokens första kapitel, som 

handlar om juni 1998 den period då projektet inleddes, lyder enligt följande: 

 

”’Do you know what to do when somebody shoots up to much?’ 

That’s the first question Dave Navarro asked as we began this collaboration on June 1, 1998, 

making it clear that I had more than a life story on my hands: I had a life.”40 

 

                                                 
40 Strauss, Neil, Navarro, Dave, Don’t try this at home, Regan Books  (2004) s. 2 
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Där sätts standarden. Bokens till synes röriga och ibland inte helt konsekventa historielinje 

ligger när man tänker efter helt i linje med en drogmissbrukares. Vad som faller Navarro in 

för stunden är det som är viktigast i världen och det har satt sitt avtryck i boken. Många sidor 

avhandlar hur Navarro injicerar kokain och heroin och hur suspekta människor kommer på 

besök till hans stora Hollywood-villa där rullgardinerna är neddragna för att hålla solljuset 

ute. Ena dagen är det Chad Smith, trumslagare i Red Hot Chili Peppers, andra dagen några 

knarklangare och prostituerade, en tredje Navarros flickvän som han inte riktigt får ihop det 

med. Precis som tanken var från början är ”Don’t Try This At Home” ett kollage över hur 

många människor som egentligen passerar revy genom Navarros liv, allt medan han är så 

borta på droger att han inte ens reflekterar över det eller ens märker det. 

 

Vad som vid en ytlig anblick kanske kan framstå som ett glamoriserande av droger blir i 

förlängningen det omvända. Det finns inget glamoriserande i hur Navarro slösar bort sitt liv 

på att otaliga gånger om dagen sticka nålar i sina armar och sömnlöst sitta framför sin dator 

och jobba på diverse kreativa projekt som aldrig blir färdiga, just på grund av hans missbruk. 

Det är snarare en bok som visar upp baksidorna av det glamourösa festande som så många 

artister och världskändisar ägnar sig åt. Men det är en bok som inte enbart fokuserar på knark. 

Det handlar även om att hitta sig själv som människa och om relationer, så väl kärleks- som 

vänskapliga sådana, med andra människor. I flera kapitel stöter och blöter Dave Navarro sin 

och andras inställningar till kärlek och till andra människor.  

 

Dave lämnar väldigt ogärna sitt hem och därför utspelar sig merparten av episoderna just där. 

Vid några tillfällen besöker han The Playboy Mansion, gör ett gästspel under en musiklektion 

för några barn på en skola eller besöker en studio för att arbeta med sitt soloalbum som aldrig 

blir färdigt. När han varit längst nere på botten, där det som för så många andra dyker upp en 

överdos i handlingen, och vänt hamnar han på avvänjning och tvingas tampas med problemen 

detta för med sig. Men merparten av biografin utspelar sig i hans Hollywood-villa och där 

förs de mest märkliga samtal mellan Dave och hans gäster. Boken fokuserar inte alls på 

festerna och sexet som med all säkerhet förekom utan snarare mer eller mindre begripliga 

konversationer de inblandade emellan. 

 

Huvudkaraktären är som en följd av missbruket dessutom besatt av att dokumentera sitt liv. 

Inte bara genom att ställa upp på det bokprojekt som han och Strauss genomför och det 

fotobås som blir en stor del av det, utan dessutom genom att överallt i sitt hem ha dolda 
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övervakningskameror och inspelningsutrustning. Han dokumenterar sitt liv på sin hemsida 

och videofilmar gärna allt och alla. Strax innan bokprojektet tar sin börjar hade han till och 

med planerat sitt eget självmord och därmed spelat in vad han kallar en ”checkout movie”. En 

liten konstfilm som skulle fungera ungefär som ett avskedsbrev. Det är inte att betrakta som 

något annat än en besatthet. 

 

Efter att Dave som vid projektets inledning knappast trodde att han skulle överleva året mot 

dess slut börjar ta sig ut ur knarkdimman ser allt bättre ut. Där skulle historien egentligen ha 

avslutats, men för att följa upp det hela har han och Strauss valt att lägga till några ytterligare 

episoder i slutet. Dels ett samtal från juni 2000 ett år efter att projektet avslutats där de 

diskuterar det och vad som egentligen har hänt. Samt ännu ett tillägg från juni 2004 där de 

verkligen summerar alltihop, diskuterar den rena människa Dave Navarro är då och hur han 

kom att möta sin dåvarande fru Carmen Electra. Det hela som var upplagt för att få ett riktigt 

bedrövligt slut (Dave berättar själv att anledningen till att han ställde upp på att göra själva 

boken var att han inte trodde att han skulle vara i livet tillräckligt länge för att behöva ta itu 

med konsekvenserna av den) avslutas alltså på ett riktigt lyckligt sätt.  

 

Format 
Eftersom hela bokkonceptet från början gick ut på att bevisa eller motbevisa den djupt 

drogberoende huvudpersonens tes om att de enda personerna som stannar kvar i ens liv är 

dem man betalar och att detta undersöktes delvis genom att alla som kom på besök till 

Hollywood-villan fick ta bilder av sig i hans nyinstallerade fotobås, är dessa fotostrippar en 

stor del av boken. Huller om buller, på så gott som varje sida i ”Don’t Try This At Home” 

finns fotostrippar föreställande olika personer. De är inte nödvändigtvis placerade tillsammans 

med texten där de avhandlas (om de ens gör det i historien), men alla som kommit och gått 

genom dörrarna till Navarros hem finns dokumenterade. Vissa personer återkommer flertalet 

gånger, vissa är bara med en gång. Vissa poserar i de mest vulgära poser, vissa ser mest rädda 

ut. Boken blir på detta sätt som en sammanfattning om vilka personer som fanns i Navarros 

liv under det berörda året. Här dyker självklart upp en hel del kända ansikten, så som 

medlemmar ur Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins och Marilyn Manson, men också 

prostituerade, knarklangare och annat löst folk. Inte minst finns här en lång rad bilder på 

huvudkaraktären Dave Navarro själv. Även medförfattaren Neil Strauss dyker upp på några 

ställen. 
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Eftersom biografin baseras på ett år ur Dave Navarros liv är boken uppdelad i episoder enligt 

årets månader. Det hela startar i juni för att sedan etapp för etapp gå hela året runt och avsluta 

i maj. Efter att detta år passerat dyker som tidigare förklarat även episoder från juni 2000 samt 

juni 2004 upp. Inom varje månadsavdelning i boken förekommer sedan kapitel kallade part I 

part II och så vidare i numrerad ordning. Varje kapitel är dessutom försett med ett eget namn. 

 

Tillskillnad från samtliga övriga biografier där Strauss varit delaktig och som avhandlas 

tidigare i den här studien bygger ”Don’t Try This At Home” inte lika strikt på kapitel 

berättade ur biografiobjektets jag-perspektiv. Här finns flertalet kapitel där Navarro berättar 

med hjälp av egna ord och lägger fram sin egen berättelse, dessa textavsnitt är ofta försedda 

med inledningen ”By: Dave Navarro”, men de är knappast i majoritet. Istället lägger sig 

författaren Strauss i handlingen på ett dominerande sätt. Många kapitel är skrivna som så att 

han själv lägger ut texten om Navarro, beskriver händelser och sinnesstämningar. Formen i 

dessa kapitel liknar mångt och mycket tidningsartiklars beskrivande och analyserande 

upplägg och Strauss interagerar mycket tydligt med sitt biografiobjekt. Andra kapitel 

presenteras som rena samtal mellan de två inblandade där de stöter och blöter saker som har 

hänt och som har med boken att göra. Just samtal är en stor del av boken även när Strauss 

själv inte är inblandad. Eftersom så mycket spelades in med hjälp av dolda videokameror eller 

ljudinspelningsutrustning, så väl Navarros som Strauss egen, bjuder boken på långa 

transkriptioner av samtal som Navarro för med olika aktörer. Det kan handla om vänner, hans 

assistenter, prostituerade eller musikerkollegor. De pratstunder som presenteras inom 

pärmarna för ”Dont Try This At Home” är på ett eller annat sätt utvalda för att passa in i den 

knapphändiga handling som presenteras och förs framåt. Även en inspelning från ett samtal 

Navarro hade under terapi han genomgick finns transkriberad och presenterad i boken. 

 

Andra inslag som dyker upp i mindre skala är utskrifter av telefonmeddelanden som Navarro 

lämnat på Strauss telefonsvarare i kritiska ögonblick. Brev som huvudkaraktären skrivit till 

människor som betyder mycket för honom, lappar som knarklangare lämnat utanför hans dörr 

när de upptäckt att han inte plockat upp de droger de varit och lämnat av och så vidare. Det är 

alltså inte bara Navarros egna skriverier och tankar som lyfts fram. Vid ett kritiskt tillfälle i 

boken dyker flera sidor ur hans dåvarande flickväns dagbok upp. Tjejen som han hade en från 

och till väldigt trasslig relation till beskriver på ett romantiserande sätt hur de två kom att 

komma in i varandras liv. 
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Vidare dyker det upp listor. I den här biografin behandlar de två separata men ändå totalt 

sammankopplade saker. Den första kallas ”Ten ways to tie off” och radar kort och gott upp tio 

olika sätt att snöra åt armen för att få fram blodådrorna när man ska injicera droger. Det är en 

lista som i botten bär på en betydlig portion svart humor. Den andra är lite mer klarsynt och 

betitlas ”Ten reasons not to tie of”. Den förklarar precis som titeln antyder varför man inte ska 

ägna sig åt att injicera heroin, kokain eller vilken drog det nu kan vara frågan om. 

 

”Don’t Try This At Home” intar alltså inte en lika strikt biografisk ställning som de övriga 

biografierna Strauss satt sitt namn på. Här är det inte lika viktigt att understryka att det är 

huvudkaraktären som berättar den nakna sanningen om sitt liv och leverne. Den här boken 

handlar snarare om ett dokumenterande av en viss persons livskaos. Om det sedan görs med 

hans egna eller andras ord och iakttagelser spelar mindre roll i slutändan. Vad som händer är 

att Neil Strauss hamnar i en tudelad roll, dels är han biografen som bara ska se på och 

dokumentera vad som händer kring Navarro, dels blir han dennes vän och hamnar då i ett 

moraliskt dilemma om han ska ingripa och vara denne behjälplig eller strikt hålla sig till sitt 

dokumentära uppdrag och därmed låta musikern förfalla helt och hållet till följd av sitt tunga 

drogmissbruk. För Subculture Magazine berättar Strauss att han inspirerats av en bok vid 

namn ”Follow Me”, skriven av Sophie Calle.41 

 

“I was inspired by a short book by the artist Sophie Calle, "Follow Me", in which she tailed a 

random stranger and those lines began to blur. However, I didn't think that I would be pulled 

in as deep as I was. Because Navarro was battling such a severe drug addiction, there were 

moments where I had to act more as a human being than as a writer and documentarian.”42 

Berättar han i intervjun. Sophie Calle kan tyckas vara en något mindre famös författare än de 

övriga som Strauss valt att basera sina biografier på, men inte heller hon är utan koppling till 

högre kretsar. Förordet till ”Follow Me” där Calle förföljer en slumpvis utvald främling i 

Venedig är till exempel skrivet av ingen mindre än Jean Baurdrillard och då det är en fotobok 

passar detta onekligen utmärkt som mall till den typ av fotobiografi som ”Don’t Try This At 

Home” faktiskt är. 

 

                                                 
41 http://www.subcluturemagazine.com 
42 Ibid 
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Boken inleds respektive avslutas med två högst intressanta saxningar av frågor från ett test i 

”The Examined Life” framtagen av Wadsworth/Thompson Learning. I bokens inledning finns 

följande klipp. 

 

”According to Socrates: 

A. If life could become a party, then life is worth living. 

B. Too many questions can make life not worth living. 

C. Fortune and fame alone make life worth living. 

D. The unexamined life is not worth living.” 

 

Som avslutning lyder istället frågan: 

 

”According to the Myth of the grave, the process of getting out of the cave is: 

A. Disorienting, painful, frightening, gradual. 

B. Clear, pleasant, fun, quick. 

C. Something each individual must do completely alone, in isolation. 

D. An act that curious humans do quite naturally.” 

 

Diskussionen om Strauss och hans böcker 
Åsikterna om Strauss författarskap och val av klienter är många i så väl recensioner som 

intervjuer och krönikor och tyckarna är tydligt uppdelade i två läger. De som tycker att 

Strauss är en lysande skildrare av intressanta livsöden och de som främst väljer att betrakta 

hans spökskrivna böcker som skräpkultur. Smaklösa skildringar av dekadenta liv. 

 

Tar man en titt på de skriverier där Neil Strauss uppskattas är det tydligt att det finns en stor 

respekt för det hårda arbete han lägger ner och den fingertoppskänsla han har för att karva 

fram fina historier. På litteratursiten Slushpile beskrivs hans karriär som en blandning mellan 

hårt arbete och tur som ligger precis i linje med den glöd och ambition han visar upp. Vidare 

understryks det att han i en bransch där många aktörer ses som dussinförfattare lyckats skapa 

sig ett rykte som en respekterad medförfattare. Som exempel nämns att en framgångsrik 

skådespelare som Tom Cruise till och med efterfrågar Strauss när han sätter upp sina 
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intervjuer. Trots detta finns dock ett ifrågasättande av Strauss, något som Slushpile-artikeln 

inte helt blundar för.43 Författaren skiver: 

 

”And although some journalistic purists are critical of his interview devices (such as when he 

crawled into bed with Jewel for an interview), he has managed to create a body of work that 

beats outside the normal 4/4 pattern of rock journalism. But he still remains dumbfounded and 

humble by his success.”44 

 

I marsnumret av det erkända magasinet Harp Magazine 2005 åker Neil Strauss på en råsop 

när krönikören Jim DeRogatis ger sig på att sammanfatta det gångna året. Strauss var delaktig 

i sammanställandet av texter till den exklusiva Nirvana-box som släpptes 2004 och 

krönikören är ytterst skeptisk till så väl detta som till författarens övriga verkande. Både som 

journalist och som ghostwriter. Han skriver: 

 

“[...] Instead, the box gives us more solipsistic, meaningless drivel from Neil Strauss, who, 

depending on which version you choose to believe, either quit his post as the number-two 

rock critic at the New York Times in mid-2004 in order to concentrate on ghostwriting trashy 

but lucrative autobiographies of artistic giants like Marilyn Manson and Motley Crue or was 

shown the door post-Jayson Blair when his editors couldn’t stomach him metaphorically 

hopping into bed with porn star Jenna Jameson. Some would say Strauss has become Gen X’s 

answer to Albert Goldman, the reviled sleazoid behind memorable posthumous hatchet jobs 

on Elvis and John Lennon, but Goldman was a much better reporter. 

 

The Nirvana job should have gone to Charles R. Cross, who wrote the biography Cobain 

deserved with Heavier Than Heaven, but Strauss got the gig because he’s pals with Courtney 

Love and Cobain’s former bandmates sheepishly acquiesced. Given that With the Lights Out 

will stand as the last offering of any significance from Nirvana, we and the band deserved a 

lot better.45 

 

Redan ett år tidigare hade DeRogatis delgivit läsekretsen sitt missnöje över Strauss 

författarskap när han i en krönika som behandlade rockskriverier totalt dömt ut hans arbete. 

                                                 
43 http://www.slushpile.net/index.php/2005/11/07/interview-neil-strauss-author/ 
44 Ibid 
45 http://harpmagazine.com/articles/detail.cfm?article_id=2690 
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Skribenten hyllar flertalet författare men kallar Mötley Crües ” The Dirt: Confessions Of The 

World’s Most Notorious Rock Band” och Marilyn Mansons ” The Long Hard Road Out Of 

Hell” för överstockade, ointressanta luntor och beklagar sig över att sådana verk tillåtits 

passera som legitima berättelser.46 

 

Diskussionen om huruvida Neil Strauss slutade på New York Times självmant eller om han 

avskedades på grund av att han åtog sig jobbet som ghostwriter åt porraktrisen Jenna Jameson 

som DeRogatis vidrör ovan har inte oväntat omskrivits av en rad olika skribenter och 

spekulationerna är många. Även om böckerna om så väl Marilyn Manson som Mötley Crüe 

ansetts som snaskiga är Jenna Jamesons biografi en betydligt hetare potatis. Musikkritikern 

J.D Considine som länge skrev för Rolling Stone och tillvardags huserar på The Baltimore 

Sun spekulerar: 

 

“When Neil Strauss decided to dish the Dirt with Motley Crue, his bosses at the New York 

Times made no complaint. When he followed Marilyn Manson down the road to hell, his 

bosses at the New York Times gave him a free pass (despite occasional appearances of 

conflicting interest). But when he wanted to help Jenna Jameson teach America how to make 

love like a porn star, that's when the Timesers drew the line. [...] given the dubious moral 

character of Manson and the Crue, one has to wonder why it was fine to tell their stories and 

not Jameson's, despite the obvious intersections (Vince Neil home videos, anyone?). Guess 

James Brown was right: It really is a man's man's man's world.”47 

 

Detta efter att magasinet Womens Wear Daily den 12e mars 2004 rapporterat att Neil Strauss 

lämnat jobbet som musikkritiker på New York Times för att fokusera på sitt skrivande av den 

berörda porrbiografin. Artikelförfattaren Greg Lindsay skriver att Strauss gjort detta utan att 

ha rådfrågat sina överordnade först. Separationen betyder att Strauss lämnar sin anställning 

för att skriva böcker, men att han fortfarande kommer att skriva för Times, om än då på 

frilandsbasis. I artikeln uttalar sig även kulturredaktionens ansvarige Steve Erlanger som 

dementerar att Strauss skulle ha fått sparken på grund av beslutet att spökskriva en bok åt en 

porrskådespelerska. ”Neil has resigned, and I have regretfully accepted his resignation” säger 

han.48  Artikelförfattare Lindsay verkar dock inte helt övertygad, han skriver: 

                                                 
46 http://harpmagazine.com/articles/detail.cfm?article_id=1025 
47 http://rockcriticsdaily1.blogspot.com/2004_03_01_rockcriticsdaily1_archive.html 
48 http://www.wwd.com/notavailable/archive?target=/search/article/12535&articleId=12535 
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”While Erlanger insited that the Jameson affair hadn’t come between them, it is certainly hard 

to imageine the Times tolerating the (fully clothed) cameo in Jameson’s next film that Strauss 

was reportedly considering.”49 

 

Även i de många intervjuer där ämnet dryftas håller Neil Strauss personligen fast vid historien 

att det helt och hållet var hans eget beslut att lämna New York Times för att kunna 

koncentrera sig fullt ut på sina bokprojekt vad omgivningen än tror. I Mediabistro skrivs det i 

en artikel om honom att många av hans journalistkollegor har mycket svårt att tro på att den 

så kallade Gray Ladyn skulle kunna tolerera sådant avvikande extraarbete utanför tidningen 

från sina anställda.50 I samma intervju tydliggör författaren lite klarare varför han fattade 

beslutet att lämna den mäktiga arbetsgivaren. Huvudorsaken säger han, var att han hade fyra 

böcker förestående under det kommande året och att tiden helt enkelt inte räckte till. Men 

samtidigt hade policyn på tidningen kommit att ändras och cheferna ville att samtliga 

anställda skulle diskutera arbete utanför själva tidningen med dem innan det godtogs. Att 

restriktionerna blev hårdare var en av anledningarna till att Strauss beslut att lämna skutan 

växte fram. Han hintar dock om att tidningen inte var helt bekväm med hans beslut att skriva 

biografin åt Jenna Jameson. På den något provocerande frågan om varför han tror tidningen 

hade problem med att han skrev hennes bok, men inte dem om Mötley Crüe och Marilyn 

Manson lyder det något ironiska svaret: ”Being a family newspaper, The New York Times 

probably doesn’t view fucking as an art.”51 

 

Bland dem som verkligen gillar Strauss arbete och skriver hyllningar till honom finns dock 

vetskapen om att hans verk inte alltid ses som rumsrena eller litteraturvärdiga, vissa av 

skribenterna ber rent av om ursäkt för att de verkligen tycker om de böcker de precis läst. ”So 

sue me, I enjoyed it. Strauss does an excellent job of playing with the conventions of the 

form”52 inleder en skribent. Judy McGuire i Seattle Weekly läser tre porrbiografier och 

kommenterar dem med en ganska besk ton, men menar samtidigt att ”How To Make Love 

Like A Porn Star – A Cautionary Tale” tack vare Neil Strauss är den bästa av de tre, trots att 

även denna är att betrakta som dålig. Hennes utlåtande lyder: ” Written by porn phenom Jenna 

Jameson with a lot of help from co-author (and former New York Times man) Neil Strauss, 
                                                 
49 Ibid 
50 http://www.mediabistro.com/articles/cache/a2441.asp 
51 http://www.mediabistro.com/articles/cache/a2441.asp 
52 http://jesse_berrett.typepad.com/what_im_reading/2004/12/motley_crue_wit.html 
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How to Make Love Like a Porn Star is bad; make no mistake. But it's also the most readable 

book of the bunch (thanks, Neil!) and the only one with any semblance of a sense of 

humor.”53  På siten Foundry Music som annars inte skäms för att ha en ganska sexuell 

framtoning konstaterar skribenten som recenserar boken att den, Shakespeare sonaterna till 

trots, förmodligen inte är att betrakta som särskilt stor litteratur, men att det ändå är en kul och 

underhållande skildring av porrstjärnans liv.54 

 

Andra ger Strauss poänger genom att klanka ner på hans biografiobjekt snarare än att 

berömma honom rakt på sak. Detta förekommer oftast i de fall då recensenter och andra 

tyckare inte kan låta bli att imponeras över det faktum att Strauss hämtat form och inspiration 

från så kallad finare litteratur än den han själv skriver.  I det amerikanska magasinet Nerve 

lägger Steve Almond ut texten kring Jenna Jamesons självbiografi: 

  

”I'm not sure who's responsible for these non-traditional narrative elements, though I tend to 

doubt it's Jameson given that, based on her recent interview with Howard Stern, she hasn't 

actually read her own autobiography. Something tells me she probably wasn't the one who 

suggested that the chapter titles be drawn from Shakespearean sonnets, either.”55 

 

En annan tyckare menar när hon skriver om Mötley Crües självbiografi att: ”[…] it is to Neil 

Strauss's credit that he lets these men hang themselves with their own words.”56 Medan en 

tredje om samma bok är inne på att det är Strauss som är den stora hjärnan bakom konceptet: 

“The Dirt is told by the individuals, but I’m sure journalist Neil Strauss helped with some of 

storytelling styles. These four guys are crazy.”57 

 

Till och med författaren Nick Hornby med kända böcker som ”Om en pojke” och ”High 

Fidelity” på meritlistan har sagt sitt om Neil Strauss och Mötley Crües självbiografi. Varje 

månad skriver han en kolumn kallad ”Stuff I’ve Been Reading” i litteraturmagasinet The 

Believer, i april 2006 omnämndes ”The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious 

Rock Band” i denna. Dessa kolumner är i sin tur så populära att det bästa ur dem vid två 

tillfällen samlats i bokutgåvor. Den andra av dessa utgåvor tilldelades namnet ”Housekeeping 

                                                 
53 http://www.seattleweekly.com/2004-11-24/food/understimulated.php 
54 http://www.foundrymusic.com 
55 http://www.nerve.com/screeningroom/books/i_jenna/ 
56 http://www.powells.com/review/2001_07_02.html 
57 http://ajsinnz.tripod.com/thedirt.htm 
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vs. The Dirt”, alltså en passning till Neil Strauss bok. I det här fallet pekar de två boktitlarna 

som fått ge namn åt kolumnsamlingen på litteratur av två olika världar, den ena betydligt 

finare än den andra. Ändå menar Hornby att som han kallar det, hög och lågkultur inte ska ses 

som rena motsatser. Han är dock noga med att påpeka att det var en nära vän som köpte 

Mötley Crüe-boken åt honom och att han inte riktigt kan förstå varför. Han håller sig på 

behörigt avstånd från att på riktigt beblanda sig med den typen av litteratur men gör 

antagandet att Neil Strauss som han uttrycker det, måste ha klass. Han syftar då på ett citat 

lyft från den erkände författaren Wilkie Collins och tillägger i sammanhanget att han knappast 

tror att det var Tommy Lees idé att infoga detta. Alltså måste det vara författare Strauss.58 

 

En hel del av debatten kring hans biografier handlar också om att det hela tiden rör sig om 

människor utanför samhällets normala ramar. Vare sig skribenterna tycker bra eller illa om 

Strauss verk är det uppenbarligen ett intressant ämne att diskutera. Kritikerna vill gärna 

påpeka att personerna han väljer att porträttera knappast borgar för litteratur av hög klass. 

Johan Lundberg på Svenska Dagbladet skriver: 

 

” Med sina böcker om Mötley Crue och Marilyn Manson har Neil Strauss profilerat sig som 

en av den amerikanska White Trash-kulturens främsta uttolkare. Inte helt oväntat dyker både 

Manson och medlemmar ur Mötley Crue upp i Strauss nyligen till svenska översatta biografi 

om porrstjärnan Jenna Jameson. Det är en bok som onekligen ytterligare breddar Strauss 

panorama över amerikansk skräpkultur, och som i det avseendet gärna låter sig läsas 

tillsammans med hans i USA ungefär samtidigt utgivna spekulativa loggbok, ’Dont Try This 

At Home’, ur den före detta Red Hot Chili Pepper-gitarristen Dave Navarros liv med allt vad 

det innehåller av drogmissbruk och tillfälliga sexförbindelser.”59 

 

Dagens Nyheter följer i samma spår, i en artikel med rubriken ”2004 har ångest blivit en 

accessoar” skriver Fredrik Strage om hur det blivit populärt för stora artister att gå i terapi och 

tycka synd om sig själva. Han för bland annat Dave Navarros ”Don’t Try This At Home” på 

tal och understryker att den innehåller samma Los Angeles-dekadens som Neil Strauss övriga 

böcker. Författaren likställs alltså med dekadensens skildrare och Strage raljerar över att han 

nästan kan ses som en psykolog.60 Av precis samma åsikt är Kal Ström som på siten k-märkt 

                                                 
58 http://www.popmatters.com/pm/books/reviews/5708/housekeeping-vs-the-dirt-by-nick-hornby/ 
59 http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_11841806.asp 
60 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=360654 
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menar att: ”Neil Strauss verkar ha fastnat i det där med att berätta dekadenta livshistorier.”61 

Och Andrew Ellis på PopMatters kallar ”The Dirt: Confessions Of The World’s Most 

Notorious Rock Band” för “the literary equivalent of Reality TV”.62 

 

Svenska Dagbladet spär sedan återigen på i ytterligare en artikel där Neil Strauss kallas för 

”det hedonistiska Hollywoods egen hovskribent” och där artikelförfattaren berättar om hur 

spökskrivaren över telefon avslöjar snaskiga hemligheter om kändisarna i grannskapet kring 

Sunset Strip i Los Angeles. Konklusionen är att Neil Strauss ”förvandlar sjaskig 

skvallerjournalistik till ingående dokument om obotligt narcissistiska personlighetstyper, 

drogmissbruk och sexuell besatthet.”63 

 

I den tidigare berörda intervjun med Mediabistro ställs Neil Strauss inför faktumet att han 

bara skildrar människor i marginalen av samhället och får frågan om hur han själv ser på det. 

Intervjuaren Jill Singer lägger ut texten: “You've fashioned an interesting new job description 

for yourself: You give literary cred to those whom the public might see as less than credible. 

How do you think that affects the audience for these books? You're the perfect cover for the 

married man who is secretly dying to read the Jameson book: "Well, a Times writer wrote it”. 

Varpå Strauss replikerar: “I prefer to think of the subjects as ‘interesting’ rather than ‘less 

than credible’—it just happens that some of the most interesting people exist in the margins of 

society. I see what you're saying, but that's only going to work to a point. Maybe a married 

man can say, ‘Well a Times writer wrote it,’ and get away with reading her book at the 

breakfast table, but he probably won't be able to get away with watching her movie and 

saying, ‘Well, a fully clothed Times writer is in it.’ Then again, it depends on the nature of the 

marriage.”64    

 

Den värld som Strauss i och med sitt samröre med alla dessa kändisar dragits in i har 

samtidigt gjort honom till en intressant måltavla för pressen. Det har sakta men säkert börjat 

dyka upp skriverier om honom på samma sätt som skvallertidningarna pressar spaltmeter om 

dem han porträtterar i sina spökskrivna biografier. Om frågan huruvida han fick sparken eller 

gick självmant från New York Times klassas som skvaller finns det betydligt värre historier 

att gräva fram ur artikelhögarna. Än har det inte gått så långt att han jagas av 
                                                 
61 http://k.digitalfarmers.com/blog/arkiv/2006/01/2606_jenna_jame/ 
62 http://www.popmatters.com/books/reviews/d/dirt.shtml 
63 http://www.svd.se/dynamiskt/noje/did_8389674.asp 
64 http://www.mediabistro.com/articles/cache/a2441.asp 



 

46 

paparazzifotograferna likt Tommy Lee, men olika medier världen över drar sig inte för att ta 

upp hans kärleksliv i sina artiklar. Brittiska Sunday Mirror gottar sig i rykten kring att Strauss 

flickvän, tillika gitarristen Lisa Leveridge, gått på date med världsartisten Robbie Williams. 

De två ska ha introducerats av den gemensamma vännen Courtney Love, som också enligt 

många källor (rent av ”Don’t Try This At Home”) är nära vän med Neil Strauss. Artikeln 

knyter lite snaskigt ihop det hela genom att slå fast att Lisa dumpade sin bästsäljande 

författarpojkvän strax efter att hon träffat ”The Robster”.65   

 

Det tycks finnas ett forum där Strauss och samtliga karaktärer han skriver om i sina biografier 

figurerar. Inte nog med att de olika biografipersonerna dyker upp i varandras berättelser och 

rent av har sex med varandra, som i fallen Jenna Jameson tillsammans med Tommy Lee och 

Marilyn Manson, de tycks också hopkopplade i andra konstellationer långt senare och utanför 

biografihistoriernas värld. Idén till Dave Navarros bok ska till exempel ha knäckts medan han 

Marilyn Manson och Neil Strauss umgicks i ett sammanhang. För pressen är det dock snarare 

intressant att skriva om kärleksförvecklingar. Som det faktum att Jenna Jameson och Dave 

Navarro började dejta varandra under sommaren 2006. Båda två som i slutet av sina biografier 

(med utgivningsår 2004) var lyckliga nygifta, Jenna med Jay Grdina och Dave med Carmen 

Electra. Vem var det då som introducerade dem till varandra? Jo, enligt skvallerpressen var 

det självfallet den berömde spökskrivaren Neil Strauss. Detta får en skribent att sammanfatta 

det hela: ”So, it's just one big incestuous type orgy-thing which has come full circle. Such is 

the world of porn and rock and roll. The sad part is, somewhere out there is a heartbroken 

Tommy Lee huddled in a corner, sucking his thumb, cursing Jenna Jameson and wondering 

where he went wrong with Dave.”66  

 

Det kan av den bild det här kapitlet hit fram ger tyckas som om mycket av det som gått i tryck 

om Neil Strauss är negativt. Att han inte är riktigt respekterad. Så är det till viss del, men det 

är ändå en författare med flertalet titlar på bästsäljarlistan och som det talas om i vida kretsar. 

Självklart omnämns han även med respekt och fascination. Det positiva som skrivs om honom 

handlar för det mesta om att han är skicklig med språket och kan vända den mest märkliga 

berättelse till fängslande litteratur. Det heter ”Neil Strauss, a guy with an uncanny ability for 

                                                 
65 http://www.sundaymirror.co.uk/news/news/tm_objectid=16720582%26method=full%26siteid=62484-
name_page.html 
66 http://www.idontlikeyouinthatway.com/2006/08/jenna-loves-dave-navarro.html 
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bestsellers”67, att ”Strauss är i grunden journalist och vet att skriva på ett fängslande sätt”68 

och att “Some of the book's high readability must, of course, be attributable to Neil Strauss, 

who has shown many times that he knows the best way to marshal whatever material he's 

working with.”69 

 

Han kallas för en extraordinär rockskribent och flera artikelförfattare och kritiker tillskriver 

honom hög status som en profilerad spökskrivare. Vissa går till och med så långt att de när 

han nämns i förbifarten refereras till som en författare som blivit geniförklarad för sina 

biografier. Det tycks vila en fascination inför att han lyckats göra sig ett så känt namn som 

spökskrivare, ett gebit som annars ofta är förknippat med ett verkande i skymundan, och att 

han dessutom gör läsvärda och uppskattade historier av berättelser från personer med väldigt 

låg litterär kredibilitet. Exempelvis konstateras det humoristiskt, men ändå med en seriös ton 

på tidigare nämnda Foundry Music att “Strauss has become a top scribe in the tell-all book 

market, while developing a reputation for co-writing books with celebrities who have hidden 

drugs in more books than they’ve read.”70 I en bokrecension av ”The Dirt: Confessions Of 

The World’s Most Notorious Rock Band” talar recensenten Eric Bruce jämförande om 

Mötley Crües och Marilyn Mansons biografier och kommer fram till att “Neil Strauss did an 

excellent job with both books, and I'm sure his task was Herculean, as he turned their 

rambling dictations and scattered emails into coherent chapters with a nice, chronological 

layout. He couldn't put poetry into their minimally-educated ramblings though, and since the 

guys in the Crue never think anything bigger than fucking, drinking, snorting, and fighting, he 

can't do it for them.”71 

 

Författaren får så pass mycket uppskattning för sin ovannämnda skicklighet med att berätta 

historier med andra personers röster att han av författaren på litteratursiten Slushpile betraktas 

som väldigt begåvad. Denne skriver: “This is, after all, a man who built a career on a Rich 

Little-like ability to mimic others’ speech patterns and habits. After years channeling Marilyn 

Manson’s intelligent decadence, Tommy Lee’s psycho surfer, Jenna Jameson’s voluptuous 

hardness and Dave Navarro’s intellectual sensitivity, he’s a trained actor with language, like 

                                                 
67 http://www.slushpile.net/index.php/2005/11/07/interview-neil-strauss-author/ 
68 http://dagensbok.com/index.asp?id=417 
69 http://www.januarymagazine.com/biography/pornstar.html 
70 http://www.foundrymusic.com/ 
71 http://www.blackchampagne.com/reviews/b-the-dirt.shtml 
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the people who provide voices for cartoon characters, only he performs his imitations on the 

page.”72 

 

I den artikel i Svenska Dagbladet som jag tidigare refererat till kallar författaren först Neil 

Strauss för “något så ovanligt som en starkt profilerad och världsberömd spökskrivare”73 för 

att sedan spekulera i varför de snaskiga historierna om stjärnorna blivit så ofantligt populära. 

Slutsatsen är att de flesta nog vill stå i rampljuset, men att de i slutändan är ganska glada att 

det är någon annan som tar på sig att göra det. Att det är medlemmar ur Mötley Crüe och inte 

man själv som bränner en hel förmögenhet på droger och förklaras som kliniskt död. Han 

avslutar sitt resonemang: ” Jag tror att Neil Strauss freakshow helt enkelt gör att jag känner 

mig som en bättre människa.”74     

 

Även röster inifrån den kanske inte fullt lika kritiska rockvärlden har höjts om spökskrivaren. 

Rockbandet Skid Rows frontman Sebastian Bach kallade till exempel ”The Dirt: Confessions 

Of The World’s Most Notorious Rock Band” för “one of the greatest books ever written by a 

human”. 75 

 

Diskussion 
Neil Strauss medverkan i de fyra biografierna går inte obemärkt förbi. Han syns tydligt om 

man studerar dem närmare, och det är långt ifrån en slump att han gör det. Utan att någon 

gång säga det rakt ut skriver han in sig själv och gör sig därmed till en viktig karaktär i de 

olika böckerna. Han sätter sig själv som ställföreträdare för de personer vars historia han 

berättar. Det är han som är dramaturgen och spindeln i nätet bakom de spännande 

människoöden som byggs upp som nakna sanningar. Stjärnorna har historierna, men det är 

Strauss som fått dem att fungera ihop som en gripande berättelse från start till mål, det är 

uppenbart. De personer han jobbat tillsammans med förefaller vara mer eller mindre 

intellektuella och lämpade för att själva skriva en bok, vare sig man åsyftar enbart 

biografierna eller andra skriverier vid sidan av. Där Mötley Crüe exempelvis framstår som ett 

dekadent gäng obildade slynglar tycks Marilyn Manson ha intellekt nog att kunna stå som 

ensam författare. Ändå figurerar Strauss där, tydligt i bakgrunden. Istället för att som många 
                                                 
72 http://www.slushpile.net/index.php/2005/11/07/interview-neil-strauss-author/ 
73 http://www.svd.se/dynamiskt/noje/did_8389674.asp 
74 Ibid 
75 http://www.slushpile.net/index.php/2005/11/07/strauss-work-roundup/ 



 

49 

andra ghostwriters hålla sig till traditionen och skriva raka berättelser i jag-perspektiv med 

sina biografiobjekt i huvudrollen tar Strauss hjälp av en lång rad andra berättargrepp. Som 

framgår i närläsningen av biografierna som presenterats tidigare i uppsatsen är han inte alls 

rädd för att blanda in andra grepp som hör dem han skildrars värld till. Men han lyfter enbart 

in dem när det passar och lyfter historien. Majoriteten av berättandet sker i traditionell 

mening, i jag-perspektiv. 

 

Låt mig ta Mötley Crües ”The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”  

som exempel. Här använder sig Strauss vid ett speciellt tillfälle i boken av en intervju som är 

transkriberad från MTV News och infogar dessutom tre stycken pressklipp som på ett bra sätt 

skildrar hur stämningen var i gruppen just vid det berörda tillfället. Det var en 

övergångsperiod i rockkillarnas karriär och allt stod inte helt rätt till innanför barriärerna. Vad 

Strauss gör är att han låter medieframträdandena berätta vad som försiggick istället för att låta 

bandet själva göra det med egna ord. Varför kan jag bara spekulera i, men en god gissning är 

att författaren tyckte att dessa pressklipp gav en bättre och mer dramatiskt riktig bild av 

perioden i karriären än vad bandet kunnat göra rättvisa med sina minnen och berättelser i 

efterhand. På det här viset jobbar Strauss hela tiden. I Marilyn Mansons ”The Long Hard 

Road Out Of Hell” använder han sig på samma sätt av gamla tidningsartiklar från “Empyrian 

Magazine” för att skildra den dekadens som rådde i Mansons värld vid ett speciellt tillfälle 

under karriären. Även i Jenna Jamesons självbiografi förekommer samma typ av grepp även 

om det i den boken inte handlar om tidningsklipp. Här är det istället serier som på ett lättsamt 

sätt bryter in och berättar annars ganska tunga och svåra saker på ett sätt som gör att det blir 

kul och enklare att ta till sig. Jag syftar då främst på serien där Jenna med hjälp av fejkade 

beskrivningar av porrfilmer beskriver hur hennes dåvarande make Rodney Hopkins skrev in 

obekväma scener i flera manus bara för att vara jävlig mot henne. Greppen är olika i de olika 

böckerna, men avsikten densamma. Strauss gör dessa avsteg från det vanliga berättandet för 

att skapa dynamik och förstärka sin story. Det är avstickare som är tydliga i samtliga böcker 

och tycks vara karakteristiska för hans stil att arbeta. 

 

Visst är de beskrivna greppen lika varandra, men varför skulle de innebära eller bevisa att 

Strauss verkligen gör en tydlig grej av sin närvaro och skriver in sig själv? Det är en relevant 

fråga att ställa. Talar jag om ”Don’t Try This At Home” med Dave Navarro är det inget snack. 

Där skriver Strauss bokstavligt talat in sig själv och deltar rent praktiskt i dialoger, kommer 

med egna reflektioner om tillståndet i biografikaraktärens vardag och interagerar rent 
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praktiskt med människor och saker som dyker upp i boken. Boken är inte att betrakta som en 

heltäckande biografi på samma sätt som de andra och Strauss tar ut svängarna lite vidare, 

även om det fortfarande är en bok att betrakta som ytterst dokumentär och biografisk. Men i 

de andra tre biografierna, där upptäcker jag likheter som inte går att betrakta som slump. 

Tillvägagångssättet med flertalet olika grepp för att berätta historien är, trots de olika 

komponenternas olikheter, genomgående i samtliga böcker. Strauss har en idé om hur man på 

bästa sätt lyfter fram en historia och genomför den konsekvent. Inte minst det grepp att han 

gång efter annan baserar sina egna böcker på andras verk är ett tydligt exempel på hur han 

skriver in sig själv i dessa biografier. Han har skapat ett signum som är omisskännligt hans. 

Mer om detta senare. 

 

Ser man på samtliga biografier, utom Dave Navarros ”Don’t Try This At Home” som vi just i 

detta skede lämnar utanför på grund av att den berättar objektets historia under ett år och inte 

under ett liv, finns det ett antal punkter som går igen i handlingen även om det rör sig om 

komplett olika personer. Jag kallar den här avdelningen för en gemensam rollbeskrivning. 

Med några få undantag har samtliga karaktärer haft problem under barndom eller ungdomsår. 

Deras vägar har kantats av familjära problem så väl som missbruk som tagits upp redan i unga 

år. Just missbruk är sedan något som samtliga huvudkaraktärer har gemensamt. Medan 

framgången börjar eskalera snabbare och snabbare händer detsamma med deras missbruk 

(ibland eskalerade det till och med tidigare, men fortsatte ändå på enorm nivå i takt med 

framgången). Det slutar i samtliga böcker med överdoser. Vilket är oerhört 

rockmytsbekräftande, men ändå ett faktum. Till och med när jag räknar in Dave Navarros 

biografi är det helt korrekt att skriva att varje bok innehåller minst en överdos. Nikki Sixx tar 

flera stycken, så även Tommy Lee i Mötley Crüe-biografin. Det är först efter en överdos som 

Marilyn Manson inser att han måste ta tag i saker och ting i sitt liv och Jenna Jameson, ja hon 

överdoserar på meth redan innan hon hunnit sluta som strippa och ta steget in i porrvärlden. 

Dave Navarro lever på gränsen till en överdos precis hela tiden och hamnar mycket riktigt 

också där tillslut. Överdoserna kan i böckerna ses på flera sätt, bland annat som katalysatorer. 

I sitt berättande använder sig Strauss ofta av dem inte bara som uppseendeväckande 

händelser, vilket de samtidigt självklart ändå lyfts fram som, utan även som steg vidare till 

något annat. Ibland till en insikt för karaktären i boken, som i Manson-fallet, ibland som något 

annat. Men det tycks finnas ett syfte med att konstant lyfta fram dem. 
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Storylinen är därmed någorlunda likadan i samtliga böcker även om Neil Strauss väljer att 

bygga upp dem på väldigt olika sätt. Författaren har speciella punkter som han tar fasta på i 

berättelserna och som han sedan bygger upp biografierna omkring. Jag skulle mycket väl 

kunna tänka mig att många andra ämnen dryftats under de långa intervjuer som Strauss haft 

med de inblandade, men det går att skymta dramaturgiska grepp som han använder för att 

skriva fram intrigen, i biografi efter biografi är de ständigt desamma och tätt återkommande. 

Visst är det företeelser som kan tyckas vara vardag i den här typen av stjärnkretsar, men 

Strauss använder det ändå tydligt. 

 

Kretsarna knyts även till varandra genom att de olika biografiobjekten dyker upp i varandras 

böcker. En kul detalj är rent av att Axel Rose från Guns N Roses dyker upp och blir baktalad i 

så väl Marilyn Manson och Mötley Crües som Jenna Jamesons biografi, vilket kan vara ett 

tecken på hur liten den skildrade världen egentligen är, eller att författare Strauss har något 

personligt emot honom. Det är med andra ord en liten och begränsad värld Neil Strauss rör sig 

inom. Det är en värld där han skapat sig ett namn och är väldigt van vid att röra sig. Därmed 

är han också legitim att berätta dess historier och kliva in i rollen som skildrare av dess 

företeelser. 

 

Vad jag tydligt kan konstatera vid en närmare analys av Neil Strauss och de biografier han 

agerat ghostwriter för är att han lyckas med konststycket att både ha kakan och äta den. Han 

skriver ”sleazy” berättelser som för kritiker inte är värda någon högre (om alls någon) litterär 

kredibilitet, men lyckas ändå hålla sig på den finkulturella sidan och röna uppskattning 

därifrån. Jag ska reda ut begreppen kring detta strax, men först finns ytterligare en faktor som 

måste tas i beaktande. Ghostwriters har av tradition alltid varit författare som verkat i 

skymundan. Det handlar som den etablerade ghostwritern Bob Olson beskriver i ett tidigare 

uppsatskapitel om författare som skriver texter åt klienter som sedan tillskrivs äran för att ha 

författat verken76. Det är inte alls ovanligt att ghostwriterns namn inte ens finns omnämnt på 

konvolutet. Men i fallet Neil Strauss är allt väldigt annorlunda. 

 

Vad Strauss har gjort är att göra sig ett världsnamn som ghostwriter. Han har om man vill 

använda Bourdieus teorier om kulturellt kapital förflyttat ghostwriterns roll från en 

undanskymd tillvaro fram i stjärnglansen. Han har skaffat sig kapital nog att stråla som 

                                                 
76 http://www.bobolson.com/interview.htm 
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ghostwriter. På så sätt har han vänt på konventionerna. Diskussionen om biografierna har i 

många fall kommit att handla lika mycket om Neil Strauss och hans berättartekniska grepp 

och tillvägagångssätt som om de biografipersoner som är böckernas fokus. Det faktum att 

samtliga Strauss klienter har levt någorlunda liknande liv med droger, berömmelse och ett 

smärre kaos omkring sig har dessutom lett till att de flätats samman med författarens stil på ett 

sätt som det verkligen går att sätta fingret på. Strauss lyckas bli ett med den värld han skildrar, 

men samtidigt stå utanför den och framstå som en seriös och objektiv skildrare. Han har blivit 

en omtalad stjärna genom att idka en verksamhet som annars är förknippad med 

undanskymdhet. Detta genom att skapa sig en tydlig position i böckerna och ta 

ställföreträdarskapet för karaktärerna i dem. 

 

Detta har han lyckats med genom att som jag skrivit tidigare äta kakan men ändå ha den kvar. 

Vad menar jag då med detta? Jo, ser man till de karaktärer som dyker upp i biografierna och 

den värld som allting utspelar sig inom är det ämnen och karaktärer som är ganska snaskiga. 

Man skulle kunna säga att det är historier som går hand i hand med den sensationsjournalistik 

som står att finna i världens alla kvällstidningar. Följaktligen är det berättelser som tilltalar en 

stor och nyfiken målgrupp, men som knappast betraktas som god litteratur. Snarare är det vad 

många skulle kalla för ”sleazy” skräpkultur som skildras i de fyra berörda biografierna. 

Smutsiga berättelser om baksidan med kändisskap och yrken som kanske inte betraktas som 

helt rumsrena av de flesta människor. Slutsatsen som jag skulle kunna dra av detta är att 

Strauss borde sälja stora upplagor, men inte åtnjuta någon respekt från eller kunna koppla sig 

till den finare litterära världen. Men det är ändå precis vad han gör. Kritikerna genomskådar 

honom visserligen ibland och ondgör sig som bekant över hans snaskiga historier, men de ger 

honom samtidigt beröm för att ha skänkt intellekt till historier berättade av så pass stereotypa 

karaktärer som de stjärnor biografierna behandlar. Han berättar de porträtterade personernas 

historier på ett sätt och med sådana grepp att respekten från den litterära världen infinner sig. 

 

Hur skriver man till exempel en bok om en porrstjärna och får den att bli legitim? Detta 

smutsiga ämne som knappast är som gjort för att hyllas i någon bredare litterär omgivning. Jo 

man baserar den på delar ur Bibeln. Neil Strauss visar i samtliga fyra biografier att han är 

påläst, har koll och kan förankra sina böcker i finare litteratur. Som genomgående beskrivet i 

de olika kapitlen om biografierna här ovan baserar författaren samtliga verk på tidigare 

storheter. Det är inte vilka böcker som helst som Strauss valt att ha som mall för sina 

biografier utan riktiga tungviktare. För en genomsnittlig läsare som girigt slickar i sig 



 

53 

historierna är det inte alls säkert att alla dessa litterära paralleller och referenser framgår, men 

för en litteraturkritiker eller liknande blir en snaskig berättelse plötsligt mycket mer intressant 

och lovvärd när referenserna är så tunga och tydliga. Neil Strauss sitter på två stolar. Han 

flörtar med två komplett olika publiker samtidigt och kommer undan med det. I grund och 

botten handlar hans biografier om simpel populärkultur med en snaskig edge, men i ett vidare 

perspektiv blir de så väldigt mycket mer. 

 

Den största publiken, de som verkligen intresserar sig för rock/porrstjärnorna och dess 

dekadenta livsstilar, är naturligtvis den som är lättast att blidka. För att gå hem hos dem 

behöver Strauss bara bevisa att han kan sitt fält samt berätta historierna på ett dramatiskt vis 

och lyfta fram speciella händelser som eggar och spetsar till läsandet. Att han är bra på att 

skriva fram det dramatiska ur livshistorier och få sin läsare att nästintill känna sig delaktig i de 

skeenden som inträffar i biografierna är vida känt. Där får han till och med på många håll ett 

erkännande av kritiker och krönikörer. Men när det gäller att vinna erkännande av dem som 

lägger vikt vid vad som är god och dålig litteratur är det däremot betydligt svårare, ändå 

lyckas Strauss. Vad han gör är att han indirekt säger något i stil med att ”visst, här berättar jag 

de här snaskiga historierna, men jag gör det på ett sätt som inte gjorts tidigare och jag gör det 

med den fina litteraturens egna medel”. Att han valt att basera sina biografier på klassiska 

litterära verk är inte enbart för att de utgör en god och intressant grund för de historier som 

ska berättas utan det är också blinkningar mot etablissemanget. Att välja Dantes Inferno som 

grundplåt till Marilyn Mansons biografi istället för att göra upp ett eget kapitelverk visar 

exempelvis att Strauss kan sin klassiker och klarar av att använda sig utav den på ett finessrikt 

och kreativt vis i ett sammanhang där den passar utmärkt. 

 

Samtidigt som biografierna baseras på specifika verk sockrar författaren dem dessutom med 

en hel del andra referenser. Vare sig det handlar om enkla citat från begåvade författare ur 

historien eller rena antydningar till specifika delar ur andra böcker – tänk de förmodade 

Aleister Crowley passningarna i Manson-biografin som exempel – finns det hela tiden en 

medvetenhet närvarande. Strauss markerar tydligt att han vet hur han ska röra sig inom finare 

litterära kretsar och att han är bekant så väl med dess verk som med hur han ska röra sig med 

dem.    

 

Strauss leker rent av med det akademiska formatet. När han i Mötley Crüe-biografin skriver 

om krossen och dess inverkan på aktörerna inom musikindustrin som en vetenskaplig 
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utredning visar han tydligt att han kan sina saker väl, men är samtidigt inte rädd för att göra 

sig lite lustig över dem. Detta ger naturligtvis mervärde för den ”vanliga” publiken som på ett 

enkelt sätt kan följa med i berättelsen, men blinkar samtidigt uppåt mot ett högre 

etablissemang. Återigen håller sig författaren på god fot med två komplett olika grupper av 

publik samtidigt.  

 

Jag kan här även tala om att båda parter (biografipersonligheterna och författaren) hjälper 

varandra att hålla liv i och förlänga karriärer. Strauss får uppmärksamhet och uppskattning för 

att ha skildrat dessa stora stjärnor. Samtidigt bekräftar han myten om dem och lyfter dem till 

toppen igen vilket kan blåsa liv i deras karriär, eller i alla fall hålla dem kvar i det 

strålkastarljus de för tillfället åtnjuter. Det är lätt att se så här krasst på det eftersom man 

aldrig kan se en biografi som ren sanning, men författaren skapar sig en egen stjärnstatus vid 

sidan om de karaktärer han dokumenterar. För läsarna skapar han en glänsande stjärnbild 

kring sig själv genom uttalanden om att han kräver att få veta allt om han ska ta på sig att 

arbeta med en klient. Det skänker en lyster av autencitet och sanningssägande till hans verk. 

Detta i samspel med att biografierna faktiskt är ganska avslöjande och intima hjälper till att 

förstärka stjärnbilden omkring honom. Han positionerar sig själv som en sanningssägare, en 

ställföreträdare för en populärkulturell värld som lockar till sig otroligt mycket intresse. Där 

får han till och med erkännande av kritiker, vilket exempelvis ord som ” Med sina böcker om 

Mötley Crue och Marilyn Manson har Neil Strauss profilerat sig som en av den amerikanska 

White Trash-kulturens främsta uttolkare”77  är ett ypperligt exempel på. 

 

Neil Strauss är en samtida författare som gör gränsöverskridanden och som är svår att tolka 

eller helt och hållet beskriva med hjälp av existerande, statiska litteraturteorier, man behöver 

se på honom i ett bredare perspektiv, som samtidsfenomen. Han är en produkt av 

populärkulturen. Men även om teorierna inom den biografiska litteraturforskningen inte 

fungerar fullt ut för att tillämpa på en modern samtidsskildrare som Neil Strauss finns det en 

hel del relevans att hämta därifrån i en studie av författaren. Som Carina Burman skriver i 

”Litteraturvetenskap – en inledning” måste allt en författare skriver oavsett om det är 

självbiografiskt eller inte betraktas som litteratur då det som presenteras i många fall kan 

skilja sig från sanningen78. Vad Neil Strauss gör i samtliga biografier är helt enkelt att han 

                                                 
77 http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_11841806.asp 
78 Burman, Carina, Biografisk litteraturforskning, ur Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), 
Studentlitteratur, Lund (2002), s. 74 
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berättar en spännande historia med kända karaktärer i huvudrollerna. Han använder deras 

glamourösa personer till att skapa sig ett eget namn och regisserar berättelserna av deras 

livshistorier efter eget huvud. På detta sätt skildrar han kändisskapets dekadenta baksida på ett 

spännande och förmodligen till stora delar sant sätt, men att utgå ifrån att sanningen inte är det 

minsta regisserad går det inte att göra. Det bevisar inte minst det faktum att många ur 

presskåren tittar misstänksamt på det som Strauss skrivit och givit ut.   

 

När jag talar om hans författarskap utifrån förutsättningarna inom den biografiska 

litteraturforskningen uppstår som beskrivet komplikationer. Teorin räcker inte till för att rama 

in den position som Strauss intar. Låt oss se tillbaka på följande tre punkter som presenterades 

i teorikapitlet: 

 

1. Litteraturen som biografisk källa, inom denna grupp anser man sig med utgångspunkt 

från den specifika texten kunna dra slutsatser om författaren som skrivit den. 

2. Den biografiska verktolkningen, inom denna grupp använder sig forskaren av sin 

kunskap om författaren för att kunna komma med påståenden om texten. För både 

punkt ett och två är det texten i sig som är det viktiga. Författaren och dennes biografi 

ses i samband med vad han/hon skrivit. 

3. Den litteraturhistoriska biografin innebär däremot att det är författaren själv som är det 

primära i studien. Här strävar man efter att ge en bild av personen snarare än det verk 

denne varit upphov till.79 

 

Den uppmärksamme läsaren märker snabbt att ingen av dessa punkter tillfullo gör Strauss och 

hans författarskap rättvisa. Visst går det att hitta överrensstämmande drag mellan punkterna, 

främst då nummer ett och två, och författaren. Exempelvis kan man i linje med den 

biografiska verktolkningen säga ett och annat om Strauss utifrån vetskapen om hans 

förtjusning i att använda klassiska verk som mall för sitt skrivande. Utifrån de verk han valt ut 

kan man konstatera att det finns en viss typ av medvetenhet inför finkulturen hos honom. På 

samma sätt kan det faktum att han har en bakgrund som musikjournalist leda till antaganden 

om att han har en god kontroll över den dekadenta värld av knarkande stjärnor han skildrar i 

sin böcker. Punkt tre, den litteraturhistoriska biografin, är däremot inte mycket till hjälp när 

man talar om en ghostwriter som Strauss och dennes författarskap. Det är omöjligt att enbart 

                                                 
79 Burman, Carina, Biografisk litteraturforskning, ur Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), 
Studentlitteratur, Lund (2002), s. 73 
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utifrån de texter han skrivit åt celebriteter ge en klar bild av honom som person. Han skymtar 

på flera sätt förbi i biografierna och positionerar sig tydligt, men då snarast som den häftige 

och intellektuelle författaren än som en riktig människa och karaktär. 

 

För att kunna sätta fingret på författarskapet krävs snarare att man utvecklar teorin och lägger 

till en fjärde punkt. En punkt där det klargörs att för att vara en författare av Strauss 

populärkulturella dignitet krävs det inte enbart att man står utanför och studerar eller skriver 

sanningen från insidan. För att lyckas som biografisk författare i samtiden måste man vara en 

kameleont. Det räcker inte att bara vara biograf utan man måste även leva i den värld man 

skildrar. Neil Strauss tar det bästa av alla världar och han gör det utan att någonsin förlora på 

det. När han får kritik av kritiker som tycker att hans flörtar med finkulturen är billigt fjäsk är 

det fortfarande han som är vinnaren eftersom han ändå omskrivs och får stor publicitet och 

uppmärksamhet. Han tillåts hänga med artisterna eftersom de har något att vinna på att han 

skriver om dem, samtidigt utnyttjar han dem för att nå sin egen berömmelse. Han skildrar så 

kallad skräpkultur samtidigt som han hela tiden håller ena foten på andra sidan gränsen och 

leker med finkulturella influenser. Han står utanför hela spektaklet och pekar ut att så här är 

det, samtidigt som han själv lever mitt i det och kanske rent av är en del av den livsstil som 

dem han skildrar framhärdar. För att vara Bourdieusk så har han ett stort kulturellt kapital 

inom flera olika områden och rör sig någorlunda obehindrat mellan olika typer av fält. Han 

har kapital nog för att vara en del av den dekadenta Hollywood-världen samtidigt som han 

kan föra en dialog med den finkulturella skaran och visa på en djup allmänbildning och 

kunskap om sitt litterära arv. Med andra ord skulle en ombildning av den teoretiska ramen och 

en fjärde punkt till de ovan listade formuleras något i stil med: att studera samtida biografier 

kräver att man förhåller sig till författaren som en aktör i spelet lika mycket som dem som 

förekommer i böckerna. En biograf kan inte längre bara stå utanför och observera utan måste 

även interagera. De redan existerande punkterna måste samverka för att man ska kunna ge en 

rättvis bild av ett författarskap likt det Strauss står för. Man måste även börja se på en 

ghostwriter i ett lite annat ljus. Som en stjärna lika mycket som biografipersonen. Tiden av 

obemärkt tassande i kulisserna tycks vara förbi.  

 

Vad allt detta leder fram till är slutsatser om hur man måste positionera sig för att bli en 

lyckad biografiförfattare i den samtida populärkulturen. Det räcker inte med att bara 

positionera sig som en litterär skildrare som antar rollen av biograf. För att uppnå trovärdighet 

måste man identifiera sig betydligt tydligare med den värld man skildrar. Det går inte längre 
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som att i många gamla klassiska biografier stå utanför och säga någonting om, utan man 

måste gå in i och vara betydligt mer delaktig i den kulturella krets som skildras. Man måste 

som författare skapa sig en trovärdighet inom genren. Något Strauss inte haft några större 

problem att knyta an till med tanke på sin bakgrund som musikjournalist på flertalet stora 

tidningar. Ghostwriterbegreppet håller på att omformas och få en ny innebörd. Som biograf 

måste man numera vara i det som skildras och inte bara stå utanför och se på. I alla fall när det 

handlar om den populärkultur som Neil Strauss gjort sig till skildrare av och ställföreträdare 

för. 

 

Därmed räcker det inte heller att bara luta sig mot gamla litterära teorier för att studera detta 

fenomen. De existerande teorierna är allt för statiska för att kunna appliceras på ett fall som 

exempelvis Neil Strauss. Man måste se på honom och problematiken kring hans författarskap 

med betydligt vidare ramar och perspektiv. Det räcker inte längre med att skriva om en person 

eller ett band för att skapa det intresse och den uppskattning som publiken kräver, man måste 

även som författare vara mitt i det som händer. 

 

Avslutning/Slutsatser 
”Biografier förknippas ofta med politiska ledare som efter avslutad karriär vill berätta den 

sanna historien om vad som egentligen hände bakom lykta dörrar, eller med idrottsmän som 

när skidor, racketar eller bollar lagts på hyllan ännu en gång förklarar hur skönt det var att ta 

hem den där segern och hur viktigt det är att äta gröt till frukost.” Så inleds den här uppsatsen 

och längs vägen har det med besked visat sig att det inte alls stämmer. Möjligtvis är det ett 

antagande överrensstämmande med historien, men i dagens fartfyllda medieverklighet är det 

snarast en osanning. Precis som inledningen förkunnar är det allt fler mediepersonligheter och 

artister som träder in på själbiografins bana och det har ändrat ramarna något. Detsamma 

gäller för begreppet ghostwriter. Med författare av Neil Strauss typ som föregångare har 

begreppet kommit att förändras, en ny typ av ghostwriters har börjat träda fram. För att kunna 

skildra de nya aktörerna på det självbiografiska fältet räcker det inte längre att bara vara en 

anonym skribent i bakgrunden. Som författare måste man interagera så mycket mer med den 

värld och de karaktärer man är ute efter att dokumentera. Det har inte bara blivit mer 

accepterat att som ghostwriter eller dokumentärförfattare inta en synlig position i de böcker 

man skriver, det har snarare blivit en nödvändighet för att vara framgångsrik inom den kraftigt 

ökande marknaden för populärkulturella biografier. 
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Detta omkullkastar tidigare fastslagna teoribildningar, både inom just litteraturteorin och 

bland samhällsorienterat tänkande teoretiker som exempelvis Pierre Bourdieu. Den här 

uppsatsen visar tydligt att den nya typen av författarskap inte är något man stoppar in i en 

sedan tidigare fastslagen mall, utan något som är i ständig förändring och som hela tiden 

måste interagera med samtidens utveckling för att passa in och finna uppskattning. Det går att 

använda delar av teorier för att förklara Neil Strauss författarskap på ett ytligt plan, men i ett 

djupare perspektiv krävs ett betydligt mer flexibelt synsätt och en betydligt mer fritänkande 

syn för att kunna säga något relevant om honom. 

 

Tidigt i uppsatsen tar jag upp frågan om hög- respektive lågkultur och hur man ser på och 

definierar denna. Även dessa synsätt och sättet att diskutera kulturen kräver ett annat fokus 

när man riktar blicken mot den typ av författarskap som Neil Strauss representerar. Ett krasst, 

svart på vitt, synsätt skulle i tidigt stadie slå fast att dessa dekadenta självbiografier är 

litteratur av den lägre digniteten, om man ens får kalla det litteratur. ”Sleazy” skräpkultur är 

något som många skulle vilja omnämna aktörernas bidrag till bokdiskarna som. Omoraliska 

historier om knark, sex och allmänt dekadent leverne har inget i de finkulturella sfärerna att 

göra. Men Neil Strauss har visat på annat. Även om historierna självfallet enligt definitionen 

av masskultur är riktad till många människor och ger sina lystna läsare precis vad de vill ha i 

form av sensationella avslöjanden och smaskiga detaljer, är Strauss medelst pålästa referenser 

och professionellt handlag, inne och sniffar på finkulturella domäner. Han är en kameleont, ett 

samtidsfenomen som klarar av att flörta med olika publiker på samma gång och som utan att 

skämmas för det gör anspråk på att vara så väl populärkulturell som finkulturell samtidigt. 

Som författare så väl som ghostwriter gäller det i dagens ombytliga samhälle att ta vara på de 

strömningar som dyker upp och lära sig att hantera dem. Det går inte längre att bara vara en 

statisk skildrare, man måste på ett eller annat sätt interagera. 

 

En syrlig kommentar skulle kunna vara att Strauss till stor del, trots sina finkulturella 

referenser, ofta talas om som en mindre aktningsvärd författare av dem som verkligen har 

kulturellt kapital nog att avgöra vad som är högt och lågt. Det är förvisso sant. Men samtidigt 

innebär det faktum att dessa biografier och Neil Strauss som författare över huvud taget 

omnämns av högt värderade kritiker och litteraturvetare en stor seger i sig. Han har uppenbart 

något så pass viktigt och intressant att komma med att dessa bryr sig om att kommentera och 
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baktala honom. För den typ av författarskap som Strauss är en galjonsfigur för innebär 

synlighet allt. 

 

För att så här avslutningsvis återigen lyfta upp frågeställningarna och klargöra vad de lett 

fram till kan det sägas att Strauss skriver fram en tydlig position för sig själv i biografierna 

och att det knappast är en slump att han gör det. Han har utvecklat en tydlig kommunikativ 

stil som han använder sig av i samtliga fyra biografier. Han går in som en ställföreträdare för 

celebriteterna Marilyn Manson, Mötley Crüe, Jenna Jameson och Dave Navarro dels genom 

att han berättar deras livshistoria i böckerna. Dels genom att samtliga karaktärer rör sig inom 

en tämligen avgränsad del av samhället, en dekadent värld där Strauss genom tidigare 

erfarenheter och arbetet med dessa böcker gjort sig till en legitim uttolkare. Han har även om 

han oftast haft ett utifrånperspektiv levt tätt inpå och med världen under en lång period av sitt 

liv.  Han är på det sättet väldigt trovärdig som en skildrare av karaktärerna vars hela liv 

framförts inom just den här världen. Ställföreträdarskapet utgör på så sätt så väl att han axlar 

berättarmanteln för sina klienter som för en hel dekadent scen där aktörerna trots sin 

inblandning i olika branscher framför sitt leverne på samma annorlunda sätt. 

 

Neil Strauss vet hur han ska förhålla sig till terminologin och händelserna som dyker upp 

inom den berörda världen och kan på det sättet på ett ledigt sätt framställa historierna som om 

det verkligen var hans klienter som själva skrivit dem med sitt eget språk, snarare än bara 

återgett historierna för Strauss under intervjusituationer. Författaren vet vad han skriver om 

och hans delaktighet i det som händer bidrar även om han inte skriver fram det till att 

biografierna blir mer livfulla och trovärdiga. Han är helt enkelt en trovärdig uttolkare av den 

dekadenta värld som hela hans författarskap kommit att handla om. 

 

Ställföreträdarskapet som han tar på sig är förstås en del av den stil som Neil Strauss anammat 

och konsekvent använder sig av genom samtliga biografier. Men det är långt ifrån allt. När jag 

studerar hans gärning tydligare är det uppenbart att hans sätt att basera sina böcker på tidigare 

klassiker är en medveten och väl genomtänkt stil. Han har gjort det lite till sitt signum att 

ständigt blanda in spår av ”finare” litteratur i sina biografier och bygger dem konsekvent på 

verk av erkända författare. Det är en stil om någon. Varje enskild biografi som han spökskrivit 

bygger på en egen känd föregångare vilket är utmärkande för honom. Lika utmärkande är det 

faktum att han utmanar biografins form. Han använder sig självfallet till stor del av klassiska 

kapitel där biografiobjekten berättar sina historier i jag-perspektiv, men han nöjer sig inte med 
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det. Gång efter annan leker han med formen och använder okonventionella grepp för att 

berätta historien. Är det inte dagboksanteckningar och serier som i Jenna Jamesons bok är det 

pseudovetenskapliga undersökningar som hos Mötley Crüe eller humoristiska livsstilslistor 

som hos Marilyn Manson och Dave Navarro. Det är partier som tydligt bryter mot det vanliga 

sättet att skriva dylika böcker, men som konstant har ett syfte. Att stärka historien. Greppen är 

annorlunda, men är aldrig instoppade bara för att, det finns hela tiden ett djupare syfte med 

det, vilket är en styrka för berättelserna som på detta sätt gör dem djupare och också vid flera 

tillfällen stärker personbilden av dem som det berättas om. 

 

Sfären Strauss skriver inom har jag redan varit inne på och berört, det handlar om en värld där 

droger och sex är vardag och där kända människor passerar revy genom varandras liv som 

vanliga människor byter underkläder. Strauss har levt länge med den här typen av människor 

och vet hur han ska föra sig bland dem. Att han kommit att bli en uttolkare av den här typen 

av värld har naturligtvis också smittat av sig på hur kritiker och andra förståsigpåare skriver 

om honom. Hans bakgrund gör automatiskt att han blir betrodd som en god skildrare av den 

dekadenta värld det trots allt är, men samtidigt tittas det ganska snett på honom just för att det 

handlar om något som inte alls är särskilt rumsrent eller litterärt krediterbart. Karaktärerna 

som figurerar i hans biografier är inte på något sätt värdiga förebilder ur ett finkulturellt 

perspektiv. Men samtidigt som Strauss och hans klienter förkastas för de historier som 

berättas får den gode Neil ändå ett visst erkännande för att han lyckas göra läsbar litteratur av 

det mischmasch av dekadens som stjärnornas berättelser är. Det konstateras på flera håll att 

även om Tommy Lee eller någon av de andra celebriteterna är nedsupna och obildade 

människor så lyckas Strauss i alla fall få dem att framstå som intelligenta och med lite finess. 

Det är på samma gång ett beröm till Strauss för hans skildringar och ett förutsättande av att de 

klienter han skildrar är tämligen obildade spolingar. Världen författaren skildrar ses med 

andra ord på med stor skepsis. I takt med att Strauss givit ut fler och fler böcker inom samma 

genre och med liknande typer av karaktärer har han själv också kommit att förknippas allt 

hårdare med den typen av värld och leverne. Han har mer och mer kommit att omnämnas i 

den typ av skvallerartiklar som hans klienter ständigt får befatta sig med och hans kärleks- 

samt privatliv har på flera håll kommit att hängas ut på löpsedlar och i rubriker. Det har helt 

enkelt mer än tidigare blivit tydligt att Neil Strauss verkligen är en del av den värld som han 

så passionerat skildrar. 
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Samtidigt talas det en hel del om huruvida han fick sparken från New York Times eller om 

han slutade självmant när det blev dags att skriva biografin åt Jenna Jameson. Det är en viktig 

trovärdighetsfråga där det för Strauss handlar om att kunna säga att han själv valde att avsluta 

sin anställning för att kunna satsa helhjärtat på sitt biografiprojekt. Det skulle innebära att han 

valt bort en erkänd anställning för att ta sig an något som ändå borde vara att kreditera som 

intressant och viktigt. Medan motsatsen skulle dra ett ännu större skimmer av bristande 

trovärdighet och tvivelaktig moral över den snaskiga värld som Strauss uttolkar. Ämnet var så 

pass opassande att han inte ens kunde stanna kvar som anställd på The Times när han tog sig 

an att göra det. Det skulle knappast stärka hans trovärdighet att gå med på en sådan historia 

och han har ända sedan det begav sig benhårt hållit fast vid att det var han själv som valde att 

stiga av skeppet för att gå än djupare in i den dekadenta världen. 

 

Formeln för hur Strauss arbetar borde vara tämligen glasklar efter genomgången här ovan och 

i och med detta kan jag slå fast att det författarskap han företräder är något nytt som växt fram 

i takt med att populärkulturen gjort kraftiga framsteg på det biografiska fältet. Strauss tar på 

sig ett ställföreträdarskap i biografierna för att han måste, för att det är vad som krävs för att 

biografier av idag ska bli tillräckligt intressanta och inflytelserika. 

 

Lika mycket som Neil Strauss, i och med sina ständiga flörtar med olika stilar och publiker, är 

att betrakta som en intressant karaktär är han ett gott exempel på samtidens biografiförfattare. 

Det räcker inte längre att bara skriva om, man måste även finnas mitt i det man skriver om. En 

ny typ av författarskap har växt fram. 
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