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Sammanfattning

Författaren och dramatikern Stig Larsson, geniförklarad och ifrågasatt på grund av sin kvinnosyn 

och upprörande uttalanden – litteraturens enfant terrible, släppte hösten 2012 sin självbiografi När 

det känns att det håller på ta slut. Kritikerna rosade den men sparkade också liv i debatten om de 

manliga genierna. Konstnärerna som är så uppburna att de kommer undan med nästan vad som 

helst. Debatten om den manliga genikulten är inte ny, varje gång är det någon som säger ”Nä nu får 

det räcka!” men så dröjer det bara ett litet tag så är cirkusen igång igen. Media både sätter 

genietiketten och suckar djupt över att de manliga genierna får så mycket utrymme. Ett utrymme 

där de kan utöva makt. Men hur ser egentligen bilden ut som förmedlas av Stig Larsson efter 

släppet av hans senaste bok? När media speglar den, reproduceras den också? Eller uppstår en 

maktrelation där de försöker utmana den?

Utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys har jag studerat bilden som ges av Stig 

Larsson. Michel Foucaults teori om makt och kunskap, Yvonne Hirdmans syn på maktförhållandet 

mellan könen och Christine Battersbys genibegrepp kopplat till genus utgör den teoretiska 

bakgrunden för min analys. 

Den redan etablerade bilden av Stig Larsson är den som ges. Under 1980-talet hade han en 

unik status i litteratursverige men i dag befinner han sig i utkanten av kulturetablissemanget som 

han snarare känner sig motarbetad av. Mest förvånande är att han får så oerhört mycket utrymme att 

uttala sig generaliserande och nedsättande om kvinnor. Genom att spegla den bilden han ger, om 

kvinnor och genus, reproduceras dock hans uppseendeväckande och negativa åsikter. Även om 

syftet var något helt annat har den manliga genikulten bara fått mer näring. Varför man låter en 

författare förmedla sin dåliga kvinnosyn i en så extremt stor omfattning när han intervjuas på grund 

av ett boksläpp är ett problem. Det intervjustoffet är inte enbart guld (uppseendeväckande och 

sensationslystet innehåll som läses av fler, ger klick, delningar och skapar debatt) när det snarare 

fungerar som en spridning av dåliga kvinnoideal. 
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1. Inledning
”Jag är ett geni. Ja. Sådant skapar antagonism, särskilt hos journalister” (Jacobsson 2012).

Författaren och dramatikern Stig Larsson (född 1955 i Skellefteå) debuterade som författare 1979 

med romanen Autisterna. Sedan dess har han skrivit ett tjugotal böcker och skrivit och regisserat 

teaterpjäser. Han ses som ett av de största författarnamnen i sin generation under 80-talet. I 

november 2012 släpps hans självbiografi, När det känns att det håller på ta slut, Albert Bonniers 

förlag (recensionsdag 14 november). 

Boken innehåller bland annat explicita skildringar av sadomasochistiskt sex med unga 

kvinnor vilket togs upp i nästan alla intervjuer med författaren. Stig Larsson kallas ofta geni men 

nästan lika ofta som en man med ett svinaktigt beteende (Beckman 2010, Schottenius 2010, Treijs 

2012, svt.se). Genom att spegla bilden av Stig Larsson kan medierna reproducera och bekräfta den 

alternativt utgöra ett motstånd till den. På så sätt kan en maktrelation uppstå mellan Stig Larsson  

och medierna. 

Det finns många exempel där intervjupersonen har fått övertaget i en intervju och någon 

slags maktrelation har uppstått, till exempel Niklas Källners möte med musikern Lou Reed för  

SVT:s kulturprogram Centrum 2000 . En katastrofartad intervju – Niklas Källner är opåläst, oerhört 

nervös, får bara knapphändiga svar och blir även rättad av Lou Reed. I stället börjar Reed ställa 

frågor till Källner och tar över intervjun. Källner vill helst bara att tiden ska ta slut, eftersom 

frågorna är det (filt.se). 

Sedan finns det intervjuer som mer liknar dragkamper, som Jenny Strömstedts (då 

Östergren) och Anders Krafts intervju i TV 4:s Nyhetsmorgon med musikern Pelle Hellström, känd 

under artistnamnet Nordpolen. Hellström vill inte svara på några frågor om sin musik och skapande, 

stämningen är tryckt och Strömstedt säger till slut: ”Men då skiter vi i att prata om det, och 

tillägger: Jag ska ge dig ett tips, man kan tjäna ganska mycket på att bjuda på sig själv.” 

(tv4play.se). Eller så har reportern övertaget, till exempel Olle Stenholms intervju med Bert  

Karlsson som precis bildat Ny Demokrati tillsammans med Ian Wachtmeister 1991. Stenholm är 

påläst och kunnig. Något man verkligen inte kan säga om Karlsson som inte alls verkar veta vilka 

frågor hans parti går till val med. Han hänvisar bara till andra människor och säger att han inte har 

koll på just den och den siffran (svtplay.se).

2. Syfte
Mitt syfte med den här uppsatsen består av två delar. Dels att undersöka vilken bild av Stig Larsson 

som medierna förmedlar. Dels hur maktbalansen mellan Stig Larsson och journalister som 
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intervjuar honom ser ut.

3. Problemformulering
”Han är ofta svår, konstnärlig, respekterad, geniförklarad – både av sig själv och av andra. 

(…) Han uttalar sig ofta om kvinnor och journalisterna rynkar på näsorna och blir 

förfärade, men ger honom plats” (Kulturnyheterna 2012).

Reportern i inslaget talar om det manliga, konstnärliga geniet. I det här fallet Stig Larsson. 

”Författaren Stig Larsson har fått kritik för sina TV-framträdanden. Nu får media kritik för sitt 

urval” (Kulturnyheterna 2012). Inslaget sänds i Sveriges Televisions (SVT) Kulturnyheterna två 

veckor efter att Stig Larssons självbiografi När det känns att det håller på ta slut kommit ut. Några 

dagar senare skriver Jens Liljestrand en krönika i Dagens Nyheter (DN):

”Så var det dags för ännu en omgång av Stig Larsson-cirkusen i tidningar och tv, där 

magstarka uttalanden om vaginans pH-värde väckte avsky, raseri och en förutsägbar 

sågning av en förlegad och testosteronstinn genikult, som i SVT:s Kulturnyheterna i 

onsdags” (Liljestrand 2012b).

Debatten om den manliga genikulten väcks till liv med jämna mellanrum, när det kommer till Stig  

Larsson var den kanske som störst 2010 när DN:s Åsa Beckman skrev en artikel om ett ökänt möte 

med författaren i mitten av 90-talet. När media talar om de kulturmän som ofta kallas genier talas  

det lika ofta om dem som svin. Men de syns lika mycket i media ändå. Trots att många debatter 

avslutas med frågor och påståenden i stil med detta som fick avsluta Maria Schottenius krönika i 

DN, några dagar efter Åsa Beckmans artikel: 

”Är det då dags att vinka farväl till det manliga geniet? Han skulle nog saknas en del. Den 

magiska genikulten har skapat intresse för konstnärer och lett till ett oändligt antal 

anekdoter. Men skulle musiken, konsten och litteraturen förlora på det? Jag tror inte det. 

Det finns intressantare sätt att diskutera värden och konst på” (Schottenius 2010).

De manliga genierna kommer antagligen fortsättas att ses på på precis samma sätt eftersom media 

fortsätter att ge dem utrymme och spegla genibilden. Ett utrymme där de kan utöva makt. Men 

vilken bild är det som förmedlas av Stig Larsson 2012? Utmanas den redan etablerade bilden av ett 

geni?

4. Frågeställningar
Hur gestaltas Stig Larsson i media?

Uppstår en maktrelationen mellan Stig Larsson och journalisterna? Hur ser den ut i sådana fall?

Finns det skillnader beroende på reporterns kön?
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5. Material
Fyra intervjuer med Stig Larsson i tryckt press utgör materialet för den här undersökningen. 

Artiklarna kommer från Aftonbladet (”Män ska inte kalla sig för feminister”), Dagens Nyheter (”Jag 

är ett geni”), Expressen (”Därför skadade jag mina sexpartners”) och Sydsvenskan (”Det viktigaste 

har varit att forcera mig själv”). De är publicerade mellan 4 och 12 november 2012. Jag har valt 

dessa artiklar eftersom de tar upp teman jag tycker är intressanta i den här undersökningen; sex, 

droger, feminism, genibegreppet, misogynitet etcetera. De är även skrivna av två kvinnor: Cecilia  

Jacobsson i Dagens Nyheter och Malin Ekman i Expressen och två män: Mattias Sandberg i 

Aftonbladet och Jens Liljestrand i Sydsvenskan. I och med att det är två dagstidningar och två 

kvällstidningar tycker jag att det är en bra spridning. Det är även intressant innehållsmässigt 

eftersom kvällstidningarna i högre utsträckning har vinstintressen och är mer sensationslystna. 

Recensioner av När det känns att det håller på ta slut bidrar också till bilden av Stig Larsson i 

media. Särskilt eftersom detta är en självbiografi och författaren ofta får mer utrymme jämfört med 

recensionen av en roman. Sedan också för att den som recenseras så klart inte kommer till tals i en 

recension. Men eftersom jag är intresserad av relationen mellan Stig Larsson och journalister i 

intervjusammanhanget är recensionerna inte relevanta för analysen. 

6. Debatten om den manliga genikulten

6.1 ”Media har ett ansvar som ni idag inte tar”

28 november 2012 sänder SVT:s Kulturnyheterna ett inslag där Borås teaterchef Monica Wilderoth 

intervjuas. Hon kritiserar media och menar att man ger personer som Stig Larsson för mycket 

utrymme och att media inte tar sitt ansvar gällande de konstnärliga, manliga genierna. Wilderoth 

åsyftar bland annat Stig Larssons framträdande i Malou efter tio (TV 4, 14 november). Malou von 

Sivers säger ”Det är många som har förväntningar på att jag ska prata med dig om din kvinnosyn.” 

och tar sedan upp när Stig Larsson beskrev smaken på tonårsflickors underliv. På detta svarar han 

mycket sakligt att eftersom pH-värdet förändras i kvinnors underliv med åldern förändrar det också 

smaken. Uttalandet upprör många fler än Borås teaterchef, kommentarerna rasar in på TV 4:s 

Facebook-sida (facebook.com). Filosofie doktor i journalistik och masskommunikation Maria 

Edström har som utgångspunkt i sin avhandling TV-rummets eliter att kön och makt hänger ihop och 

att synlighet är viktigt för att både visa och skapa makt. ”Televisionen innebär extra stor synlighet 

och är central för vår förståelse av eliter och kön” (Edström 2006:68). I alla intervjuer med Stig 
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Larsson som jag analyserar finns citat som är extremt uppseendeväckande men de skulle antagligen 

få ännu större genomslag om de sades i tv-intervjuer.

6.2 ”Den manliga genikulten används än i dag som en ursäkt för ett 

oacceptabelt beteende”

Innan jag går in på genibegreppet vill jag belysa några tidigare exempel på debatter där genikulten 

och Stig Larsson har diskuterats. 

I en artikel från 2010 i Dagens Nyheter skriver Åsa Beckman om den manliga genikult som 

odlas inom kultursfären och ett möte med Stig Larsson 1996 (newsmill.se). Den senare är inbjuden 

till DN:s kulturredaktion på ett frilansmöte där cirka 50 personer närvarar.

”Han började med att slå fast att recensentläget på DN Kultur var miserabelt och att det 

fanns ett tecken på det som var tydligare än alla andra: att man lät Åsa Beckman skriva. 

Sedan talade han utförligt i ungefär en timme om kvalitet, litteratur och kritik, där den röda 

tråden var hur dålig, obildad och okunnig jag var” (Beckman 2010).

På minglet efteråt kommer Stig Larsson fram till Åsa Beckman och frågar vem hon är, när hon 

säger sitt namn får han ett utbrott. 

”Du, sa han och pekade på mig, det är ditt fel att jag inte fått en enda positiv recension i  

Stockholmspressen de senaste fem åren. Jag ska pissa i din gom så att du aldrig mer kan prata.”

Ingen reagerar eller försvarar Beckman, det passerar bara. När den här artikeln publiceras har DN 

precis skrivit om de sexuella trakasserier som pågår på Kungliga Operan i Stockholm. Balettchefen 

Marc Ribaud har skickat sexmejl till en kvinnlig anställd och Operans chef Anders Franzén 

förklarar det med ”det var hans latinska temperament som tog över (Hamrud 2010).” 

”I näringslivet hade en hög chef som sextrakasserat anställda förmodligen omedelbart fått 

lämna sin post. Hur är det möjligt att det fortfarande accepteras i kulturvärlden?

Svaret är att det i kulturvärlden fortfarande odlas en manlig genikult – ett segt och ihärdigt 

arv som levt vidare genom namn som Georg Brandes, Pablo Picasso, Leonard Bernstein, 

Jean-Paul Sartre, Roman Polanski och många fler. Det spelar ingen roll att vi numera har 

starka kvinnliga författare, musiker, konstnärer, regissörer eller kulturchefer – fortfarande 

finns det en sorts aura kring manliga, gränslösa konstnärer” (Beckman 2010).

Stig Larsson tar upp detta i När det känns att det håller på ta slut:

”Vem vet vad som egentligen hände, jag var ett manssvin kort och gott. Att det där skulle 

ha inträffat för fjorton år sedan måste ju förvisso verka lite egendomligt. Fjorton år är 
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fjorton år, varför nu plötsligt ge detta en sådan dignitet? (…) Det där att jag skulle ha sagt 

att jag ville pissa henne i munnen är helt enkelt inte sant. Det var sagt till en grupp om cirka 

sextio personer (där hon i och för sig var inkluderad)” (Larsson 2012:101-102).

7. Teori 

7.1 Genibegreppet

”Människor inom den så kallade kulturvärlden har, inte nedlåtande, men med en tydligt 

markerad distans, kallat oss för genier. Eller ännu hellre manliga genier” (Larsson 

2012:71).

”The genius is born, not made. He is inspired by God and is, in fact, a kind of god himself, 

with Protean powers to take on different forms and roles in the various ages and stages of 

historical development” (Battersby 1989:14).

Filosofie doktor i filosofi Christine Battersby tecknar en historia över genikonceptet kopplat till  

genus i Gender and genius (1989). Den är visserligen rätt gammal men eftersom hon skriver ur ett 

historiskt perspektiv är den fortfarande användbar eftersom det jag främst använder mig av är hur 

genibegreppet växer fram. Battersby menar att det bara är män som kan ses som genier. Geniets 

makt anses gudalik, dock är det konstnärliga geniet varken allvetande eller särskilt god. Tvärtom 

har han närmare till djävulen än Gud, det kreativa sinnet är ett mörkt sådant. Han är okonventionell,  

bohemisk och unik. Geniet är ”mad, bad and dangerous to know” – som Lord Byron beskrevs av sin 

älskarinna Lady Caroline Lamb (Battersby 1989:14, Castle 1997). 1781 publiceras Jean-Jacques 

Rousseaus självbiografiska Bekännelser som inleds på detta aningen högfärdiga sätt: 

”Jag begynner ett företag, som aldrig ägt någon motsvarighet och som fullbordat aldrig 

skall finna någon efterföljare. Jag vill för mina likar framställa en människa i naturens fulla 

sanning; och denna människa skall vara jag.” (Rousseau 2012:15).

Battersby skriver att Rousseau symboliserade ett nytt sätt att se på jaget: ”som en författare är han 

stolt över sin unikhet; han frossar i sin egen originalitet”. ”Hans mål är att berätta sanningen, 

uppriktigt, om än inte alltid korrekt, genom att plikttroget porträttera hans egen (väldigt  

individuella) själ, och begären och behoven av hans egna (väldigt otillräckliga) kropp”. Han styrs 

mer av känsla och sympatier än av förnuft (Battersby 1989:35). Under renässanssen ansågs kvinnor 

ha för mycket känslor och för lite förnuft för konsten. Tvärtom vad Rousseau tänkte, som levde 

kvar i gamla tankesätt där manlig sexualitet förknippades med eld och kvinnor således ansågs vara 

för kalla för att bli riktiga konstnärer.

”The accounts of maleness and femaleness have changed; but the old misogynistic 
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vocabulary remains – reinterpreted in such a way as to represent women as metaphorically 

frigid and hence as creatively sterile” (Battersby 1989:36). 

Är det denna bild som framställs av Stig Larsson, som vår tids Rousseau? 

Det genibegrepp vi har i dag utkristalliseras under slutet av 1700-talet, innan dess har man 

talat om geni och ingenium. Geni sammankopplade mänsklig gudomlighet och manlig 

reproduktion. Ingenium stod i kontrast till geni och förklarade varför kvinnans intelligens var 

underordnad mannens. I början av 1700-talet används geni som en övergripande odefinierad 

benämning som används väldigt frikostigt. Geni kunde fortfarande betyda en ande eller en 

skyddsängel som såg över människorna. Men de kunde också vara onda demoner. Dock används 

begreppet också för att tala om en människas förmågor, vad man tidigare hade använt ingenium till.  

I slutet av seklet rör sig det gamla genibegreppet närmare det vi har i dag, men man talar fortfarande 

om genialitet som något man kan besitta men inte som något man är. Under den här tiden genomgår 

föreställningen om vad som gör vissa människor överordnade andra grundläggande förändringar. 

Det nyklassicistiska perspektivet på mänsklig överlägsenhet som psykisk och fysisk färdighet byts 

gradvis ut. Originalitet ses som mer betydelsefullt än talang (Battersby 1989:71-72).

7.2 Foucaults maktperspektiv 

”Makt är inte en institution och inte en struktur, det är inte en viss förmåga som vissa skulle 

vara utrustade med: det är namnet man sätter på en sammansatt strategisk situation i ett 

givet samhälle” (Foucault 2004:104).

För att studera maktrelationen vänder jag mig till Michel Foucault. Foucaults arbete brukar delas in  

i två faser, först en ”arkeologisk” och senare en ”genealogisk”. Hans diskursteori är en del av den 

förra. I det genealogiska arbetet finns en teori om makt och kunskap, 1975 publiceras Övervakning 

och straff som är en del av det. 

”Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, att den 

inte är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat ”privilegium”, utan den samfällda 

verkan av dess strategiska positioner – en verkan som kommer till synes i de underlydandes 

ställning och som denna ibland bidrar att förlänga” (Foucault 2003:32).

Han menar att makten inte tillhör någon särskild, utan uppstår i relationen mellan människor. En 

maktrelation är aldrig passiv eller latent. Man kan inte besitta makt, bara utöva den. Anledningen 

till att media ses som en maktinstitution är att dess legitimitet befästs genom en social maktrelation 

som ständigt måste etableras i vardagen (den samfällda verkan av dess strategiska positioner). Makt 

tillämpas dock inte utan vidare som ett tvång mot ”dem som inte har den”. ”Den omger dem, den 

sprids genom dem, den stöder sig på dem, liksom de själva i sin kamp mot makten i sin tur tar 
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spjärn mot de grepp den har om dem” (Foucault 2003:32). Media är ett utmärkt exempel på detta,  

och framför allt journalister. Om man ponerar att det är Stig Larsson som utövar makt genom 

intervjuer är det journalisten som tar spjärn och vice versa. Och media är även kanske det tydligaste 

exempel som finns på hur makt sprids. Foucault menar att vi bör medge att makten producerar 

vetande – att makt och vetande direkt förutsätter varandra. 

”Att det inte finns något maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande område av 

vetande skapas och att det inte heller finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och 

utbildar ett maktförhållande” (Foucault 2003:33).

I inledningen till den här utgåvan skriver Sune Sunesson om Foucaults oerhört radikala kritik mot 

vetenskapen. Hans främsta invändning mot den var att den skapar sanningar som bekräftar dess 

position. ”Den kan liera sig med andra maktapparater och bidra till att skapa den ordning där den 

blir sann (…) Varje läkarbesök är ett försök att skapa sanning, att fastslå sanning, något som vore 

omöjligt utan den makt som läkaren tilldelas i mötet med patienten” (Sunesson i Foucault 2003:xv).  

Den medicinska vetenskapen utgör vetandet i detta fall då läkaren inte skulle inneha någon makt 

utan den kunskapen.

I det här fallet har ändå journalisten på ett sätt övertaget i maktrelationen eftersom hen är den som 

står för den färdiga produkten, texten som utgörs av intervjun. Å andra sidan kan journalisten även 

välja att måla upp eller framföra rådande maktförhållande som uppstod under intervjun. Stig 

Larssons makt kan alltså reproduceras genom att han får utrymme av media att utöva den. När han 

talar om unga flickors underliv i Malou efter tio gör han det eftersom att Malou von Sivers faktiskt 

frågade om det. Det var inget han själv tog upp. I stället säger Stig Larsson: ”Får jag en fråga, jag är 

ju ingen politiker, jag behöver inte ha några röster, så svarar jag på frågan.” Om man jobbar inom 

media och någonsin läst/lyssnat/sett en intervju med Stig Larsson vet man att han kommer att svara 

på den fråga som ställs. Han är motsatsen till mitt exempel där intervjun kan likna en dragkamp, 

som Pelle Hellström/Nordpolen i TV 4:s Nyhetsmorgon.

7.3 En eftersläpande verklighet

I antologin Maktbegreppet från 1987 har Yvonne Hirdman, professor i historia, skrivit kapitlet Makt 

och kön. Hon menar att det då officiella förhållningssättet till att kön och makt skulle höra ihop 

kommer sig av en ”eftersläpande verklighet” där den hierarkiska ordningen mellan män och kvinnor 

uppstod som en ”naturnödvändighet och sedan trögt levat kvar”. Könsrelationen förlades till en 

gången tid. Dock är denna teori mer konspiratorisk än vetenskapligt bevisad. Däremot understryker 

Hirdman eftersläpningens teori med följande fakta:
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1. Det finns inga vetenskapliga belägg för att det någonsin har existerat ett samhälle där den 

hierarkiska könsordningen varit omvänd, dvs där kvinnor haft ”herremakten” (Hirdman 1987; cit. 

efter Rosaldo & Lamhere 1974).

2. Det finns däremot belägg för ett kvinnoförtryck som fortfarande existerar (Hirdman 1987; cit. 

efter Leger Sivard 1985).

Hirdman talar om ett politiskt och vetenskapligt ointresse för den problematiken och menar att  

maktrelationen därför blivit en djup, samhällelig neuros.

 På grund av denna konflikt skapades försvarsmekanismer som att erkänna att den inte finns, 

eller att skenproblematisera. Det görs genom att problematisera kvinnor, man skyller på offret. 

Sigmund Freuds idéer om den kvinnliga penisavunden hör också hit, som senare omvandlades till 

idéer om att kvinnor inte vill ha ”makt”. Andra taktiker är förminskning av kvinnor (till en minoritet 

med en svaghet) och föreställningen om att det egentligen är kvinnor som har den ”verkliga” 

makten.

Eftersom vetenskapen i sig är en gammal manlig maktinstitution är det inte förvånande att  

det inte finns någon riktig diskussion om vad den könsliga makthierarkin ”ställt till med”, menar 

Hirdman. I stället pågick en ojämn kamp mellan kvinnoforskare och en tystnad där uppkommen 

kunskap om kvinnors situation värderades lägre. Därför ingår inte den mest grundläggande 

maktrelationen, den mellan könen, i den manliga vetenskapliga begreppsdiskursen – ”utom 

möjligen som ett exempel där könet i sig inte ses som det avgörande” (Hirdman 1987:190-193). Det 

gäller dock inte för Foucault (Foucault 2004).

Den här boken är kom för drygt 25 år sedan men för att undersöka hur diskursen skiljer sig 

mellan manlig och kvinnlig reporter applicerar jag teorin om en eftersläpande verklighet med 

utgångspunkten att den fortfarande är aktuell. 

7.4 Diskursanalys som paketlösning

Diskursanalys fungerar både som en teori och en metod där man inte kan tala om begreppet enbart 

som det ena eller andra. Det är snarare en paketlösning. Själva begreppet diskurs är ett komplext 

begrepp och kan förklaras på olika sätt men jag använder Marianne Winther Jørgensen & Louise 

Phillips definition ur Diskursanalys som teori och metod (2000): ”en diskurs är ett bestämt sätt att  

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” Norman Fairclough, som jag återkommer 

till, har däremot en mer språkfokuserad definition på diskurser. Diskursanalys som begrepp är inte 

heller något med bara en definition ”utan en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser  

som man kan använda på många olika sociala områden i många typer av undersökningar” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:7). Diskursanalys i praktiken kan aldrig bli entydig, som till exempel 
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naturvetenskapen. Det är också nästintill omöjligt att som forskare distansera sig från diskursen man 

undersöker eftersom man själv ofta är förankrad i den. Resultatet kommer i slutändan också att bli 

en diskursiv konstruktion, något som delas av alla socialkonstruktionistiska perspektiv inom 

samhälls- och kulturforskning. 

”För forskaren blir resultatet under alla omständigheter att forskningsprodukten, till 

exempel den konkreta diskursanalysen, måste ses som en politisk intervention: en 

kontingent artikulation av element som reproducerar eller ifrågasätter de gällande 

diskurserna i det eviga spelet om att definiera världen” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:57).

8. Metod

8.1 Faircloughs diskursbegrepp

Det här kapitlet bygger på Norman Faircloughs Discourse and social change (1992:62-72) och är 

enbart en kortare sammanfattning av hans diskursbegrepp. Faircloughs diskursanalys fokuserar på 

språk på så sätt att hans definition av diskurs är snävare än många samhällsvetares. En del av hans 

diskursbegrepp är synen på språkanvändning som en social praktik och inte någon (individuell) 

aktivitet hos den enskilda människan. Vidare betyder det att diskurs både är handlingar och 

representation. Diskursen är å ena sidan formad och begränsad av sociala strukturer i dess vidaste 

bemärkelse, samhällsklasser, lagar och regler, normer, utbildning, hierarkier, konventioner och så 

vidare. Å andra sidan jobbar den i andra ledet också, genom att forma och begränsa sociala 

strukturer. Men, kanske viktigast för Fairclough, så fungerar diskursen också förändrande i och med 

att den både är konstituerande och konstituerad. Om diskursen förändras ändrar den också våra 

sociala strukturer och tvärtom. Därför är det viktigt att komma ihåg att diskursen och den sociala 

strukturen står i ett dialektalt förhållande, där den ena inte väger tyngre än den andra. 

Diskurs som politisk praktik etablerar, upprätthåller och förändrar maktrelationer och de 

kollektiva enheter mellan vilka maktrelationer råder. Diskurs som ideologisk praktik konstituerar,  

naturaliserar, upprätthåller och förändrar innebörder av olika positioner i maktrelationer. Politisk  

och ideologisk praktik står alltså inte självständiga från varandra eftersom ideologi är sprunget ur 

maktrelationer som en dimension av maktanvändning och maktkamp (politisk praktik). 

Maktasymmetrier mellan sociala grupper skapas och reproduceras av diskursiva praktiker som 

ideologiska effekter, till exempel maktasymmetri mellan kvinnor och män. 

Diskurs som diskursiv praktik står inte i kontrast mot den sociala praktiken utan är en del av 

den. Ibland utgörs den sociala praktiken helt och hållet av den diskursiva praktiken och i andra fall 

består den även av icke diskursiva praktiker. 
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8.2 En tredimensionell modell

Fairclough har utvecklat en modell för sin kritiska diskursanalys som består av tre olika delar man 

studerar, social praktik, diskursiv praktik samt text. Den del av analysen som ser till texten ur ett 

textanalytiskt sätt kallar Fairclough ”beskrivande”. Och den som ser till analysen av 

diskurspraktiken och den sociala praktiken som diskursen är en del av, kallas ”tolkande” 

(Fairclough 1992:73). Modellen använder han för att strukturera sitt arbete, utgångspunkten är den 

sociala praktiken (till exempel kulturjournalistik) där diskursen ingår. Inom modellen kan man själv 

välja exakt vad och på vilken nivå, hur pass ingående, man studerar. Detta är därför mitt 

tillvägagångssätt utifrån Faircloughs modell.

När man studerar den diskursiva praktiken ligger fokus på hur texten är producerad, 

distribuerad och hur den konsumeras. Alla stegen kan ha olika nivåer av komplexitet. I mitt fall, ett  

möte (intervju, ansikte mot ansikte) som har transformerats till en skriven text, en artikel som 

tryckts i en tidning, som delats ut till prenumeranter och sålts i lösnummer. Målet är att försöka 

förstå hur texter är sammansatta och tolkade. Fairclough studerar texterna lingvistiskt för att 

fastställa vilka diskurser (interdiskursivitet) och andra texter (intertextualitet) som lagt grunden för  

dem. Både interdiskursivitet och intertextualitet kan ses som ett kedjebygge där diskurser och texter 

bygger på och hakar i tidigare exempel och för dem framåt. Enligt Fairclough finns ett logiskt 

samband mellan hög interdiskursivitet och förändring eftersom den knyter an till många andra 

diskurser, som kanske konventionellt inte finns i samma kontexter. Och vice versa, låg 

interdiskursivitet reproducerar den traditionella diskursen (Fairclough 1992:78-79). ”De diskursiva 

praktiker vari diskurser blandas på konventionellt vis är däremot tecken på och en drivkraft i 

upprätthållandet av den dominerande diskursordningen och därmed den härskande sociala 

ordningen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77).

Kontexten är viktig att studera, ett lösryckt citat kan ha många olika betydelser om man inte 

förankrar det i dess kontext. Ibland kan deltagarnas sociala identitet (kön, ålder, etnicitet etcetera)  

ha en inverkan beroende på vad det är för text som produceras (Fairclough 1992:82). I den här 

undersökningen har deltagarnas kön en betydelse, dels för att det är en av mina frågeställningar, 

dels för att det finns frågor och svar som är formade efter journalistens kön. Jag studerar vilken typ 

av frågor som ställs och hur journalisterna har valt att ställa en fråga eller ta upp ett ämne. Om det 

är en uppmaning, till exempel ”Berätta om det” eller en ja/nej-fråga ”Är du feminist?” eller ett  

påstående med en slutsats: ”Så din tjej hade alltså inte blivit lika kränkt som du – om ni båda bedrog 

varandra?”. Stängda frågor från journalister ökar hens kontroll över texten jämfört med öppna. 
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Även så kallade ”wh-questions” tyder på kontroll, frågor som söker specifika svar och börjar med 

”vad”, ”när” eller ”hur” (Fairclough 1992:141). 

Textens egenskaper analyseras för att se hur diskursen yttrar sig textuellt. De egenskaper som synas 

är vokabulär, grammatik, textbindning och textstruktur. De kan ses som en stigande ordning där 

vokabulär handlar om enskilda ord, grammatik, hur ord kombineras i satser och meningar, 

textbindning hur satser och meningar sammankopplas och till slut den övergripande strukturen 

(Fairclough 1992:75). Här tittar man också på begreppet modalitet. Modalitet innebär ett ”sätt” och 

hänvisar till graden av instämmande med en sats. Till exempel ”Stig Larsson är ett geni”, ”jag 

tycker att Stig Larsson är ett geni” och ”kanske är Stig Larsson ett geni” är olika modaliteter av 

påståendet. I det första exemplet är modaliteten sanning, där talaren instämmer fullständigt i sitt 

påstående. Ord som möjligen/antagligen/kan vara är andra exempel som innebär olika modaliteter.  

Det finns både subjektiv och objektiv modalitet. Subjektiv modalitet innehåller som det låter på  

namnet, ett subjekt. ”Jag tycker att Stig Larsson är ett geni.” är en form av subjektiv modalitet  

medan ”Stig Larsson är möjligen ett geni” är en objektiv modalitet eftersom det inte framgår vems 

perspektiv det handlar om (Fairclough 1992:158 ff). 

De bitar jag fokuserar på är kontroll (utöver frågorna) – vem styr texten? Det behöver inte 

automatiskt vara journalisten utan kan lika gärna vara den som intervjuas om journalisten i stället  

ställer många följdfrågor eller frågor som man kan anta inte har skrivits innan intervjun. På så sätt  

kan intervjun få en annan riktning än vad man tänkt sig innan. Hur är utrymmet fördelat, vem hörs 

mest? Vilka ämnen tas upp och hur görs detta? Finns agendor? Tydliga teman? 

Den diskursiva praktiken och texten är en del av den sociala praktiken. Diskursens relation 

till ideologi och makt är två frågor som dyker upp (Fairclough 1992:86-87). Men alla frågor (som 

dyker upp när man ser till det sociala, till exempel ekonomiska faktorer) kan inte besvaras med 

diskursanalys och därför måste man också dra in andra teorier, till exempel kulturteori. Fairclough 

vill påstå att så kallade ”ideologiska statsapparater”, till exempel media, är både spelplatser för och  

insatser i klasskamper (Fairclough 1992:87). Genom att spegla en klasskamp eller en maktkamp 

kan den (mer eller mindre omedvetet) också reproduceras även om det inte alls var syftet.  

Huvudfrågan i analysen är alltså om den diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar 

diskursordningen. 

Det finns ingen manual för hur man gör en diskursanalys eftersom det inte finns något 

bestämt sätt för hur det ska göras. Olika forskare har olika tillvägagångssätt i enlighet med 

projektets särart och den egna synen på diskurs. 
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9. Från geniförklarad till kulturens utkant
Analysen är uppdelad efter artikel och därefter en övergripande och jämförande analys av hela 

materialet. 

9.1 ”Det viktiga har varit att forcera mig själv”

Jens Liljestrands intervju med Stig Larsson publicerades i Sydsvenskan 11 november 2012 och 

väckte många reaktioner i sociala medier. Martin Jönsson, programdirektör på Sveriges Radio och 

tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet, skrev på sin Twitter: ”Kvinnosynen blir inte så mycket 

sjukare än det som Stig Larsson ger uttryck för i Sydsvenskans intervju” 

(twitter.com/MJSverigesRadio). Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent för Sveriges Radio 

kommenterade också artikeln genom sin Twitter: ”Bara man är konstnär o begåvad är det ok att 

binda, piska o rövknulla en gråtande ung kvinna.Sydsvenskan. Stig Larsson” 

(twitter.com/ceciliauddenm)

Den svenska kulturjournalistiken är väldigt likriktad, den är oftast vit och västerländsk. Den berör 

till mestadels kultur med hög verkshöjd snarare än låg (”finkultur” framför ”fulkultur”) och 

nyhetsvärderingen i stort är rätt enhetlig. Den har en övervikt av män (sett till de som syns, till  

exempel vilka det skrivs om). Åsikterna går sällan isär (något som hyllas på ett ställe hyllas oftast 

på flera ställen, till exempel en film som rosas). Litteraturkritiken är kanske den kulturinriktning 

inom journalistiken som är mest likriktad: samma böcker recenseras, samma författare intervjuas 

och syns. Som ett mycket tydligt exempel har SVT:s litteraturprogram Babel och Sveriges Radios 

P1:s litteraturprogram Lundströms bokradio väldigt ofta samma gäster/inslag om samma 

författare/bok samma vecka. Debutförfattare syns sällan i större sammanhang (till exempel Babel, 

15



Lundströms bokradio och större dagstidningar) men med undantag så klart. 

Dock särskiljer sig Liljestrands artikel från den mer konventionella författarintervjun i och 

med Stig Larssons bakgrund (drogmissbruket och det allmänt hårda levernet). Han har gått från 

kulturelit till att leva ”i utkanten av kulturetablissemanget”.  Hårdraget är den här artikeln både 

hyllande (inledningen) och ifrågasättande (slutet). Den inleds med: ”Med debutromanen 

”Autisterna” satte han tonen för 80-talslitteraturen. (…) Som medlem av redaktionen för tidskriften 

Kris bidrog han (…) till en förnyelse av svensk litteraturdebatt.” Som dramatiker och regissör (…) 

har han rönt stora framgångar.” 

Liljestrands artikel har många drag av featurereportage; han skriver var intervjun tar plats 

(Stig Larssons stamkrog Rosa drömmar på Lilla Essingen i Stockholm vid stambordet i hörnet), vad 

Stig Larsson äter (lunchtallrik och ett glas rödvin) och Stig Larssons beteende (”till en början lite  

frånvarande, verkar trött, kisar med ögonen, slirar en aning på talet”). Han målar också upp en 

stämning genom att beskriva musiken (Trance Dance, Jakob Hellman och Magnus Uggla). Jens 

Liljestrands författarjag träder också fram genom fraser som: ”jag lyssnar med ett halvt öra nu”, 

”Klockan går, jag måste snart hämta på dagis.” och ”Vad är en karl? Är jag en karl för dig?” efter att  

Stig Larsson sagt ”Jag tycker karlar ska vara karlar och kvinnor kvinnor.” 

Innan När det känns att det håller på ta slut hade Stig Larsson inte skrivit något sedan 

diktsamlingen Avklädda på ett fält eftersom han hade som princip att varje bok skulle vara bättre än 

de föregående. ”Det är ett extremt hårt krav, jag känner faktiskt inte till någon annan författare som 

har arbetat så.” Genom att säga så gör han anspråk på att tillhöra den absoluta författareliten, unik 

och hårt arbetande, likt Rousseau. ”Du övervägde aldrig att lämna författarskapet helt?” frågar Jens 

Liljestrand, vilket så klart är en fråga men också ett förslag, när kroppen (Stig Larssons) inte orkar 

längre och han inte kan möta sina egna krav gällande kvalitet. Dock är det ett indirekt förslag fast  

svaret kan lika väl vara ”jo” eller ”nej”. Larsson svarar att han visserligen kan jobba både med film, 

teater, skriva kritik och så vidare men att han är dålig på att sälja in sig själv. ”Här går Stig Larsson 

in i en längre utläggning om hur han motarbetas på landets teatrar (”fega kräk”) och beskriver 

ingående hur en chef vid en Stockholmsteater brukar låtsas upptagen när han ringer” skriver 

Liljestrand och visar sitt författarjag igen. Stig Larsson babblar och det framstår som att Jens 

Liljestrand finner det tröttsamt. Det framgår tydligt att Liljestrand tycker det när Larsson börjar  

orera om konsekvensen av kvinnors frigörelse. ”Stig har kommit igång på allvar och går ut i en 

tröttsam tirad om hur kvinnors frigörelse har gjort männen ”försvagade”, men jag lyssnar med ett 

halvt öra nu.” Att han nu bara använder förnamnet fungerar förminskande, som att han nu inte 

längre tar honom på allvar. Särskilt som han börjar tänka på dagishämtning och vilken musik som 

spelas i bakgrunden. 
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En tydlig bild om hur Stig Larsson uppfattar sig själv ges i Liljestrands artikel: under 

skrivandet att självbiografin kom han till insikt om saker som går emot hans goda (”ganska schyst” 

och ”exceptionellt moralisk”) självbild. Som att han inte tagit in konsekvenserna av sitt  

droganvändande och hur illa han har gjort människor han tycker om. Han ser sig själv som en bra 

historieberättare och skriver i boken att han är en legend (Larsson 2012:133). 

”Det händer mig nästan dagligen att folk kommer fram och tackar mig (…) Det är allt från 

tonåringar till gamla damer. Det vore hycklande att säga att det inte är roligt och smickrande.” 

På samma tema (Stig Larsson som legend, någon form av elit) skriver Liljestrand att det är svårt att  

tänka sig vilken författare som är nutidens Stig Larsson som han var på 80-talet. Liljestrand har med 

sig ett nummer av tidningen Vi Läser som rankat Sveriges 40 främsta författare under 40 och ber 

Larsson att kommentera namnen. Han säger att det är lite pinsamt eftersom han känner många av 

personerna men inte tycker att de alltid är så bra. Sedan ”räknar (han) belåtet upp ett par kvinnliga 

författare som är ”gamla ex till mig””. Genom att nämna att han gör detta ”belåtet” framstår  

Larsson så klart som nöjd över att han antingen har haft många ex eller att många av dem är med på 

listan, eller båda. Och med tanke på att Stig Larsson är 57 år gammal vid tidpunkten för intervjun,  

finns aspekten över belåtenheten med att hans ex är så ”unga”. En annan sak Larsson är nöjd över 

(”han småler åt minnet”) är sättet han kunde få tjejer när han var yngre och ”lite crazy”: ”Jag kunde 

i princip peka på tjejer, inte bara på uppläsningar utan på gatan. Gick fram till dem, ”vem är du, du 

kan inte gå härifrån, vi måste lära känna varandra”.” Däremot anspelar han själv på att vara ”lite...  

svinig” på grund av det och säger att det hade varit dumt att inte utnyttja den ”avundsvärda 

situationen”. Det var hans goda självförtroende som lät honom bete sig på det sättet.

En annan aspekt av hur Stig Larsson ser på sig själv är hans ”oftast väldigt bra” förhållande 

till feminister (och då endast kvinnliga feminister eftersom han inte anser att män bör kalla sig  

feminister) (Sandberg 2012). Liljestrand tar upp det ämne många har upprörts över, det våldsamma 

sexet med väldigt unga kvinnor. 

”Det finns en obehaglig scen där en tjej börjar gråta när du binder, piskar och sen har analt samlag 

med henne” och Stig Larsson svarar ”Ja, det kunde ju gått riktigt åt helvete. Tänk om hon hade 

anmält mig!”. Vilket låter som att Larsson var medveten om att det var fel men att han kunde dra en  

lättnadens suck över att inte ha blivit anmäld. ”Om jag skulle citera det här rakt av skulle det väcka 

starka reaktioner hos en del läsare. Bekymrar det dig?” Vilket det mycket riktigt gjorde, som läsare  

vet vi inte om Larsson har citerats rakt av eller om han sa ytterligare saker som inte kom med i  

artikeln. Han svarar inte på frågan utan nämner i stället de feminister han har en god relation till, en 

av dem är journalisten Natalia Kazmierska. ”De tycker att jag säger det som alla män tänker.” Men 

Kazmierska skrev på Twitter 11 november 2012:
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”Ok, ni som läst Sydis-intervjun idag: jag är INTE kompis med Stig Larsson. Vi har faktiskt en 

jävligt dålig relation. Den blev inte bättre av att han skryter om hur han utnyttjat unga kvinnor 

sexuellt o lyckats undslippa anmälan. Trött på daltandet m den gamla sexisten” 

(twitter.com/kazmierska).

Sättet som Liljestrand ställer frågan låter aningen hotfull när han börjar med ett ”om” och han visar  

tydligt att här är det han som har övertaget. Här är det som tydligast att det uppstår någon slags 

maktrelation där Liljestrand har möjligheten att göra något som eventuellt skulle skada Larsson.  

(Liljestrand 2012a.)  

9.2 ”Män ska inte kalla sig för feminister”

Mattias Sandbergs intervju med Stig Larsson för Aftonbladet är mer typisk för en kvällstidning – 

den är sensationslysten och inte en enda mening eller fråga handlar om Larssons författarskap. I 

stället är den mer en checklista för olika ”skandaler” eller kritiserade uttalanden från författaren.  

Narkotika, sex och genusfrågor är huvudtemana. Ungefär en tredjedel av artikeln behandlar Stig 

Larssons amfetaminmissbruk och hjärtproblem. Precis som i Liljestrands fall har intervjun tagit  

plats på författarens stamställe. ”Det tar bara några sekunder innan mannen i baren på Rosa 

Drömmar frågar om jag söker Stig Larsson” skriver Mattias Sandberg. 

Aftonbladet är den intervju som söker mest specifika detaljer och på så sätt också väldigt 

kontrollerad av journalisten. Han frågar till exempel hur många Larsson har legat med och när den 

senare svarar att han inte vet fortsätter Sandberg och ber honom ”höfta till det”. Han frågar även två 

gånger om han är feminist eftersom han först inte får ett ja eller nej. Sandberg är som det framgår 

även den enda journalist som beordrar eller uppmanar Stig Larsson att tala om ämnen genom att ta 

upp något och sedan be honom att berätta om situationen i stället för att ställa en konkret fråga. Till  

exempel ”Du drabbades även av hjärtproblem för två år sedan. Berätta om det.” På samma sätt som 

stängda frågor ger journalisten kontroll gör även detta det.

Han tar upp de ämnen i När det känns att det håller på ta slut som genererat flest 

kvällstidningsrubriker. Till exempel händelsen på Dagens Nyheter på 90-talet.

”Du har sagt att DN fick kalla in ett psykologteam efter att du var där och besökte deras 

kulturredaktion. Vad hände?” Eller hans uttalande om tonårsflickor: ”Det blev en väldig debatt efter  

att du sa att män tänder på 13-åriga tjejer.” (I en intervju för tidningen Darling 1998.) Och vad som 

hände med vänskapen till Thorsten Flinck: ”Anledningen till att du bröt med Thorsten Flinck ska ha 

varit att han stötte på en kvinna som var med dig på en tillställning. Stämmer verkligen det?” 

Möjligheten ges till Stig Larsson att nyansera bilden av sig själv genom frågor som anspelar på 

ånger – ånger över det som han blivit kritiserad för. ”Men kunde du ångra det efteråt?” säger han 
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efter att Larsson har svarat ”Där fick jag en konkret fråga och gav ett konkret svar. Jag var inte 

felciterad.” angående 13-åringarna. 

Den här intervjun, till skillnad från de andra, staplar ofta citat på varandra; ”Man måste 

observera att jag inte sagt att alla män tänder på 13-åriga tjejer. Men de kan göra det. Och att det är  

ganska vanligt att de tycker att tjejer kan vara attraktiva – bara de är könsmogna.” och ”Jag är 

väldigt rädd för kärlek” är skrivna som två citat efter varandra men de har ingenting med varandra 

att göra. 

Precis som i Liljestrands artikel börjar Stig Larsson prata om kvinnans frigörelse, denna 

gång beskyller han kvinnor för att vara anledningen till svårigheterna med att ha en kärleksrelation.  

Många av hans yngre killkompisar ”har haft svårt för att på allvar gå in i relationer”. Förklaringen: 

”Det beror naturligtvis på kvinnans frigörelse, som jag principiellt är väldigt positivt inställd till.  

Men det man inte tar i beaktande är att killarna hamnar i ett underläge. (…) Det här låter väldigt  

konstigt. Men jag uppfattar att du som kille blir mer kränkt om din tjej var otrogen.” Detta, förklarar  

Stig Larsson, beror på könens utseende och jämför en tjej som är otrogen genom att ligga med en 

kille, med en markinvasion. ”Det beror på könens utseende. (…) Det är ju inte så att någon är inne i 

din kille, om du förstår vad jag menar.” Han fortsätter genom att påstå att killar har ansvar för tjejers  

dygd, ”vilket nästan är en omöjlighet i dagens samhälle.” Och att det visserligen är en del av 

kvinnoföraktet att kvinnor som ligger med många män behandlas annorlunda än en man som ligger 

med många kvinnor. Sandberg frågar ”Men du måste väl tycka att det är helt sjukt?” och Larsson 

svarar ”Jag kan också tycka att det är moraliskt sett är fel. Men jag kan bara konstatera att det är så.  

Det där måste du leva med.” 

Återigen ges utrymme till Stig Larsson att nyansera bilden av sig själv med frågan ”Borde vi 

inte sträva efter att få bort den här synen på sexualitet?” där ett väntat svar från någon som tycker 

att vi borde sträva efter ett mer jämlikt samhälle kanske skulle vara ”verkligen” eller ”absolut”. Men 

Larsson svarar bara kanske och att han inte vet om det ens är genomförbart. Han får frågan om han 

är feminist och svarar att han ”känner en stor respekt för framför allt den första generationens 

feminister (…) Men även (…) Linda Skugge och Karolina Ramqvist.” Sandberg insisterar dock på 

ett ja eller nej men Larsson tycker inte att män ska kalla sig feminister. Han betraktar genusfrågan 

som ”ren gallimatias”. ”Hela den här HBTQA som det nu heter. Även asexuella är ju med. De enda 

som inte är med är nekrofiler, zoofiler, pyromaner och pedofiler. Men det är nog bara en tidsfråga 

innan de kommer med också.” Det är ett uppseendeväckande citat som Sandberg inte möter utan i  

stället går över till Larssons vänskap med Thorsten Flinck. Stig Larsson har själv tagit upp sin 

relation till feminister i sin bok och kanske vill journalister undersöka hur det egentligen ligger till  

med den biten och enbart förmedla den bild Larsson ger utan att kommentera den.
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”En och annan läsare tycker möjligen att jag inte borde vara så förvånad över att jag inte är 

särskilt populär i feministkretsar. Med tanke på vissa av mina uttalanden i pressen. Men så 

uppfattar jag det inte alls. Jag minns releasefesten för Fittstim och den diskussion som vi 

hade. Det är kanske bara som jag inbillar mig, men jag upplever det snarare som att man i 

de kretsarna uppskattar mig för min rättframhet, som jag sannerligen vet att jag själv inte 

vinner på, men som jag ibland tror har bibringat – ja, kunskap är kanske mycket sagt. Men 

kalla det aspekter av förtrycket av kvinnan som det är lättare att få syn på för en man” 

(Larsson 2021:90). 

Angående Stig Larssons vänskap med Thorsten Flinck som avslutades eftersom Flinck hade stött på 

Larssons sällskap (en väns dotter) säger den senare: ”det är en av mina väldigt fyrkantiga regler. 

(…) Men det minsta man kan kräva är att man åtminstone frågar mig om saken om jag presenterar 

en tjej.” Som att kvinnan tillhör Stig Larsson och man måste fråga honom om lov. Han säger att han 

klippte banden med Thorsten Flinck efter detta och att ”han fick alternativet att ta av ena örsnibben 

och ge mig 40 000 i cash.” Då säger Mattias Sandberg ”Det här känns fånigt, Stig.” Vilket blir ett 

ganska tydligt ställningstagande, som att han inte längre tar Stig Larsson på allvar. Just den här 

meningen eller liknande påståenden läser man extremt sällan, uttryck för journalistens känslor på 

det här sättet finns nästan aldrig i artiklar. Även om den som intervjuas säger märkliga, 

uppseendeväckande saker som detta. 

Även Sandberg frågar Stig Larsson vad han tycker om den offentliga bilden av sig själv och 

han svarar svävande ”Det har varit lite olika. Men jag har delvis mig själv att skylla.” En person 

som inte har en så positiv offentlig bild, som Stig Larsson, ges flera alternativ för att bemöta den 

frågan. Man kan ge en mer komplex bild av sig själv, anklaga media för att vinkla fel eller för att ha 

blivit felciterad eller inte bry sig vidare nämnvärt om den. Att en journalist ens ställer den frågan är  

för att man oavsett alternativ åtminstone vill ha något konkret svar (som för alla frågor så klart).  

Stig Larssons svar är oinspirerat och säger inte mycket åt vare sig det ena hållet eller det andra. Och 

att man då väljer att ha med den frågan och svaret i den färdiga artikeln säger en del. Det visar att  

journalisten tycker att det är viktigt och gärna vill att Larsson ska bemöta den bilden. (Sandberg 

2012.)

9.3 ”Jag är ett geni” 

Likt Mattias Sandbergs (Aftonbladet) intervju med Stig Larsson börjar Cecilia Jacobssons intervju 

för Dagens Nyheter i Larssons drogmissbruk. Det här är den enda artikel som beskriver Stig 

Larsson som person utan att använda hans citat (förutom Jens Liljestrand som ibland beskriver hur 

Larsson svarar på frågor) och den mest positiva. ”Stig Larsson är en författare som tycker om att 
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skriva. Han litar på sin förmåga, som ”en full bonde som blint litar på att den häst han rider kommer 

att hitta dem”. Den här artikeln skulle inte platsa i en kvällstidning utan känns som en ganska typisk 

författarintervju i DN. 

Jacobsson skriver att Larsson mådde dåligt och var deprimerad under arbetet med När det  

känns att det håller på ta slut och säger därför: ”Hur mår du nu? frågar jag försiktigt när vi träffas 

på förlaget i ett högtidligt rum med Bonnierfarbröder i olja på väggarna.” Bara det att hon skriver 

att hon beskriver sättet hon ställer frågan gör att den skiljer sig oerhört mycket från 

kvällstidningsdiskursen. Att intervjun är gjord på Albert Bonniers förlag på Sveavägen i Stockholm 

är också mer DN Kultur än vad Rosa Drömmar är. Den här artikeln är den som handlar om När det  

känns att det håller på ta slut i mycket större utsträckning än de andra, man kan säga att den har 

drag av litteraturrecension. Språket beskrivs, och en förklaring ges till titeln som saknar ett ”att”,  

”för att det ska bli bättre rent rytmiskt”. Även varför det står roman på boken – av ekonomiska skäl. 

Jacobsson frågar vad recensioner betyder för Stig Larsson som svarar ”de brukar skriva ner mig i 

Stockholm. Jag är van vid det. Det här är min konspirationsteori: Kritikerna vet när det är bra, men 

skriver ändå att det är dåligt. Många av dem är sekunda poeter som vet när de stöter på en 

framstående poet. Då blir de avundsjuka.” Jacobsson skriver ”Han ser sig själv som ett i raden av 

självdestruktiva manliga genier.” och därefter Stig Larssons citat: ”Jag är ett geni. Ja. Sådant skapar 

antagonism, särskilt hos journalister. Journalister har en benägenhet att vara aggressiva. Det är 

konstigt, jag är dålig på att köra bil, men jag är inte arg på dem som verkligen kan köra bil.” Det här 

är ett märkligt uttalande om man ser till Stig Larssons citat på sida 8, där det är kulturvärlden som 

med distans satt etiketten ”geni” på Larsson. Jacobsson bemöter inte uttalandet utan fortsätter med 

ett annat citat. För en läsare som inte är insatt i diskussionen lämnas man bara med ett påstående 

utan förklaring. På det här sättet förändras aldrig diskursen eller får fler nyanser. 

Larsson förmedlar sin syn på författarskapet, som hårt och riskfyllt. ”Det är svårare för 

kvinnliga författare att tillåta sig att leva så” säger han. Här kommer ingen följdfråga utan 

Jacobsson skriver i stället: ”Stig Larsson skräder inte orden. Tjejer ska vara söta. Det är komplicerat 

för kvinnor att vara regissörer. Få är beredda att offra allt för att göra stor konst.” 

Larsson medger att han inte vinner på sådana uttalanden men att han bara säger sanningen och att  

”det är enda sättet att få upp det dolda kvinnoförtrycket till ytan.” Men han får inget utrymme att  

förklara sig mer än så. Han säger att man inte ska skjuta på budbäraren men uttalar sig som att han 

faktiskt håller med om att ”tjejer ska vara söta”, till exempel. Återigen säger han att hans 

uppriktighet brukar uppskattas av feminister, dock framgår det bara genom Jacobsson: ”Feminister, 

säger han, brukar uppskatta att han talar klarspråk i stället för att citera honom. Sedan kommer ett  

litet parti som inte så ofta dyker upp i DN Kultur: ”Men mina egna preferenser är min business!” 
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säger Larsson och Jacobsson frågar ”Du har ju sagt att du tycker om småtjejer?”. Hon refererar 

alltså till intervjun i Darling 1998 (sida 18) och det är ju inte riktigt sant eftersom det inte var vad 

han sa. Likt i Mattias Sandbergs intervju i Aftonbladet får man som läsare ingen kontext för detta 

uttalande men i den intervjun förklarar Stig Larsson situationen. I Jacobssons intervju vet man som 

läsare inte alls vad hon refererar till om man inte känner till det sedan innan. Därför får Jacobssons 

fråga många fler betydelser och tolkningar när hon utelämnar kontexten. Han svarar ”Å ja. Nu är de 

ändå 35 år!” ”Säger Stig Larsson, 57 år.” Det är visserligen en skillnad på 22 år men det är inget 

särskilt uppseendeväckande. Att Jacobsson/redaktör ändå valde att ha med den frågan och svaret 

säger mer än vad som egentligen blev sagt. Den här händelsen är ändå 14 år gammal och man skulle 

kunna låta den vila.  

Den här artikeln är inte särskilt stringent, styckena binds inte riktigt samman och därför får 

jag intrycket att Jacobsson i stället ville få med så många olika ämnen som möjligt. Genom att  

utforma artikeln på ett sådant sätt verkar det också som att Stig Larsson pratar lite fritt om allt  

möjligt, att ämnena inte introducerats genom en fråga. Efter konstaterandet av Larssons ålder följer  

ett stycke som inleds med ”Han refererar till rader av stora och mindre stora män.” Det framgår 

dock inte i vilken kontext han refererar till dessa män, vad som föranlett att han berättar vilka 

personer som han identifierar sig med. Således framstår det som att han bara vill hävda sig i samma 

sfär som dem. (Jacobsson 2012.)

9.4 ”Därför skadade jag mina sexpartners”

Malin Ekmans intervju i Expressen är väldigt typiskt vinklad för att passa kvällspressen. Ekman 

ställer många följdfrågor och möter allt Larsson säger, mycket mer tydligt än i mitt övriga material.  

Den här intervjun har flest stängda frågor och således den där journalisten har mest kontroll enligt 

Fairclough. Eftersom detta är den mest hårdvinklade intervjun, som enbart handlar om de 

sadomasochistiska inslagen i När det känns att det håller på ta slut och Stig Larssons kvinnosyn, är 

det nog ett högst medvetet val. Det passar även den mer typiska kvällstidnings-intervjun med enbart 

ett genomgående tema och där journalisten vet precis vilka svar hen vill ha ut av intervjun. I och 

med att det bara finns ett tema i den här intervjun framställs Stig Larsson snarare som en 

sexförbrytare som ska ställas till svars för sina handlingar och förklara sig, det liknar mer en 

utfrågning. Ingressen lyder: 

”För att vara en uppburen författare lever han ovanligt nära samhällets botten. Stig 

Larssons nya biografi hyllas av kritikerna. Men de sadomasochistiska inslagen - där 

författaren beskriver hur han plågar unga, självdestruktiva tjejer i sängen - väcker frågor. 

– Jag kan fortfarande inte känna dåligt samvete, det vore att hyckla, säger han till 
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Expressen.”

Den här intervjun handlar varken om författarskapet eller om boken i stort utan mer om tjejer och 

Stig Larssons kvinnosyn. Malin Ekman formulerar sina frågor (i alla fall så som de framgår i 

artikeln) på ett mycket skickligt sätt utifrån vad Stig Larsson svarat på en tidigare fråga. Ekman tar  

först upp ämnet genom påståendet ”Du skriver bland annat om sex med unga tjejer med 

självskadebeteende.” Larsson svarar att det ordet inte existerade på den tiden (sent 80-tal och tidigt  

90-tal). Ekman frågar då ”Att begreppet inte existerade måste ju inte betyda att problematiken inte  

fanns?” och Larsson svarar att han faktiskt inte kände till det, ”1987 var första gången jag fick 

uppmaningen om att göra det” (att skära en tjej). Han framstår onekligen som väldigt omedveten 

genom detta, att han inte själv kunde inse problematiken utan att det stod i tidningen (”Det hade inte  

varit en enda artikel om det”). Ekman fortsätter att ställa frågor om detta och säger ”Du menar alltså  

att det aldrig var på ditt initiativ?” och Larsson svarar ”Nej, jag har inte den läggningen. (…) Jag 

tyckte att det var obehagligt ska jag säga dig.” 

Ekman tar upp Jens Liljestrands intervju med Stig Larsson och säger att hon fick ett helt 

annat intryck av Larssons inställning till det hela och läser innantill ”Det finns en obehaglig scen...”  

(sida 17) ”Det låter som att detta var något du själv ville.” tillägger Ekman. Vid den här tidpunkten,  

1993, hade Stig Larsson varit med om det så många gånger att han ”tyckte att det var normalt”: ”Jag 

kan fortfarande inte känna dåligt samvete, det vore att hyckla. Det var faktiskt så att de ville, och 

vad ska jag göra åt det? Jag la av när jag märkte att tjejerna for illa.” Ekman frågar hur han märkte 

det och Larsson svarar att han till slut kunde inse det. Genom att hon nästan enbart hakar i där 

Larsson slutat tar Ekman väldigt lite plats och låter Stig Larsson häva ur sig påstående efter 

påstående som verkligen inte gynnar honom. Andra halvan av intervjun har han väldigt långa svar 

på alla frågor, den bild man får av Stig Larsson i den här intervjun står han själv för helt och hållet.  

”Du säger i intervjun i Sydsvenskan att tjejer vill en sak men säger en annan, det låter 

generaliserande?” Här följer ett långt svar som jag tar med i dess helhet: 

”Ja, det kan man i och för sig säga men i verkligheten är det på det sättet att tjejer spelar 

spel. Som kille måste du avläsa det där för annars kan du inte hålla på med sex. Sista 

gången jag höll på med det sadomasochistiska var för 20 år sedan. Men rätt många av mina 

killkompisar har torskat för våldtäkt när tjejerna varit med på det. Jag känner de killarna 

och vet att de aldrig skulle våldta en tjej. I dag tror jag till och med att det finns en folklig 

opinion emot tjejer som anmäler killar. Tjejer anses i dag vara glorifierade madonnor. Det 

är de minsann inte. Tjejer beter sig som svin ofta. Du är tjej, du blir arg på mig när jag 

säger det. Men vad fan ska jag ljuga för dig för?”

Malin Ekman träder däremot fram genom att därefter fråga ”Tror du att dina uttalanden, det du 
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säger till mig och sagt i tidigare intervjuer, varit lika ”accepterade” om du inte hade varit omfamnad  

av kultureliten?”. Larsson svarar att det nog inte spelar någon roll och säger återigen ”Nu är du tjej  

och förmodligen arg på mig, det hör jag på dig.” Det är ett extremt generaliserande påstående och 

bidrar till en misogyn bild av Stig Larsson. Även att han påstår att alla ”tjejer spelar spel”. Att han 

är omfamnad av kultureliten är det enda i den här intervjun som berör hans genietikett. I stället  

fortsätter Stig Larsson att uttala sig om kvinnor på ett generaliserande och fördomsfullt sätt:  

”Kvinnor som mördat män har gått fria. Först när de mördar den tredje mannen med 30 knivhugg 

börjar man reagera. (…) Jag menar att vi lever i ett samhälle - och det här är inte kvinnans fel utan 

sådana som du som är journalist - där män förtrycks. Män förtrycks mer av kvinnor i dag än vad 

kvinnor förtrycks av män.” Jacobsson frågar då om han menar att det är något som hon bidrar till, i 

egenskap av journalist. Precis som Liljestrand, som frågar om Larsson tycker att han är en karl, 

refererar de till sig själva. Generaliserande påståenden om personer blir ofta mer konkreta om man 

hänvisar till en specifik person, till exempel sig själv. Stig Larsson svarar ”Ja, därför att det är 

tidningarna och kvinnliga journalister, som du, som bidragit till detta väldigt olyckliga faktum.”  

(Ekman 2012.)

9.5 Litteraturens enfant terrible 

Interdiskursiviteten och intertextualiteten för hela materialet är väldigt låg och således skapas inga  

ytterligare dimensioner av den redan etablerade bilden. Det faller snarare under Foucaults teori om 

problemet med vetenskapen, att den skapar sanningen som bekräftar vad man redan vet. Dock kan 

man tala om en mer juridisk eller rättslig diskurs i både Expresson och Sydsvenskan kopplat till de 

sadomasochistiska inslagen. Annars är materialet ganska konventionellt för en intervju med en 

kulturutövare i dagspress respektive kvällspress, förutom som jag tidigare nämnt i DN Kultur som 

mer sällan berör narkotika och framförallt sex. Till viss del så bygger artiklarna på tidigare 

intervjuer med Stig Larsson (Jens Liljestrands i Sydsvenskan, Darling), mötet med Åsa Beckman 

osh så klart Stig Larssons bok. Men utöver det är inga utomstående texter med i bygget. 

Så här ser bilden ut som ges av Stig Larsson: han ser sig själv som ett geni, under 80- och 

90-talet hade han en unik ställning i litteratursverige, han anser sig ha motarbetats av den svenska 

kulturvärlden, han ser sig som unik (än i dag), han har en förlegad kvinnosyn, är ”emot” 

genusproblematiken och uttalar sig oerhört generaliserande på ett negativt sätt om kvinnor.  

Genietiketten i mitt material sätts inte av journalisterna utan av Stig Larsson själv, däremot  

använder Liljestrand genistämpel men enbart om Larsson under 80-talet. Just den delen av honom 

reproduceras enbart och utmanas aldrig. Om en journalist i stället skulle fråga varför han ser sig 

som ett geni eller vad det innebär kanske det skulle ske någon slags förändring i debatten. För att 
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återgå till Rousseau finns flera likheter dem emellan. 

”Rousseau was one of Kant's great heroes, and in Chapter 4 we have already seen Rousseau 

declaring that women lack genius because they are deficient in passion. (…) For Rousseau 

passion is valued, and it is therefore passion that women are seen to lack” (Battersby 

1989:78). 

I Dagens Nyheter-intervjun säger Stig Larsson att det är svårare för kvinnliga författare och 

regissörer att offra allt (för att bli riktigt stora). Hans tankesätt liknar Rousseaus, att kvinnor är 

”kallare” och kreativt sterila, har för lite känslor och för mycket förnuft, till skillnad från männen 

som drivs av en eld. Även Rousseaus bild av sig själv som unik stämmer överens med den som 

förmedlas av Stig Larsson: ”…som en författare är han stolt över sin unikhet; han frossar i sin egen 

originalitet (…) Hans mål är att berätta sanningen, uppriktigt…” (Battersby 1989:35). 

Stig Larsson använder modaliteten sanning i det mesta han säger, (han uttalar sig extremt 

onyanserat) och som om allt han säger är en allmängiltig (eftersom han använder objektiv 

modalitet) sanning. Han har sagt flera gånger att han aldrig ljuger i intervjuer och att När det känns  

att det håller på ta slut är byggd på fakta. Att han väljer att vara absolut uppriktig med saker som 

utgår från honom själv blir ibland ett ämne som ifrågasätts i intervjusammanhang. 

Jens Liljestrand frågar om det bekymrar Stig Larsson att hans uttalande skulle väcka starka 

reaktioner; i Cecilia Jacobssons intervju säger han att han har en moralisk skyldighet att säga 

sanningen även om den inte gagnar honom och i Mattias Sandbergs intervju säger Larsson ”Men 

jag kan bara konstatera att det är så. Det måste du leva med” angående detta citat: ”Det tjejerna inte  

riktigt erkänner är att då en tjej ligger med vem som helst upplever man det inte som lika speciellt  

att ligga med henne”. 

Jag skriver att i bilden av Stig Larsson ingår en oerhört förlegad syn på kvinnor även om han 

själv säger att han är ”pro-feminist” eftersom han inte tycker att killar ska kalla sig feminister  

(Ekman 2012). Men absolut ingenting av det han säger om kvinnor (och det är mycket) kan anses 

som ”pro”-feministiskt. Tvärtom är det de uttalandena som har väckt mest åsikter av läsare och i  

sociala medier och vad journalisterna till stor del valt att fokusera på. Hans uttalanden är oerhört  

generaliserande vilket tas upp av Ekman när hon säger ”det låter generaliserande?” angående 

intervjun i Sydsvenskan; ”tjejer vill en sak men säger en annan”. Däremot ges han ju utrymme att 

nyansera sina svar vid sådana frågor, att förklara sig men han fortsätter i stället på samma bana och 

fyller på med fler generaliserande påståenden. Det framstår som att Stig Larsson har en mer eller 

mindre medveten agenda om att förmedla hur kvinnor egentligen är och inte är eftersom de som 

tema alltid dyker upp. Ibland så klart till följd av en fråga men inte alltid. Som i Dagens Nyheter när  
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han säger att det är svårare för kvinnor att bli stora författare; i Aftonbladet där han skyller 

svårigheten för killar att på allvar gå in i relationer på kvinnans frigörelse när ämnet är kärlek och 

relationer; och den ”tröttsamma tirad” han går ut i om hur kvinnors frigörelse har gjort männen 

”försvagade” i Sydsvenskan, också på ämnet kärlek och relationer. Detta är ju journalistens verkan, 

alla uttalanden är kanske till följd av en fråga men det kan vi som läsare inte veta. 

I den färdiga produkten (artikeln) styrs texten av journalisten men i intervjusammanhanget 

kan det i flera av intervjuerna framstå som att det är Stig Larsson som har styrt texten. Till exempel 

när Jens Liljestrand (Sydsvenskan) skriver saker som att Stig Larsson går ut i en ”tröttsam tirad” 

eller en ”längre utläggning” och att klockan tickar, han måste snart hämta på dagis. I Mattias  

Sandbergs (Aftonbladet) intervju finns flera citat staplade på varandra, som mest sex stycken. Även 

om det inte var så får jag en bild också här av att det är Stig Larsson som bara pratar på om lite allt  

möjligt. I alla intervjuer förutom den i Dagens Nyheter är det Stig Larsson som hörs mest i texten 

(38 procent av texten är Larsson-citat), den där han hörs allra mest är den i Aftonbladet (77 procent 

av texten). 

9.6 En ojämn kamp mellan journalister och Stig Larsson

Den bild och information som ges av Stig Larsson är ganska negativ och reproducerar snarare hans 

osunda kvinnosyn än på riktigt utmanar den. Dock kan den här kunskapen inte analyseras utan 

själva maktsystemet. ”Det är inte kunskapssubjektets verksamhet som alstrar ett vetande som tjänar 

eller undandrar sig makten, utan föreningen makt-vetande, de processer och stridigheter den 

genomgår och av vilka den består, som avgör kunskapens former och möjliga områden” (Foucault 

2003:33). Om man ser Stig Larsson som kunskapssubjektet har han ju ingen möjlighet att alstra ett 

vetande som tjänar eller undandrar sig makten eftersom det han säger måste genomgå de processer 

som till slut kommer att bilda en artikel i en tidning (den diskursiva praktiken). Journalisten kan 

däremot välja hur det slutgiltiga resultatet ska te sig i en större utsträckning. I synnerhet i en skriven 

artikel i en tidning (jämfört med etermedia). Sedan så är ju inte journalistens ”mål” att vinna någon 

slags maktkamp. 

Det finns en distinkt distans mellan journalist och Stig Larsson i alla intervjuer. Han vill få 

det att verka som om att han är motarbetad, både av kulturvärlden och kvinnor, framförallt  

kvinnliga journalister. I Malin Ekmans (Expressen) intervju är maktförhållandena som tydligast.  

Dels för att de båda markerar relationen till varandra, dels för att de så tydligt står på varsin sida av 

den. Kvinna mot man och (kvinnlig) journalist mot man (s. 22). Enligt Faircloughs idé om att media 

både är en spelplats och en insats för klasskamper (Fairclough 1992:87) blir Ekman det när både 

Larsson påpekar att hon är ”på andra sidan” och när hon själv frågar om han menar att hon är det. 
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Snarare bekräftas Stig Larssons makt genom utrymmet han får och att motståndet blir så svagt. Men 

som sagt så är det inte journalistens syfte eller mål, att utgöra ett konkret motstånd. Skillnaderna 

mellan artiklarna hör snarare ihop med tidning (framförallt kvällspress mot dagspress) än med kön, 

beroende på hur mycket fokus som läggs på Stig Larssons kvinnosyn och feminism. Cecilia 

Jacobsson står för den intervju som berör de ämnena minst, hon bemöter inte Larssons åsikter och 

utgör således inget motstånd till dem. Jens Liljestrand särskiljer sig dock dels för att hans intervju är 

den längsta (DN-intervjun är den kortaste, bara hälften så lång som Sydsvenskan) och att den är mer 

feature-intervju än de andra. På precis samma sätt som media speglar den ofärdiga demokratin och 

reproducerar den, speglas och reproduceras bilden av Stig Larsson (Hirdman 1987:190). 

Patriarkatet, kvinnoförtrycket och det ännu inte jämlika samhället är alla ofärdiga demokratier. Stig  

Larssons åsikter speglar det även om han ibland ger uttryck för att även han tycker att det är fel,  

men likväl så reproduceras den ofärdiga demokratin genom detta. 

10. Slutsats
Den redan etablerade bilden av Stig Larsson är den som ges ännu en gång. Under 1980-talet hade 

han en unik status i litteratursverige men i dag befinner han sig i utkanten av kulturetablissemanget  

som han snarare känner sig motarbetad av. Det är förvånande att han får så oerhört mycket utrymme 

att uttala sig generaliserande och nedsättande om kvinnor. Genom att spegla den bild han ger, om 

kvinnor och genus, reproduceras dock hans uppseendeväckande och negativa åsikter. Även om 

syftet var något helt annat får den manliga genikulten bara mer näring. Kanske anser man inte att  

Stig Larssons status är tillräckligt betydande i dag och således inte anser det vara fullt så allvarligt  

jämfört med någon som är omhuldad på enbart positiva grunder. Att man inte ser honom som en 

maktinstitution. Att man låter en författare förmedla sin dåliga kvinnosyn i en så extremt stor  

omfattning när han intervjuas till följd av ett boksläpp är riskfyllt. Om man fortsätter att se sådant 

intervjustoff som ”guld” (uppseendeväckande och sensationslystet innehåll som läses av fler, ger 

klick, delningar och skapar debatt) när det snarare fungerar som en spridning av dåliga kvinnoideal 

anser jag bara sprida problematiken. Dock så finns det ett dilemma här, att journalisterna skulle 

städa upp och censurera Stig Larssons åsikter är så klart inte heller att föredra. En annan väg vore 

att faktiskt inte ställa så många frågor om hans kvinnosyn. Hans åsikter på det området är inte nya 

men de får bara mer och mer plats. Jag förespråkar inte att man ska bortse från det stoff i När det  

känns att det håller på ta slut men åsikterna reproduceras i alltför stor utsträckning. 
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12. Bilaga 1: När det känns att det håller på ta slut s. 486-487
”Väl framme i lägenheten ett tydligt direktiv om att hon ska klä av sig naken och sedan 

lägga sig med utspärrade armar och ben medan jag gör en kopp te till mig själv ute i köket. 

Efter att ha druckit upp mitt te, ungefär tio minuter av absolut tystnad, kommer jag in och 

surrar fast henne, piskar sedan upp henne en smula, innan jag tränger in i henne analt. 

Men så händer plötsligt följande: Hon börjar gråta. 

Det här stämmer liksom inte, det är så fel som det kan bli. Jag, fortfarande med kuken i 

hennes anus, försöker trösta henne. ”Lilla vännen, vad är det?” Om jag inte fattade det hela 

fel, hade hon blivit förtjust i mig då hon hade sin praktikantplats på Expressen. Och så 

händer nu detta. 

Därefter skjutsar jag hem henne till hennes föräldrar – och försöker att vara så gullig som 

jag kan. Inte då bara med dåligt samvete. Det går inte att undvika tanken om att jag fan inte 

får åka fast för det här” (Larsson 2012:486-487).
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