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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how the literature 

criticism are in the Swedish media in the reception of the novel 

Mosquitoes and tigers from 2007 written by the Swedish author 

Maja Lundgren. 

 

 A second aim is to examine how master suppression techniques 

have been used by the literature critics in the newspaper debate.  

 

 This qualitative study is based upon a total of 52 articles and 

reviews from five big Swedish newspapers. The theoretical 

approach, literature criticism, mainly originates from the Swedish 

professor in Literature Science Tomas Forser and the literature 

scholar Gunnar Hansson. The theory of master suppression 

techniques founded by Berit Ås, Norwegian professor in Social 

Psychology, are used as an analytic tool. The method of analysis is 

textual, qualitative text analysis. 

 

 The conclusion of this study shows that the literature criticism 

usually is divided in one ethical and one aesthetic part. The 

aesthetic criticism includes the book not being entertaining or well 

written or too long, and also that the form is a problem for the 

readers who do not know if the genre is fact or fiction. The 

criticism about the form issue is also ethical while the author can be 

vague about the truth. The ethical criticism also consists from the 

author using name of authentic people. Another conclusion of this 

study shows that mainly three of the master suppression techniques 

are visible in the debate: “making invisible”, “ridicule” and “heap 

blame/put to shame”. By merging various articles, it was possible 

to interpret the master suppression technique “double bind”. There 

was no sign of “withhold information”. This study also shows that 

the writer Maja Lundgren uses master suppression techniques 

herself. 

 

Nyckelord: Litteratursociologi, litteraturkritik, härskartekniker, tidningsdebatt, 

litteraturdebatt 
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1 Inledning och bakgrund 
Maja Lundgrens bok Myggor och tigrar skapade stor debatt på tidningarnas kultursidor under 

sommaren och hösten 2007 och var flitigt omnämnd i pressen redan innan den gavs ut den 7 

augusti samma år.
1
 Debatten har blivit utpekad som 2007 års heta litteraturdebatt. Myggor och 

tigrar är Maja Lundgrens tredje bok. Hennes tidigare roman Pompeji blev nominerad till 

Augustpriset vilket medförde ett visst kändisskap. En anledning till att Myggor och tigrar 

blivit så omdiskuterad är att flera kända svenska författare och journalister nämns i boken 

med sina rätta namn och blir utpekade som förtryckare och sexister av författaren. På grund 

av all uppståndelse väckte Myggor och tigrar min nyfikenhet och jag ville granska 

tidningsdebatten närmare. Jag tyckte mig skönja en dubbelmoral när flera 

kvällstidningsskribenter var upprörda över att Maja Lundgren lämnade ut namn på personer i 

sin omgivning när de själva skrev i tidningar som regelbundet publicerar namn och bild på 

personer som skulle kunna bli kränkta av det. Mitt fokusområde inom litteratursociologin är 

"litteraturen i samhället" som handlar om hur litteraturen påverkar samhället. Ett 

huvudproblem som kommer att avhandlas är vad det kan få för följder att utmana makten 

genom att ge ut en kontroversiell och personlig roman och hur författaren kan bemötas på 

kultursidorna i de större tidningarna. Detta kommer att undersökas genom en granskning av 

den aktuella pressdebatten.  

 

Titeln på boken Myggor och tigrar går att härleda till aforismen ”myggen är värre än tigrarna” 

av Vilhelm Ekelund och handlar om att små stick kan skada mer än ett stort angrepp. Det 

anspelar på en diffus maktutövning med tjuvnyp, förtäckta hot och förtryck genom 

härskartekniker. I pressen pekas boken ut som en skandalbok, och den har blivit mottagen 

med blandad kritik. Antingen påstås den påvisa den sanna sidan av ett patriarkat inom 

kulturen i Sverige där män gör allt för att visa sin makt eller så sägs boken skildra en känslig 

kvinnas paranoia som vaskar fram dolda innebörder ur det mesta. Det är inte ovanligt att 

kvinnor som skriver politiskt blir nedvärderade och diskuterade utifrån ett emotionellt eller 

biografiskt plan. Istället för att seriöst granska situationen blir det politiska undanskymt så att 

kvinnan som skriver hamnar i fokus.  

 

Ett exempel på tonen i tidningsdebatten är Maria Schottenius som skrivit följande i Dagens 

Nyheter:
2
  

 
Det är inte konstigt att en person med paranoida drag och med en känsla av vanmakt vill 

hämnas på personer. Det hör inte till ovanligheten. Men det hör till ovanligheten att ett stort 

förlag ger ut en bok där en uppenbarligen psykiskt labil person går bärsärkagång på sin 

namngivna omgivning. Att profitera på en skör människas verklighetsuppfattning och 

riskera att de som råkat komma i vägen blir groteskt uthängda är ansvarslöst. 

 

Utöver att skildra vad som kallas för kulturmaffian i den svenska kultursfären, består den 

största delen av boken av självupplevda skildringar av den undre världen och maffian i ett 

kvarter i Neapel. Författaren reflekterar även över den egna uppväxten med romantiserande av 

gangsteridealet. I boken framgår att en av anledningarna till att maffian är lockande är en 

erfarenhet av att uppleva att de formella lagarna verkar kunna användas mot individen, och att 

det olagliga i så fall kan användas för att rättfärdiga ett orättvist system. Trots att lockelsen 

                                                 
1
 Lundgren Maja (2007). Myggor och tigrar. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 

2
 Schottenius, Maria (2007). Maria Schottenius: Bonniers körde i diket, Dagens Nyheter, 2007-09-03.  
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tydliggörs så visar Lundgren bristerna med sådana idealiseringar när korruption och stora 

sopberg blivit vardag som en konsekvens av den undre världens framfart. 

 

Albert Bonniers förlag skriver så här om boken i baksidestexten:  

 
En autentisk skildring av camorran i Neapel och maffiafasoner i svenskt kulturliv. I 

efterskalven av Pompejiromanen - kritikerframgångarna och Augustnomineringen - 

kastades författaren ut i en osäker tillvaro i arbetslivet på en kulturredaktion... Likt en 

förklädd detektiv rör sig Maja Lundgren oförskräckt i gränslandet mellan litteratur och 

verklighet. Myggor och tigrar är en klassisk helvetesvandring och en uppgörelse med vår 

tids påvar och småpåvar.  

 

En sak att notera med baksidestexten är formuleringen att författaren rör sig ”i gränslandet 

mellan litteratur och verklighet” vilket kan ge upphov till funderingar om viken genre det är. 

Myggor och tigrar anses vara ett skönlitterärt verk, även om den inte uttryckligen 

klassificeras som det. Det är underförstått att den är självbiografisk och handlar om 

självupplevda saker. Genom att använda sig själv som berättare och huvudperson får läsaren 

hela tiden veta allt genom författarens perspektiv. Maja Lundgren skriver rakt ut vad som 

händer utan omskrivningar eller förskönanden. Detta innebär inte bara att de i hennes närhet 

blir utlämnade utan framför allt att hon lämnar ut sig själv. Delvis bygger berättelsen på 

dagboksanteckningar men det verkar även som att författaren var medveten om att det hon 

skrev skulle bli en bok och att historien därför skrevs fortlöpande i takt med det som hände. 

 

1.1 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats fokuserar på hur en författare, som på ett kontroversiellt sätt valt att 

utmana makten genom litteraturen, bemötts av litteraturkritiker och andra som kommit till tals 

genom tidningsartiklar. Avsikten är att undersöka debatten som har fortskridit på 

kultursidorna i fem stora svenska tidningar under huvudsakligen augusti och september år 

2007. Det litteratursociologiska forskningsområdet litteraturen i samhället kommer att 

undersökas genom en analys av olika artiklar för att se hur kritiken av boken ser ut och vilka 

härskartekniker som finns bland dem. De som kommer till tals i pressen behöver inte enbart 

vara skribenter, utan kan även vara personer som blir intervjuade och får göra uttalanden. 

Som ett förtydligande är det vad som skrivs i tidningsartiklarna som ska granskas och inte 

boken Myggor och tigrar i sig. Med bemötandet från litteraturkritiker med flera som ger sin 

åsikt till tals via tidningsartiklar, så avses inte att undersöka hur pressen arbetar som 

institution. Syftet med uppsatsen är att textanalytiskt urskilja hur litteraturkritik ser ut samt 

hur maktstrukturer yttrar sig i litteraturkritiken av Maja Lundgrens bok Myggor och tigrar, i 

form av så kallade härskartekniker. Dessa är en teori framställd av Berit Ås, professor i 

socialpsykologi, som beskriver olika tillvägagångssätt som gör att en dominant grupp eller 

enskild person via social manipulation har en maktposition mot en annan individ eller grupp 

människor. De fem härskarteknikerna är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 

information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.  

 

Uttalandet om Maja Lundgren och hennes verk är ofta kritisk, det vill säga en form av 

bedömning. Intentionen bakom kritik och negativa utlåtande behöver inte vara att trycka ner 

någon genom ett maktperspektiv, en typ av härskarteknik. Allt som skrivs i tidningsartiklarna 

görs inte med härskartekniker, liksom att negativ kritik inte är detsamma som en 

härskarteknik. Det kan vara svårt att skilja dessa åt. Ett exempel på hur det kan vara är när 

någon uttalar sig med att författaren till Myggor och tigrar är psykiskt sjuk som har skrivit en 

sådan bok, något som jag valt att tolka som påläggande av skuld och skam, vilket är en form 
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av härskarteknik. Någon annan skribent skriver kanske att Myggor och tigrar inte är bra för 

att berättelsen är händelsefattig, som är ren kritik som fokuserar på verket istället för personen 

bakom, vilket därför inte tolkas som en härskarteknik. Likheten mellan kritiken som 

innehåller härskarteknik och den vanliga kritiken är att bägge uttrycker sig negativt. 

Skillnaden ligger i att härskartekniker insinuerar att någon inte är kapabel till att ansvara för 

sina egna handlingar, vilket är att skuldbelägga så att personen känner sig mindrevärdig, 

medan den andra kritiken att boken skulle vara händelsefattig värderar innehållet i boken. 

 

En anledning till valet av uppsatsämnet är att det finns ett problem i samhället i stort med 

patriarkala strukturer som gör att kvinnor och män lever i de mönster som vi föds och 

socialiseras in i. Problemet är inte endast den här isolerade händelsen med hur Maja Lundgren 

har blivit bemött, det är en liten del av att kvinnor fortfarande ofta diskrimineras. Ett slående 

exempel på könsmaktsordningen är att kvinnor fortfarande generellt sätt har lägre lön än män. 

Den makt som kulturkritiker kan ha visas genom det bemötande som Myggor och tigrar har 

fått, kan få konsekvensen att skribenter och författare med kontroversiella åsikter censurerar 

sig själva när de skriver. Därför är det viktigt att visa vilken makt som kanske finns och vilka 

maktstrukturer som används. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka tidningsdebatten om Maja Lundgrens bok 

Myggor och tigrar för att se hur den präglas av litterär kritik samt eventuella härskartekniker. 

Analysen av litteraturkritiken och härskartekniker gäller alla röster som kommer i uttryck i de 

valda artiklarna i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 

och Göteborgs-Posten. Dessutom avses att behandla Myggor och tigrar samt författaren Maja 

Lundgren som en enhet. Detta beror på att det finns en dokumentär bakgrund och det kan vara 

svårt att skilja på vilken kritik som är riktad mot författarjaget eller författaren som person i 

boken.  

 

Övergripande frågeställning: 

 

 Hur har litteraturkritiker och andra i media representerade parter mottagit Maja 

Lundgrens Myggor och tigrar genom kritik och med härskartekniker i ett urval 

svenska dagstidningar? 

 

Till frågeställningen finns följande underfrågor som är tänkta att besvaras i undersökningen: 

 

 Hur återspeglas litteraturkritiken i tidningsdebatten? 

 Hur avspeglas härskarteknikerna i tidningsdebatten? 

 Vilka härskartekniker går att urskilja i litteraturkritiken? 

 

Med den övergripande frågeställningen menas att undersöka bemötandet av Myggor och 

tigrar, och hur och på vilket sätt det gestaltas med kritik respektive eventuella 

härskartekniker. Den första delfrågan syftar till att undersöka hur kritiken ser ut i 

litteraturkritiken. Nästa följdfråga är tänkt att undersöka vilka eventuella härskarteknikerna 

som märks och hur de gör det. Den sista delfrågan avser att undersöka relationen mellan kritik 

och litteraturkritik, för att se om kritik även kan vara härskarteknik. Ett förtydligande av vilka 

artiklar som avses finns med i metodkapitlet i avsnittet om urval och avgränsningar. För att 

besvara dessa frågeställningar tillämpas ett teoretiskt perspektiv som utgår från litteraturkritik 

som teoretisk ram samt Berit Ås härskartekniker analysverktyg, som beskrivs närmre i kapitel 

4.2.1. Som metodologiskt tillvägagångssätt tillämpas kvalitativ textanalys. 
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1.2 Anknytning till Biblioteks- och informationsvetenskap 

Inom tvärvetenskapliga Biblioteks- och informationsvetenskap i Högskolan i Borås finns 

ämnesområdet litteratursociologi som ingick i inriktningen ”Bibliotek, kultur och information 

i ett samhällsperspektiv”. Professor Lars Höglund berättar i ämnesbeskrivningen av 

Biblioteks- och informationsvetenskap att i ämnets fokus finns frågeställningar som har att 

göra med förmedlingen av information och kultur som vanligen är lagrad i någon form av 

dokument. Han menar även att biblioteks- och informationsfrågorna kan sättas in i ett större 

sammanhang med hjälp av breda teorier om samhälle och mänskligt beteende, kultur och 

demokrati.
3
 Detta innebär att biblioteks- och informationsvetenskap inte är bunden till 

biblioteket som institution. Studier som berör förlopp inom informations- och 

kulturförmedling kan sättas in i ett större perspektiv. I Danmark finns antologin 

Litteratursociologi som främst är avsedd för studerande vid bibliotekarieutbildningar.
4
 

Redaktörerna för den svenska antologin Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle 

har ett bredare spektrum av användare då antologin enligt baksidestexten är avsedd för kurser 

i litteraturvetenskap och avgränsade områden som idé- och lärdomshistoria, kultursociologi, 

bibliotekarie- och kommunikationsutbildningar. Den litteratursociologiska forskningen 

bedrivs ofta i gränslandet mellan litteraturvetenskapen och andra discipliner, och ett 

interdisciplinärt samarbete är väsentligt för litteratursociologins fortsatta utveckling.
5
  

 

Att undersöka en litteraturdebatt är sett ur ett yrkesperspektiv relevant för biblioteksområdet 

eftersom det kan finnas sådana temakvällar på bibliotek där ämnet diskuteras. Det är även 

något som kan behandlas i branschtidningar inom bibliotekssektorn. Vad som händer i en 

litteraturdebatt är i högsta grad viktigt för ett bibliotek som vill hänga med i vad som händer 

ute i samhället. 

 

1.3 Litteratursociologi 

Länge var den övervägande grundidén inom litteraturvetenskapen att ämnets uppgift var att 

förklara litteraturen utifrån dess kontext som biografiska faktorer, idéströmningar och sociala 

faktorer. Efter andra världskriget ändrades uppfattningen till att litteraturvetenskaplig analys 

skulle lägga fokus på texten och dess struktur. Parallellt med denna begränsning av 

litteraturvetenskapens uppgift, och till viss del som motreaktion, utvecklades modernare 

former av litteratursociologi.
6
 I Sverige grundade Lars Furuland 1965 Avdelningen för 

litteratursociologi i Uppsala där litteratursociologiska studier ännu bedrivs.  

 

Inom Frankfurtskolan utvecklade Jürgen Habermas under 1960-talet sin så kallade 

offentlighetsteori. Habermas analyserade hur kapitalismens frambrytande bland annat innebar 

att en ny litterär offentlighet tog form under 1700-talet. Utvecklingen gjorde att en rad 

institutioner såsom press, litterära salonger, bokförlag och bibliotek uppstod för att sprida 

tryckta texter på marknaden. I denna offentlighet omvandlades litteraturen successivt till en 

produkt och blev därmed ännu ett inslag i den kapitalistiska marknadsekonomin. Modellen 

visar hur bokens samhälle förändrades i takt med kapitalismens framväxt. Habermas 

offentlighetsteori bidrog till förståelsen av litteraturens funktioner som opinionsbildare och 

samhällskraft.
7
 

                                                 
3
 Höglund, Lars (2000). Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde, s. 2f. 

4
 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red (1997). Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 9. 

5
 Ibid, s. 10. 

6
 Svedjedal, Johan (2002). Litteratursociologi. Ingår i Bergsten, Staffan (red) Litteraturvetenskap: En inledning, 

s. 83f. 
7
 Ibid, s. 87. 
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Litteratursociologins fokusområde ligger i att undersöka hur litteratur och samhälle 

interagerar med varandra. Med detta menas att analysera hur samhället skildras i litteraturen 

och vilken ställning litteraturen har i samhället, samt att redovisa vilka förutsättningar som 

finns för produktion, distribution och konsumtion av litteratur. Professorerna Lars Furuland 

och Johan Svedjedal menar att litteratursociologins fokus är av materialistisk art, vilket 

innebär att diktverket eller romanen och dess författare tar intryck av olika former av yttre 

villkor, såsom generella samhälleliga faktorer men också av mindre allomfattande företeelser 

som bokmarknadens inre förhållanden. En aspekt är att det kan uppfattas som ett område där 

intresset fokuserar på marginaliserade litterära yttringar, verk, författare eller genrer. 

Litteratursociologin kan även fungera som en form av metodisk självreflektion, då den 

diskuterar de värderingar och föreställningar som ligger bakom litteratursynen genom olika 

tider.
8
  

 

Lars Furuland anser att litteratursociologin inte är en viss forskningsmetod utan en 

samlingsbeteckning för en specifik intresseinriktning, som beroende på situation använder sig 

av olika teorier och metoder. Furuland menar att litteratursociologins främsta uppgift är att 

studera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras 

receptionssammanhang, samt att analysera diktverken i sig för att se hur samhällsstrukturerna 

blir synliga. Under anknytning till samhälls- och beteendevetenskaperna kan 

litteratursociologin ge betydande bidrag till granskningen av olika litterära delinstitutioner 

som författarkår, förlag, bokhandel, bibliotek, kritik samt skilda offentligheter och 

publikationer.
 9

 

 

Hur skildrar litteratur verkligheten? Vilken innebörd har författarnas sociala bakgrund? 

Vilken estetik och berättarteknik använder de? Vilken relation har de till publiken och 

marknaden? Hur stor betydelse har förläggarens önskemål på författaren? Hur använder 

läsarna litteraturen? På vilket sätt värderas litteratur av olika smakdomare? Detta är några 

exempel på återkommande frågeställningar inom litteratursociologin.
10

 Vanligtvis kombineras 

dylika frågor som litteratursociologiska undersökningar är baserade på. 

 

Johan Svedjedal delar upp forskningsområdet litteratursociologi i tre underområden vilket 

tydliggör vad en analys av förhållandet mellan skönlitteratur och samhälle innebär.
11

 

 

1. Samhället i litteraturen. Hur skildras samhället i litteraturen? Det här området riktar in sig 

på bilden av samhället i skönlitteraturen, hur litteraturen porträtterar verkligheten, frambringar 

eller omtolkar den yttre verkligheten och på så sätt åstadkommer en bild av ett samhälle. 

Analyser med utgångspunkt ur klass, genus eller etnicitet är vanliga. Inom litteratursociologin 

i allmänhet har studier av direkta samband mellan texten och de sociala förhållandena 

bedrivits. Då har en viss spegelteori tillämpats som går ut på att litteraturen går att betrakta 

som en spegling av samhället.
12

 Inom Marxistisk litteraturanalys har speglingsteorin varit 

                                                 
8
 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red (1997). Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 7. 

9
 Furuland, Lars (1997). Litteratur och samhälle: Om litteratursociologin och dess forskningsfält. Ingår i 

Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red). Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 19. 
10

 Svedjedal, Johan (2002). Litteratursociologi. Ingår i Bergsten, Staffan (red) Litteraturvetenskap: En inledning, 

s. 83. 
11

 Svedjedal, Johan (1997). Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forskningstradition och dess 

grundtaganden. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red). Litteratursociologi: Texter om litteratur och 

samhälle, s. 72-75.  
12
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användbar till den grad att Friedrich Engel och Georg Lukác lanserade begreppet ”realismens 

triumf” som innebar att även en politiskt konservativ realist kunde ge en socialt rättvisande 

bild av klassmotsättningar i sin samtid. Ett exempel är att Balzacs skildringar av strebrarnas 

Frankrike kan läsas som en långt radikalare kritik av kapitalismens tidiga samhälle än vad 

författaren själv ansett.
13

  

 

2. Litteraturen i samhället. Hur fungerar litteraturen i samhället? Detta område handlar om att 

skönlitteraturen påverkar samhället genom att agera som opinionsbildare och idéförmedlare, 

samt dess politiska tyngd. Särskilt intressanta är litterära kampanjer i sociala frågor och 

huruvida dessa nått framgång bland allmänheten och beslutsfattarna. Ett ofta använt 

fokusområde är analyser av berättarteknisk karaktär som studerar hur författarna gör för att 

övertyga och engagera.  

 

3. Litteratursamhället. Vilka villkor gäller för produktion, distribution och konsumtion av 

litteratur? Studiet av skönlitteraturens yttre villkor såsom bokmarknad, författaren (till 

exempel författarförsörjning och författarfunktioner), förlags- och bibliotekshistoria och så 

vidare. På det här området har litteratursociologin en hel del gemensamt med ämnet 

bokhistoria, men till skillnad från bokhistorien som kan se studier om litteratursamhället som 

ett självändamål så använder litteratursociologin denna kunskap för att besvara mer generella 

frågor om litteraturen och samhället. Bokmarknadshistorisk undersökning kan ofta på ett 

noggrant sätt visa hur författarens professionella villkor som förlagsväsende, arvodessystem 

och publiceringsform gör intryck på författarens skapande. 

 

Av dessa tre områden inriktar sig denna uppsats på ”litteraturen i samhället” som handlar om 

hur litteraturen påverkar samhället. Vanligtvis har studier av litteratur som opinionsbildare 

koncentrerats till berättartekniska analyser, men Svedjedal påpekar att studierna måste 

kombineras med flerskiktade studier av mottagandet inom olika befolkningsgrupper för att 

kunna bli heltäckande.
14

 Det som sker i den här uppsatsen är att pressen granskas genom en 

studie av en tidningsdebatt, men om syftet hade varit att gå djupare för att bli mer heltäckande 

så hade undersökningen kunnat omfatta vad som har skrivits på exempelvis privata bloggar, 

för att få fler infallsvinklar om boken.  

 

Uppsatsens område ligger nära ”samhället i litteraturen” speciellt med tanke på 

spegelprincipen eftersom samhället som skildras i Myggor och tigrar avspeglar samhället 

utanför fiktionen. Då syftet är att granska debatten som uppstått om boken så blir ”litteraturen 

i samhället” det centrala för denna uppsats, eftersom undersökningen gå ut på att titta närmare 

på effekten av en bok för att se hur den har påverkat de strukturer som finns i samhället. 

 

1.4 Maja Lundgren och Myggor och tigrar 

Här kommer ett stycke som tar upp författaren Maja Lindgren och boken Myggor och tigrar 

för att presentera en litteraturhistorisk bakgrund. Detta syftar till att ge en ökad förståelse för 

varför recensenterna skriver som de gör och för att uppsatsläsaren ska få en inblick i vad 

Myggor och Tigrar handlar utan att ha läst den. 
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Maja Lundgren föddes i Stockholm år 1965 och är dotter till översättaren Astrid Lundgren 

och journalisten, litteraturkritikern och översättaren Caj Lundgren som är känd under 

signaturen Kajenn i Svenska Dagbladet. Utöver att vara författare är Maja Lundgren verksam 

som översättare från engelska och franska.
15

 Hon skrev krönikor i litteratur- och 

konsttidskriften 90-tal mellan 1993-97. Hennes första utgivna bok heter Sprickan i ögat 

(1993) och finns på Norstedt förlag. Maja Lundgrens andra publicerade bok är utgiven på 

Albert Bonniers Förlag, heter Pompeji (2001) och beskriver vulkanutbrottet vid Pompeji år 79 

e.Kr. Den blev nominerad till Augustpriset 2002 för årets svenska skönlitterära bok, ett pris 

som dock gick till Carl-Johan Vallgrens roman Den vidunderliga kärlekens historia (2002). 

Däremot vann hon Svenska Dagbladets Litteraturpris 2001 med motiveringen ”romanen visar 

att berättandet om och resan mellan olika tider, kulturer och språk aldrig sker friktionsfritt”.
16

 

Uppmärksamheten kring Pompeji gjorde att författaren blev känd för en bredare publik. År 

2007 kom Maja Lundgrens tredje bok Myggor och Tigrar som enligt bokförlaget beskrivas 

som en kontroversiell samhällsskildring.  

 

Till största delen utspelar sig Myggor och tigrar i Neapel, där Maja Lundgren bodde när hon 

skrev boken. Den är till viss del skriven i dagboksformat med datumangivelser och mycket av 

handlingen går ut på vardagliga betraktelser av livet ute på gatorna och vad grannarna har för 

sig. Hon tar del av händelserna som camorran, maffian i Neapel, utfärdar och går tillbaka till 

sin barndom där hon hade positiva tankar om gangstrar. Inledningsvis skildrar Maja Lundgren 

när hon skulle besöka ett museum i Boscoreale och valde en genväg över en bro men blev 

stoppad av maffiamän, vilket fick olustiga följder. Hon visste om att det var något suspekt 

med bron men valde ändå att gå på trottoaren och trotsade varningen som hon fått om att 

undvika bron.  

 
Alltså: redan på räcket och på flickans beteende fattade jag att bron var skum – nå, det är 

nu inte så konstigt. Det tror jag att alla hade gjort. Men jag balanserar på en nålsudd vad 

gäller känsligheten. Jag tror att en viktig del av all kommunikation är ickeverbal. Jag tror 

att det är lättare att ljuga med ord än med ickespråkliga signaler, och att det finns en kraft 

som ständigt dånar, en Perseusklunga, mellan människor.
17

 

 

Parallellt med livet i Neapel berättar Maja Lundgren om sitt arbete på kulturredaktionen på 

Aftonbladet. På kulturredaktion och kultursfären i övrigt upplevde hon en ogemytlig stämning 

med en diffus maktutövning som involverade sexism och förtryck genom härskartekniker. 

Utifrån sitt perspektiv berättar hon om dolda innebörder av förtryckande handlingar, konsten 

att utöva makt utan att behöva vara verbal och som kommer fram ifall man läser av andra 

människor mellan raderna. Hon nämner personer ur sin omgivning i boken med deras för- och 

efternamn vilket bland annat gör att en del personer senare känt sig uthängda och att olika 

mindre kända relationer blivit uppdagade.  

 

Myggor och tigrar är skriven i första persons berättarperspektiv med författaren själv i rollen 

som huvudperson. Detta gör att den uppfattas som självbiografisk och handlar om 

självupplevda saker. Samtidigt anses boken vara ett skönlitterärt verk, något som stärks av att 

den är rik på adjektiv, liknelser och diverse utsvävningar istället för att vara avskalad som 

självbiografier tenderar att vara. Narrativt så använder sig inte författaren av en klassisk 

uppbyggnad med tydlig början, en vändpunkt och ett slut utan berättelsen är mer som ett 

utklipp ur en livshistoria, där början och slut är lite suddiga och det inte finns något specifikt 
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mål för huvudkaraktären. Berättartekniskt ger Myggor och tigrar sken av att vara skriven som 

en inre monolog, så kallad stream of conscioussness som förknippas med modernismen, på 

grund av att läsaren får följa författarens till synes ocensurerat medvetande och sinnesintryck 

som ibland kan sväva iväg från handlingen. Ett exempel är när Maja Lundgren skriver att hon 

pratat med en man om sitt författarskap och om situationen i Stockholm för att sedan i samma 

mening skriva att hon varit kines i Neapel i några dagar, vilket inte har en helt tydlig koppling 

till samtalsämnet. ”De säger det ibland, att jag har kinesiska ögon”.
18

 

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen börjar med ett kapitel med inledning och bakgrund som beskriver området som 

uppsatsen handlar om. Problem, tillvägagångssätt och frågeställningarna presenteras. De svar 

som eftersöks är hur litteraturkritiken ser ut och vilka eventuella härskartekniker som går att 

skönja i debatten efter bokutgivningen. Uppsatsens relevans knyts an till Biblioteks- och 

informationsvetenskap och därpå följer en fördjupning om litteratursociologi vilket är en 

övergripande teoretisk ram. Därefter följer bakgrundsinformation om författaren och boken 

som debatten handlar om. Avslutningsvis följer en disposition i kapitel ett som förklarar 

uppsatsens struktur.  

 

Kapitel två handlar om tidigare forskning som sätter in uppsatsen i en kontext genom att ta 

upp litteraturkritik, biografier, litteratursociologi med mera.  

 

Det tredje kapitlet går igenom uppsatsens metod och material. Kapitlet inleds med en 

förklaring av hur det empiriska materialet tagits fram. Här beskrivs vad det empiriska 

materialet består av, samt vilka urval och avgränsningar som gjorts. Den valda metoden är 

kvalitativ textanalys. Slutligen kommer ett avsnitt med reflektioner och förhållningsätt till val 

av metod. Där berättas lite mer om min tolkning och egen förförståelse.  

 

I kapitel fyra kan man läsa om teoretiska ansatser vilket i det här fallet innebär litteraturkritik 

som utgår från professorn i litteraturvetenskap Tomas Forser samt litteraturforskaren Gunnar 

Hansson. Kapitlet innehåller även en närmre redogörelse av uppsatsens analysverktyg 

härskartekniker som socialpsykologiprofessorn Berit Ås har formulerat. Dessa är att 

osynliggöra, att förlöjliga, undanhållande av information, att dubbelbestraffa och påförande av 

skuld och skam.  

 

Det femte kapitlet består av en presentation av det empiriska materialet i form av en 

genomgång av de olika artiklarna i debatten. Den bakomliggande tanken är att strukturera upp 

debatten genom att först redogöra för de artiklar som skrivits innan boken ges ut och kring 

utgivningsdatumet, därefter följer recensionerna och artiklarna som publicerades därefter. Då 

det är ganska många tas de upp någorlunda kronologiskt, men störst hänsyn har tagits till 

vilka gemensamma nämnare de har, så de kan läsas i ett sammanhang. Detta följs upp av en 

mer övergripande diskussion där även problematik kring boken tas upp. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning  
Det finns ingen forskning om just Myggor och tigrar eftersom boken är relativt ny. Det visade 

sig också vara svårt att hitta forskning som handlar om härskartekniker, men det finns bland 

annat en C-uppsats inom statsvetenskap av Petra Wennberg som heter Mediabilden av 

kvinnor i toppositon som analyserar härskartekniker för att undersöka hur bilden av kvinnor i 

topposition ser ut i media.
19

 Grundboken om härskartekniker är Berit Ås Kvinnor 

tillsammans: Handbok i frigörelse (1982), vilken den här uppsatsens teori är baserad på.
20

 I 

den tar hon upp de fem härskartekniker och hur man kan bemöta dem. Andra har följt hennes 

fotspår, bland annat retorikkonsulten Elaine Bergqvist som i Härskarteknik (2007) 

uppmärksammar flera olika härskartekniker och hur man kan ta sig ur dem.
21

 Boken vänder 

sig även till de som omedvetet använder sig av härskartekniker för de ska förstå vad de 

utsätter andra för och kunna ändra sina beteenden.  

 

En utgångspunkt i detta arbete är att män och kvinnor blir lästa på olika sätt och därefter även 

behandlade på olika sätt. Siri Nylander är högskolelektor i engelsk och amerikansk litteratur i 

Norge, och hon anser att kvinnliga författare blir behandlade på ett mycket speciellt sätt i 

dagskritiken, genom att böcker av kvinnor blir bemötta som om de själva vore kvinnor.
22

 

Cheri Register, filosofie doktor på University of Chicago, har publicerat artiklar om 

feministiska frågor. Register menar att undersökningar visar att kvinnliga författares verk 

bedöms efter hur pass kvinnligt författarna beter sig och att kvinnliga erfarenheter bedöms 

som perifera jämförelsevis med vita västerländska män.
23

  

 

En undersökning mellan manligt och kvinnligt skrivande har gjorts av Lisbeth Larsson, 

genusforskare och professor inom litteraturvetenskap. Hennes utgångspunkt var att könen 

skrev olika men hon upptäckte att det istället var läsningen som var olika. Medan män blir 

sympatiskt lästa på sina egna villkor så blir kvinnor misstänksamt lästa, framför allt om de 

utmanar män.
24

 Lisbeth Larsson belyser i uppsatsen Att ta texten på allvar: Feministisk 

litteraturkritik och litteraturvetenskaplig förändring (2000) den feministiska litteraturkritiken 

och visar dess betydelse som alternativ till den litteraturforskning som enbart är inriktad på 

textens formalia istället för dess budskap.
25

 Hon diskuterar feministisk litteraturkritik som 

vågar ta texten på allvar och intresserar sig för skönlitteratur som vågar visa ett mänskligt 

engagemang. Till exempel bemöter Larsson den välkände amerikanske litteraturkritiken 

Harold Blooms kritik av feminister som han kallar för ”Förtrytelsen skola”.
26

 Sandra M. 

Gilbert och Susan Gubar beskriver i The Madwoman in the Attic (1979) dubbelheten i den 

litterärt förhärskande traditionen med manliga, patriarkala företeelser som den kvinnliga 

författaren ställs inför.
27

 Traditionellt har den kvinnliga författaren för att kunna erhålla 

auktoritet, varit tvungen att förhålla och anpassa sig till en manlig estetik där kvinnan skildras 

antingen i rollen som en ängel eller som ett monster anser Gilbert och Gubar. De har främst 
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undersökt förutsättningar för kvinnliga författare under 1800-talet, och visar hur de kvinnliga 

författarna på textens yta framhåller ängeln medan monstret är dolt i bakgrunden för att ibland 

visa sig. 

 

Ett ämnesområde som berör den här uppsatsen är litteraturkritik. Litteraturforskaren Gunnar 

Hansson har skrivit Litteraturen och mottagarna (1975) där han berättar om undersökningar 

som gjorts kring mötet mellan litteraturen och läsarna.
28

 Litteraturkritiken i dagspress och 

tidskrifter presenteras grundligt tillsammans med litterära värderingar och frågor om hur vi 

motiverar vår tolkning av olika slags litteratur. Tomas Forser, professor i 

litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborgs Universitet, skriver i Kritik av kritiken (2002) 

om litteraturkritikerns utveckling under 1900-talet och lägger stor vikt vid kritikerns uppdrag, 

publikmottagande, genre, speciella utövare och deras positioner.
29

 

 

Litteratursociologi är inget obekant ämne bland magisteruppsatserna inom Biblioteks – och 

informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Ett exempel är Annika Samuelsson och Lina 

Samuelssons uppsats En annan värld? En analys av sex fantasyromaner ur ett 

genusperspektiv som placeras inom litteratursociologin och använder sig av genusteori.
30

 En 

annan magisteruppsats från Högskolan i Borås är Ylva Kjellsdotters ”En kärlekshistoria alla 

drömmer om”: En analys av chick lit ur ett genusteoretiskt perspektiv.
31

 Gemensamt hos flera 

uppsatser inom litteratursociologin från Högskolan i Borås är att de ofta använder sig av 

genusteori och att de brukar vara skrivna utifrån perspektivet samhället i litteraturen, vilket 

denna uppsats skiljer sig från något. Däremot används samma litteratursociologiska 

perspektiv som i den här uppsatsen, litteraturen i samhället, i Stefan Peterssons 

magisteruppsats Pär Lagerkvist, tidningarna och kritiker: Mottagandet av Bödeln och 

Dvärgen i svensk dagpress (2004) som går igenom hur samtida tidningars ideologier 

avspeglas i kritiken.
32

 Ett annat exempel på en magisteruppsats som undersöker dagspressens 

kritik är Samtiden och framtiden: En studie av mottagandet av två svenska dystopiska 

romaner och deras samtidsförankring (2006) av Anna Haggård och Linda Rydh.
33

 Den 

koncentrerar sig på samhällskontexten och undersöker sambandet mellan världsläget och 

tiderna då de undersökta böckerna skrevs. De två sistnämnda uppsatserna har formmässigt 

inspirerat denna studie, men utan att de slutsatser eller kunskaper som åstadkommits genom 

dessa undersökningar används.  

 

Lars Furuland och Johan Svedjedal är båda professor inom litteraturvetenskap med inriktning 

på litteratursociologi vid Uppsala universitet. Tillsammans har de gett ut en antologin 

Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle (1997) som undersöker samspelet 

mellan litteratur och samhälle.
34

 Boken börjar med en översikt över vad litteratursociologi 

innebär för att sedan presentera en rad utländska och svenska forskningsbidrag. Lina 

Birgersson har skrivit magisteruppsatsen BOI och litteratursociologi: En undersökning av 

litteratursociologiska magisteruppsatser skrivna inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
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2005-2008 (2010) som går igenom vad de litteratursociologiska uppsatserna vid Borås 

Högskola handlar om och motiverar varför litteratursociologi bör ingå i biblioteks- och 

informationsvetenskapen.
35   

 

Eftersom uppståndelsen kring Maja Lundgrens bok till stor del handlar om att personer känt 

sig kränkta efter att blivit omnämnda i hennes bok, så är det värt att se vad det finns för 

forskning om liknande fall. Ing-Marie Erikssons roman Märit (1965) ledde till tryckfrihetsåtal 

efter att grannar känt sig förtalade i den och Carina Rydbergs självbiografiska Den högsta 

kasten (1997) blev uppmärksammad efter ett flertal nedsvärtande porträtteringar av 

namngivna svenska kända personer.
36

 Carina Rydbergs bok startade likt Maja Lundgrens bok 

en tidningsdebatt och det är rätt vanligt att den typen av gränslandslitteratur som omnämner 

verkliga personer väcker medial uppståndelse. Professor Lisbeth Larsson vid 

Litteraturvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet har lett ett forskningsprojekt 

som heter Författarbiografiska fakta och fiktioner som rört sig i gränslandet mellan fakta och 

fiktion där många av dagens biografiska skildringar finns och bland annat inbegriper Carina 

Rydberg.
37

 En frukt av forskningsprojektet är doktorsavhandlingen Sanna lögner: Carina 

Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering (2009) av Christian Lenemark.
38

 

Avhandlingen visar hur samtida författare arbetar med det självbiografiska i media och i sina 

författarskap. Författarna blir skrivna i lika hög grad som de skriver sig, men på olika sätt 

enligt Lenemark som i sina exempel diskuterar hur den manliga författaren blir läst 

sympatiskt och auktoriserande medan kvinnan läses misstänksamt och avauktoriserande. I sin 

epilog kommenterar Lenemark mottagandet av Myggor och tigrar och berättar om hur den 

etiska kritiken kläs till att bli en estetisk kritik. 

 

Som forskningssammanhang skulle kan man kunna placera in den här uppsatsen bland 

självbiografi som litterär genre. Tidigare nämnda Lisbeth Larsson har gett ut Sanning och 

konsekvens (2001) där de olika genrerna självbiografi, dagbok och biografi beskrivs.
39

 Hon tar 

upp problematiken med sanningsbegreppet och gör en djupdykning i en självbiografi av 

författaren Marika Stiernstedt vilken diskuterades flitigt inom Sveriges kultursfär på 50-talet. 

Johnny Kondrup vid Odense universitet har i antologin Självbiografi, kultur, liv (1992) skrivit 

essäer kring självbiografin i nordisk forskning.
40

 Han beskriver självbiografin som genre och 

tar upp olika fenomen inom den. Carina Burman, fil.dr. i litteraturvetenskap i Uppsala som 

bland annat har skrivit en biografi om Fredrika Bremer, menar att grundtanken inom den 

biografiska litteraturforskningen är att det finns ett samband mellan författarens liv och verk.
41

 

I Biografisk litteraturforskning (2002) tar hon upp biografisk forskning från antiken och 

senare och menar att det är nödvändigt med den biografiska kontexten för 

litteraturforskningen, men att man måste vara aktsam och röra sig försiktigt på den analytiska 

stigen eftersom finns flera fall genom historien där det har gått fel. 

 

                                                 
35

 Birgersson, Lina (2010). BOI och litteratursociologi: En undersökning av litteratursociologiska 

magisteruppsatser skrivna inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2005-200. 
36

 Jacobsson, Cecilia (2005). Författarens sanning är inte alltid sann, Dagens Nyheter, 2005-12-06.  
37

 Göteborgs universitet (2009). Lisbeth Larsson.  
38

 Lenemark, Christian (2009). Sanna lögner: Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering. 
39

 Larsson, Lisbeth (2001). Sanning och konsekvens: Marika Stiernstedt, Ludvig  Nordström och de biografiska 

berättelserna. 
40

 Kondrup, Johnny (1992). Självbiografin: En traditionalistisk genrebeskrivning. Ingår i Tigerstedt, Christoffer 
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Som förslag på fortsatt forskning inom det här ämnet kan man exempelvis undersöka vad det 

blir för debatt om andra författare som skrivit liknande böcker. Lars Norén har gett ut En 

dramatikers dagbok under våren 2008 där han uttrycker sina åsikter om kända människor.
42

 

Har han blivit likadant bemött som Maja Lundgren eller har det varit annorlunda för hans del, 

kan det i så fall bero på att han är man?  
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3 Metod och material 
För att få fram artiklarna har sökningar gjorts i Mediearkivet och Presstext för att hitta allt 

som har med Maja Lundgren att göra under den aktuella perioden. Eftersom urvalet var 

väldigt stort blev det nödvändigt att begränsa det. Det är nödvändigt att tolka texterna och i 

den här undersökningen används kvalitativ textanalys som tolkningsmetod. Det har varit 

uteslutet att rada upp artiklarna kronologiskt eftersom det skulle bli så många upprepningar i 

fråga om innehåll. Det skulle inte heller fungera att presentera artiklarna utifrån vilken tidning 

de har funnits med i eftersom artiklar som publicerats i den ena tidningen ibland har varit 

repliker på vad som publicerats i någon annan tidning. För att underlätta för läsaren 

presenteras materialet i kapitel fem i form av en bearbetad version av tidningsdebatten. 

Resultatet presenteras tematiskt efter innehåll.  

 

3.1 Empiriskt material med urval och avgränsningar 

Sammanlagt 52 artiklar från Dagens Nyheter (DN), Expressen, Aftonbladet, Göteborgs-

Posten (GP) och Svenska Dagbladet (SvD) valdes ut primärt, varav 46 artiklar används till 

arbetet. I det här fallet kallas både intervjuer, recensioner och krönikor för artiklar, medan en 

chatt med författaren som fanns på Dagens Nyheter och kortare tidningsnotiser som inte varit 

relevanta för ämnet valdes bort. Det har varit nödvändigt att använda olika former för att de 

på olika sätt kan hänga ihop, till exempel kan en intervju följa upp något som skrivits i en 

recension. En del av artiklarna om Maja Lundgren har visat sig handla om andra ämnen än det 

aktuella och har därmed inte tagits upp i resultatet.  

 

Artiklarna sträcker sig in i september 2007 och den senaste är daterad till den 16 september 

2007. Därefter har debatten ebbat ut så de eventuella artiklar som kom senare hade så mycket 

relevans, dessutom var urvalet mättat. Slutligen har Maja Lundgren valt att besvara artiklarna 

som har skrivits om henne i SVT:s litteraturmagasin Babel under hösten 2007, men då 

undersökningen handlar om tidningsdebatten så har inte tv-programmet kommit med som en 

del av materialet. Det beror även på att det är svårt att få tag på programmet, då SVT vid 

tillfället enbart har sina tv-program tillgängliga på Internet under 30 dagar efter sändning. 

 

När man läser tidningsartiklar på Internet så är det en vanlig funktion att man kommentera 

dem eller att det finns länkar till bloggar som kommenterar artiklarna. De debatter som har 

fortskridit i bloggar och bland kommentarerna har exkluderats ur undersökningen eftersom 

det hade blivit så enormt mycket material, som är mycket svårt att överblicka. Annars kan det 

vara en intressant sak att göra för att få veta vad andra än tidningsskribenter har för åsikter, 

vilket även är en del av Johan Svedjedals åsikt om att man ska göra undersökningar i flera 

befolkningsskikt för att få en mer heltäckande bild.
43

 Till denna undersökning var det dock 

mer intressant att se vad kulturskribenterna har för åsikter eftersom det är inom deras sfär som 

Myggor och tigrar utspelar sig. 

 

Metodpraktiken (2002) är en vägledning för den som vill ta ett helhetsbegrepp på empirisk 

samhällsforskning, skriven av professor Peter Esaiasson, professor Mikael Giljam, docent 

Henrik Oscarsson och docent Lena Wägnerud, som alla är verksamma vid Statsvetenskapliga 

institutionen vid Göteborgs universitet. De menar att det finns två huvudalternativ att ta 

ställning till när det gäller valet av material, nämligen att antingen välja snävt eller ha ett mer 

                                                 
43

 Svedjedal, Johan (1997). Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forskningstradition och dess 

grundtaganden, s. 73. 



 

 

14 

brett urval.
44

 Det optimala är att analysera allt relevant material, samtidigt som det finns 

praktiska begränsningar att ta hänsyn till. Ett säkrare men ibland tråkigare är att göra ett snävt 

urval, medan det kan vara osäkrare men kanske intressantare att satsa på ett brett urval. Den 

här uppsatsen har ett brett urval av empiriskt material vilket hänger ihop med det 

litteratursociologiska syftet. Esaiasson med flera påpekar även att det är av vikt att man 

överväger vilka konsekvenser som ens urval kan få, till exempel sannolikhalten för olika 

utfall av de materialmässiga beslut som fattas. I det här fallet skulle debatten kunna skilja sig i 

olika tidningar och därför kunde det vara givande med ett brett urval, samtidigt som 

konsekvensen blir ett större arbete och att det skulle kunna bli en ytligare analys. Ett 

begränsat antal frågeställningar har använts för att göra ämnet något snävare trots det breda 

urvalet av material. 

 

Urvalsprocessen har gjorts ett flertal steg. Det första var att välja tidningar. Göteborgs-Posten 

var intressant att ha med för att det är en stor tidning som inte är lagd i Stockholmstrakten, 

vilket gör att skribenterna där borde vara utom räckhåll från att ha blivit omnämnda i 

Lundgrens roman vilket skulle kunna påverka deras förhållningssätt till romanen. Expressen 

och Dagens nyheter är utvalda eftersom det är i dessa tidningar som den största delen av 

debatten finns vilket inkluderar över 30 artiklar. Aftonbladet är en självklarhet att ha med 

eftersom det var på den tidningens kulturredaktion Maja Lundgren arbetade på som hon sedan 

beskriver i boken. Svenska Dagbladet är med för att få en bredd i urvalet. Genom att ha med 

ett par tidningar vars redaktioner inte hade så mycket att göra med Maja Lundgren så skulle 

det gå att se om bemötandet av boken blev olika beroende på vilken tidning det rörde sig om. 

Just på grund av den personliga kopplingen mellan Maja Lundgren och kultursfären skulle det 

vara intressant med ett brett utbud att hämta artiklar av. 

 

Nästa steg i urvalsprocessen är att noggrant redogöra för artiklarna efter en genomläsning av 

dem. Senare i uppsatsen inleds analyskapitlet med en bearbetning av tidningsartiklarna där 

den största delen av debatten finns omnämnd. Sammanlagt finns det med beskrivningar av 46 

av de lästa 52 artiklarna. De övriga utelämnas av olika skäl. I fyra av artiklarna som går att 

beskriva som ledare, krönikor och satirartiklar så har det enbart funnits någon enstaka 

kommentar om Maja Lundgren, artikeln har därefter fokuserat på något annat. Det går förstås 

att spekulera i om krönikörerna väljer att skriva krönikor med titlar som får det att verka som 

att det ska handla om Myggor och tigrar för att locka till sig mer läsare. Därmed kom 

artiklarna med i den första urvalsprocessen. Analysen i kapitel fem är en hybridform av analys 

och en bearbetad version av empirin, de insamlade tidningsartiklarna. Av dessa artiklar som 

framförs i kapitel fem är det vissa som inte är explicit relevanta för analysen av litteraturkritik 

och härskartekniker, men för att läsaren av uppsatsen ska få en bättre helhetsbild av vad det är 

som diskussionen har handlat om eller vad själva boken Myggor och tigrar har inneburit så 

finns de med.  

 

Det sista steget i urvalsprocessen är vilka artiklar som det refereras till och som används i 

analysen. Här utgår jag helt enkelt från teorin, mitt syfte och mina frågeställningar. 

Urvalsprocessen inleds med en identifiering av kritiken och därefter härleds eventuella 

härskartekniker enligt definitionen av Ås. Slutligen diskuteras de ovan nämnda 

frågeställningarna. 

 

                                                 
44

 Esaiasson, Peter et al (2002). Metodpraktiken: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 244. 
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3.2 Förteckning över artiklar  

För att det ska vara enkelt att överblicka artiklarna presenteras de nedan efter vilken tidning 

de är publicerade i. Tidningarna är placerade i bokstavsordning och därefter kommer 

artiklarna i kronlogisk ordning. Recensioner är markerade, i övrigt står det inte vilka slags 

artiklar det är.  

 

Aftonbladet 5 artiklar 

2007-08-07 Kollegor rasar mot Maja Lundgrens roman – Oisín Cantwell 

2007-08-07 Låt byket brinna (recension) – Ulrika Knutson 

2007-08-25 Jämställt att hänga ut män? – Fredrik Virtanen 

2007-09-01 Svar på tal – Åsa Linderborg 

2007-09-16 Paranoian som friskhetstecken – Athena Farrokhzad och Tova Gerge 

 

Dagens Nyheter 13 artiklar 

2007-08-02 "Jag tycker om att skrämma en viss typ av personer" – Jenny Aschenbrenner 

2007-08-03 Romanangrepp granskat av jurister – Ossi Carp 

2007-08-04 Finskvaller – Jenny Aschenbrenner 

2007-08-05 Kulturella rumpnyp – Hanna Hellquist 

2007-08-07 Maja Lundgren: "Myggor och tigrar" (recension) – Ulrika Kärnborg 

2007-08-07 Kritikerna om "Myggor och tigrar" – Carl Cato 

2007-08-21 Dags för strip-lit – Lisbeth Larsson 

2007-08-23 Myggor och kvalitet – Ingrid Elam 

2007-09-03 Maria Schottenius: Bonniers körde i diket – Maria Schottenius 

2007-09-03 "Moraliskt haveri" – Dan Josefsson 

2007-09-03 "Pressetiska regler innebär censur" – Magnus Bergh 

2007-09-04 Maria Schottenius: Att överväga är inte censur – Maria Schottenius 

2007-09-19 Lundgren-drevet är oacceptabelt – Christer Hermansson, Anneli Jordahl, Marie 

Peterson och Mats Söderlund 

 

Expressen 21 artiklar 

2006-06-17 Björn Ranelid rasar – pekas ut för kissmobbing – Tommy Schönstedt 

2007-08-03 Myggjägare – Helena Boberg 

2007-08-06 Maja Lundgren/Myggor och elefanter (recension) – Nils Schwartz 

2007-08-07 Kultureliten är stendöd – Maria-Pia Boëthius 

2007-08-08 Lundgrens bok är motbjudande – Manne Forssberg 

2007-08-10 Ann-Charlotte Marteus: Fräls mig från Maja – Ann-Charlotte Marteus 

2007-08-11 Linna Johansson: Manne har fel om Maja – Linna Johansson 

2007-08-12 "Jag har på allvar övervägt mord" – Cecilia Hagen 

2007-08-13 Modigt av Lundgren att utmana kulturmaffian – Carina Rydberg 

2007-08-15 Även författare kan böja kvinnor – Lars Lindström 

2007-08-22 Per Wirtén: Ett skamstraff – Per Wirtén 

2007-08-24 Per Svensson: I myggnätet – Per Svensson 

2007-08-24 Magnus Bergh: I ett glashus – Magnus Bergh 

2007-08-28 Det kommer mera – Susanna Romàn 

2007-08-28 Manual mot maktmissbruk – Per Wirtén 

2007-08-31 En för alla, alla för en – Björn Sandmark 

2007-09-05 Med namns hämnande – Marcus Birro 

2007-09-05 Inte ens sex kan rädda kulturen från utelistorna – Marie Söderqvist 

2007-09-06 Maja och slöjan – Nils Schwartz 

2007-09-06 Lundgren har rätt om vänstermännen – Stig Hansén 
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2007-09-08 De ska ha en fet jävla smäll – Linda Skugge 

 

Göteborgs-Posten 5 artiklar 

2007-08-03 Lundgrens bok orsakar debatt – osignerat 

2007-08-07 Rapport från en spottkopp (recension) – Lisa Ahlqvist 

2007-08-10 Gabriel Byström: Lundgrens bok är värd en diskussion – Gabriel Byström 

2007-08-17 Hämnaren sitter lugn i stormen – Martin Röshammar 

2007-08-22 Carl Erland Andersson: Sånt är livet i den totala gråzonen – Carl Erland 

Andersson 

 

Svenska Dagbladet 8 artiklar 

2007-08-03 Lundgren anklagas för skvaller – Lina Kalmteg 

2007-08-03 Roman angriper ”kulturmaffian” – Lina Kalmteg 

2007-08-07 Obehaglig grundton av illvilja (recension) – Carl-Johan Malmberg 

2007-08-08 Ris och ros till Maja Lundgren – Lina Kalmteg 

2007-08-09 Narcissismen utarmar litteraturen – Mats Gellerfelt 

2007-08-13 Kulturmaffians gubbslem smörjer bokdiskarna – Per Gudmundson 

2007-08-25 Idag borde jag kanske kalla mig GW Persson – Karin Thunberg 

2007-09-08 Branschen kritisk mot Bonniers – Ricki Neuman 

 

3.3 Kvalitativ textanalys 

Göran Bergström och Kristina Boréus, båda forskare och lärare vid Statsvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet, beskriver olika metoder för textanalyser i boken 

Textens mening och makt (2005). Redaktörerna Bergström och Boréus anser att människan i 

samhället studeras inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna och framförallt är det 

relationen människor emellan som har en betydande roll i forskningen.
45

 De menar att 

relationer utgör underlaget när olika förhållanden studeras i exempelvis makt-, jämlikhets- 

och kultursammanhang. I boken Textens mening och makt förklarar Bergström och Boréus 

hur studiet av texter inom samhällsvetenskaplig forskning är något som är mycket viktigt i 

alla moderna samhällen. Anledningen är enligt dem att texter produceras i en oändlig mängd 

runt om jordklotet i praktiskt taget varje samhälle som ett resultat av vad folk vill förmedla till 

andra. Då texterna läses och refereras får de konsekvenser för vad människor tänker och vad 

de gör. Människornas medvetna och omedvetna föreställningar avspeglas i deras texter.
46

 

Bland annat kan texter avspegla och reproducera makt, men utan i sig själva vara makt. 

Relationer mellan grupper eller individer som ligger utanför texterna kan kommas åt och det 

är på det viset betraktat som Bergström och Boréus menar att texterna blir 

samhällsvetenskapligt intressanta. 

 

Peter Esaiasson, Mikael Giljam, Henrik Oscarsson och Lena Wägnerud är av åsikten att den 

kvalitativa textanalysen avsikt är att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och kontext vari den ingår.
 47

  Kvalitativ textanalys är en 

mycket vanlig metod inom samhällsvetenskapen. Ett par viktiga skäl till att välja kvalitativ 

textanalys framför kvantitativ innehållsanalys är att vissa avsnitt i en text antas vara viktigare 

än andra och för att kunna få fram saker som är dolt under ytan.  

 

                                                 
45

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 12f. 
46

 Ibid, s. 15. 
47

 Esaiasson, Peter et al, s. 233. 



 

 

17 

Likt annan forskning börjar analysen med en övergripande problemställning. Det är 

betydelsefullt att läsa en text intensivt och ställa preciserande frågor. Svaret på dessa noggrant 

bestämda frågor utgör lösningen på forskningsproblemet. Man kan utforma sina analysfrågor 

så att de får validitet för studien genom att fokusera på frågeställningarna, vilket resulterar i 

svar på det som man avser att undersöka.
48

 

 

En central del i den kvalitativa textanalysen består av själva tolkningen. Enligt Esaiasson med 

flera handlar tolkning i grund och botten om att begripa och förstå vad en text säger i relation 

till den fråga som ställs.
49

 I allmänhet klarar man att genomföra goda kvalitativa textanalyser 

med hjälp av fyra faktorer. 

 

Den första faktorn gäller frågans karaktär och avser huruvida intresset är riktat på textens 

manifesta eller latenta budskap, vilket inte alltid är så tydlig. De manifesta budskapen kan 

utläsas explicit medan latenta budskap återfinns under ytan och som därför inte kan utläsas 

direkt. Det krävs mer tolkningsarbete med frågor som är riktade mot latenta budskap, vilket 

den här uppsatsen har. 

 

Nästa faktor som presenteras i Metodpraktiken är tankens klarhet och syftar på att 

textproducenten inte alltid är intresserad av att uttrycka sig otvetydigt. Den eller de som har 

producerat texten har inte alltid en genomtänkt uppfattning i det aktuella ämnet, speciellt om 

forskaren ställer en fråga som textens producent aldrig reflekterat över. I detta fall går det inte 

alltid att ta reda på vad skribenterna egentligen har för åsikter i relation till sina handlingar. 

 

Den tredje faktorn är valet av tolkningsperspektiv där texttolkaren bör göra skillnad på vad 

texten betyder för mig som forskare och uttolkare i min egen tid, vad den innebär för den 

tilltänkta läsaren och vad texten betyder för avsändaren. Om perspektivet är en mottagargrupp 

får man ta reda på vad texten betyder för publiken och om syftet är att ta reda på författarens 

ambitioner så får man tolka vad denna avsåg. Dessa perspektiv kräver ett mer omfattande 

tolkningsarbete än när perspektivet är forskarens. 

 

Den sista faktorn gäller avståndet mellan text och uttolkare vilket avser hur pass bekant 

forskaren är med den miljö texten produceras i. När det tidsmässiga, sociala och kulturella 

avståndet är litet så är det enklast att förstå innebörden i texten, vilket gör att det är en fördel 

att undersöka en aktuell debatt. I den här faktorn spelar även förförståelse in, där medlen för 

att göra studiens resultat giltiga utanför forskaren själv är att ha probleminsikt och vara öppen 

med dessa frågor. 

 

Tolkningarna som man bestämmer sig för bör framföras i den egna forskningstexten.
50

 

Redovisningen sker genom sammanfattande referat, citat av nyckelpassager och 

argumenterade slutsatser. Referaten visar forskarens egen sammanfattning av ursprungstexten 

och citaten bevittnar att det inte är den förutfattade meningen om materialet som uttrycks. De 

argumenterande slutsatserna är till för att framhäva vilka övervägande som gjorts under 

tolkningsarbetet. 
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 Ibid, s. 248f. 
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3.4 Reflektioner över den valda metoden 

Eftersom den här uppsatsen använder sig av teorin om härskartekniker som analysverktyg så 

är det oundvikligt att tolka utifrån den och att då i vissa fall komma fram till saker som 

skribenten inte haft för avsikt med sin text. Till viss del måste man förgripa sig på texterna för 

att kunna urskilja textens struktur. Detta behöver inte betyda att tolkningen skulle vara fel 

utan det kan även vara något omedvetet från skribentens sida. Tolkningen är tänkt att 

genomföras för att få fram latenta budskap, vilka dock kan vara manifesta ibland. Det krävs 

mer än en genomläsning av artiklarna. De första genomläsningarna är gjorda utan hänsyn till 

analysredskap, dessa ligger till grund för de referat som finns i kapitel fem. Därefter följer en 

mer noggrann genomläsning med syfte att få svar till uppsatsens frågeställning. 

 

En viktig aspekt att reflektera över är uttolkarens förförståelse för sitt ämne. En text kan få 

varierande betydelser för olika personer beroende på vilken förförståelse man har. Texten kan 

även ändra betydelser för en person då nya kunskaper och erfarenheter spelar en roll. I det 

aktuella fallet grundar sig min förförståelse på den forskning och de teorier som jag stödjer 

mig på. Min förförståelse består även av att jag blev bekant med mitt empiriska material när 

jag läste om debatten då den var aktuell, vilket gjorde att jag fick en viss uppfattning om 

debatten. Det är utifrån denna föreställning som jag sedan har formulerat uppsatsen 

problemområde och syfte. Att jag kritiskt granskar en debatt utifrån en samhällsaspekt 

behöver inte betyda att jag har tagit ställning och ställt mig på någons sida. Jag gör det utifrån 

mitt perspektiv och vill även passa på och påpeka att det inte är upp till mig att bedöma 

sanningshalten om hur författarens mentala hälsa ligger till och det är inte heller upp till mig 

att bedöma huruvida boken Myggor och tigrar kan anses vara ett kvalitativt litterärt verk. En 

annan del av min förförståelse består i att jag har läst boken Myggor och tigrar. 

 

Genom att studera artiklarna grundligt finns en förväntan på att kunna urskilja vilken kritik 

och vilka härskartekniker som uttrycker sig i debatten. Studerandet sker genom läsning, 

exempelvis läses en artikel igenom först för att se vad den handlar om. Ytterligare läsning 

görs för att leta efter passager där attityder med kritik som exempelvis förminskar personen 

finns. Eftersom artiklarna handlar om bemötandet av boken gör det att det till viss del är 

argumenten i kritiken som studeras noggrannare, för att se vilken kritik och vilka 

härskartekniker som kan finnas i uttalandena. Detta görs genom att jämföra scenarion med 

Berit Ås härskartekniker. Det finns en problematik i det hela då Maja Lundgren både skriver 

om maktstrukturer samtidigt som hon använder sig av och blir bemött med härskartekniker. 

Det kan finnas risk för övertolkningar och generaliseringar då ämnet är mycket komplext.  

 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok definieras kritik som en värderande granskning av 

förtjänster och brister hos konstnärligt eller vetenskapligt verk.
51

 Själva ordet kritik kan 

uppfattas ha en negativ laddning, men kritik kan vara både negativ och positiv. Det är svårt att 

förväxla positiv kritik med härskarteknik och därför fästes inte så stor vikt vid den positiva 

kritiken, även om den finns med bland tidningsartiklarna som skildras i analyskapitlet. Tyvärr 

så kan det ge en negativ klang att tidningsdebatten skulle vara mer negativ än den är. 

Tillvägagångssättet för att hitta kritik i de litteraturkritiska artiklarna är baserat på vilken 

karaktär kritiken har. Då mycket kritik har antingen etisk eller estetisk prägel så delas den i 

analysen upp i etisk och estetisk karaktär. Avsikten med detta är att tydliggöra kritiken. 

Härskartekniker undersöks däremot enligt Ås definitioner och behöver inte dyka upp i etisk 

eller estetisk form, men de kan göra det. Eftersom härskartekniker handlar om maktstrukturer 

är det mer troligt att de syns genom att skribenterna blir personliga. 
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4 Teoretiska ansatser och analysverktyg 
Som ett teoretiskt ramverk används litteraturkritik. Här följer en presentation av vad som 

menas med litteraturkritik och vilka som är litteraturkritikerns uppgifter och funktioner. Syftet 

med det här avsnittet är bland annat att visa underlag till de som ger sin röst i debattartiklarna 

men även för att förtydliga problematiken kring hur olika en text kan tolkas. 

 

Efter genomgången av litteraturkritik kommer en introduktion till uppsatsens analysverktyg, 

härskartekniker som är myntade av Berit Ås som är professor i socialpsykologi. 

4.1 Litteraturkritik 

Inom det litterära området brukar man göra åtskillnad mellan vanliga läsare och litterära 

experter, samtidigt som det finns olika slags litterära experter.
52

 Dessa kan alla uppträda med 

auktoritet, men inom olika områden inom det litterära fältet. I Litteraturen och mottagaren tar 

Gunnar Hansson upp tre olika slags kritiker. Den första är diktaren, vilket ur vissa synvinklar 

kan anses som en självklarhet eftersom denna har en bättre kännedom om sitt eget verk än 

någon annan. Diktaren vet vilka avsikter som texten har, varför idéerna valdes, varför en viss 

stil och form utsågs. Nästa litterära expert är litteraturforskaren som bland annat kartlägger 

omständigheterna kring ett verks tillkomst, genom att sätta in den i en historisk kontext. Det 

är även litteraturforskaren som kan reda ut psykologiska samband och omedvetna motiv som 

diktaren själv kanske inte kan genomskåda men som understödjer verkets historiska innebörd. 

Litteraturforskarens uppgifter är enkla att förstå eftersom deras uppgift är att reda ut faktiska 

förhållanden eftersom att de har tillgång till fakta. Den tredje litterära experten är 

litteraturkritikern, vars uppgift är mer tvetydig. Litteraturkritikern syns i dagstidningar och 

litterära tidskrifter där denne genom recensioner presenterar och analyserar nyutkommen 

litteratur. I tidskrifterna kan dessutom analyser och essäer om både nyutkommen och äldre 

litteratur publiceras. 

 

Tomas Forser skriver i Kritik av kritiken att kritiken är en central del i förmedlingsledet av 

den litterära offentligheten mellan författaren och läsaren. Kritiken utgör en ofrånkomlig del 

av den litterära institutionen som hör till det moderna samhällets former.
53

 Litteraturhistoria 

bygger på de synsätt och perspektiv som litteraturkritikens ideal och normeringar ger. 

Kritiken spelar en avgörande roll i den selektionsprocess som all historieskrivning innebär, 

med följden att kunna förstå epokskildringar och normbrott med hjälp av det oumbärliga 

material som kritikens konkretisering av litteraturen innebär. Litteraturkritiken berättar om 

litteraturens kollektiva och individuella betydelser i ett samhälle. Detta innebär att 

litteraturkritiken kan användas som ett redskap när det gäller undersökningar av förhållandet 

mellan litteratur och samhälle. 

 

Litteraturkritikens karaktär och uppgifter, är inte helt odiskutabla, men det är tydligt att de 

består av flera uppgifter.
54

 En av uppgifterna är att litteraturkritikern ska vända sig till verkets 

författare och informera om hur det senaste verkets innebörd och kvalitet bedöms i den 

litterära miljön. Indirekt gäller föregående uppgift även till bokförlaget som har publicerat 

boken. Den nyproducerade litteraturen läses vanligtvis först av recensenten. Recensionen är i 

de flesta fall den enda skriftliga källan som talar om hur en läsare har försökt förstå, tillägna 

sig och kritiskt värdera ett diktverk.
55

 Litteraturkritikens åsikt har en särställning som dels 
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beror på att den kommer först, men även för att den är genomtänkt formulerad och därmed 

bidrar till att utforma läsekretsens uppfattning av ett verk eller ett författarskap. I övrigt får 

författare och förlag så småningom tillgång till mer konkreta upplysningar om läsekretsens 

bedömningar genom försäljningsstatistik, behov av nytryck, läsarbarometrar och så vidare.  

 

En annan uppgift litteraturkritikerna har är att informera läsekretsen om vad som händer på 

det litterära området.
56

 Uppgiften är journalistisk, en nyhetsövervakning inom en specifik 

area. Ett ytterligare uppdrag är att undervisa genom att lära ut konsten att läsa, förklara 

betydelser, väcka debatt och utveckla andra läsares förmåga att tänka kritiskt till det som de 

läser.  

 

En viktig aspekt när det gäller läsning och värderande, är att texter tolkas på olika sätt av olika 

människor. På 1920-talet chockerade I A Richards en hel värld genom att med sina berömda 

undersökningar i Practical criticism visa hur välutbildade studenter i England läste och 

tolkade ett antal för dem okända dikter.
57

 Ingen hade tidigare föreställt sig att en och samma 

text skulle kunna läsas och uppfattas så olika som studenterna i Cambridge faktiskt gjorde.
 

Problemen om vad som kan sägas vara riktigt och oriktigt i våra egna eller andras tolkningar 

är inte helt klarlagd, men de kan inte förbigås. Det är dock inte berättigat att därmed dra 

slutsatsen att alla tolkningar skulle vara lika riktiga eller att det är meningslöst att tala om 

riktiga och oriktiga tolkningar. Det finns ofta goda anledningar till att hävda att en tolkning är 

ofullständig eller att ifrågasätta en tolkning. Problemet är att det istället finns en rad kriterier 

som används i olika sammanhang för att fastställa om en tolkning kan sägas vara korrekt eller 

inte. Sammanhangen som kan spela in är exempelvis att en tolkning kan vara riktig om den 

stämmer överens med författarens dokumenterade avsikter, eller att den stämmer överens med 

erkänt kvalificerade läsares avsikter, eller med det samtida språkbruket som finns belagt i 

ordböcker eller med erfarenheter och språkbruk hos dagens ungdomar. Därmed kan man 

fastslå att det kan vara lärorikt att argumentera om olika tolkningar under förutsättningen att 

man klargör för sig själv och andra om var man hämtar sina skäl och i vilket avseende man 

hävdar att en tolkning är riktig eller oriktig. Enligt Tomas Forser är en recension en text om 

en annan text inskriven i massmediernas dramaturgiska krav och obevekliga lönelag.
58

 En 

sådan text är oavsett om den är stark eller svag alltid villkorad både av genrehistoriens 

formspråk och av journalistikens nu. Recensionen handlar om en annan text samtidigt som 

den agerar själv och berättar sin egen historia. Denna inställning som Forser har om 

recensioner är samma som används i denna uppsats. En recension kan alltså säga mer om sig 

själv än om boken den behandlar. 

 

Då vetenskap av princip ska vara värderingsfri så har litteraturkritikens värderande uppgift 

ofta framhävts i den litterära och etiska diskussionen. Att värdera litterära verk eller att 

analysera en ståndpunkt som innebär en värdering, är ett av litteraturkritikens uttryckliga 

särdrag.
59

 När det gäller analysen av ett verk så menar Hansson att det finns en skillnad 

mellan litteraturkritikern och litteraturforskaren. Istället för att ge kontrollerande kunskaper 

om influenser och liknande som är vanligt när det gäller litteraturforskaren, så ger 

litteraturkritikern personliga analyser, tolkningar och värderingar av en bok eller ett 

författarskap. Det intressanta är också hoppet, förutsättningen eller kravet att kritikernas 

presentationer av sina tolkningar också ska omfatta andra läsare. 
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Gunnar Hansson anser att kritikeranalysens syfte och pretentioner har uppfattats på olika sätt. 

Enligt ett sätt kan man uppfatta dem som en beskrivning av hur så kallade ”kvalificerade” 

läsare uppfattar och tolkar texten.
60

 Att bestämma vad som utgör gruppen ”kvalificerade” 

läsare är inte enkelt, då kraven kan omfatta allt från utbildning, beläsenhet och litterär 

känslighet. Ett annat sätt att uppfatta litteraturkritiska analyser är att se dem som normativa. 

Det innebär att analyserna uttalar sig om hur texterna bör tolkas, till exempel genom att visa 

hur den ger mest i utbyte eller får den rikaste innebörden, eller för att det är så ”kvalificerade” 

läsare tolkar den. Ett ytterligare sätt är att se på kritiska analyser som ett förslag till tänkbar 

tolkning som litteraturkritikern själv funnit upplyftande och gångbart och vill vidarebefordra 

till andra läsare. Hansson tycker att det är viktigt att man ser hur en kritikeranalys skiljer sig 

från en annan litteraturanalys och föreslår att man ställer två olika typer av kritik gällande 

samma verk bredvid varandra.
61

 Skillnaden mellan forskarens analys och kritikeranalysen blir 

då tydlig. 

 

Enligt Tomas Forser är kritiken inte fri från maktklickar och marknadskrafter, och han anser 

att maktutövningen som den dagliga kritiken innebär alltför sällan möter motstånd.
62

 

Journalistikens inträngande i det litterära systemet är en process som enbart går åt det ena 

hållet. Dess former för information om det litterära området och dess aktörer, med reportage 

och förhandsintervjuer, gör att bokrecensionerna blir en allt mindre andel av det som skrivs 

om litteratur. Avståndsbedömningar av litterära texter får ge vika åt förtroliga författarporträtt. 

Trots denna anmärkning konstaterar Forser att det oberoende av dessa mediala villkor och 

ekonomiska förhållande, dagligen skrivs en kritik i kultursidorna som tar uppgiften på stort 

allvar. Recensenter vidhåller att verksamheten är meningsfull och debattörer förutsätter att 

samtalet är offentligt.  

 

4.2 Analysverktyg 

Analysverktyget som används i arbetet utgår från idén om härskartekniker som betraktas som 

en viktig del inom feminismen när det gäller att identifiera förtryck av kvinnor. 

Utgångspunkten är att män och kvinnor blir lästa på olika sätt och därefter även behandlade 

på olika sätt. Gång på gång visar undersökningar att kvinnliga författare blir bemötta 

annorlunda än män. Exempelvis upptäckte genusforskaren och professorn inom 

litteraturvetenskap, Lisbeth Larsson, att läsningen av manliga och kvinnliga verk var olika. 

Hon kom fram till att män blir sympatiskt lästa på sina egna villkor medan kvinnor blir 

misstänksamt lästa, framför allt om de angriper män.
63

 Detta är dock inget som ska 

undersökas i föreliggande uppsats för i så fall skulle en komparativ analys om hur en manlig 

författare behandlas behöva göras, för att kunna styrka teorier om skillnader. Det är ett ämne 

som kan vara intressant till en annan studie. 

 

Genom granskning av tidningsdebatten uppstod det frågor om skribenternas sätt att hantera 

makt och det gick att urskilja vissa mönster som kan kopplas samman med härskartekniker. 

Det är inte bara män som trycker ner kvinnor utan det är även kvinnor som förtrycker kvinnor, 

samt att det tål att påpeka att inte alla män förtrycker kvinnor. Enligt retorikkonsulten Elaine 

Bergqvist är det svårt att se skillnad på män och kvinnor i maktpositioner när det gäller 

härskarteknik ur genusperspektiv. ”Kvinnor blir inte mer manliga utan lär sig det språk som 
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männen många gånger tillämpar – maktspråket”.
64

 Då ämnet för närvarande är mer eller 

mindre outforskat är det intressant att studera närmare. 

 

Härskarteknikerna härstammar från Berit Ås som är välkänd inom feminismen och ofta 

refererad till. Hennes bok Handbok i frigörelse (1982) där hon beskriver härskarteknikerna 

skrevs för flera år sedan men är fortfarande aktuell då härskarteknikerna fortfarande är fullt 

gångbara begrepp. Däremot finns det fler tekniker än de fem som hon räknar upp vilket 

retorikkonsulten Elaine Bergqvist gör i sin bok Härskarteknik (2007). 

 

4.2.1 Härskartekniker enligt Ås 

Berit Ås, professor i socialpsykologi vid universitet i Oslo, har formulerat fem 

härskartekniker som hon upptäckte när hon engagerade sig politiskt och märkte att de 

kvinnliga politikerna inte togs på lika stort allvar som de manliga. Härskarteknikerna kan 

identifieras som typiska och beskrivas utifrån vardagliga exempel på vad som sker mellan 

människor. De flesta maktgrupper har möjlighet att dra nytta av dessa fem härskartekniker 

och de kan i princip användas inför allas slags förtryckta grupper. Vanligtvis användes de mot 

kvinnor av män, men kan även användas av män mot män men är inte lika effektivt på grund 

av att männen ingår i samma normgrupp. Ås menar att målet för kvinnoförtryckets politik blir 

att ”göra kvinnor mindrevärdiga” eftersom egendomsägare alltid måste ha mer makt eller 

större värde än det ”ägda” objektet. Härskartekniker blir därför särskilt effektiva då det 

psykologiskt sett är nödvändigt att träffa kvinnors värdighet och självkänsla. För män som 

eftersträvar rättvisa så kan det vara bra att få en insikt i de här mekanismerna, då de ofta 

används utan reflektioner. Genom att kunna identifiera de olika teknikerna kan man bemöta 

dem och därmed frigöras från förtryckets verkningar.
65

 

 

Den första härskartekniken är att osynliggöra. Osynliggörandet innebär att man inte lyssnar 

uppmärksamt på en person eller att man ignorerar denna. Osynliggörandet handlar även om 

att kvinnliga politiker blir bedömda mer efter sitt utseende än sin skicklighet. Det kan även 

innebära att kvinnor försvinner totalt i urvalsprocessen vid val till förtroendeplatser i styrelser 

och kommittéer, trots att det kan finnas lika många lämpliga kvinnor som män.
66

 Att 

överhuvudtaget inte bli sedd kan vara särskilt förödmjukande. Den som blir diskriminerad 

genom osynliggörande kan reagera genom att bli blyg och hämmad eller genom att bli 

påstridigt aggressiv.
67

 För att skydda sig mot osynliggörandet gäller det att ta plats och stå på 

sig, exempelvis genom att kräva att den som använder sig av härskartekniken ska lyssna när 

den osynliggjorda talar. 

 

Den andra härskartekniken är att förlöjliga vilket innebär att man exempelvis skämtar bort 

vad en person säger eller att man driver med hur det sägs.
68

 Med hjälp av skratt kan man få ett 

överläge och kvinnor blir ofta utsatta för skämt. Det skrattas åt kvinnors kroppar och 

intelligens, sexualiteten, samt privat- och yrkeslivet. Enligt Ås är leendet ofta ett försvar mot 

osäkerhet, och skrattet kan även utlösas av obehag och rädsla. När förlöjligande sker i en 

grupp av människor mot en utsatt person händer det att ingen protesterar som ett sätt att 

skydda sig själva. Istället ska man enligt Ås inte skratta med utan säga ifrån lugnt och sakligt. 

Skämt som sker på en kvinnas bekostnad kan vid en motsatt aktion, om det istället är en man 
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som blir förödmjukad, kallas för respektlöst och oanständigt.
69

 Ås påstår att kvinnors kön är 

offentliga och kan ägas och utnyttjas, medan manligt kön är privat och exklusivt.  

 

Det tredje sättet att skaffa sig maktövertag är genom undanhållandet av information där det 

inte är helt ovanlig att skulden dessutom läggs på personen som inte blivit delgiven 

informationen. En person som inte har fått någon information om att det har gjorts utveckling 

tror såklart inte att det har gjorts någon utveckling. Personen utan vetskap hamnar i underläge. 

Om man exempelvis blivit undanhållen information inför ett möte där ett beslut ska fattas, så 

ska man inte ge sig utan säga att beslutfattandet måste skjutas upp till dess att alla blivit 

delaktiga av informationen. Tittar man på hur det har sett ut historiskt sett så kan man se att 

kvinnor genom tiderna alltid undanhållits information om prästerskapets hemligheter och att 

män skaffade monopol på läkarvetenskap efter att miljontals läkekunniga kvinnor miste livet 

under kyrkans häxprocesser.
70

 Det är många områden som har varit mansdominerande och där 

kvinnorna blivit eftersatta.  

 

Den fjärde makttekniken är att dubbelbestraffa. När någon dubbelbestraffas så blir det fel 

oavsett vad personen gör.
71

 Den amerikanske sociologen Robert K. Merton är 

upphovsmannen till denna härskarteknik och han påstår att den alltid används inför dem vi 

hyser fördomar mot. I den mest tydliga formen leder tekniken till att en grupp utsätts för 

fördömande både för ett bestämt uppförande och för motsatsen. Ett tydligt exempel är 

nazisternas propaganda mot judarna under andra världskriget. Till exempel så beskylldes de 

för att både vara hemlighetsfulla och att det fungerade i en egen cirkel med finansiella 

hjälparrangemang och frimureri i alla länder, samtidigt som det påstods att de var skickliga på 

att smickra sig fram i en värld av icke-judar genom att infiltrera och integrera sina åsikter i 

alla grupper och samhällsskikt. Inom ledarskap kan en kvinna bli dubbelbestraffad genom att 

bli ansedd för att ha ett svagt ledarskap ifall hon är demokratisk och vänta med att fatta beslut 

tills alla argument har övervägts noga, medan en kvinna som håller på sitt och kämpar för det 

anses som okvinnlig. Dubbelbestraffningen sker i många varianter och har ett 

svårgenomskådligt uttryckssätt. Den har den starkaste förankringen bland fördomarna och har 

ingen inre logik.
72

 Dubbelbestraffning bör bemötas genom konfrontation där man visar att 

kritiken inte hänger ihop. Man kan peka på det bisarra i dubbelbestraffningen och be om 

förslag på lösning. 

 

Den femte härskartekniken är påförande av skuld och skam. Skammen kommer ofta som en 

följd av förlöjligande eller genom att man har undanhållits information, så därför hänger den 

femte tekniken ofta ihop med teknik nummer två och tre.
73

 Kvinnor blir skamsna när de får 

höra om sin bristande begåvning och kompetens trots att det kan vara en följd av att ha blivit 

utsatt för en härskarteknik. Att bli påförd skuld och skam bryter ner självförtroendet och är ett 

resultat av att ha blivit utsatt för härskartekniker under en tid. 

 

Enligt Berit Ås finns det en sammanslutning kring de tre första härskarmetoderna för att de 

hör till ungefär samma nivå. Osynliggörandet kan utlösa skratt medan förlöjligande kan leda 

till att man gör sig osynlig. Brist på information kan utlösa känslan av dumhet och göra att 

den utsatta förminskar sig.
74

 Runt sammanslutningen av härskartekniker ligger den dubbla 
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strafframen som innebär att kvinnornas tankemönster gör att de undrar ifall de nonchaleras för 

att de uppför sig för manligt då de borde uppvisa kvinnliga drag. Antingen om det är det 

kvinnliga i uppträdandet är löjligt eller om det är för att kvinnan tillåter sig att vara kvinnlig 

på ett område som egentligen är manligt revir. 

4.2.2 Fler härskartekniker 

Det finns fler härskartekniker än de fem som Berit Ås har definierat. Dels har Berit Ås senare 

lagt fram ett par härskartekniker till, som dock inte hörde till det här sammanhanget då de 

senare handlade om fysisk makt. Retorikkonsulten Elaine Bergqvist beskriver sju olika 

metoder i Härskarteknik. Utöver att gå igenom de olika teknikerna så ger Bergqvist även tips 

till de som blir utsatta för de olika metoderna. Hon vänder sig även till de som utsätter andra 

genom att peka på vad de gör för fel och hur de kan ändra på det. Vissa av hennes 

härskartekniker går in i de som Ås har myntat. Ett exempel på det är uteslutningsmetoden som 

lämnar känslan av att du är obetydlig för att du blir osedd, vilken i princip är densamma som 

Ås metod om osynliggörande.
75

  

 

4.2.3 Reflektioner över det valda analysverktyget 

Anledningen till att analysverktyget valdes är att tidningsartiklarna gav intrycket att innehålla 

härskartekniker. Detta gjorde att idén till att undersöka saken närmre uppkom. Det mest 

markanta är när någon uttalar sig om författarens psykiska hälsa, att gå till personligt angrepp 

är inte en norm inom litteraturkritik eftersom den ska ägna sig åt texten. Ett sätt att avgränsa 

sig mot vad som är vanlig kritik skulle kunna vara att undersöka härskartekniker. 

 

Fördelarna med att använda sig av härskartekniker är att det är ett etablerat analysbegrepp där 

varje härskarteknik är konkret i sig. I teorin kan definitionerna av härskarteknikerna verka 

enkla och tydliga, men det finns nackdelar med det valda analysinstrumentet. Svårigheter 

ligger i att tyda vad som är en härskarteknik från andra situationer, i det här fallet vad som är 

ren kritik vilket tas upp i inledningskapitlet. En annan sak att tänka på är att syftet bakom 

användandet av en härskarteknik kanske sker oreflekterat, det kanske är en speciell 

mediajargong, det vill säga att syftet kanske inte är att trycka ner någon genom en maktmetod 

trots att resultatet blir det ändå. Det är så klart problematiskt och det finns inte så mycket 

annat att göra än att gå varsamt fram. Tolkningsproblematiken diskuteras ytterligare i 

metodkapitlet som bland annat tar upp att skribenten inte alltid är intresserad av att uttrycka 

sig entydigt och det kan vara skillnad i textens betydelse för den tilltänkta läsaren och 

avsändaren. 

 

Exemplen om de olika härskarteknikerna är tagna utifrån Berit Ås egna erfarenheter inom 

partiarbete, men det går att tillämpa inom andra arbetsmiljöer, såväl inom andra sammanhang. 

Maktspel går att tyda inom andra kontexter, till exempel kan det finnas en hierarki inom 

kritikerkåren som kan visars i tidningsdebatter. En skillnad är att det inte är direkt 

kommunikation som vid ett samtal om det sker över tidningssidor. En av härskarteknikerna, 

undanhållandet av information, är inte lika applicerbar till att finnas i en tidningsdiskussion 

eftersom att den handlar om en specifik situation. De andra fyra härskarteknikerna är 

tillräckligt givande för att det ska vara relevant att använda dem.  
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5 Redovisning och analys av tidningsartiklarna 
I det här kapitlet finns analysen som är en blandning av en presentation av resultatet, empirin, 

i bearbetat form såväl som analys av materialet. Därefter kommer en mer övergripande och 

avslutande diskussion som även tar upp lite andra lösa trådar och försöker att se på saker 

utifrån olika perspektiv. 

 

Genom att ge en allsidig bild av vad artiklarna handlar om och vad skribenterna har tagit upp 

så blir det enklare att följa resonemangen. Det är ett medvetet val att ta med och skildra alla 

slags artiklar i debatten, även de som explicit inte använder sig av härskartekniker eller kritik 

eftersom de bygger upp en kontrasterande bild till hur stora skillnaderna är mellan åsikterna 

om Maja Lundgrens bok. Analysen av litteraturkritiken och härskarteknikerna utgår från 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Många gånger används härskarteknikerna i samband 

med vad som kan tydas som etisk och estetisk kritik. I epilogen av Sanna lögner 

uppmärksammar Christian Lenemark att gränsen mellan etik och estetik hanterades ytterst 

svävande av kritikerna som handskades med den etiska problematiken i mottagandet av 

Myggor och Tigrar.
76

 Flera av recensenterna kommer med en etisk kritik genom att ta upp 

vad de anser vara bristande estetiska kvalitéer.  

 

Resultatpresentationen är indelad i sex teman baserad på det innehållet som kommit upp 

genom en noggrann läsning av artiklarna. Först kommer ett avsnitt om artiklarna som skrevs 

före bokutgivningen vilka har byggt upp en viss spänning och förväntan över boken Myggor 

och tigrar. Det första temat är utsett genom ett kronologiskt perspektiv och kan ses som 

bakgrund eller startskott på diskussionen. Därefter följer redogörelser utifrån recensionerna 

som publicerades i tidningarna, vilket var lämpligt att ha som ett tema. Därpå följer fyra 

teman som är grupperade efter innehåll. Den första rör sig om spekulationer i Maja Lundgrens 

mentala hälsa. Sedan kommer artiklar som diskuterar sanningshalten och pressetiska regler. 

Några artiklar berör de i Myggor och tigrar namngivna personer som uttalar sig. Den sista 

gruppen gäller artiklar där skribenter visar sitt stöd till Maja Lundgren. 

 

Vad som ganska snabbt visade sig var att det kan vara rätt svårt att sätta etikett på en del 

formuleringar även om man förstår att det är en härskarteknik som nyttjas, innehållet är latent 

och går att läsa mellan raderna. Exempelvis när skribenter förminskar det som Maja Lundgren 

skrivit. Är det ett sätt att förlöjliga eftersom att det som Lundgren skrivit kan framstå som 

ynkligt och löjeväckande eller är det snarare att betrakta som påförande av skuld och skam 

utav just samma anledningar? Genom att förminska blir resultatet att den som läser artikeln 

kan ifrågasätta skickligheten hos författaren som alltså blir skuld- och skambelagd. Hur går 

det att tolka när någon blir diagnostiserad och omyndigförklarad? Det kanske snarare är att 

skuld- och skambelägga än att förlöjliga, men det är ändå inom samma ram. Förminskningar 

kan ses som både förlöjliganden och påförande av skuld och skam. Likadant kan en del 

osynlighetsgöranden även ses som förlöjliganden, till exempel de som anser att Myggor och 

tigrar inte är litteratur, vilket verkligen kan ses som ett sätt att osynliggöra men det kan även 

ses som förlöjligande eftersom det förminskar Lundgrens arbete till att bli skräp. 

 

5.1 Förhandspublicitet 

Innan boken kom ut gick det läsa ett antal artiklar i tidningarna Expressen, Dagens Nyheter, 

Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Redan året innan Myggor och tigrar släpptes hade 
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dessutom ett utdrag ur boken publicerats i tidskriften Bang, som bland annat skildrar ett möte 

med författaren Björn Ranelid. I en artikel i Expressen från juni 2006 försvarar sig författaren 

Björn Ranelid och dementerar vad han ska ha sagt enligt Lundgren.
77

 Ranelid hävdar att det är 

en pervers och snedvriden tolkning av vad han har sagt. Ett sätt att skuldbelägga är att anklaga 

för lögn. ”Björn Ranelid blir ursinnig när han får veta vad som står i Lundgrens bok. - Det är 

fullkomligt sinnessjukt, jag har aldrig sagt så”.
78

 Han känner sig beljugen och förnedrad av 

Lundgren och är alldeles ursinnig. I artikeln berättar han istället vad han menar att han har 

sagt och hans hustru får kommentera uttalandet, vilket hon gör genom att säga att hennes man 

värnar om kvinnan och att det Lundgren skrivit är gjort av ren elakhet.  

 

Den artikeln är startskottet för debatten och kommer långt före boken gavs ut, men den är 

intressant att skriva om eftersom Ranelid sedan kom att visa sig vara en av få som faktiskt 

öppet går ut i tidningarna och kommenterar vad som har skrivits om honom i boken. I det här 

fallet kritiseras Lundgren för att enligt Ranelid ha visat en skev bild av verkligheten. Som 

läsare kan det vara svårt att ta ställning till vem av de båda författarna man ska tro på. Det går 

redan här att konstatera att de har olika verklighetsuppfattningar, men framför allt så är det 

viktigt att komma ihåg att det som skildras i Myggor och tigrar är författarens sanning. 

Anklagelsen om att det som Lundgren skrivit är lögn kan ses som ett sätt att skuldbelägga 

författaren och passar in som påförandet av skuld och skam. Det finns dock en problematik 

när ingen utomstående vet vad som egentligen har skett och därför går det inte att fastställa att 

det skulle vara en härskarteknik, det kan lika vara tvärtom att Ranelids version skulle vara den 

som stämmer och att det är han som blir utsatt för en härskarteknik. I detta exempel märks en 

svaghet när det gäller att skilja mellan härskarteknik och vanlig kritik så att det inte mynnar ut 

i ren spekulation.  

 

I en artikel av Helena Boberg i Expressen dagarna innan utgivningen står det att boken ges ut 

mot alla odds.
79

 Anledningarna är att förlaget Bonniers först inte ville ge ut den och att 

männen som omnämns har försökt stoppa boken. Det står att Lundgrens obarmhärtiga 

uppriktighet inte skulle komma att passera obemärkt. Inledningen av den här artikeln bygger 

upp spänningen inför utgivningen. Artikeln innehåller ingen kritik i sig utan har istället en 

kort intervju med författaren. 

 

I en artikel av Jenny Aschenbrenner berättar Maja Lundgren att man måste bevisa sin lojalitet 

och sin underordning i det småsinta machoklimatet på en svensk kulturredaktion för att det är 

deras lag som gäller.
80

 Är man inte grabb får man bli en kvinnlig favorit. Lundgren säger att 

verkligheten fick styra boken och autenticiteten var det viktiga. Maja Lundgren ville inte bara 

rycka på axlarna för det som hon har blivit utsatt för och tycker det är konstigt att inte fler 

exploderar. Lundgren har valt att skriva ocensurerat för att bryta den tystnad som råder. Hon 

menar att om man är ute efter prestige i den litterära världen så måste man undvika att skriva 

om kvinnofrågor eftersom det är pinsamt och genant. Lundgren säger att det anses smutsigt att 

dra upp tarvligheter som man utsätts för och att litteratur i denna värld ses som något rent som 

inte har något med vardag och verklighet att göra. Den sjaskiga verkligheten anses vara 

kopplad till kvinnlighet. På frågan om varför hon har valt att namnge alla dessa människor i 

boken så svarar Lundgren att det är en politisk roman om verkligheten. Om hon hade valt att 

göra det till en roman med påhittade personer där allt var avslutat och paketerat hade känts 
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som att legitimera det som pågår. Dessutom tycker hon att det är roligt att se hur enorma egon 

så lätt kan bli så oerhört rädda och kränkta för så lite.  

 

I en annan artikel i DN som är gjord av Ossi Carp kan man läsa att romangreppet blivit 

inspekterat av jurister. Titeln på artikeln, Romangrepp granskat av jurister, gör att man kan få 

uppfattningen att boken blivit anmäld när det i själva fallet är bokförlagets jurister som har 

granskat boken för att godkänna den.
81

 Förläggaren Magnus Bergh på Bonniers säger att 

dagens tendens ligger åt den realistiska litteraturen och att det kallas för autofiktion i 

Frankrike.  

 

I en kort artikel av Jenny Aschenbrenner med titeln Finskvaller konstateras att det finns ett 

slags skvaller som upplysta kan ägna sig åt, nämligen finskvaller, vilket innebär ett skvaller 

som rör den egna kretsen i borgerskapet som annars tigs ihjäl.
82

 Det är sådant som Maja 

Lundgren ägnar sig åt och artikelförfattaren tycker att det finns en poäng med att borgerskapet 

inte är så diskret längre, nämligen för att ändra på maktspelets grundförutsättningar. 

 

En artikel av Hanna Hellqvist på DN ställer frågan om Maja Lundgren är knäpp då hon verkar 

överkänslig och ser mönster överallt.
83

 Sedan bekräftar artikelförfattaren att traditionella 

könsmaktsordningar även existerar på fina kulturredaktioner och nämner rumpnyp och 

tvetydliga mejl, men att hon inte reagerat lika hårt som Lundgren eftersom hon antagligen inte 

ville se strukturerna utan mest av allt bara ville jobba på den fina morgontidningen. En viss 

etisk kritik märks då Hellqvist skriver att hon tycker det är konstigt att hänga ut sina gamla 

överordnade med riktiga namn på så pass lösa grunder, och att man inte får lämna utrymme åt 

tvivlarna. 

 

I Göteborgs-Posten kan man läsa att boken orsakar debatt och man vill att Maja Lundgren ska 

kommentera, men Lundgren säger att hon vill avvakta och låta folk få en chans att komma till 

tals angående uppståndelsen.
84

 Författaren Carl Johan Vallgren som är en av de namngivna i 

Lundgrens bok väljer att säga ”Jag kommenterar av princip inte skvaller” när han får frågor 

om boken.
85

 Att aktivt välja att inte bemöta vad som står skrivet om sig kan vara ett sätt att 

osynliggöra vad Maja Lundgren skrivit eftersom man med tystnaden stryper diskussionen. 

Vallgrens syfte till att inte vilja kommentera kan ha många olika anledningar, det behöver inte 

vara en härskarteknik, men en konsekvens av hans tystnad blir likväl att det kan tolkas som en 

härskarteknik. Här synliggörs det svåra med att veta vad en härskarteknik innebär och vad 

som är kritik av annat slag.   

 

I Svenska Dagbladet säger författaren Björn Ranelid att han inte kan förstå hur Bonniers kan 

ge ut en sådan bok då han själv tillhör samma förlag.
86

 Redaktionssekreteraren Pelle 

Andersson från Aftonbladet som finns skildrad i boken medger att han känner igen skildringar 

på så vis att kulturlivet är väldigt mansdominerat och säger att det är tråkigt att just de blev 

utpekade i en så viktig fråga. Förläggaren Magnus Bergh ser inget problem i att flera av de 

utpekade finns på samma förlag då boken utspelar sig i författarvärlden. Thorbjörn Öström, 

jurist på Författarförbundet, berättade att i princip alla böcker av den här typen slipper 

domstol och att offentliga personer får tåla mer än icke-offentliga. 
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I en artikel av Lina Kalmteg säger Lundgren att det hon skriver om är en skandal, men att det 

inte är en skandal att hon skriver om det.
87

 Enligt Lundgren är citat och händelser riktiga, men 

hon betonar att det är hennes upplevelser som skildras. Hon tycker att det hade varit att 

skydda dem ifall hon hade fingerat namnen. Trots att hon skulle få en del fiender så skulle 

nog en del tycka att det var skönt att hon skriver om det för annars kan folk bete sig som svin 

utan att det får några konsekvenser. 

 

Det går att konstatera att artiklarna som föregår utgivningen bygger upp spänningarna och 

förväntningarna på den annalkande boken. Genom att ge en inblick i vad boken handlar om 

går det att konstatera redan på förhand att den kommer skapa debatt. Dessutom går det redan 

före bokutgivningen att se att vissa välkomnar boken medan andra dömer ut den och 

författaren på förhand. 

 

5.2 Recensioner 

Recensionerna som följer är skrivna av två män och tre kvinnor. I en recension i Expressen 

skriver Nils Schwartz med syftning på titeln att han förstår att myggen kan vara en 

ofrånkomlig plåga och att ingen kvinna kan undgå att utsättas för svärmar av blodtörstiga 

hanmyggor om hon vill etablera sig som författare och kulturskribent i Stockholms 

kulturvärld, men att ingen tvingar henne till bosätta sig mitt under nosen på camorran i 

Neapels spanska kvarter.
88

 Schwartz menar att Lundgren nått sitt syfte med boken när läsaren 

undrar ifall Lundgrens upplevelser inte är självförvållade genom hennes attityd och 

nyfikenhet, för att frågan om könsmaktsordningens skuld och ansvar lyfts fram. Där det finns 

manliga härskartekniker finns det även kvinnliga underkastelsemetoder som uppehåller 

könskampens ställningskrig.   

 

Schwartz skriver att han är tacksam att han inte jobbade på Aftonbladets redaktion, då det lika 

gärna hade kunnat vara hans redaktion som blev granskad och att Lundgrens avslöjande av 

manliga härskarmetoder är något som de flesta män kan känna sig träffade av. Schwartz 

menar att kulturelitens män till skillnad från camorran ägnar sig åt dubbelspel med strategiska 

överläggningar på den erotiska fronten och samtidiga skenmanövrar på den intellektuella. 

Schwartz medger att könsbalansen inte kan fortsätta så, men är dock tveksam till Lundgrens 

metod, att ställa de män som borde veta bättre i den offentliga skamvrån, vilket kan tolkas 

som etisk kritik. Då han även tycker att boken hade kunnat befrias från minst 150 sidor så tar 

han även upp estetisk kritik. 

 

I Aftonbladet pekas boken ut som skandalbok och trots att mycket i boken handlat om 

Aftonbladets kulturredaktion där Lundgren har vikarierat så fokuserar artikeln på Bonniers 

och att boken vållat internt storbråk där samt att förlagets egna författare har försökt stoppa 

boken. I artikeln står det att boken är en blandning av påhitt och verkliga händelser.
89

 

Förlagschefen Eva Bonnier säger att samhället blivit tuffare och att boken är en konstnärlig 

del av trenden med att människor hängs ut i bloggar och dokusåpor. Recensionen som följer i 

Aftonbladet av Ulrika Knutson pekar på saker som nedvärderar författaren, exempelvis att det 

på en sida står ”Jag är rätt känslig. Det riskerar alltid att slå över i paranoia” och att oförrätter 

som missförstånd, ursäkter eller oförargliga skämt inte existerar för en hämnande ängel.
90
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Knutsson tar upp att romankomposition inte är så skarp, vilket kan tolkas som etiska brister, 

och att det är hänsynslöst mot läsaren. Hon ser det som ett etiskt problem att författaren kokar 

upp andras skvaller så att huvuden rullar på tredje man. Dessutom så har hon positiv kritik då 

hon tycker att boken blir mycket bra när Lundgren går på personer som hon står i personligt 

förhållande till, för att hon då tar en risk och satsar sig själv. 

 

Ulrika Kärnborg recenserar Myggor och tigrar i DN och tycker att det är överraskande att 

Lundgren väljer att skriva en sådan här bok efter hyllade Pompeji, men att alla riktiga 

konstnärer måste tillåtas experimentera.
91

 Kärnborg skriver att boken hade kunnat vara 

underhållande men att den utöver att vara osammanhängande och konstig även är feg med 

enorm känslighet för allmänna opinionen. Dessutom förstår hon inte lusten att blotta sig själv 

och berätta allt, som om en författare av så kallad seriös litteratur enbart kan väcka 

uppmärksamhet genom att dra ner brallorna på sig själv. Kärnborg tycker att det händer för 

lite i boken och att den inte är någon roman utan ett uttryck för skrivkramp. Kärnborg tycker 

att behållningen i boken är den illistiga beskrivningen av könsdiskrimineringen i kulturlivet, 

men att det är onödigt att peka ut folk. Recensenten gissar att Myggor och tigrar kommer bli 

värdefull för exempelvis den biografiska forskningen i framtiden. I Kärnborgs recension kan 

man se en negativ bild av Myggor och tigrar både gällande etik och estetik. Det etiska handlar 

om att Kärnborg inte tycker att det är seriös litteratur då den blottar och pekar ut folk medan 

det estetiska handlar om att hon tycker romanen har för lite handling. Att inte vilja erkänna 

Myggor och tigrar som litteratur kan vara en form av osynliggörande som härskarteknik 

eftersom det blir ett sätt att diskvalificera författaren. 

 

Lisa Ahlqvist i GP recenserar Myggor och tigrar och menar att boken utan tvekan kan 

betraktas som en personlig vendetta men att skvalleraspekten inte är det mest intressanta utan 

ryggkliarreflexen.
92

 Ahlqvist menar att Lundgren sammanfattar verket med meningen 

”kulturen är en bransch med lite pengar men mycket prestige”. I övrigt tycker Ahlqvist att det 

är sympatiskt att Lundgren själv inte alltigenom är sympatisk då hon är paranoid och skickar 

hotfulla uppgörelsemejl till före detta kollegor. 

 

I SvD recenserar Carl-Johan Malmberg boken, hans slutintryck från läsningen är Lundgrens 

önskan att vilja skada andra.
93

 Malmberg säger att boken är en revansch för upplevda 

kränkningar och att Lundgren åker snålskjuts på kändisfaktor, eventuellt av konstnärlig lättja. 

Han tycker att romanen hela tiden är tvetydig och kan inte komma fram till om boken är ett 

avslöjande av yttre, objektiva skeenden eller blottläggandet av inre, paranoid tvångslogik. 

Malmberg tycker trots det att det även finns fantastiska avsnitt i boken. Carl-Johan Malmberg 

betraktar Myggor och Tigrar både etiskt och estetiskt diskutabel, på grund av namngivandet 

av ovänner som han ser som etiskt tvivelaktigt och genom att reflektera över Myggor och 

Tigrar som estetiskt projekt. Hans uttalande om att boken hade varit mer än en revanschistisk 

aktion om Lundgren ”bemödat sig om att forma fiktiva personer” vittnar om att han tycker att 

det estetiska brister. 

 

SvD konstaterar att bland de större tidningarna är det enbart SvD och Expressen som låtit män 

recensera boken.
94

 Kulturchefen på SvD säger dock att de inte valt recensent efter kön utan 

efter kompetensbedömning vilket i det här fallet blev Carl-Johan Malmberg för att han med 

stor uppskattning recenserat Lundgrens förra bok Pompeji. 
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5.3 Spekulation om psykisk labilitet 

Efter recensionerna kom det många artiklar och flera skribenter tycker att författaren Maja 

Lundgren är psykisk labil och att hennes sjukdom påverkar trovärdigheten. 

 

Ledarskribenten Per Gudmundson i SvD skriver att det snarare är en regel än undantag att bli 

omskriven idag och att bloggandet gjort att det närmast är exklusivt att inte bli omskriven än 

att bli det.
95

 Gudmundson tycker inte att översittande män inom kulturen är något nytt, utan 

menar att det nya i boken är att Lundgren så tydligt beskriver tillståndet av oupphörlig 

kränkning som en sjukdom. Han tycker att Lundgren tydligt visar att det rör sig om paranoia 

när hon upplever plumpa skämt som en inskränkning av hennes rättigheter och att taffliga 

raggningsförsök blir till patriarkala övergrepp. Gudmundson tycker att paranoian sätter 

krokben för det viktiga arbete som feministerna utfört genom att varje inbillad kränkning 

urholkar trovärdigheten av en verklig. Detta kan ses som ett exempel av påförandet av skuld 

och skam, eftersom han inte tar henne på allvar. 

 

Ett sätt att påföra skuld och skam är att diagnostisera och omyndigförklara författaren. 

Tydligast exempel på detta är Schottenius som i Dagens Nyheter skriver följande:
96

   

 
Det är inte konstigt att en person med paranoida drag och med en känsla av vanmakt vill 

hämnas på personer. Det hör inte till ovanligheten. Men det hör till ovanligheten att ett stort 

förlag ger ut en bok där en uppenbarligen psykiskt labil person går bärsärkagång på sin 

namngivna omgivning. Att profitera på en skör människas verklighetsuppfattning och riskera 

att de som råkat komma i vägen blir groteskt uthängda är ansvarslöst.
 
 

 

Det är väldigt tydligt att Schottenius omyndigförklarar Lundgren som om hon inte hade någon 

egen talan för att istället lägga allt ansvar på förlaget. Skribenten styrker sin åsikt genom att 

skriva ”nej, argumenten för denna bisarra utgivning håller inte”. Maria Schottenius tycker inte 

att boken fungerar litterärt och att den främst borde uppmärksammas på grund av 

namngivningen. Schottenius jämför med att det finns pressetiska regler i tidningar och att 

förlagen borde utforma en policy. Dessutom tycker Schottenius att Bonniers borde be om 

ursäkt för att ha gett ut boken. Schottenius kommentar om boken är också ett exempel på 

påförandet av skuld och skam eftersom hon påstår att Maja Lundgren är psykiskt instabil. 

Kritiken från Schottenius gäller både det estetiska och etiska i Myggor och tigrar. Det 

estetiska på grund av att Schottenius inte tycker att boken fungerar litterärt, vilket på sätt och 

vis är att diskvalificera boken och därmed osynliggöra den. Den etiska kritiken är på grund av 

att hon tycker den bryter mot pressetiken som gäller för tidningar när Lundgren namnger sin 

omgivning och att Bonniers därför borde be om ursäkt över utgivningen. 

 

Författaren och jämställdhetsexperten Manne Forssberg tycker att Myggor och tigrar är djupt 

obehaglig, med Maja Lundgrens världsåskådning blir varenda manlig liten dumhet en del av 

en konspiration mot henne.
97

 Forssberg tycker inte att boken är en riktig uppgörelse mot ett 

korrumperat system, med Lundgrens synsätt så är alla män svin och de flesta kvinnor lider av 

så kallat falskt medvetande. Det innebär att kvinnor förleds att acceptera männens 

överordning och att de inbillar sig att de är fria när de i själva verket är förtryckta. Ett exempel 
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på hur man kan förlöjliga är när Manne Forssberg gör sig lustig och förminskar hur männen i 

Myggor och tigrar har betett sig mot Maja Lundgren när han ger sina kortfattade exempel:
98

 

 
Det är en ursinnig anklagelseakt på 500 sidor. Deras brott: 

En skånsk och solbränd författare har pratat om att det är problematiskt att många skolflickor 

går och håller sig för att skoltoaletterna är så smutsiga. 

En journalist har haft en förbindelse med Maja Lundgren och sedan haft på sig en t-shirt som 

han har fått av en ny älskarinna. 

En välklädd författare har varit trevlig vid några tillfällen men sedan skämtat om Lundgrens 

rosa t-shirt. Dessutom är han gravt narcissistisk. 

En kulturredaktör som Maja Lundgren är förälskad i vill vara sin hustru trogen. Sedan har de 

ändå sex men efter det svarar han inte på hennes kärleksbrev. 

Män är dumma. De är narcissistiska, svarar inte på kärleksbrev, pinkar in sitt revir och är 

missunnsamma. Kvinnor är dumma av precis samma anledningar. 

Men med Maja Lundgrens världsåskådning blir varenda manlig liten dumhet en del av en 

konspiration riktad mot henne.  

 

När man läser Manne Forssbergs artikel framstår Maja Lundgren som patetisk och 

uppfattningen man kan få efter att ha läst vad Forssbergs skrivit är att obetydliga småsaker 

ligger bakom grundtanken till Myggor och tigrar. Linna Johansson besvarar Forssbergs kritik 

och berättar att hon med erfarenhet av frilanstillvaro vet att alla förlag är ruttna och ett par 

exempel ger i sin artikel.
99

 Hon tycker att Forssberg inte litar på läsarna, för om Lundgrens 

bevis är så uppenbara så borde läsarna också se det. 

 

Linda Skugge skriver i Expressen att det är tragiskt och skandal att Bonniers utnyttjar en så 

manisk människa och att om Maja Lundgren vill såra de manliga kulturegona så ska hon tiga 

ihjäl dem.
100

 Linda Skugge antyder att Lundgren har hybris som tycker att hon är så viktigt, 

samtidigt som hon omyndigförklarar henne genom att säga att det är skandal att Bonniers 

utnyttjar en manisk och instabil människa. Det är ett tydligt sätt att göra sig lustig på en annan 

persons bekostnad, just genom förminskande och förlöjligande. Skugge fortsätter på samma 

vis längre ner i artikeln genom att uppmana till att de som gett ut boken borde få sparken.
 
I 

kontrast till dem som hyllar Myggor och tigrar uttrycker sig Linda Skugge såhär:
101

 

 
Det är bullshit att Majas bok är litteratur. Att boken visar hur kulturmännen 

förtrycker kvinnor? Ja det vore bättre då om Maja kunde redovisa nåt mer än att de 

inte vill ligga med henne och om hon inte betedde sig som en löpande tik som 

gnider snippan mot chefen och som dessutom skickar pinsamma lappar som vore 

hon nio år. 
 

Utöver att Skugge förnekar att Myggor och tigrar är litteratur så är det skrivet så att Lundgren 

framstår som sexuellt vidlyftig och barnslig. Samtidigt som det är ett sätt att skambelägga 

henne och avfärda Myggor och tigrar som icke-litteratur kan det även betraktas som ett sätt 

att osynliggöra boken. 

 

Svenska Dagbladet har talat med 15 förläggare om Myggor och tigrar, varav merparten tycker 

att Bonnier inte borde ha publicerat boken eftersom utgivningen har skadat författaren, 

förlaget och de som är namngivna.
102

 Lundgren själv ångrar inget men berättar att hon blir 
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mobbad igen och att det bekräftar den bild hon ger i boken. Flera av förläggarna anser att 

Lundgren borde ha blivit avrådd för att inte minst skydda sig själv då hon verkar vara labil 

och lider av förföljelsemani. Förläggaren Per I Gedin säger däremot att genren inte är ny men 

att det ovanliga i det här fallet är den oerhörda hämndlystnad som märks hos recensenterna, 

att de verkar nöjda över att få hoppa på Lundgren. En anonym förläggare säger att förlagen 

blir mer och mer en del av medie- och nöjesindustrin. Vid den här tidpunkten har det gått en 

månad sedan boken gavs ut, den har sålt slut på förlaget och mer än 400 artiklar har skrivits 

om boken.
103

 

 

5.4 Autenticitet och pressetik 

Vissa skribenter ifrågasätter sanningsanspråken, dels på grund av sanningshalten över huvud 

taget i en självbiografi, dels för att det borde vara tydligare på baksidestexten.  

 

Författaren och kritikern Mats Gellerfelt är kritisk till anspråken på sanning och menar i SvD 

att det i litteraturen och i språket inte finns någon dylik sanning, när man skriver om sig själv 

är det alltid ett provisorium oavsett hur mycket autenticitet man än hävdar och hur många 

autentiska personer man låter passera i revy.
104

 Han tycker att Myggor och tigrar är en 

narcissistisk smörja som utarmar litteraturen och att det är en del av ett narcissistiskt samhälle 

som vi lever i med dokusåpor och dylikt där vinnaren är den som syns mest. Gellerfelt tar upp 

estetik i sin kritik och sättet som han uttrycker sig på när han kallar Lundgrens bok för 

”narcissistisk smörja” kan betraktas som nedlåtande och förlöjligande eftersom han 

uppenbarligen inte tar boken på allvar. Den estetiska kritiken handlar om att han tycker att 

formen utarmar litteraturen samt att han är skeptisk till sanningsanspråken vilket kan ses som 

etisk kritik. 

 

Carl Erland Andersson i GP är misstänksam mot Lundgren som enligt baksidestexten menar 

sig ”utforska förhållandet mellan verklighet och fiktion”, ett förhållningssätt som tycks 

innebära att inget behöver vara helt sant.
105

 Följden blir att man kan säga vad som helst utan 

att behöva stå för det. Andersson tycker styrkan hos Lundgren är att hon envisas med att 

skildringarna av de stockholmska kulturmiljöerna är sanna och att hon därför inte tar sin 

tillflykt till den riskfria zonen mellan verklighet och fiktion. Han menar att Lundgren 

myndigförklarar den fiktiva romanen respektive den strikta verklighetsskildringen. Det 

Andersson skriver kan ses som en estetisk kritik eftersom han inte uppskattar bokens 

tvetydighet när det gäller verklighet och fiktion. 

 

Dan Josefsson är kritisk mot boken och tycker att det finns ett dubbelt budskap om huruvida 

boken är autentisk eller ej.
106

 Josefsson menar att förläggaren ger intrycket av att boken dels 

är litteratur utan sanningskrav och dels att förläggaren måste lita på att författaren talar 

sanning och sedan hjälpa henne att hävda det. Josefsson anser att förläggaren sjukförklarar 

Lundgren i boken och att han när han senare får kritik svarar svävande om litteratur och 

plikten att lita på författaren. Boken skulle enligt Josefsson inte klara etiska och källkritiska 

krav som ställs på ett normalt journalistiskt reportage. Trots det har många läst boken som om 

den vore sann. Josefsson är alltså kritisk till boken ur ett etiskt perspektiv eftersom han är 

skeptisk till bokens autenticitet. 
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Per Svensson har också etiskt kritik då han anser att boken inte hade kunnat ges ut i sin 

nuvarande form ifall den hade gått igenom etiska och källkritiska krav som journalister har.
107

 

Efter att ha läst olika artiklar och recensioner om boken så tycker han att det är flera 

skribenter som är naiva och tror på det som Maja Lundgren skriver om Stockholms litterära 

och kulturjournalistiska värld. Per Svensson har en nedlåtande attityd när han antyder att 

Lundgren ger en falsk beskrivning av verkligheten, en attityd som han bland annat visar 

genom att sätta citationstecken runt ordet sanning, vilket går att se som en form av 

förlöjligande. 

 

Enligt Lisbeth Larsson hamnar Myggor och tigrar inom en ny genre som kan kallas för strip-

lit som avser böcker som verkar vara självbiografiska men som egentligen är något annat.
108

 

Strip-lit har inga auktoritära brukshänvisningar och så många signaler att man kan välja läsart 

då det är en öppen form av litteratur. 

 

Många har funderat över det pressetiska i att namnge personer. I en intervju av Cecilia Hagen 

får Lundgren frågan om hon inte har medkänsla mot en fru vars namngivna man Lundgren 

haft en kärlekshistoria med.
109

 Lundgren svarar att hon inte anser att det är hon som gör frun 

illa utan maken och tycker inte att de som utnyttjar sin position ska kunna gömma sig bakom 

sina fruar. 

 

Ingrid Elam jämför Lundgren med Strindberg som skrev en satirisk pamflett med fingerade 

namn på sin samtids kulturpersoner, och att det räckte för att kulturkretsen skulle förstå vilka 

det handlade om till skillnad från i Lundgrens bok där folk utanför kretsen också får vetskap 

om vilka det gäller. Elam ifrågasätter sanningen på ett starkt sätt genom att skriva ”MEN 

VEM TROR på allvar att det är den sanna bilden av den eller den författaren som ges i 

boken?”.
110

 Sättet som Elam uttrycker sig på inbegriper att hennes syn är rätt och att hon vet 

om att Lundgren ljuger. Elam säger att hög kvalitet är ett gott argument men att inget ärende 

ursäktar ett skamgrepp, vilket kan ses som etisk kritik. Däremot anser hon att om boken 

lyckats övertyga läsaren men konstnärliga medel så behöver inte det vara en invändning med 

att Lundgrens ämne är ointressant utanför kretsen.  

 

Förläggaren Magnus Bergh försvarar sig i Dagens Nyheter och tycker det är chockerande att 

en tidning som DN vill införa pressetiska regler eftersom det då blir censur och att Bonniers 

vill värna tryckfrihetslagstiftningen.
111

 Han reagerar mot Schottenius anförande om att 

författaren är psykiskt labil och säger att det är just sådan slags diagnostisering som ingår i de 

patriarkala mönster som hävdar att obekväma kvinnor blir stämplade som galna hysterikor. 

Bergh säger att Schottenius med flera har omyndigförklarat författaren men att de på förlaget 

betraktar sina författare som myndiga personer som är kapabla att själva ta ansvar för sina 

texter. Bergh berättar att paranoian som författaren och förläggaren pratar om i boken är 

bildligt talat och inte ska tolkas bokstavligt. Maria Schottenius svarar Magnus Berg i DN och 

tycker att hans argument inte håller, utan att förlag och tidningar publicerar det som anses 

värdefullt och att det inte är censur att överväga vilka böcker som ska ges ut.
112

 Hon säger att 
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hon inte anklagar författaren utan förläggaren. Dessutom är den centrala frågan huruvida 

romanens karaktär är fiktion eller dokumentär fortfarande obesvarad. 

 

Per Wirtén på Expressen är kritisk mot Myggor och tigrar och undrar hur långt förlaget tycker 

att litteraturen får gå.
113

 Han tycker inte att svar som att det offentliga samtalet förändras av 

bloggar och dylikt duger. Wirtén hittar inget ärende i Lundgrens bok som motiverar att hänga 

ut personer och han menar att hon skulle ha kunnat avslöja könsmaktsordningen i 

kulturvärlden utan privata vendettor. Wirténs kritik är av etisk karaktär då han menar att det är 

omotiverat att namnge personer. Han har även estetisk kritik när han beskriver sin läsning av 

boken ”det går långsammare och långsammare i samma tempo som tråkigheten stiger”. 

 

Förläggaren Magnus Bergh svarar Wirtén med att han har svårt att se några etiska regler inom 

litteraturen som inte skulle se ut som censur.
114

 Han säger att en litterär text inte kan prövas 

annat än i sin egen rätt då varje litterär text har sina egna skäl till att se ut som den gör. Bergh 

tycker namngivningen går att försvara med att texten handlar om det orättvisa könssamhället 

och att de personer hon nämner mest frekvent dessutom är Lundgrens arbetsgivare och 

uppdragsgivare och därför bör tåla en granskning. 

 

Ytterligare etisk kritik finns i en ledare av Ann-Charlotte Marteus som skriver att hon struntar 

i om Lundgrens bok är ett viktigt feministiskt projekt, för hon tycker det är synd om alla som 

blivit korsfästa med Lundgrens penna.
115

 Marteus jämför med bloggare och tycker att det är 

maktmissbruk att hänga ut andra, då hon menar att den egna integriteten säkras på det viset 

medan integriteten hos namngivna birollsinnehavare krossas. 

 

Björn Sandmark tycker däremot att om enskilda blir uthängda så är det upp till dem att 

stämma författaren för ärekränkning, och om det inte ärekränkning borde man tänka sig för 

innan man drar någon inför domstol.
116

 Han tycker att man får skylla sig själv och ta 

konsekvenserna om man uppträder skurkaktigt, omoraliskt eller vidmakthåller uråldrig 

könsmaktsordning. Detta gäller enligt Sandmark i lika mån författare som skriver om vad de 

upplever som sanning, förlag som vill ge ut kontroversiella böcker och de som missbrukar sin 

makt eller inflytande för att utnyttja andra. En viss etisk kritik kan tydas eftersom att han 

menar att måste ta ansvar för sina handlingar, även om han inte säger rätt ut att Lundgren har 

gjort överträdelser. 

 

Författaren Marcus Birro berättar i Expressen om hur han skrev en bok där han först ville 

namnge enskilda läkare, men att han blev avrådd av förläggaren och att han nu är tacksam 

över det.
117

 Han tycker att hans bok ändå lyckades med att ifrågasätta sjukvården istället för 

att hämnas på de som betett sig illa. Birro tycker att det är en felaktig grund som förläggaren 

Magnus Bergh har försvarar utgivningen av Lundgrens roman. Kritiken är av etisk karaktär 

eftersom att han tycker att det är onödigt att namnge personer. 

 

Expressens Nils Schwartz skriver att han en månad efter sin recension av Myggor och tigrar 

inte längre känner sig tveksam över namngivandet.
118

 Han menar att kulturelitens reaktioner 

inte hade visats inför öppen ridå om inte Lundgren namngivit dem och att det inte ens är så 
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speciellt intressanta saker som de namngivna blivit beskyllda för. Det Schwartz tar upp 

bekräftar att det förekommer dubbelbestraffning i kritiken av Myggor och tigrar. Nils 

Schwarz poängterar det absurda i att både tycka att det är upprörande med namngivningen av 

personerna i boken och samtidigt påpeka att passagerna som berör de namngivna är petitesser.  

 

Martin Röshammar i GP konstaterar att debatten handlar om författarens moraliska ansvar 

och att hon borde ha fört diskussionen ur ett utifrånperspektiv istället för att blottlägga sig 

själv.
119

 Lundgren svarar i samma artikel att det finns två poler och att ena sidan tycker att det 

är moraliskt dubiöst, rena dokusåpan, sociopat och narcissism, medan andra sidan hävdar att 

hon är en modig rebell. Hon skäms inte för att den sålt bra och tror att folk på andra 

arbetsplatser också kan känna igen sig. Lundgren är inte orolig över sin arbetssituation utan 

tror att folk kommer vilja trycka böcker och artiklar av henne framöver. Hon anser att 

kulturklimatet är mardrömslikt och vill med boken skapa en förändring av detta. Lundgren 

berättar om hur folk bryts ner och att de flesta har ont om pengar och att det därför är en 

nervös stämning inom kulturkretsen. Hennes moraliska ansvar är att hon inte hittar på, utan att 

hon granskar sig själv och tar upp ett viktigt ämne. Hon uppfattar sig som en hämnare som 

hämnas åt fler än sig själv. På sikt handlar det om att bryta mot de gamla strukturerna. 

Lundgren garanterar att nästa bok kommer att handla om något helt annat. 

 

5.5 Svar på tal 

Det är få personer som har gett svar på tal efter att ha blivit namngivna. Dan Josefsson 

berättar i DN att han hade en kort kärleksaffär med Maja Lundgren sommaren 2001, att de 

bara träffades några gånger och att Lundgren blev kär, vilket inte han blev.
120

 Efter det har 

Lundgren varit efterhängsen och han publicerar utdrag ur mejl som hon har skrivit för att visa 

att hon har personliga problem. Han säger att straffet för att han inte ville vara tillsammans 

med henne är att Lundgren begår karaktärsmord på honom i Myggor och tigrar och lägger 

vidriga uttalanden i hans mun. Han menar att inget som står på de fyra sidor i boken där han 

finns med är sant och undrar hur resten av boken kommit till. Efter att ha läst en 

förhandsversion av boken kontaktade Josefsson förläggaren och förklarade att det som stod i 

den var osant. Därför tycker Dan Josefsson att Bonniers förlag gör sig skyldiga till ett 

moraliskt haveri då de visste om att boken innehöll lögner och att det inte spelar någon roll att 

flera avfärdar författaren som galen. Kritiken från Josefsson är av etisk karaktär eftersom han 

anser att det är omoraliskt att publicera den och att han tycker att boken innehåller lögner. 

Ingen utomstående kan veta om innehållet på de fyra sidorna där Josefsson nämns är sant. 

Han är mycket kritisk till tvetydigheten att boken hävdas vara en autentisk skildring samtidigt 

som författaren rör sig i gränslandet mellan litteratur och verkligheten, vilket skulle kunna 

tolkas som både etisk och estetisk kritik. Estetisk för att han inte gillar romanformen och etisk 

för att han tycker att det brister när läsaren inte riktigt vet om boken ska tolkas som sann eller 

inte. 

 

Aftonbladet har haft en särställning från de andra tidningarna, vilket beror på att det var där 

Maja Lundgren vikarierade och att det är den kulturredaktionen som beskrivs i boken. Det har 

varit ovanligt tyst på Aftonbladet och sammanlagt har de bara publicerat fem artiklar om Maja 

Lundgren, varav två är förknippade med utgivningsdatumet och en är en humoristisk krönika 

där krönikören frågar sig om det är jämställt att hänga ut män. Kring en månad efter 

utgivningsdatumet av boken kom ett svar på tal från Aftonbladets kulturredaktion och ett par 
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veckor senare kom en annan artikel som gick mer på djupet om maktens funktionssätt och 

som inte handlar om Aftonbladet specifikt. Det är intressant att det har dröjt så länge tills 

Aftonbladet har kommenterat boken, även om det gavs ett kort uttalande till SvD från 

redaktionssekreteraren som beklagade att det var just deras redaktion som blev granskad. 

Aftonbladets metod har varit att belysa andra aspekter ur boken för att ge den en 

skandalstämpel och sedan ignorera sin egen betydelse. I Expressen skrev Per Wirtén först att 

den angripne inte kan skydda sig eller ens försvara sig och några dagar senare så undrar han 

när kulturredaktionen på Aftonbladet ska svara, eftersom tystnad inte är något bra svar.
121

 

Tystnaden kan tolkas olika. Ett sätt att tolka tystnad är att begränsa en diskussion och därmed 

osynliggöra. När Aftonbladets Åsa Linderborg senare kommer med kommentar efter 

påtryckningar från Expressen så är det med förklaringar att deras version säkerligen inte 

skulle bli betrodd.
122

 Det hela styrks med att de vill värna om sin integritet och att genmälet är 

från en person. ”Den boken har vi naturligtvis diskuterat som alla andra, men vi förbehåller 

oss alltså rätten till integritet. När jag i det följande kommenterar boken är det min läsning 

som jag inte vill tillskriva någon av mina arbetskamrater”.
123

 Det hade varit intressant med ett 

gemensamt uttalande eller att någon som var omnämnd i Myggor i tigrar yttrade sig, men så 

blev det inte. Åsa Linderborg säger att de på Aftonbladet inte deltagit i diskussionen för att 

det handlar om just dem.
124

 Linderborg skriver även i artikeln att hon tidigare alltid ansett att 

Lundgren gjort ett bra arbete och att de på redaktionen tyckte att det var tråkigt när Lundgren 

inte ville jobba där mer och att kulturredaktionen på Aftonbladet är en demokratisk 

arbetsplats. Linderborg tycker däremot att Myggor och tigrar är ett litterärt misslyckande då 

berättelsen saknar utveckling, är långtråkig och att författarjaget inte förmår förklara varför 

hon uppvaktar män som inte vill ha henne. Kritiken som Linderborg kommer med är bland 

annat av estetisk karaktär eftersom hon tycker att boken är ett litterärt misslyckande. 

Motviljan till att svara kan ses som ett sätt att osynliggöra. 

 

Åsa Linderborg undrar varför författaren och förlaget medvetet manipulerat med kronologin, 

då det på baksidestexten står att det handlar om Lundgrens tillvaro efter Pompejiromanen, 

medan de flesta exemplen är tagna från Lundgrens vikariat från tiden innan Pompeji. Detta 

har inte gått att hitta något svar på i artiklarna. Linderborg tycker dessutom inte att boken kan 

användas som underlag för att diskutera de patriarkala strukturerna på grund av att exemplen i 

boken inte går att ta på allvar om man ska respektera Lundgrens känsloliv, även om hon 

bekräftar att allt inte är förvrängning och förvirring. Det är föga förvånande att Aftonbladets 

svar på Myggor och tigrar är negativt, men de hade inte kunnat komma ut med en positiv 

artikel efter vad Lundgren skrivit om dem. Athena Farrokhzad och Tova Gerge i Aftonbladet 

menar att Lundgrens historia skapar en spegeleffekt och för att kunna försvara sig måste 

kritikerna synliggöra egna erfarenheter.
125

 Exempel på detta är hur Dan Josefsson försvarar 

sig genom att ge sin version om vad som har hänt mellan honom och Maja Lundgren och när 

unga kvinnor har skrivit artiklar där de vittnar om övergrepp inom branschen. Athena 

Farrokhzad och Tova Gerge menar att paranoia är ett friskhetstecken eftersom ett av maktens 

funktionssätt är att intala den förtryckta att hon inbillar sig. 
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5.6 Stöd till författaren 

Författaren Maria-Pia Boëthius hyllar Maja Lundgrens bok i en artikel i Expressen och tycker 

att Lundgren är en rebell.
126

 Boëthius konstaterar att när ingenting annat hjälper så får man ta 

till sanningen. Hon påpekar att trots att bara en femtedel av boken handlar om den svenska 

kultureliten så gör kultureliten att man får intrycket att boken enbart handlar om den. Boëthius 

säger att Lundgren skriver om hennes gamla vänner och att hon därmed får veta saker om 

dem som hon inte hade velat veta, men att hon är glad över att hon fick veta. Enligt Boëthius 

är dagens kulturelit stendöd då den består av medlöpare till dem som har makten eftersom de 

får sin inkomst därifrån. Boëthius kritiserar att när kultureliten ska göra ett utspel så handlar 

det mest om att angripa och skvallra om varandra, något som Maja Lundgren också gör i sin 

bok, men att hon inte hade kunnat göra på annat sätt.  

 

Författaren Carina Rydberg har skrivit en liknande roman som Lundgren och tycker att hon är 

modig som utmanar kulturmaffian, speciellt med tanke på frågan om vem som skulle vilja 

anställa henne i framtiden.
127

 Rydberg säger att det som en författare skriver betraktas som 

lögn medan det en journalist skriver betraktas som sanning. Hon tycker att det borde ha stått 

journalistik istället för litteratur på baksidestexten där det står ”i gränslandet mellan litteratur 

och verklighet”. Rydberg tycker att originalmanuset av Myggor och tigrar har kortats ner på 

fel ställen och av fel anledningar, vilket kan ses som estetisk kritik. Två författare har gjort att 

Stockholmspartiet har beskurits med det borde lämnats orört och Neapeldelen istället borde ha 

kortats ner.  

 

Susanna Romàn bekräftar att kulturbranschen är lika sexistisk som andra branscher där män 

håller ihop.
128

 Hon tycker att Myggor och tigrar är en underbar utveckling för litteraturen och 

att den genom att vara ärligare är farligare för kulturmaffian än sin föregångare Carina 

Rydberg. Román tror att ju mer Maja Lundgrens helvetesvandring smädas desto värre blir det 

och att det snart kommer andra tunga revolutionsromaner om hur makten exekuteras och vad 

det har resulterat i hittills. Román tycker att bokens brister är dess styrka. 

 

I Svenska Dagbladet skriver Karin Thunberg en artikel där hon jämför sin läsning av Anders 

Paulrud från Aftonbladets bok Som vi älskade varandra, där han beskriver sin första tid på en 

kulturredaktion, med Lundgrens roman. Hon konstaterar att Paulruds verk framstår som en 

mustig skröna och att betten efter Lundgrens roman visar att mäns och kvinnors böckers läses 

med olika glasögon.
129

 

 

Christer Hermansson, Anneli Jordahl, Marie Peterson och Mats Söderlund är alla författare, 

och de skriver en gemensam artikel i DN där de tycker att boken är lysande och att 

litteraturkritikerna antingen missförstått Lundgren eller har diskvalificerat sig från sina 

jobb.
130

 De frågar sig varför ingen av kulturens makthavare vill diskutera kärnan i boken. I 

boken utspelas en salig blandning av flera härskarmetoder samtidigt: osynliggörande, 

förlöjligande, dubbelbestraffning och påförandet av skuld och skam. Människor som utsätts 

för det börjar ifrågasätta sina egna upplevelser. De tycker inte det är samma sak att 

romanfiguren är paranoid som om författaren skulle vara det. De fyra författarna tycker att 

drevet mot Lundgren nått en oacceptabel nivå och uppfattar det som en avsikt att tysta henne 
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som författare. De undrar vem som skall våga kritisera makten efter det här. Deras kritik av 

boken är positiv då de menar att Myggor och tigrar smälter samman form, innehåll och avsikt. 

 

Gabriel Nyström i GP tycker att Kultursverige är alltför grälsjukt och att nyhetsjournalistiken 

leder till förenkling istället för fördjupning.
131

 Byström menar att det viktiga i Myggor och 

tigrar är hur Lundgren visar hur samhällets strukturer ser ut och att många kan känna igen sig. 

Däremot levererar hon inga självklara svar och det borde enligt Byström öppna för ett 

fördjupat samtal och att boken är värd en diskussion som inte är på primatnivå. 

 

5.7 Diskussion och slutsatser 

I en del av artiklarna som presenteras finns varken någon härskarteknik eller någon direkt 

kritik med, som gör att det kanske inte känns av vikt att ha med dem i redovisningskapitlet, 

men de är ändå en del av helheten. Tomas Forser skriver i Kritik av kritiken om de olika 

kanalerna som litteraturen tar sig in i samhället och att recensioner i sig blir en allt mindre del 

av det som skrivs om litteratur. Litteraturen på kultursidorna är inte enbart recension, utan det 

är även lägesrapporter, intervjuer, författarporträtt, med mera, vilket är en anledning till att de 

finns med. En annan anledning är att de visar att det inte enbart behövas finnas kritik   

 

Kritiken har i många fall varit uppdelad i etisk och estetisk karaktär. Den estetiska kritiken rör 

formen och upplägget. Det finns de som anser att formen är bra och gillande beskriver sin 

läsning. Samtidigt finns det ett flertal som har problem med formen. Recensenten Ulrika 

Knutsson menade att romankompositionen är hänsynslös mot läsaren. En del uttrycker tristess 

och att den långtråkig och för lång. Exempelvis så tycker Carina Rydberg som uppskattade 

innehållet att den borde kortas ner. Det finns fler exempel om att den drygt 500 sidor långa 

texten borde kortas ner med åtminstone 150 sidor. Att uttala sig om att en text är tråkig eller 

för lång, är inte att använda en härskarteknik utan det är vanlig kritik.  

 

En annan variant av estetisk kritik som gäller formen handlar om hur läsarna ska närma sig 

den. Är det en självbiografi eller är det en roman? Baksidestexten med beskrivningen att det 

är en autentisk skildring, och att författaren rör sig i gränslandet mellan litteratur och 

verklighet är tvetydig. Det är många som har uttryckt sitt ogillande över den beskrivningen. 

Kritiken av tvetydigheten är inte enbart estetisk utan även av etisk karaktär. Anledningen är 

att det innebär ett problem om författaren antyder att det är en sann bok för att i nästa veva 

kunna säga att det är fiktion. Litteratur i sig inte är detsamma som verklighet, när förläggaren 

Magnus Bergh uttalas sig om att ”en litterär text inte kan prövas annat än i sin egen rätt” går 

det att tolka att boken är litteratur utan sanningskrav.
132

 En motpol till detta är att Maja 

Lundgren är konsekvent när hon i artiklarna hela tiden hävdar att det som hon beskriver är 

sanning. Enligt litteraturforskaren Gunnar Hansson så är diktaren den som har bättre 

kännedom än någon annan av sitt verk. I det här fallet så har Maja Lundgren en 

auktoriserande roll i egenskap som författare och borde därför bättre än någon annan veta vad 

som avses i Myggor tigrar och hur hög sanningshalt den har. Det går inte att ta författarens 

roll från henne, utan hennes ställning bör respekteras. Detta kan bli problem när andra 

personer ifrågasätter hennes ord eftersom att de inte kan komma upp i samma status. Under 

senare år har det dykt upp information om böcker som har kallat sig för sanna men som sedan 

varit fabricerade. Ett exempel på det är Liza Marklunds bok Gömda (1995) som gavs ut med 

undertiteln ”en sann historia” vilket sedan fick bli ändrat till ”baserat på en sann historia” efter 
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att journalisten Monica Antonsson granskat fakta i boken.
133

 Ett kontraktsbrott då en roman 

visar sig vara något annat än vad författaren tillkännagivit är provocerande. Med tanke på 

sådana fall är det inte konstigt om en bok som Myggor och tigrar väcker bryderier, speciellt 

då baksidestexten är otydlig för den som vill ha klara besked.  

 

En stor del av den etiska kritiken gäller hur rättfärdigat det är att nämna folk med deras rätta 

namn i en bok, eftersom flera av de som kritiserar Lundgren har varit upprörda av just det 

skälet. Slutsatsen som går att dra av detta är att det kan vara bra att det kommer upp en 

diskussion om hur långt man får gå med namngivande och att det är en högst aktuell fråga 

som kan kopplas samman med såväl bloggar som övervakning, nämligen frågan om integritet. 

Måste personer inom branschen offra sig lite mer? Inom nöjesindustrin finns det inte så 

många tabun, och en bokförläggare konstaterar i en av artiklarna att bokbranschen är på väg 

mot samma håll.  

 

En av litteraturkritikens uppgift är enligt litteraturforskaren Gunnar Hansson att väcka debatt, 

det är något de lyckats med när det gäller Lundgrens bok. Det är förståeligt att en diskussion 

om pressetiska regler kommer upp i samband med Myggor och tigrar eftersom det är en 

tydlig trend att hänga ut kända personer i media. Trenden rider på yttrandefriheten och frågan 

är om det kommer att stanna vid det. Det är alltid en risk att det ges ut texter som påstås vara 

sanna men som inte är det och när en sådan text avslöjas så skadar det anseendet även för de 

som skriver böcker som faktiskt är självupplevda och autentiska. Dessutom kan följderna bli 

katastrofala för dem som blir orättvist uthängda i sådana sammanhang.  

 

Lundgren försvarar namngivningen med att de omtalade personerna faktiskt har egna pennor 

och att de får uttala sig. Hon kallar sin bok för en vendettaroman, men vill ändå få fram ett 

svar på tal. Dock verkar inte namngivandet ha tjänat hennes högre syfte om att åstadkomma 

en förändring, speciellt inte om de som blivit namngivna väljer att inte uttala sig. Istället stjäl 

det uppmärksamhet från problemet med maktstrukturerna inom kulturbranschen och gör att 

motivet för boken är hämnd istället för förändring. Samtidigt gör namngivningarna att boken 

fått väldigt stor uppmärksamhet och att det därmed är fler som kanske får upp ögonen för 

könsstrukturer. De som faktiskt gått ut i media och försvarat sig själva är de som författaren 

haft minst otalt med. I Aftonbladet försvarsartikel blev det inte så mycket svar på tal utan 

mest förklaringar till varför de inte har svarat och att de inte tycker att Lundgrens bok var så 

bra. 

 

Ett av de svåraste problemområdena är att kunna skilja på vad som är en härskarteknik och 

vad som är vanlig kritik. Det finns ett antal exempel i analysen där det inte går att fastställa 

vad det är som gäller, utan att det enbart går att säga att det eventuellt innebär en 

härskarteknik, med reservationen att det inte behöver vara så. Ett exempel är när det står något 

i Myggor och tigrar som en omskriven person sedan dementerar och hävdar är lögn. Ingen 

förutom de inblandande vet vad som är sant eller osant, och det går inte för en utomstående att 

ta ställning. Ett annat exempel på problematik är hur man ska tolka när någon väljer att inte 

kommentera vad som skrivs. Det är enkelt att föreställa sig att det skulle vara att osynliggöra, 

eftersom att det är ett demonstrativt sätt att inte vilja ta en diskussion. Men avsikten att inte 

vilja kommentera kan vara många. Skillnaden från det förra exemplet är att går att se vad 

konsekvensen blir av att inte vilja ta debatten. En svårighet i tolkandet av en härskarteknik är 

hur man ska gripa tag i den. Ska man gå efter intentionen från artikelförfattaren, att den har en 

anledning att genom ett maktperspektiv vilja sätta sig över författaren? Eller ska man utgå 
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från Maja Lundgren och hennes synvinkel och därefter tolka artiklarna utifrån vilken 

konsekvens det blir av olika uttalanden? Som att viljan till att inte vilja ta en diskussion blir 

att osynliggöra. I så fall behöver det inte vara tänkt att vara en härskarteknik men att det likväl 

blir det när det betraktas från ett visst perspektiv. Eftersom en utomstående inte kan 

säkerhetsställa en skribents avsikter så blir det automatiskt konsekvensen som skådas, med 

reservationen att man inte riktigt vet hur det ligger till. Några skribenter har uttalat sig om att 

Maja Lundgren inte är psykiskt frisk, detta har tolkats som ett sätt att pålägga skuld och skam. 

Möjligheten finns såklart att författaren är sjuk, men det utesluter inte att det är en anklagelse 

att påstå att någon inte är kapabel att ta ansvar för sina egna handlingar. Förläggaren Magnus 

Bergh har uttalat sig om att förlaget betraktar sina författare som myndiga personer, och att 

paranoian som han och författaren diskuterar i boken är bildligt talad. 

 

Ibland märks en ton i en artikel att den som uttalar sig är illvilligt inställd till boken och 

författaren. Tonen kan vara lite föraktfull eller sarkastisk. Ett exempel är Manne Forssberg 

som på ett förminskande sätt framställer Maja Lundgrens upplevelser. Det är svårt att dra en 

gräns på hur man ska bedöma detta. Någon som använder citationstecken i sin text, till 

exempel Per Svensson som har det runt ordet sanning i sin text. Tonen i artikeln är ironisk och 

artikelförfattaren har kanske som avsikt att vara rolig, men följden blir att han är rolig på 

författarens bekostnad. Då dyker nästa fråga upp, vart går gränsen från att vara rolig till att det 

inte är så roligt längre? Hur mycket ska man tåla? Det går inte att dra en rak linje för var 

gränsen går, då olika personer kan uppfatta en sak på olika sätt och har olika gränser. Hela 

idén med litteraturkritik bygger på tolkningar av texten. Det är även något som 

litteraturforskaren Gunnar Hansson tar upp, att tolkningar kan skilja sig markant från varandra 

utan att någons version behöver vara felaktig. Peter Esaiasson med flera som har skrivit 

Metodpraktiken är inne på samma spår och tar upp att en texts innebörd kan ha olika 

betydelser för den tilltänkta läsaren och den som har skrivit texten. Det finns inget facit. 

Samma sak gäller därmed tolkningar av kritiken, att det inte går att vara riktigt säker. Ett 

annat exempel på när det kan vara svårt att avgöra är när någon uttalar sig om att Myggor och 

tigrar inte är litteratur. Det finns mer än ett sätt att tolka ett dylikt uttalande. Ett sätt att tolka 

det på är att skribenten tycker att verket är riktigt dåligt och använder sig av ett starkt uttryck 

för att illustrera att boken inte är läsvärd. Ett annat sätt att se på saken är att skribenten inte 

vill erkänna boken som ett bokverk och därmed utesluta den ur bokhistorian, en liknande 

ignorering går att tolka som ett osynliggörande.  

 

Vilka härskartekniker som finns med i debatten behandlas i analysen ovan med slutsatsen att 

det främst är tre härskartekniker som används i tidningsdebatten. Dessa är osynliggörandet, 

förlöjligandet och påläggandet av skam och skuld. Då de här teknikerna hänger ihop så går 

det att tolka dubbeltydigt så att de innefattar mer än en härskarteknik. Den första 

härskartekniken som jag tänkte gå igenom handlar om osynliggörandet. Det skulle kunna vara 

svårt att hitta argument i en text som är osynliggörande, men det finns ett par olika varianter 

av den härskartekniken. Ett konkret sätt att osynliggöra kan vara motviljan mot att möta 

kritik. Ett annat exempel på osynliggörande är att antyda att Myggor och tigrar inte är 

litteratur, vilket kan ses som ett sätt att osynliggöra och utesluta verket från bokhistorien. Det 

är emellertid inte det slags osynliggörande som härskartekniken syftar på, då ett dylikt 

uttalande trots allt uppmärksammar bokverket medan härskartekniken osynliggörande sker i 

bemärkelsen att ignorera något. Konsekvensen av att hävda att en bok inte är litteratur är att 

boken i fråga förminskas vilket kan ses som ett förlöjligande. 

 

Förlöjligande är bland annat att inte ta texten på allvar, något som till vis del hänger ihop med 

osynliggörande som också kan användas för att förminska någon. Detta sker genom att 
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Lundgrens erfarenheter hånas som överdrivna så att hon framstår som löjeväckande. 

Påläggandet av skuld och skam hänger mycket ihop med förlöjligande, speciellt med tanke på 

att resultatet blir detsamma för den utsatta. Ett exempel av att skam- och skuldbelägga är 

genom att diagnostisera författaren och påstå att hon är psykisk sjuk. Att hävda att någon inte 

är vid sitt sinnes fulla bruk och okapabel att ansvara för sina egna handlingar kan även 

innebära att förlöjliga. Ett annat sätt att skuldbelägga Lundgren är genom att förneka henne 

som författare och avvisa Myggor och tigrar som litteratur. 

 

Undanhållande av information är en härskarteknik som inte gick att hitta i tidningsdebatten. 

Det är en härskarteknik som är svår att finna i det här sammanhanget då det vanligtvis brukar 

handla om att en person inte får informationen inför beslutsfattning i ett möte och därmed inte 

har samma förutsättningar som resten av gruppen. 

 

Dubbelbestraffning är svår att hitta i något rent konkret exempel i någon av artiklarna. 

Eventuellt skulle man kunna väva ihop något och formulera en dubbelbestraffning utav de 

olika sakerna som Maja Lundgren beskylls för över artikelgränserna. Ett exempel är att Maja 

Lundgren ibland framstår som en försyndare som lämnar ut vad olika män har gjort mot 

henne för att i nästa veva bli hånad för att hon har tagit illa upp över saker som inte varit så 

farliga. Det vill säga att hon för samma handling både kan bli betraktad som någon som gjort 

andra illa samtidigt som hon paradoxalt nog kan bli förminskad och betraktad som känslig 

som blir upprörd över något som andra rycker på axlarna åt. Även om det går att se en del 

dubbelmoral av den här karaktären, så är det inte detsamma som en konkret 

dubbelbestraffning från en enskild skribent.  

 

Däremot så använder Maja Lundgren själv dubbelbestraffning på sättet som hon namnger 

personer i sin bok. Konsekvensen blir att de namngivna blir förringade oavsett 

handlingsalternativ om de väljer att bemöta eller ignorera Lundgrens skrift. Om de inte vill gå 

ut i media så kan de anklagas för att osynliggöra henne genom att ignorera henne eller att de 

inte bemöter henne för att det hon skriver är sant. Om de däremot väljer att gå ut i pressen och 

svara henne så finns ändå risken att de inte ska bli trodda. 

 

Hur har då Maja Lundgren blivit bemött? Hon har blivit både hyllad och starkt kritiserad. 

Debatten har handlat om författarens psykiska hälsa, bokens litterära kvaliteter, de namngivna 

personerna och förlagets ansvar. Mycket har handlat om moraliskt ansvar. Däremot har inte 

lika mycket handlat om maktmissbruk och patriarkala mönster. De som har hyllat henne har 

tyckt att hon är stark och modig och att hon skrivit en insiktsfull bok. Vissa bekräftar bilden 

hon beskriver av förtryck och patriarkala mönster och tycker att det är bra att det kommer upp 

en diskussion om det. De som har kritiserat henne har inte tagit henne på allvar, utan boken 

har bland annat kallats för allt från narcissistisk smörja och skrivkramp till att det inte är 

någon riktig bok. Hon har blivit förlöjligad, detta genom att hon inte anses tåla skämt och tar 

åt sig av vad som helst. Hon har blivit diagnostiserad, hon kallas för paranoid och psykiskt 

labil som lider av förföljelsemani. Flera tycker att förlaget inte borde gett ut boken för att 

skydda författaren själv vilket kan ses ett sätt att omyndigförklara henne.  

 

Det är uppenbart att det inte går att skriva en sådan här bok utan att väcka starka reaktioner. 

Reaktionerna stämmer överens med vad Lisbeth Larsson och Christian Lenemark kommit 

fram till i sin forskning om att kvinnor blir misstänksamt och avauktoriserande lästa. 

Samtidigt använder sig Maja Lundgren också av härskartekniker, vilket är viktigt att ta upp då 

det bland annat hänger samman med speglingsteorin inom litteratursociologin, att världen i 

böckerna speglar samtiden. Det får i det här fallet en dubbel betydelse eftersom Myggor och 
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tigrar kan räknas som delvis självbiografisk. Den här undersökningens litteratursociologiska 

utgångspunkt är litteraturen i samhället och spegelprincipen hör egentligen samman med 

samhället i litteraturen. Då kan man tänka sig att spegelprincipen även kan användas omvänt 

så att samhället reflekterar litteraturen och att bemötandet blir en effekt av det författaren har 

skrivit.  

 

Om man vill ha gehör är det svårt att kritisera makten från något annat perspektiv än genom 

ett annat maktperspektiv. De som är namngivna i Lundgrens bok blir utsatta för påförandet av 

skuld och skam. Lundgren menar att det är deras eget fel att de blir uthängda. Dessutom 

märks en viss tendens till dubbelbestraffning, då de namngivna blir nedvärderade oavsett 

handlingsalternativ. Om de väljer att inte besvara Lundgrens kritik, för att de kanske inte vill 

belysa sig själva ännu mera, så kan de då anklagas för att osynliggöra henne genom att 

ignorera henne eller att de inte bemöter henne för att det hon skriver är sant. Om de däremot 

väljer att gå ut i pressen och svara henne så finns ändå risken att de inte ska bli trodda. Det 

märks ibland en attityd i artiklarna av skribenter som kommenterar hur andra har betett sig i 

debatten och som tolkar upprördhet som ett bevis på att det som står i Myggor och tigrar är 

sant. Ur det perspektivet framställs namngivandet som en ren hämnd även om Lundgren säger 

att hon vill ha fram en dialog, men den dialogen har uteblivit. Hon fick en fråga från 

Aftonbladet där hon blir anklagad för att ha manipulerat kronologin och den frågan har inte 

gått att hitta något svar på. Hon har inte heller skriftligen bemött Dan Josefssons artikel i 

Dagens Nyheter där han ger sin version av vad som har hänt mellan dem.  

 

Om man däremot tänker efter på vad det egentligen är som hon kritiserar och hur hon gör det, 

så går det att få ett annat perspektiv. Då det är rätt många hon kritiserar så riskerar hon att bli 

totalt utfrusen från den så kallade kultureliten, men eftersom det även är chefer bland de 

kritiserade kan man fundera på om det efter den här boken kommer att bli svårt för Maja 

Lundgren att få jobb sedan. Vem vågar eller vill anställa henne? Med tanke på det kan det 

anses vågat av henne att kritisera makten utan skyddsnät. 

 

En slutsats om kritiken är att den som regel finns i två former, som etisk och estetisk. När det 

gäller estetisk kritik så kritiseras boken för att vara tråkig, att den är för lång och att formen 

innebär ett problem för läsaren som inte vet hur de ska förhålla sig till vilken genre det är. 

Den etiska kritiken gäller också formen, då den tvetydiga gränsen mellan dokumentärt och 

fiktion gör att författaren kan vara vag med sanningshalten. Myggor och tigrar kritiseras även 

etiskt för att använda sig av autentiska personers namn.  

 

Det finns exempel på kritik som även kan vara härskarteknik, det kan vara svårt att skilja dem 

åt och ibland går det inte för en utomstående att avgöra hur det egentligen ligger till. I det här 

fallet gäller det främst vid osynliggörandet som kan vara svårt att tyda, till exempel att någon 

inte vill kommentera vad som står skrivet vilket kan ses som ett sätt att osynliggöra .  

 

Genom skribenterna och de intervjuades ställningstaganden och uttalanden kan man märka av 

vissa härskartekniker, främst osynliggörande, förlöjligande och påläggande av skuld och 

skam. Undanhållandet av information går inte att hitta och dubbelbestraffning finns det inget 

konkret exempel på. Osynliggörande kan markeras genom att man inte vill möta en debatt 

eller genom att förneka att Myggor och tigrar ens är litteratur. Förlöjligande märks genom att 

man förminskar Maja Lundgrens nedskrivna upplevelser så att hon framstår som patetisk och 

ynklig. Påläggandet av skuld och skam är starkt förknippad med förlöjligandet och det är 

främst skuldbeläggandet som märks. Detta görs genom att Lundgren framställs som psykisk 

instabil. De som förnekar att boken Myggor och tigrar kan kallas för litteratur skuldbelägger 
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Lundgren genom att hon då avvisas som författare. Skuld- och skambeläggandet märks även 

genom ifrågasättandet av sanningshalten eftersom Maja Lundgren då inte blir tagen på allvar. 

En intressant slutsats är att Maja Lundgren själv använder sig av härskartekniker genom sättet 

som hon lämnar ut människor i sin bok. 

 

Det finns alltså exempel på att det förekommer härskartekniker i debatten, men de 

förekommer inte alls i lika stor mängd som den vanliga kritiken. 

 

5.8 Övriga reflektioner 

Efter att ha skrivit denna uppsats så har en del tankar om arbetet dykt upp. Det mest konkreta 

är hur svårt det kan vara att tolka vad som står i en tidningsartikel då åsikter kan vara rätt 

obestämda, det är oftast inte svart eller vitt. En del skribenter har varit mycket tydliga i sina 

åsikter, vilket då är enkelt att hantera och citera, medan de flesta skriver på ett mer diffust vis. 

Ibland märks det av en olustig stämning i en artikel vilket kan vara ett latent budskap som är 

riktat mot Maja Lundgren, men som kan vara svårt att beskriva. En del saker som skrivs och 

som känns nedlåtande kan vara svårt att placera i en härskarteknik, till exempel när en 

skribent uttrycker sin bestörtning över att folk kan tro att Lundgren ger en sann bild av 

verkligheten. Då ställer sig skribenten både över författaren och över de läsare som hyser sin 

tilltro till att det som står i Myggor och tigrar är sanning.  

 

Analysupplägget med den integrerade presentationen av empiriskt material är lite annorlunda 

än vad som är standard på grund av diverse orsaker. Från början var det tänkt att 

redovisningen av tidningsartiklarna skulle vara ett kapitel för sig, resultatet av empirin. Det 

visade sig bli ett problem då artikelredovisningen inte går att göra strikt eftersom det som 

väljs att beskrivas genom referat och dylikt är en tolkning i sig. Materialpresentationen är 

ofrånkomligt analyserande och därför placerades redovisningen av artiklarna i analyskapitlet. 

Nästa idé var att ha underkapitel med namn av härskarteknikerna där de varje härskarteknik 

blev noggrant analyserat för sig. Detta resulterade i en mängd upprepningar när de berörda 

artiklarna blev nämnda flera gånger och gav ifrån sig ett klumpigt och trist intryck. Det valda 

upplägget tycks vara det smidigaste sättet att lösa problemet, även om det kanske inte är helt 

optimalt då det stundtals kanske är besvärligt att skilja artikelskribentens åsikt från vad som är 

analyserande. 

 

Hela den här studiens analys bygger på tolkningar av vad andra har skrivit i artiklarna. En 

svaghet med metoden är att man inte riktigt säkert kan uttyda vad en annan person avser. 

Detta är ett komplicerat moment då tolkningar står mycket nära att bli spekulationer. Det är 

helt klart en begränsning att tolkningar kan överdrivas, vilket påverkar studiens trovärdighet. 

Självklart måste man få kritisera en bok utan att det är en härskarteknik. Ett sätt att validera 

slutsatserna av uppsatsen skulle vara att överföra studieresultatet till ett annat urval och få 

samma resultat. Detta skulle till exempel kunna göras genom att undersöka skriverier i 

bloggar.  

 

Studien skulle kunna tillämpas som underlag till en komparativ undersökning av 

tidningsmottagandet av en liknande bok. Förslagsvis skulle det vara intressant att se resultatet 

av att jämföra med en manlig författare som namnger sin omgivning. 
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6 Sammanfattning 
I denna uppsats granskas en tidningsdebatt som handlar om Maja Lundgrens bok Myggor och 

tigrar. Debatten om Myggor och tigrar har pekats ut som 2007 års stora litteraturdebatt och 

det finns både positiva och negativa åsikter om boken. Väldigt snabbt pekades Myggor och 

tigrar ut som en skandalbok för att författaren skriver ut kända kulturpersonligheter vid deras 

rätta namn och pekar ut dem som förtryckare. 

 

Som teoretisk ram i den här uppsatsen används litteraturkritik enligt litteraturforskaren 

Gunnar Hansson samt Tomas Forser, professor vid litteraturvetenskapliga institutionen i 

Göteborg. Analysen av de artiklar som utgör undersökningens empiriska material görs med 

hjälp av kvalitativ textanalys. 

 

Debatten om Lundgrens bok har förts i flera stora svenska tidningar där de flesta 

tidningsartiklarna är från augusti till september 2007. Det empiriska material som analyseras 

består av tidningsartiklarna i fem stora svenska tidningar; Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Detta breda urval är till för att få fram 

variation och tendenser. Den valda metoden är kvalitativ textanalys. Som hjälp används ett 

analysverktyg bestående av härskartekniker som är myntade av Berit Ås, norsk professor i 

socialpsykologi. Hennes fem härskartekniker är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande 

av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Uppsatsen går ut på att 

undersöka användandet av härskartekniker och jämföra med hur litteraturkritiken ser ut. 

Analyskapitlet består av en kombination av analys och en bearbetning av tidningsartiklarna. 

Artiklarna är till stor del presenterade genom referat så att uppsatsläsarna ska kunna sätta sig 

in i debatten med dess olika sidospår.  

 

Frågeställningen handlar om hur litteraturkritiker har mottagit Maja Lundgrens Myggor och 

tigrar genom litteraturkritik och med härskartekniker i ett urval svenska dagstidningar. Detta 

besvaras genom tre delfrågor. Den första frågan tar upp hur litteraturkritiken återspeglas i 

tidningsdebatten.  Efter en noggrann analys står det klart att kritiken i stor del är uppdelad till 

att bestå av estetisk och etisk prägel. Den estetiska kritiken fokuserar bland annat på att boken 

är tråkig och för lång. Även kritiker som i grunden uppskattar boken tycker ibland att den 

kunde vara kortare. Myggor och tigrar fick även estetisk kritik för sin form då läsaren inte vet 

hur boken ska läsas, om den ska betraktas som en biografi eller som en roman. Formkritiken 

går även att betrakta som etisk på grund av att författaren kan vara vag när det gäller 

sanningshalten eftersom det är otydligt om boken ska räknas som fiktion eller som en 

dokumentär bok. Maja Lundgren blev även etisk kritiserad för att använda sig av autentiska 

personers namn. 

 

Den andra delfrågan går ut på att se hur härskarteknikerna avspeglas i tidningsdebatten. Detta 

märks genom skribenterna och de intervjuades ställningstaganden och uttalanden. Det är 

främst tre härskartekniker som syns i debatten. Det gäller osynliggörande, förlöjligande och 

påförande av skuld och skam. Dessa tekniker hänger ihop så att vissa skrivna saker går att 

tolka dubbelt vilket gör att de innefattar mer än en härskarteknik. Osynliggörande kan 

markeras genom att man inte vill möta en debatt eller genom att förneka att Myggor och 

tigrar ens är litteratur. Förlöjligande märks genom att man förminskar Maja Lundgrens 

nedskrivna upplevelser så att hon framstår som patetisk och ynklig. Lundgren framställs även 

som lösaktig och man kan även läsa in ett sjukdomstillstånd där Lundgren ges uttryck för att 

inte vara kapabel till att ta ansvar för sina handlingar. Härskartekniken som går ut på 

undanhållande av information går inte att få fram i en tidningsanalys. Härskartekniken 

dubbelbestraffning går det inte att hitta något konkret och tydligt exempel på, men den finns 
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om man överskrider artikelgränserna. Ett exempel på dubbelbestraffning är att Maja Lundgren 

dels framstår som en försyndare som lämnar ut vad olika män har gjort mot henne och dels 

blir hånad och betraktad som känslig för samma händelser som enligt vissa skribenter inte 

betraktas som så allvarliga. Den sista härskartekniken, påläggande av skuld och skam, är 

starkt förknippad med förlöjligande. Det är främst skuldbeläggandet som märks i debatten. 

Detta görs genom att Lundgren framställs som psykisk instabil. De som förnekar att boken 

Myggor och tigrar kan kallas för litteratur skuldbelägger Lundgren genom att hon då avvisas 

som författare. Skuld- och skambeläggandet märks även genom ifrågasättandet av 

sanningshalten eftersom Maja Lundgren då inte blir tagen på allvar. En annan intressant 

slutsats är att Maja Lundgren själv använder sig av härskartekniker genom sättet som hon 

lämnar ut människor i sin bok. 

 

Den sista delfrågan tar upp vilka härskartekniker som går att urskilja i litteraturkritiken. 

Frågan är till för att ta reda på hur relationen mellan kritik och härskartekniker ser ut. Det 

finns exempel på kritik som även kan vara härskarteknik. I den här debatten är det främst vid 

osynliggörande, vilket dock kan vara svårt att tyda, då det kan tolkas som ett sätt att 

osynliggöra att någon inte vill kommentera vad som står skrivet. En skiljelinje mellan vanlig 

kritik och härskartekniker är att härskartekniker överlag användas riktat mot författaren så att 

det blir personligt medan den vanliga kritiken används för att kommentera verket. 

 

Avslutningsvis går det att sammanfatta undersökningen med att konstatera att det finns 

exempel på förekomst av härskartekniker i debatten, men att det i mycket större mängd 

förekommer vanlig kritik. 
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