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Inledning 

Litteraturen är full av hemlighetsfulla författare som gömmer sig bakom fingerade namn. 

George Elliot, Ernst Ahlgren, Mark Twain, syskonen Ellis, Currer och Acton Bell, är namn så 

välkända att många vet vad de hette som privatpersoner; ändrar det hur vi läser och upplever 

deras verk? Enligt Kristoffer Leandoer är författarens namn ett av de första intrycken läsaren 

får av en bok: ”Författarnamnet är det första och sista vi ser av en litterär text. Varje 

författarskap börjar också med att författaren väljer ett namn.”1 En författare kan välja att 

uppträda med sitt eget personnamn på verkets titelsida eller anta en pseudonym, och det finns 

många olika anledningar till att författare väljer att skriva under pseudonym. För kvinnliga 

författare har det historiskt, och till en viss del fortfarande, inneburit en större chans bli 

publicerade, och för den delen även lästa, om de undertecknat sina manuskript med fingerade 

manliga namn istället för sina egna. Systrarna Brontë valde till exempel att ge ut sina romaner 

under manlig pseudonym, delvis för att hålla sig undan offentligheten, men även för att bli 

tagna på allvar och läsas som jämlikar i en mansdominerad värld.2   

 Många nutida författare använder också pseudonym för att kunna börja om i ett redan 

etablerat författarskap. Ett nytt namn innebär då en chans att skaka av sig tidigare 

förväntningar från en läsarpublik och hitta en ny röst. J K Rowling gav ut deckarromanen The 

Cuckoo’s Calling (2013) under namnet Robert Galbraith och kunde på så vis hitta en ny 

publik som inte förväntade sig en upprepning av tidigare magi. Författaren och 

litteraturprofessorn Jan Arnald skaffade sig en mängd nya läsare när han publicerade sina 

deckarromaner under namnet Arne Dahl. Dean Koontz berättar på sin hemsida hur han i 

början av sitt författarskap använde flera olika pseudonymer för att, av ekonomiska skäl, 

kunna ge ut så många romaner som möjligt utan att böckerna skulle dömas som allt för 

massproducerade.3 Anledningarna är många, men ett har de gemensamt och det är viljan att 

skriva och att bli lästa. 

 I oktober 2016 när den italienska journalisten Claudio Gatti annonserade att han hade 

löst gåtan om Elena Ferrantes verkliga identitet, och pekade ut översättaren Anita Raja som 

författaren till Min fantastiska väninna och följande böcker i den populära Neapelkvartetten, 

blev detta en stor nyhet. Men hyllningarna för Gattis detektivarbete uteblev. Istället blev 

många av Ferrantes läsare arga och uttryckte på sociala medier att det var respektlöst av Gatti 

                                                        
1 Kristoffer Leandoer. Mask, litteraturen som gömställe. Malmö: Pequod Press, 2010, s. 11. 
2 Erin Nyborg. ”Elena Ferrante busted: Why women writers like to use a pen name” Independent. 2016-10-12. 

http://www.independent.co.uk (Hämtad 2017-03-25). 
3 Dean Koontz. ”The Murder of a Pen Name” 2009-08-03. www.deankoontz.com/the-murder-of-a-pen-name/ 

(Hämtad 2017-02-25). 
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att till varje pris avslöja en författare som uttryckligen undanbett sig allt deltagande i 

offentligheten. Om detta innebar slutet på författarskapet som spridit sådan glädje långt 

utanför hemlandets gränser så var det helt och hållet Gattis fel att världen skulle undanhållas 

mer av Ferrantes litteratur.4 De artiklar som publicerats kring avslöjandet av Ferrante vittnar 

om att för majoriteten av hennes läsare räckte det gott och väl att böckerna talade till dem och 

levererade starka berättelser om kvinnor i ett mansdominerat samhälle; om vänskap, livsöden 

och viljan att studera och arbeta sig fram till en förbättrad livssituation. Ferrante har under sitt 

författarskap uttryckt sin bestämda övertygelse att när böcker väl är skrivna så behövs inte 

längre författaren: ”If they have something to say, they will sooner or later find readers: if not, 

they won’t”. 5  Ferrantes böcker har sannerligen funnit sina läsare, Neapelkvartetten har 

översatts till flera europeiska språk och orsakat en Ferrantefeber som uttryckts, delats och 

samlats på sociala medier under hashtaggen #ferrantefever.   

 Ferrantes senaste bok, Frantumaglia: A Writer’s Journey (2016), som kom ut bara 

några veckor innan Gattis avslöjande innehåller brev mellan författaren och förlaget, 

textfragment och tankar om skrivande, samt intervjuer som Ferrante har gjort via e-post. 

Boken kommunicerar även ett tydligt budskap att författaren som offentlig person är ett 

onödigt komplement till skönlitteratur, att det är något som mediavärlden skapat ur sitt 

intresse för skvaller.6  Ferrantes ständigt återkommande argument är att läsaren kan möta 

författaren i texten och att all annan kommunikation mellan författare och läsare är irrelevant 

för romanen som verk. Trots att hon aldrig nämner det så kan det tyckas som att det Ferrante 

försöker förklara för sina läsare, och yrka för, är att de ska förstå den narratologiska termen 

”implicit författare”. Termen myntades av Wayne Booth som på sextiotalet upplevde att det 

fanns ett behov av ett begrepp att använda vid beskrivande av kommunikationen mellan 

författare och läsare. Den implicita författaren betecknar den bild läsaren frambringar av den 

skrivande författaren, och utgår från det avtryck denne lämnar efter sig i texten: ”we infer him 

as an ideal, literary, created version of the real man; he is the sum of his own choices.”7 

Termen är en het potatis inom narratologin; den har diskuterats, värderats och omformulerats 

många gånger, och somliga narratologer har dessutom hävdat att den är onödig. Varför är det 

då nödvändigt att urskilja denna exakta författarfunktion, och vad spelar det för roll hur 

läsaren uppfattar författaren? Ferrantes författarskap visar att begreppet kan kopplas till ett 

                                                        
4 Stephanie Kirchgaessner. ”Elena Ferrante: literary storm as Italian reporter ’identifies’ author” The Guardian. 

2016-10-02. (https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/elena-ferrante-literary-storm-as-italian-reporter-

identifies-author (Hämtad 2017-03-30). 
5 Elena Ferrante. Frantumaglia. New York: Europa Editions, 2016, s. 15. 
6 Ferrante. 2016, s. 255. 
7 Wayne C Booth. The Rhetoric of Fiction. Chicago: The University of Chicago Press, 1961, s. 75. 
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rent praktiskt användningsområde, och kanske även till ett behov; begreppet implicit 

författare representerar då möjligheten att läsare (och media) ska kunna acceptera och 

uppskatta hennes romaner som fristående verk och helt oberoende av en offentlig 

upphovsman.  

 

Syfte och frågeställningar 

Hur viktigt är det egentligen att veta vem privatpersonen bakom ett litterärt verk är? Hur ser 

författarens roll ut idag och är det rimligt att förvänta sig privilegiet att som författare enbart 

skriva och få publicera utan att känna sig manad till att delta som kändis i offentligheten?  

 Syftet med det här arbetet är att undersöka den funktion som Elena Ferrantes 

användning av pseudonym har för hennes författarskap, både i förhållande till läsare och till 

författaren själv. Det Ferrante uttrycker i Frantumaglia är en litteratursyn där texten är 

frigjord från författaren och dess värde beror på hur den lyckas kommunicera med läsaren. 

Ferrantes tankar om den autonoma texten går bland annat att känna igen ifrån nykritiken, och 

den kolliderar ständigt med en medial och populärkulturell syn på litteratur där författaren 

förväntas vara textens frontfigur och komplement. Med detta motsatsförhållande i åtanke 

kommer jag att undersöka författarens roll som offentlig person, försöka framställa hur 

Ferrante själv ser på författande som ett skapande uttryck, och hur pseudonymt författarskap 

kan användas både till att skapa uppmärksamhet och även som ett sätt att undvika det. Jag 

kommer att visa exempel på Ferrantes tankar om författande och författarskap, några av dessa 

delar hon med Roland Barthes som också har ifrågasatt författarens närvaro efter att texten 

har blivit till. Vidare kommer jag att jämföra Ferrantes syn på författarens roll med 

narratologins begrepp ’implicit författare’ och framhålla exempel där det är just det begreppet 

står för som hon beskriver, trots att hon aldrig själv använder det ordet.  

 Jag kommer att följa en begränsad del av diskussionen om begreppet implicit författare 

för att skapa en bild av hur det kan tolkas och användas. Jag har valt att fokusera på hur 

begreppet formulerats av Wayne Booth i The Rhetoric of Fiction; ifrågasatts av Gerard 

Genette i Narrative Discourse Revisited; försvarats av Seymour Chatman i Coming to Terms: 

The Rhetoric of Narrative Fiction and Film, förtydligats av Dan Shen i essän ”Implied 

Author, Authorial Audience, and Context: Form and History in Neo-Aristotelian Rhetorical 

Theory” och slutligen omprövats av Booth själv i ”Resurrection of the Implied Author: Why 

Bother?” De olika synsätten på begreppet kommer samtidigt att jämföras med hur Ferrante 

själv förhåller sig till författarens roll för att visa att det är just detta hon beskriver i sina 

funderingar och svar på frågor om det pseudonyma författarskapet.  
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 Slutligen kommer jag att fokusera på hur Ferrantes pseudonyma författarskap mottogs 

av läsare och kritiker före, och hur det påverkades efter, avslöjandet om hennes påstådda 

identitet (Gattis avslöjande har varken bekräftats av Ferrante själv eller förlaget). Jag kommer 

att jämföra reaktionerna på Gattis avslöjande med Ferrantes litteratursyn för att se om hennes 

meddelande har nått sin publik eller inte.  

 

Bakgrund och material 

Elena Ferrante debuterade 1992 med romanen L’amore molesto, den publicerades på engelska 

2006 med titeln Troubling Love. Därefter följde romanerna The Days of Abandonment (2002) 

och The Lost Daughter (2006) innan romansviten om barndomsvännerna Elena och Lila, som 

skulle bli Ferrantes stora genombrott, kom ut mellan 2011 och 2014 i Italien. Romanerna My 

Brilliant Friend; The Story of a New Name; Those Who Leave and Those Who Stay samt The 

Story of the Lost Child utgör serien som ofta kallas The Neapolitan Novels eller The 

Neapolitan Quartet. Av Ferrantes böcker har hittills endast tre av romanerna i Neapelserien 

kommit ut i svensk översättning. Den fjärde och sista delen kommer på svenska i juni 2017. 

För en helhetsbild av författarens samlade verk har jag därmed läst samtliga av Ferrantes 

böcker i engelsk översättning av Ann Goldstein, och har därför hänvisat till de engelska 

titlarna, dock kommer jag hädanefter att kalla romansviten för Neapelkvartetten. Ferrantes 

senaste böcker kom ut i november 2016, då publicerades en bilderbok The Beach at Night 

samt Frantumaglia – en samling fragment som åtminstone till en viss del skulle förklara mer 

ingående vem författaren Ferrante är. Det är främst Frantumaglia som jag har använt mig av i 

det här arbetet och den finns ännu inte heller i svensk översättning. 

 Debatten kring Ferrantes frånvaro som författarperson och Gattis avslöjande pågick till 

stor del under hösten 2016 i tidningar och sociala medier. Jag har fokuserat på det som skrevs 

i tidningar och litteraturtidskrifter, och förutom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har 

jag följt diskussionerna om Ferrante i The Guardian, The Independent, The New Yorker och 

The New York Review of Books. Problematiken kring författarens roll och skrivande är ett 

ämne som många författare har beskrivit och behandlat, däribland Margaret Atwood i On 

Writers and Writing (2002) och Karolina Ramqvist i Det är natten (2016). Båda författarna 

beskriver en komplex relation till rollen som författare; även om arbetsuppgiften främst borde 

vara att skriva, innebär den också att ikläda sig rollen som författare och förväntas prata och 

besvara frågor om publicerade verk. Författaren Kristoffer Leandoer har i sin bok Mask: 

litteraturen som gömställe (2010) undersökt pseudonymens olika funktioner, bland annat som 
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ett sätt att gömma sig, men även för att, enligt författaren, få uppmärksamhet och skapa 

intresse för de publicerade verken. 

   

Begränsningar  

Många som har skrivit om och kommenterat det påstådda avslöjandet av Elena Ferrante har 

granskat situationen ur ett feministiskt perspektiv och frågat sig vilka strukturer som spelar in 

i mottagandet av hennes författarskap. Jeanette Winterson har till exempel konstaterat att när 

män använder sig själva som fiktiva karaktärer kallas det metafiktion men när kvinnor gör 

detsamma mottas det som självbiografi.8 Kanske gick Gatti extra hårt åt Ferrante just för att 

hon är kvinna och tagit sig rätten att publicera under egna villkor. Vidare kan det ifrågasättas 

varför många av de italienska författare som misstänktes vara personen bakom Ferrante var 

män, samt förslagen att Raja inte skulle ha skrivit romanerna själv utan troligtvis samarbetat 

med sin man, författaren Domenico Starnone. Dessa frågor är svåra att undvika i samband 

med Ferrantes författarskap och Gattis artiklar, men trots att de är både relevanta och 

intressanta kommer jag att försöka hålla mig utanför den feministiska diskussionen och 

istället fokusera på Ferrantes tankar om författarskap och skrivande i förhållande till 

narrotologin, samt hur hennes läsare och publik har tolkat och möjligen accepterat hennes val 

att publicera pseudonymt. 

 Det skulle även vara intressant och värdefullt att titta närmare på hur de senaste årens 

autofiktiva litteratur, och metafiktion, kan ha spelat en roll och påverkat media och 

läsarpublikens intresse för författaren som privatperson. Karl Ove Knausgård, Carina 

Rydberg, och Maja Lundgren är exempel på författare som använt sin egen person som 

huvudroll i romaner där även verkliga och välkända personer medverkar och är omnämnda. 

Kanske har autofiktionen haft en inverkan på hur skönlitteratur mottas och kanske är det en 

bidragande faktor till Gattis inställning att Ferrante har ljugit med sin fiktion. Huruvida 

somliga författare också förväntas skriva om enbart sådant de känner till och har upplevt 

kommer säkert att vara en ständigt återkommande fråga, och trots att det säkerligen finns en 

koppling till ämnet finns tyvärr inte plats för att undersöka hur, eller varför, denna fråga ställs 

idag.  

 

 

 

                                                        
8 Jeanette Winterson. ”The malice and sexism behind the ’unmasking’ of Elena Ferrante” The Guardian. 2016-

10-07. https://www.theguardian.com/books/2016/oct/07/unmasking-elena-ferrante (Hämtad 2017-04-25). 
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Pseudonym: som mask eller banderoll  

 

Elena Ferrantes litterära framgångar har bidragit till ett ökat intresse och spekulation kring 

författarens egentliga identitet. Ferrante kallas ofta anonym författare, men själv föredrar hon 

att beskriva sig som frånvarande. Frågan om anonymitet är en som Ferrante besvarar många 

gånger i Frantumaglia. Läsare och journalister är nyfikna på varför författaren väljer att hålla 

sin verkliga identitet gömd bakom pseudonymen och Ferrante svarar tålmodigt men bestämt:  

 

 I didn’t choose anonymity: the books are signed. Instead, I chose absence. More than 

 twenty years ago I felt the burden of exposing myself in public. I wanted to detach 

 myself from the finished story. I wanted the books to assert themselves without my 

 patronage. This choice created a small polemic in the media, whose logic is aimed at 

 inventing protagonists while ignoring the quality of the work, so that it seems natural 

 that bad or mediocre books by someone who has a reputation in the media deserve more 

 attention than books that might be of higher quality but were written by someone who is 

 no one. But today what counts most for me is to preserve a creative space that seems 

 full of possibilities, including technical ones. The structural absence of the author 

 affects the writing in a way that I’d like to continue to explore.9  

 

Först och främst gör Ferrante skillnad på att skriva anonymt och pseudonymt. Hon framhåller 

att hennes böcker är signerade med författarnamnet Elena Ferrante, och att hon själv valt att 

hålla sin egen person åtskild från böckerna. Ferrante ifrågasätter medias vana att intressera sig 

mer för författaren än verkets kvalitet, och eftersom att hon inte är intresserad av att ta del av 

kändiskulturen så har hon valt total frånvaro ifrån offentligheten. Denna frånvaro har 

resulterat i ett för Ferrante privat kreativt utrymme där hon kan ägna sig åt det enda hon är 

intresserad av i samband med författarskapet: att författa. Därmed har Ferrante skapat en 

författarsituation där hon känner sig fri att uttrycka sig, och produkten av hennes skapande, 

böckerna, får ett mottagande som kan baseras på innehåll och kvalitet hellre än att jämföras 

med författarens popularitet och personlighet. Som frånvarande författare väljer Ferrante att 

enbart framträda i de texter hon själv skriver, det är bara där läsaren får möta författaren och 

där är hon också mycket närvarande.  

 Författaren Kristoffer Leandoer skiljer också pseudonymt skrivande från anonymitet, 

han liknar pseudonymen vid en mask. Bakom masken kan den som skriver förvandla sig till 

vadhelst den vill framstå som. Författaren kan till exempel maskera sig som en person av 

motsatt kön, annan samhällsklass, nationalitet eller kultur. Jämfört med pseudonymen som är 

en maskering så innebär anonymt skrivande att upphovsmakaren gömmer sig fullständigt: 

                                                        
9 Ferrante. 2016, s. 255. 
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författaren vill varken synas eller ta ansvar för sin text.10 Valet mellan de båda författarskapen 

beror, enligt Leandoer, på hur författaren väljer att fokusera på sin identitet. 

 

 Att skriva anonymt är att undvika frågan om identiteten. Att skriva pseudonymt är raka 

 motsatsen. Det är att flytta fokus till identiteten bakom ett verk. Man skriver 

 pseudonymt just för att man uppfattar frågan om identiteten bakom ett verk som 

 central.11 

 

Leandoer skulle i så fall mena att Ferrante, genom att maskera sig med författarnamnet, 

verkligen sätter frågan om sin egentliga identitet i fokus. Genom att använda pseudonym 

inbjuder visserligen hennes författarskap till frågor och spekulationer om vem den verkliga 

privatpersonen är bakom namnet Elena Ferrante. Samtidigt har Ferrante trots allt bestämt 

visat att hon inte är intresserad av att kommentera spekulationer om sitt privatliv. Ferrante vill 

bara skriva, och hon vill slippa få sin privatperson jämförd med innehållet i böckerna. Med 

tanke på att Ferrante har behållit sitt pseudonyma författarskap i över tjugo år är det knappast 

troligt att hennes målsättning har varit att sätta fokus på sin egen identitet. Ändå har Leandoer 

en poäng i sitt påstående att en pseudonym sätter fokus på författarens identitet. Romanerna, 

med sin frånvarande författare, har definitivt väckt medias intresse och spekulationerna om 

författarens identitet och anledning till att hålla sig gömd har nog till en viss del gynnat 

marknadsföringen av dem. Men viktigast av allt är att Ferrantes författarskap bidrar till en 

debatt om huruvida författaren som privatperson är nödvändig som ett komplement till det 

litterära verket. Ferrante har med sin litteratursyn tagit en tydlig ståndpunkt som hon är villig 

att sprida i media och det är just hennes tankar om att bra böcker ska få stå för sig själva. 

Ferrantes pseudonym påminner om att för mycket fokus på att ta reda på vem som gömmer 

sig bakom masken innebär att de litterära verken riskerar att glömmas bort.  

 Att maskera sig med en pseudonym kan också, enligt Leandoer, vara ett effektivt sätt att 

skapa, och även förlänga, intresse för det skrivna verket. 12  Mysteriet kring Ferrante har 

givetvis hjälpt att sprida hennes romaner och ifall det förlänger intresset för dem får tiden 

utvisa. Som intressehöjare fungerar pseudonymen dock bara så länge författaren förblir 

hemlig. Leandoer menar att ett avslöjande alltid slår tillbaka mot verket eller 

upphovsmakaren, och han tillägger att de flesta pseudonymer avslöjas ”för att det är vad 

upphovsmännen innerst inne vill.”13 Den pseudonyma författare som Leandoer beskriver är en 

                                                        
10 Leandoer. 2010, s. 26. 
11 Leandoer. 2010, s. 27.  
12 Leandoer. 2010, s. 41. 
13 Leandoer. 2010, s. 41. 
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som vill läsas och få uppmärksamhet och bekräftelse för sitt verk. Ferrante skriver dock, 

enligt henne själv, för skrivandets skull och publicerar enbart för att läsas.  

 

 I publish to be read: it’s the only thing that interests me about publishing. So I employ 

 all the strategies I know to capture the reader’s attention, stimulate curiosity, make the 

 page as dense as possible and easy as possible to turn. But I don’t think the reader 

 should be indulged as a consumer, because he isn’t.14  

 

Ferrante har nöjt sig med att skriva och bli läst utan ytterligare bekräftelse sedan 1992. Med 

tanke på att de enda strategier hon tar till är litterära sådana för att fånga sina läsares 

uppmärksamhet är det troligt att hennes genuina intresse ligger i att bli läst hellre än avslöjad. 

Pseudonym kan nog fungera till att stimulera ett intresse genom att skapa ett mysterium kring 

vem som gömmer sig bakom masken, men Ferrante har enbart tagit på sig masken för att 

slippa bli sedd, enligt henne själv är det inte hon som har skapat en maskerad gåta utan det är 

istället media. “It’s not my absence that generates interest in my books but the interest in my 

books that generates media interest in my absence.”15  Givetvis finns det en poäng i att 

intresset för författarens identitet kommer ur det redan etablerade intresset för böckerna. 

Frånvaron har, enligt författaren själv, inte genererat intresset men den har förstås bidragit till 

det allteftersom att böckerna har ökat i popularitet. 

 För en redan etablerad författare kan en pseudonym vara en möjlighet att skapa den fria 

och kreativa plats som Ferrante beskriver, och samtidigt ett sätt att ifrågasätta författarens roll. 

Ett nytt namn och en ny genre kan ge författare en helt ny röst och relation till sitt skrivande. 

Jan Arnald skapade pseudonymen Arne Dahl ”i vreden över att böcker hade börjat säljas på 

att författaren var ’känd från tv’. Det handlade inte om böcker utan om kändisskap. Jag ville 

testa om det fungerade med en pseudonym idag i ett medialiserat samhälle.”16 Arnald/Dahl 

beskriver i texten ”En pseudonyms testamente” hur författarnamnet alltmer blivit ett 

varumärke och att under 1900-talets sista decennier har fixeringen vid författaren blivit ännu 

mer extrem. ”Böcker såldes nästan uteslutande på författarnamn, på den bild av sig själv som 

författaren hade lyckats etablera i offentligheten. Att i det läget skapa en pseudonym kändes 

nästan som en politisk handling.”17 Att inte gå med på att bli ett varumärke, eller utnyttja det 

redan påbörjade, var alltså ett medvetet val när Arnald tog författarnamnet Dahl. 

Pseudonymen blev en mask som författaren kunde använda till att gömma sin privatperson 

                                                        
14 Ferrante. 2016, s. 269. 
15 Ferrante. 2016, s. 315. 
16 Lina Kalmteg. ”Hans båda jag hjälper varandra” DN.kultur. 2004-06-24. http://www.dn.se/arkiv/kultur/hans-

bada-jag-hjalper-varandra/ (Hämtad 2017-04-25). 
17 Arne Dahl. ”En pseudonyms testamente” 2002-12-06. www.arnedahl.net (Hämtad 2017-03-18). 
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bakom och därmed kunde texten få en möjlighet att läsas som ett självständigt verk, skilt ifrån 

författaren som person och varumärke. Dahls deckarromaner fick möta en publik som inte 

hade några förutfattade meningar eller förväntningar om deras skapare. Trots att 

pseudonymen avslöjades 2002 så har författaren fortsatt att skilja på det han skriver som 

Arnald respektive Dahl. ”Min vision är att de här två författarna ska befrukta varandra. Jag får 

som deckarförfattare inte förfalla till klichéer och stereotyper. Där vakar Jan över Arne.”18 

Trots att Arnald säger att han är både Jan och Arne visar det sig att som författare kan han 

hålla sina båda författarskap åtskilda genom att namnge dem. Jan Arnald och Arne Dahl 

representerar varsin genre och stil i upphovsmannens karriär. ”Ändå finns det ingen skillnad 

mellan Arne Dahl och Jan Arnald. Inte i skrivandet. Så ser inte masken ut. Arne Dahl är jag 

och jag är Arne Dahl.”19 Liksom Ferrante vill Arnald bli läst och bedömd utifrån sina texter 

hellre än som offentlig person, och liksom Ferrante har han lyckats skilja texten ifrån 

författaren genom att använda sig av pseudonym. 

 

Frantumaglia: tankar om författarens funktion 

Trots att Ferrante menar att hon bara är intresserad av att skriva romaner och publicera för att 

bli läst så gick hon till sist med på att publicera något med fokus på personen Elena Ferrante. 

Frantumaglia kom till på förslag av Ferrantes redaktör Sandra Ozzola i juli 2003. Ferrante 

hade då under tio års tid sporadiskt deltagit i intervjuer via brev och e-post, och Ozzolas idé 

var att de skulle ge ut en bok som innehöll, förutom intervjuer och korrespondens, reflektioner 

över ämnen som de båda ofta diskuterat och kunde intressera läsarna.  

 

 Your wish not to appear, which is absolutely legitimate, perhaps deserves a more 

 general response, beyond the newspaper interviews, not only to placate those who get 

 lost in the most far-fetched hypotheses on your real identity but also out of a healthy 

 desire on the part of your readers […] to know you better.20 

 

Ferrantes spontana svar på redaktörens fråga var: ”Why, above all, add so much of my chatter 

to the two novels?”21 Författaren som tagit beslutet att frånvara från offentligheten var först 

inte övertygad om vad det skulle vara bra för, men kom fram till att om boken publicerades 

som ett appendix till hennes första två romaner skulle hon kunna gå med på det och känna sig 

trygg med beslutet att publicera något som inte var en roman. Boken utökades efter den första 

                                                        
18 Kalmteg. 2004. 
19 Arne Dahl. ”Arne Dahl är jag och jag är Arne Dahl” Text i deckartidskriften Jury (nr1/2003). 

www.arnedahl.net (Hämtad 2017-03-28).  
20 Ferrante. 2016, s. 170. 
21 Ferrante. 2016, s. 171. 
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italienska utgivningen och kom ut på engelska 2016 som en samling essäer, tankar och brev 

skrivna mellan 1991 och 2016. Den Ferrante som läsaren får lära känna är fortfarande mycket 

sparsam med att lämna ut några detaljer om sitt privatliv, det hon bjuder på är istället sina 

tankar om litteratur, skrivande och hur hon förhåller sig till den författarroll som hon anser har 

skapats av media. 

 Ferrantes övergripande budskap att författaren lämnar texten åt sitt öde när verket är 

färdigt påminner delvis om några av de resonemang som Roland Barthes uttrycker i essän ”La 

mort de l’auteur” (Death of the Author 1967). Det är Ferrantes bestämda åsikt, som tidigare 

nämnts, att en färdig bok behöver inte längre sin författare, en bok som har något att säga 

finner sin läsare, annars faller den i glömska.22 Detta gäller all litteratur, ”even the authors of 

the classics are only a pile of dead letters alongside the life that flares up in their pages as 

soon as one begins to read them.” 23  Enligt Ferrante är det läsaren som ger liv åt de 

kvarlämnade orden i texten. Ferrante och Barthes är båda överens om att konceptet 

Författaren är en samhällelig konstruktion och att det läggs för mycket fokus och mer intresse 

på upphovsmakaren än det verk som producerats. Barthes skriver: ”The image of literature to 

be found in ordinary culture is tyrannically centered on the author, his person, his life, his 

tastes, his passions”.24 Förutom att nutida kultur ägnar för mycket fokus åt författaren och 

dennas liv, ifrågasätter Ferrante också tankesättet att författaren skulle vara ett slags facit till 

att förstå det skrivna verket bättre. 

 

 It has become natural to think of the author as a particular individual who exists, 

 inevitably, outside the text, and if we want to know more about what we’re reading we 

 should address that individual – to understand the works better we should find out 

 everything about his more or less banal life.25 

 

Ferrante menar att istället för författarens privatliv ska läsaren söka efter författaren som går 

att förnimma i texten. Hon anser att texten har tagit författaren i besittning under skrivandet, 

och det avtryck som författaren lämnat efter sig i texten är den enda information läsaren 

behöver. Ytterligare detaljer om personen som hittade på alltihop är egentligen ointressant 

och tillför inte texten något värde. Ferrante och Barthes menar båda att läsaren är det element 

som ger texten liv, men deras åsikter går isär när det kommer till författarens närvaro i texten. 

Barthes ser litteraturen som ett neutralt utrymme, ”where our subject slips away, the negative 

                                                        
22 Ferrante. 2016, s.15. 
23 Ferrante. 2016, s. 46. 
24 Roland Barthes. ”Death of the author” i Image Music Text. Stephen Heath (red.), London: Fontana Press, 

1977, s. 143. 
25 Ferrante. 2016, s. 273. 
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where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing.”26  Ferrante 

beskriver att författaren erbjuder hela sig själv i skrivakten, medan Barthes ser det mer som att 

författaren försvinner och går upp i något han liknar vid en vävnad av komponenter, däribland 

andra litterära verk och kulturella influenser, som har inspirerat texten. Därför menar Barthes 

också att det är omöjligt att kalla en text för ett originellt verk som går att tillskriva endast 

författaren som skrev ned den.  

 Ferrante ser, liksom Barthes, texten som en samling av influenser. Den litterära vävnad 

som Barthes kallar för ”tissue of quotations” 27  har Ferrante i sin tur beskrivit som en 

immateriell organism. Texten som tar form på det skrivna bladet är en organism som bland 

annat består av den skrivande författaren, kombinerat med personerna som beskrivs, hur 

berättelsen berättas, hur berättaren berättar och hur berättaren berättas. 

  

 [N]ot to mention the literary tradition I draw on, and learned from, and everything that 

 makes the writer a component of a creative collective intelligence – the language as it’s 

 spoken where we were born and grew up, the stories that were told to us, the ethics we 

 acquired, and so on – in other words the fragments of a very long history that drastically 

 reduces our function as “authors”, as we understand the word today.28 

 

Ferrante och Barthes är båda av uppfattningen att den skrivande författaren ingår i ett 

kollektiv av komponenter som påverkar skrivandet och berättandet. Författaren påverkas av 

sin omvärld och det språk, de berättelser och funktioner som har influerat texten. Ferrante 

anser dock inte att författaren försvinner i denna kombination som är texten, istället blir 

författaren en del av den organismens identitet vars andedräkt fyller verket och når läsaren. 

Barthes synsätt kan tyckas reducera författaren till någon som sorterar och anlägger de olika 

komponenterna till textens vävnad, och kan verka tråkigt frånskild från skrivande som ett 

kreativt uttrycksmedel. Samtidigt går det att förstå att han, om än extremt uttryckt, försöker 

skilja på författaren och verket för att läsaren i sin tur ska kunna skilja författaren ifrån texten. 

Istället för att se upphovsmakarens närvaro som nyckeln till att förstå dess mening vill 

Barthes lägga fokus på läsarens oberoende förmåga att låsa upp texten: ”a text’s unity lies not 

in its origin but in its destination”.29 Det väsentliga är alltså inte var texten kommer ifrån utan 

vart den är på väg. Att lägga tyngdvikten vid vad som händer mellan läsaren och texten är 

Ferrante och Barthes slutligen eniga om. Författaren må vara död, maskerad eller frånvarande; 

det viktiga är trots allt texten, och att den når sina läsare.  

                                                        
26 Barthes. 1977, s. 142. 
27 Barthes. 1977, s. 146. 
28 Ferrante. 2016, s. 288. 
29 Barthes. 1977, s. 148. 



 14 

 

Författaren som offentlig person – författarrollen 

Ferrante har valt frånvaro över offentlighet, hennes författarroll sträcker sig inte längre än 

som upphovsmakare till romanerna. I intervjuer har Ferrante sagt att författandet inte är ett 

jobb för henne. Skrivandet är kontinuerligt och det finns en annan syssla, med bestämda tider, 

som hon kallar sitt jobb. 30  En författare måste leva, som de flesta människor behöver 

författaren pengar till hyra och mat. Dean Koontz löste, som tidigare nämnts, problemet 

genom att vara extremt produktiv och ge ut flera böcker om året under olika namn för att 

maximera sina intäkter. Margaret Atwood skriver i On Writers and Writing att det alltid varit 

problematiskt för författare att leva enbart på sin konst. ”You can have money of your own; 

you can marry money; you can attract a patron – whether a king, a duke, or and arts board; 

you can have a day job; or you can sell to the market. These are the choices, for a writer, in 

relation to money, and they are the only choices”.31 Atwoods lista över överlevnadsstrategier 

för författare fortsätter: de kan söka stipendium, arbeta som lärare, journalistik, och givetvis är 

det nödvändigt att författarens verk marknadsförs. En författare som inte har egna pengar 

måste sälja sin vara, och ibland även bli en del av varan själv, för att överleva och kunna 

fortsätta med sin konst.”For the newly or the effectively published, there are also international 

writers’ festivals; there are the dreaded twenty-city book tours; there are interviews in 

newspapers”.32 Att livnära sig som enbart författare är svårt, enligt Atwood är det nödvändigt 

att åka på turné och ställa upp på intervjuer. Författaren måste sälja sina böcker för att kunna 

bli läst, och böckerna måste marknadsföras för att bli sålda så att författaren kan fortsätta 

skriva. Ferrante har undvikit att marknadsföra sig själv och sina böcker, det fick gå tio år 

mellan debuten och hennes andra roman. Före Neapelkvartettens framgång var författandet 

uppenbarligen inte vad hon levde på, men kanske är det vad hon lever för. Hennes är i så fall 

en mycket priviligierad situation som möjliggör friheten att välja frånvaro. 

 För att kunna leva på sitt skrivande kan det alltså bli nödvändigt för en författare att 

också behöva bli sina böckers talesperson och frontfigur. Karolina Ramqvist skriver i Det är 

natten om sin önskan att skriva och bli författare, hon beskriver också våndan hon känner när 

hon i rollen som författare även måste tala om sina böcker inför en publik. 

 

  Vem var jag att göra det? Jag ville inte förstöra det jag uppfattade att romanen var, det 

 öppna och ofärdiga som den måste vara, och jag ville inte stå i vägen för den, som jag 

                                                        
30 Ferrante. 2016, s. 254. 
31 Margaret Atwood. On Writers and Writing. London: Virago Press, 2003, s. 56.  
32 Atwood. 2003, s. 57. 
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 sent omsider börjat förstå att jag verkligen gjorde, hur jag än gjorde. Den röst jag talade 

 med när jag svarade på frågor om en bok och associerade kring dess teman var inte mitt 

 skrivandes röst.33 

 

Ramqvist upplever en konflikt mellan sin skapande och marknadsförande författarroll. Att 

prata om romanen och försöka förklara den innebär att hon står i vägen för att den själv ska få 

kommunicera sitt innehåll. Samtidigt behöver detta göras för att romanen ska läsas. Ramqvist 

vill att romanen ska få vara något öppet och ofärdigt, något som läsaren själv ska få uppleva 

och ta ställning till utan någon närvaro från författaren utöver själva skapandet av verket. 

Elena Ferrante har av samma anledning valt att vägra följa sin bok ut i offentligheten. ”I 

would like to think that, while my book enters the marketplace, nothing can oblige me to 

make the same journey.”34 Båda författarna värnar om att den skrivande rösten ska vara den 

enda som ackompanjerar deras romantexter, och ingen av dem är speciellt intresserad av att 

vara frontfigur för sina böcker. Ett inkomstbringande författarskap kräver dock i de flesta fall 

både skapande och framträdande av författaren. 

 Den skrivande författaren och den offentliga författaren kan lätt bli två skilda 

personligheter. För Ramqvist är författarrollen något främmande, hon iklär sig rollen och blir 

någon annan än den hon är i vardagslivet och när hon skriver. Hon beskriver det som en 

tudelning, och att hon själv har svårt för att förstå sig på vem den offentliga författaren är.  

 

 Jag hade velat bli författare, ja, men vem var den här författaren jag hade fått bli? Vad 

 var hon – och var? Hon hade liksom uppstått utanför mig själv. En bit bort. Hon var inte 

 jag, men uppenbart en del av mig, det var till mig man ringde för att tala med henne.35  

 

Författaren Ramqvist uppstår ur förväntningar och skapas av ett intresse för upphovsmakaren 

till de romaner som utgivits under hennes namn. Men författaren som man ringer och vill 

prata med är inte nödvändigtvis privatpersonen Ramqvist utan någon som passar till 

uppfattningen om romanen. Ferrante, som hållit sina intervjuer utan att visa sitt ansikte, 

uttrycker ändå, liksom Ramqvist, att hon måste spela en roll för att leva upp till förväntningar 

om vem författaren är. “[A]t the root of the lie is the need to offer oneself to the public in the 

best form, with thoughts suitable to the role, with the makeup we imagine is suitable.”36 Som 

författare inför offentligheten upplever både Ramqvist och Ferrante att de måste bli någon 

annan än sig själva för att leva upp till förväntningar om vem författaren är. Ferrante har 

hanterat situationen genom att verkligen bli någon annan än sig själv. När hon svarar på 

                                                        
33 Karolina Ramqvist. Det är natten: Författaren och den som skriver. Stockholm: Norstedts, 2016, s. 9.  
34 Ferrante. 2016, s. 59. 
35 Ramqvist. 2016, s. 22.  
36 Ferrante. 2016, s. 75. 
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frågor är det som ”författaren Elena Ferrante” och den personen är lika uppdiktad som hennes 

romaner.  Kristoffer Leandoer uttrycker också att den offentliga författarrollen kan resultera i 

något lika fiktivt som författarens egna romaner. ”Framgång i mediekulturen bygger på att 

man reducerar sig själv, gör sig själv tydlig. Man behandlar med andra ord sig själv som man 

behandlar en fiktiv karaktär”.37  

 Om en författare upplever att det är en röst som skriver och en annan som talar om det 

skrivna, på samma vis som att det är ett jag som skriver och ett helt annat som visar upp det 

skrivna, då finns det verkligen ett behov av ett litteraturteoretiskt begrepp som skiljer 

författaren från verket och verket från författaren. Kanske begreppet implicit författare, som 

narratologer använt för att förklara hur kommunikationen mellan författare och läsare 

fungerar teoretiskt, även skulle kunna användas praktiskt för att beskriva vad en författare gör 

när den använder pseudonym, och därmed hjälpa författaren att skilja sin privatperson från 

den skrivande författaren, ungefär som Ferrante har lyckats göra. 

 

Implicit författare: definition och debatt 

Wayne C. Booth introducerade begreppet implicit författare (Implied Author) i The Rhetoric 

of Fiction (1961). Booth försökte då hitta en benämning för att kunna skilja författaren som 

privatperson från berättaren i verket och samtidigt definiera det intryck läsaren får av 

författaren under läsningen av texten. När författaren sätter sig ner och skriver så skapas inte 

bara det litterära verket utan även en underförstådd och outtalad version av författaren själv: 

den implicita författaren. Liksom Karolina Ramqvist upplever att det är olika delar av henne 

själv som författar och är författare så belyser Booth att skrivande innebär ett komplext 

förhållande mellan den verkliga författaren och de många versionerna av författarens jag.38 

Booth nämner till exempel Jessamyn West som kallar författaren för verkets ”official 

scribe”39 – skrivaren vars uppgift det är nedteckna verket, eller Kathleen Tillotson som väljer 

att kalla detsamma för författarens andra jag.  

 

 It is a curious fact that we have no term either for this created “second self” or for our 

 relationship with him. None of our terms for the aspects of the narrator is quite accurate. 

 “Persona,” “mask,” and “narrator” are sometimes used, but they more commonly refer 

 to the speaker in the work who is after all only one of the elements created by the 

 implied author and who may be separated from him by large ironies.40 

 

                                                        
37 Leandoer. 2010, s. 178. 
38 Booth. 1961, s. 71. 
39 Booth. 1961, s. 71.  
40 Booth. 1961, s. 73.  
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Booth upplevde att det fanns ett behov inom narratologin för en term som kunde beskriva den 

skrivande författarens instans, det andra jaget som skapades genom skrivandet, samt läsarens 

relation till detta andra jag. Den implicita författaren är den skrivande personen som författar 

texten och skapar berättaren som talar. Allt det som händer i texten ska givetvis tillskrivas 

författaren; likt en dockspelare håller författaren i trådarna, styr personer och händelser som 

driver berättelsen framåt. Den person som författaren är i skrivandets stund behöver inte alls 

vara densamma som författaren är i sitt dagliga liv, i skrivandets stund blir istället författaren 

något av sina andra jag, och denna implicita version av författaren blir sedan kvar i texten. 

 

 However impersonal he will try to be, his reader will inevitably construct a picture of 

 the official scribe who writes in this manner – and of course that official scribe will 

 never be neutral toward all values. Our reactions to his various commitments, secret or 

 overt, will help to determine our response to the work.41 

 

Även om den implicita författarens röst är diskret och näst intill objektiv så kommer läsaren 

ändå att ana att det finns någon som talar bortom texten, någon med tankar och åsikter, och 

någon som anser det viktigt att meddela läsaren något. Under läsningen gör läsaren sig en bild 

av textens skrivare (”scribe”) och det hjälper läsaren att ta emot och bilda sig en uppfattning 

av vad texten förmedlar. Budskapet som kan anas från den implicita författaren behöver inte 

nödvändigtvis uttalas av berättaren i texten, ibland står det i direkt kontrast till berättarrösten. 

Den så kallade opålitliga berättaren kan göra den implicita författarrösten ännu mer tydlig.  

 Varför Booth vill skilja på författaren som privatperson och den implicita författaren är 

också för att uppmärksamma att varje verk innehåller en implicit författare som är unik och 

inte går att jämställas med varje annan implicit författare som återfinns i verk publicerade 

under samma författarnamn. En författares samlade författarskap kan vara komplext och 

varierande; om den implicita författaren är den som förmedlar verkets potentiella budskap 

eller sensmoral så kommer dessa att variera från verk till verk. Den implicita författaren ska 

därför förknippas med det specifika verket hellre än författarnamnet.  

 Booths beskrivning av den implicita författaren kan vara ett hjälpmedel till att försöka 

förstå hur Ferrante valt att hantera sitt eget författarskap. Likaledes framstår Ferrantes 

författarskap som ett utmärkt praktiskt exempel för att förstå vad Booth menar.  

 

 My experiment is intended to call attention to the original unity of author and text and 

 to the self-sufficiency of the reader, who can get all he needs from that unity. I’m not 

 inventing a biography, I’m not concealing myself, I’m not creating mysteries. I exist 

                                                        
41 Booth. 1961, s. 71.  
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 intentionally both in my novels and in these answers to your questions. The only space 

 in which the reader should seek and find the author is in his writing.42 

 

Ferrante har avsiktligen försökt uppmärksamma den enhet som författaren och texten skapar 

och att allt läsaren behöver för att förstå författare och text finns däri. Ferrante säger att hon 

finns medvetet i de texter hon skriver, läsaren möter författaren i hennes texter, och det är 

bara där läsaren bör söka efter henne. Det skrivande jaget, nedtecknaren av texten och den 

personlighet som texten innehåller, kallas aldrig implicit författare utan går under namnet 

Elena Ferrante. Genom att inte erbjuda läsare och offentligheten någon annan bild av sin 

person än den som finns i texten har Ferrante ändå illustrerat vad Booth menar med implicit 

författare.  

 

Gerard Genette, som har kartlagt berättandets många funktioner i sin bok Discours du récit 

(1972), ser dock inte riktigt behovet av begreppet implicit författare. I uppföljaren Nouveau 

du discours du récit (1983) – Narrative Discourse Revisited på engelska, menar Genette att 

han förstår varför det tidigare kan ha funnits ett behov av att skilja författaren från berättaren.  

 

 At a time when the dissociation between the (real) author and the narrator was not very 

 common, implied author served to mark their difference and to distinguish, let us say, 

 Henry Fielding himself from the various enunciators of Tom Jones, Joseph Andrews, or 

 Amelia.43 

 

Men på senare tid, menar Genette, har fokus legat på berättaren, och speciellt den 

extradiegetiska berättarrösten som ofta förväxlas med den implicita författaren. Det blir 

onödigt rörigt att hålla reda på tre olika agenter inom narrativet: den riktiga författaren; den 

implicita författaren; och berättaren när det egentligen bara handlar om två olika funktioner.  

 

 Is the implied author a necessary and (therefore) valid agent between the narrator and 

 the real author? As an actual agent, obviously not: a narrative of fiction is produced 

 fictively by its narrator and actually by its (real) author.44 

 

Genette anser inte att det finns något behov av att prata om ett mellanrum där den implicita 

författaren arbetar. Det är den verkliga författaren som skapar och det är också densamma 

som är dockspelaren som styr vad berättaren och verkets personer säger och gör. Det textuella 

uppförandet ska, enligt Genette, tillskrivas antingen författaren eller berättaren. När läsaren 

läser och gör sig en bild av författaren som talar så hämtas den bilden från vad texten säger, 

                                                        
42 Ferrante. 2016, s. 299. 
43 Gerard Genette. Narrative Discourse Revisited. New York: Cornell University Press, 1988 (1983), s. 139. 
44 Genette. 1988, s. 139.  
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läsaren skapar sig då en bild av den verkliga författaren som har skrivit verket. Genette menar 

också att så länge läsaren är kompetent så förstår den att texten den läser är skriven av en 

människa som har fantiserat och skapat och inte nödvändigtvis beskriver sin egen 

personlighet genom verket. En kompetent läsare förstår på samma vis att texten även kan vara 

skriven av någon som vill utge sig för att vara något, eller någon, annan än den verkligen är. 

Genettes slutsats är att ”the image of the author constructed by the (competent) reader is more 

faithful than the idea that that author had of himself.”45  

 Genette medger dock att det finns två undantag och dessa hör till författarsituationer 

som är bedrägliga, nämligen apokryfer och spökskrivna självbiografier. I dessa fall medger 

Genette att läsaren gör sig en bild av författaren som inte alls går att jämföra med, eller 

härleda till, den verkliga författaren, och därför går han med på att i dessa två fall acceptera 

att det finns en funktion som kan kallas implicit författare. I alla andra fall är det någon som 

berättar – berättaren, och någon som skriver – författaren och författaren är ansvarig för allt 

på sin sida av narrativet, mer än så behövs inte enligt Genette.46  

 Genettes tankar om den implicita författarens överflödighet blir som en utrensning i 

begreppsförrådet, det kan tyckas välgrundat och rationellt att strunta i en tredje instans som 

till en viss del innebär förvirring och otydlighet. Dessutom har han en god poäng i att 

kompetenta läsare förstår att författare författar och hittar på det som står i romantexter. 

Samtidigt går han med på att i vissa fall finns det ett behov och användningsområde för den 

implicita författaren, när det gäller texter där den egentliga författaren låtsas vara någon annan 

än sitt verkliga jag. Om Genette går med på att en spökskrivare antar rollen som en offentlig 

person och skriver den personens livshistoria som självbiografi i deras namn, skulle det inte i 

så fall gå att säga att Ferrante gör samma sak och att hennes romaner kan tillskrivas en 

implicit författare på samma premiss som en spökskriven självbiografi? Om det är så att det är 

Anita Raja som skriver som Elena Ferrante så har hon tagit ett namn och utgett sig för att vara 

någon annan än sig själv. Går Genette med på det så kunde han lika gärna gå med på att alla 

författare mer eller mindre låtsas vara någon annan sig själva medan de skriver och att det 

därför är den implicita författaren som läsaren upplever, och gör sig en uppfattning om, under 

läsningen.  

 

Enligt Seymour Chatman finns det definitivt ett användningsområde för begreppet implicit 

författare. Hans bok Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film (1990) 
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innehåller kapitlet ”In Defense of the Implied Author” där Chatman hävdar att det är viktigare 

att fråga sig vad begreppet tillför hellre än om det verkligen existerar.  

 

 [T]he question is not whether the implied author exists but what we get from positing 

 such a concept. What we get is a way of naming and analyzing the textual intent of 

 narrative fictions under a single term but without recourse to biographism. This is 

 particularly important for texts that state one thing and imply another.47  

 

Chatman ser läsprocessen som en kommunikation mellan läsaren och texten, och därmed blir 

den implicita författaren viktig eftersom det är den enda agens, förutom berättaren, som finns 

kvar efter att den riktiga författaren har skrivit färdigt texten och lämnat över den till läsarna. 

Den riktiga författaren är inte längre närvarande i texten när den väl har publicerats, men kvar 

finns författarens tankar och avsikt i form av den implicita författaren som läsaren möter i 

texten. Visst är det, enligt Chatman, upp till läsaren att själv tolka och hitta mening i texten, 

men texten skulle inte innehålla något om inte författaren skrivit dit det. Så medan texten är 

ett fristående verk går det inte att ignorera att den även innehåller den implicita författaren. 

”The text is itself the implied author.”48 Tanken att författare och text är en enhet är också en 

som Ferrante delar, och liksom Chatman är hon tydlig med att vid publikation överlämnar 

författaren texten åt läsaren. ”Authors, as authors, live in their books. It’s where they appear 

most truthfully. And good readers have always known it.”49 Författaren finns underförstått i 

texten och därför är implicit författare ett användbart begrepp just för att kunna namnge och 

analysera relationen mellan författare, läsare och texten. 

 Chatman visar också med ett konkret exempel att den implicita författaren i allra högsta 

grad blir nödvändig när det kommer till texter som inte skapats med någon författarintention 

men likväl idag tillhör litteraturen: dagböcker. Anne Franks dagbok var nog aldrig menad att 

läsas av någon annan än Anne Frank själv, ändå finns den i bokform med dagboksskrivarens 

röst som adresserar ”Kitty” dagboken själv, och samtidigt tydligt varje läsare som öppnar 

boken. 

 

 We could hardly say that the ”real Anne Frank” speaks to the ”real us.” Clearly, she 

 intended only to speak to herself: still we read the diary as if it addresses us. 

 Narratologically, then, it can only be the implied author of the Diary who addresses 

 us.50 

 

                                                        
47 Seymour Chatman. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. New York: Cornell 

University Press, 1990, s. 75. 
48 Chatman. 1990, s. 81.  
49 Ferrante. 2016, s. 327. 
50 Chatman. 1990, s. 91.  
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Chatman menar att Anne Frank inte skrev dagboken med en läsarpublik i åtanke och därför 

går det inte att säga att det är författaren själv som adresserar läsaren. Det är istället den 

implicita författaren, som blivit kvar i texten efter att Anne Frank skrev den, som talar med 

distinkt tydlig röst direkt till läsaren. Eftersom att Anne Frank inte hade en medveten tanke 

om att skapa en berättare när hon skrev dagboken så är det i det här fallet svårt att ta Genettes 

råd och försöka urskilja författaren från berättaren i en text som inte kommit till med 

meningen att publiceras och läsas över hela världen. Att vara medveten om den implicita 

författaren Anne Frank gör det också möjligt för läsaren att föreställa sig den unga personen 

som satt och skrev dagboken, och samtidigt ha i åtanke att det är en, av skribenten, 

sammanställd avbild av den verkliga personen Anne Frank.  

   

Dan Shens artikel “Implied Author, Authorial Audience, and Context: Form and History in 

Neo-Aristotelian Rhetorical Theory” (2013) är ytterligare ett tydligt försvar av den implicita 

författaren. Shen menar att många har missförstått Booths intention med begreppets betydelse 

och användningsområde. Den implicita författaren, som Booth först definierat begreppet, ska 

inte förstås som något annat än just den skrivande författaren och bilden av författaren som 

texten förmedlar. ”It is clear that, in Booth’s own formulation, the ‘implied author’ is both the 

‘author’ (writer) of the text and the authorial image ‘implied’ by the text (by ‘the sum of his 

own choices’) for the reader to infer.”51 Shen är tydlig med att understryka att den implicita 

författaren inte är någonting som läsaren själv tänker sig eller uppfinner utan det är alltid den 

riktiga författaren, och bilden av denne själv, så som den förmedlar sig genom texten. ”The 

implied author is the role-playing person making all the textual choices, and the real author is 

the same person in daily life out of the writing process.”52 Alltså, den implicita författaren 

skriver och den verkliga författaren lever. På så vis kan man tänka sig att den implicita 

författaren är den skrivande författaren i sin yrkesroll, en roll som inte bör förväxlas med 

författarens egen privatperson.  

  Beskrivningen av den skrivande författaren som utövar sitt rollspel går utmärkt att 

applicera på den författarsituation där författaren gömmer sig bakom en pseudonym. Det Shen 

beskriver kan i så fall förstås som att en implicit författare är författaren i sin yrkesroll. 

Författaren går till arbetet och skriver, sen lämnas den implicita författarrollen i texten och där 

finns den kvar som en föreställning om den skapande författaren. På samma vis tycks 
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Ferrrante ha väldigt tydliga gränser mellan sitt författarskap och privatliv: författaren som 

skriver romanerna gör det under namnet Elena Ferrante. Författaren som privatperson, det 

Shen kallar ”the real author”, är någon vars namn och ansikte vi inte känner till. Kanske är det 

Anita Raja, kanske någon annan.  

 

 [W]hen one makes a creative work, one is inhabited by others – in some measure 

 becomes another. But when one stops writing one becomes oneself again, the person 

 one usually is, in terms of occupations, thoughts, language. Thus I am now me again, I 

 am here, I go about my ordinary business, I have nothing to do with the book, or, to be 

 exact, I entered it, but I can no longer enter it. Nor, on the other hand, can the book re-

 enter me. So what’s left is to protect myself from its effects, and that is what I try to do. 

 I wrote my book to free myself from it, not to be its prisoner. 53 

 

Liksom Booth tidigare beskrev, att författaren skriver sig fram till ett annat ”jag”, så skiljer 

Ferrante personen hon är när hon skriver från den hon är i sitt vardagliga liv. Författaren 

Ferrante kliver in i boken och befinner sig i dess fiktiva värld under skrivandet. 

Privatpersonen, som inte längre är författaren när verket väl är färdigt, kan sedan inte 

återvända. Just som Shen nämner så är de textuella valen gjorda och finns därefter orubbligt 

kvar i texten som kvarlämningar av författaren som skrev. Det sista Ferrante beskriver är hur 

pseudonymen ytterligare hjälper privatpersonen att distansera sig ifrån verket. Det 

pseudonyma skrivandet gör det möjligt att släppa verket fritt, boken blir en självständig text 

som inte längre kräver något deltagande av sin skapare. Den frånvarande författaren har 

skrivit sig fri från berättelsen och lämnar den sedan åt sitt öde. Ferrante nämner inte begreppet 

implicit författare, och ändå är det just det som hon beskriver.  

    

När Wayne Booth återvänder till begreppet implicit författare i ”Resurrection of the Implied 

Author – Why Bother?” (2005)  så är han bestört över att så många kritiker har tagit till sig 

Roland Barthes ”Death of the author”. Booth kallar Barthes för lönnmördare (assassin), och 

menar att eftersom att ingen någonsin har tvivlat på den verkliga författarens existens så är det 

en attack på just den implicita författaren och att det är dennas död som har utropats.54 Booth 

förklarar hur han på 1960-talet såg ett behov för begreppet i en litterär miljö som för det första 

hyllade texter som innehöll objektiva berättarröster, eftersom läsaren själv skulle få tolka 

verket, och därmed nedgraderade texter med starka berättarröster (till exempel verk av Jane 

Austen och Henry Fielding). Begreppet kom också ur en frustration då Booth insåg att hans 
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elever hade svårt att skilja mellan författaren och berättarens röst i en roman. De var inte 

kompententa nog, att som Genette föreslår, inse vad som skulle tillskrivas vilken narrativ 

agent. Slutligen var Booth bedrövad över läsarorienterade kritikers ståndpunkt att författarens 

intention skulle vara irrelevant för läsaren. Booth uppmärksammar läsarens roll i tolkningen 

av texten, men menar även att det är viktigt att komma ihåg att textens innehåll har skapats 

och planerats av en författare, därför är den implicita författaren en viktig komponent att vara 

medveten om i mötet med en text. För även om författaren har släppt texten fri så innehåller 

trots allt texten författarens avsikt i form av tankar och ord.  

 Booth presenterar sedan en ny insikt om varför det ännu finns ett behov av att prata om 

den implicita författaren (IA). 

 

 Those three motives are now reinforced by a fourth, as I’ve done more thinking about 

 how authorial creation of IAs relates to the universality of our daily, hourly, dependence 

 on constructive and destructive role playing. In every corner of our lives, whenever we 

 speak or write, we imply a version of our character that we know is quite different from 

 many other selves that are exhibited in our flesh-and-blood world.55 

  

Booth har insett att allt som människor gör i sitt vardagsliv innebär olika former av rollspel. 

Alla förställer sig, särskilt i en arbetsroll visar vi upp en förbättrad och trevligare version av 

oss själva. Lärare och service-personal måste skala bort de delar av sin personlighet som inte 

passar in i jobbsituationen, och framställa en bild av sig själva som mer intresserade och 

inbjudande än de egentligen är. Precis så menar Booth att författare gör när de skriver. 

Författarens jag finns i texten, och under skrivandet avlägsnas, eller undanhålls, de bitar som 

inte passar i sammanhanget. Resultatet blir en text där den implicita författaren maskerat det 

ur författarens verkliga person som läsaren inte behöver ta del av. Som exempel nämner 

Booth en dikt av Robert Frost, där diktjaget är en bonde som trots sitt hårda och krävande 

arbete alltid har tid för en pratstund med en granne eller vän. Diktens implicita författare 

uttrycker bland annat hur viktigt det är att hålla igång goda relationer med sina grannar och 

medmänniskor, detta är en bild som inte på något vis beskriver Robert Frost som person av 

kött och blod. Enligt Booth var han inte en vänskaplig typ, men den vetskapen förstör inte 

dikten: tvärtom! Även om Frost var en otrevlig person så innehåller hans dikt en implicit 

författare som arbetat hårt med rim och meter för att skapa diktjaget och kommunicera diktens 

budskap. Denna implicita författare är mycket mer intressant än diktens pålitliga berättarröst, 

och detta innebär att Booth beundrar poeten ännu lite mer än han tidigare gjort.56   
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 Den implicita författaren är, enligt Booth, fortfarande en relevant term för att beskriva 

hur läsaren kan ta till sig verkets mening och intention och samtidigt ha förståelse för att allt 

litterärt skapande är en produkt av en författares kreativa process. Författarens arbete innebär 

rollspel, som många andra arbeten, och trots att läsaren kan göra sig en bild av författaren som 

person i texten är det viktigt att vara medveten om att den bilden kan vara en maskerad och 

reducerad bild av författarens verkliga jag. Den kan också vara, som Ferrante säger, en 

sannare bild, av författarens egentliga jag, än någon av de bilder som visas upp i intervjuer, 

bokmässor, tv-framträdanden och prisutdelningar.57 Den författarroll som Ferrante har valt 

genom att så tydligt skilja sin privatperson ifrån författarjaget illustrerar vad Booth menar 

med att skrivande är ett rollspel och maskering av det egna jaget. Begreppet implicit författare 

är ett teoretiskt verktyg som kan användas till att belysa att de glimtar av författaren som visas 

upp i texten bara är en liten och kanske noga utvald del av författarens personlighet.  

 

Ferrante: före och efter avslöjandet    

Även om frågan om Ferrantes identitet är en som ställts väldigt ofta så upplevde majoriteten 

av läsarna att det inte behövdes en offentlig författare som komplement till romanerna. Ett 

exempel på detta är den våg av ilska som sköljde över sociala medier efter avslöjandet. Det 

meddelande till läsarna som The New York Review of Books en vecka senare publicerade i 

början av Gattis artiklar, där redaktörerna tydliggör att artiklarna skrevs på uppdrag av 

italienska Il Sore 24 Ore och inte NYR Daily58, vittnar också om de klagomål som följde. 

Frantumaglia innehåller ett kapitel där lyssnare till litteraturprogrammet Fahrenheit på 

italienska Radio 3, fick skicka in frågor till Elena Ferrante. En av lyssnarna skriver: “I am not 

at all curious about you as a person, because I know about you the only thing that interests 

me: what resonates within us through the words in your stories.”59 Den här läsaren har inget 

behov av att koppla Ferrantes texter till en privatperson med ett liv och ett ansikte som går att 

använda som måttstock i förhållande till romanerna. Författarens berättelser och ord, och den 

effekt de ger, räcker gott för många läsare. Alla håller dock inte med; i samma frågestund via 

Radio 3 uttrycker en läsare att det är svårt att föreställa sig författaren utan visuellt konkreta 

hjälpmedel och utan att veta författarens kön och ålder. Ferrante svarar att skrivandet 

beskriver virtuella världar och därför bör läsare, om de uppskattar virtuella världar, även 

uppskatta att allt kan vara virtuellt – så även författaren. ”The personality of a novelist exists 
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utterly in the virtual realm of his or her books. Look there and you will find eyes, sex, 

lifestyle, social class, and the id.”60 Att läsare blir nyfikna på personen som skrivit en riktigt 

bra roman är förstås inte konstigt. Eftersom att berättaren i Neapelkvartetten delar sitt 

förnamn, Elena, med författarnamnet blir det kanske självklart att tankar och frågor fokuserar 

kring hur mycket av det skrivna som är självbiografiskt och hur mycket som hör hemma i 

fiktionen. Men i den virtuella världen som texten framkallar återfinns, enligt Ferrante, 

författarens personlighet och för många läsare räcker det att göra sig en bild baserat på den 

författare som träder fram i texten. 

 På det stora hela accepterade läsarna att det enda personliga om författaren Ferrante som 

erbjöds fanns att hämta i romanerna. Meghan O’Rourke skriver i The Guardian, två år före 

Gattis avslöjande, hur Ferrantes insisterande om att hålla sitt privatliv privat påverkar hur vi 

läser hennes böcker. Det känns som att vi känner henne: ”but what we know are her 

sentences, the patterns of her mind, the path of her imagination.”61 Det som gör Ferrante så 

levande är, enligt O’Rourke, att romanerna innehåller en kontinuitet av tankar och idéer. 

Istället för att jämföra romanernas innehåll med tillgänglig biografi om författarens liv får 

läsaren lära känna författaren genom hennes meningar, tankegångar och berättelser. Kanske är 

det just för att Ferrante erbjuder sina läsare en bild av författaren som de själva är med om att 

skapa som många känner att de skapar en intim relation till författaren genom läsningen.  

  Rykten och teorier om vem Elena Ferrante egentligen var har cirkulerat under den tid 

som Neapelkvartetten har blivit allt mer populär. Anita Raja nämndes ofta i spekulationerna, 

men det var hennes man, författaren Domenico Starnone, som förmodades vara en av de 

troligaste kandidaterna till den hemliga författarens verkliga identitet. Ett lingvistiskt 

korpustest, där Starnones och andra italienska författares publikationer jämfördes med 

Ferrantes, bedömde att hans romanstil är den som mest liknar Ferrante.62 Senare har det 

föreslagits att Elena Ferrante skulle vara Starnone och Raja som skrev tillsammans. 

Möjligheten att det var Raja gick dock inte att testa eftersom att det enda som tillhandahålls 

publicerat av henne är andra författares texter som hon har översatt. 
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 I oktober 2016 annonserade den undersökande journalisten Claudio Gatti att han hade 

löst gåtan om Ferrantes identitet. I artikeln ”Elena Ferrante: An Answer?” i The New York 

Review of Books, avslöjade Gatti att det var Anita Raja som gömde sig bakom pseudonymen.  

 

 But after a months-long investigation it is now possible to make a powerful case for 

 Ferrante’s true identity. Far from the daughter of a Neapolitan seamstress described in 

 Frantumaglia, new revelations from real estate and financial records point to Anita 

 Raja, a Rome-based translator whose German-born mother fled the Holocaust and later 

 married a Neapolitan magistrate.63 

   

Den tysk/italienska översättaren Raja, frilansare åt förlaget Edizione e/o som ger ut Ferrantes 

romaner, hade plötsligt tjänat mycket mer pengar än tidigare och mer än vad som är vanligt 

för översättare. Gatti hade sett ett samband mellan Ferrantes internationella framgångar och 

två exklusiva fastighetsköp av Raja och Starnone. ”Raja’s work as a translator – a notoriously 

poorly paid occupation – can hardly account for her anomalously large income. In fact, the 

payments appear to correspond to the royalties the Ferrante books would have earned in those 

years.”64 Gatti hade tagit sig an arbetet bakom detta avslöjande med samma iver som en 

korrupt politikers affärer skulle väcka i en undersökande journalist, och det framgår i artikeln 

att han anser att Ferrante har varit oärlig och lurat sina läsare.  

 I artikeln ”The Story Behind a Name” pekar Gatti ut att det finns ingenting som 

korresponderar mellan Ferrantes barndomsskildringar och Anita Rajas uppväxt. Rajas 

mamma, Golda Frieda Petzenbaum, var inte den sömmerska från Neapel som Ferrante har 

beskrivit i Frantumaglia, hon var istället en judisk flykting som flytt från Tyskland under 

andra världskriget, överlevt koncentrationsläger och gift sig med Renato Raja. Dottern Anita 

föddes i Neapel 1953 och tre år senare flyttade familjen till Rom där Raja sedan växt upp.65 

Gatti anser att Ferrante ljuger för läsarna i Frantumaglia där hon å ena sidan hänvisar till en 

barndom som går att känna igen från hennes romaner, och samtidigt besvarar frågan om hur 

hon ser ut med följande citat av Italo Calvino:  

 

  ‘I don’t give biographical facts, or I give false ones, or anyway I always try to change 

 them from one time to the next. Ask me what you want to know, but I won’t tell you the 

 truth, of that you can be sure.’ I’ve always liked that passage, and I’ve made it at least 

 partly mine. 66 
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Eftersom att Frantumaglia publicerats som icke-fiktion borde författaren alltså, enligt Gatti, 

inte lura sina läsare med de fiktiva inslagen om sin barndom och därför anser han det 

berättigat att hennes verkliga identitet ska avslöjas. 

 

 But by announcing that she would lie on occasion, Ferrante has in a way relinquished 

 her right to disappear behind her books and let them live and grow while their author 

 remained unknown. Indeed, she and her publisher seemed to have fed public interest in 

 her true identity.67 

 

Gatti menar att Ferrante har fört sina läsare bakom ljuset och använt en lögnaktig historia till 

att profitera ännu mer på sina böcker. Hon har utgett sig för att vara någon hon inte är och 

därmed har hon förbrukat sin rätt till att i fortsättningen hålla sin identitet hemlig. Det Gatti 

reagerar på är att författaren Elena Ferrante är en påhittad person, hon är lika fiktiv som sina 

romanfigurer. Enligt Gatti är det alltså en sak att skriva fiktion och ge ut dem som romaner, 

men att sälja romanerna och låta en påhittad person vara deras frontfigur är inte rent spel. Ur 

Gattis synvinkel har Ferrante använt sin påhittade persona som ett redskap för att stimulera ett 

intresse för böckerna och generera maximal avkastning. Gattis förhållningssätt påminner om 

Leandoers uppfattning om att pseudonymer är ett effektivt sätt att skapa en hype och förlänga 

intresset för verket, och att de flesta författare vill blir avslöjade för även det bidrar till mer 

bekräftelse.68 En författare som skrivit och hållit sin privatperson privat sedan 1992 verkar 

dock inte speciellt intresserad av offentlighetens bekräftelse och intresse för hennes identitet. 

 Gattis artiklar pekar ut att Ferrante har berört läsare med berättelser som inte är hennes 

egna. Gatti tycks tro att Ferrante har något att dölja eftersom att hon håller sin egentliga 

identitet hemlig, och vid upptäckten att Raja kommer från en helt annan bakgrund, som 

innehåller minst lika berörande historier som Ferrantes, är det kanske svårt att förstå varför 

hon väljer att berätta om kvinnor från Neapels arbetarklass. Trots att Ferrante drar paralleller 

mellan sin uppväxt och sina tidigare romaner så är hon samtidigt tydlig med att romanerna 

inte är självbiografiska.  

 

 The four volumes of the Neapolitan novels are my story, yes, but only in the sense that I 

 am the one who has given it the form of a novel and used my life experiences to inject 

 truth into the literary invention. [---] I have not chosen the path of autobiography, nor 

 will I choose it in the future, because I am convinced that fiction, when it works, is 

 more charged with truth.69 

 

                                                        
67 Gatti. 2016. 
68 Leandoer. 2010, s. 41-42. 
69 Ferrante. 2016, s. 351. 
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Den skrivande författaren Ferrante, vare sig hon vuxit upp i Neapel eller inte, ägnar sig åt 

rollspel och kreativt skapande. Hon skriver själv att berättelserna är hennes eftersom att hon 

har format dem till romaner, och använt sig av livserfarenhet för att fylla sina litterära 

skapelser med sanning. Texten innehåller inga sanningsanspråk förutom författarens 

övertygelse om att fiktion som fungerar kan vara mer sann än självbiografi. På frågan om vem 

Elena Ferrante är svarar hon vanligtvis att hon är författare till ett antal böcker, vilket förstås 

inte är någon lögn. Calvino-citatet i Frantumaglia, som Gatti hänvisar till, är ett svar på en 

dansk journalists fråga om Ferrante kan beskriva sitt utseende, och hon avslutar med att säga 

att hon skulle kunnat svara att hon är vacker och atletisk, eller att hon sitter i rullstol: ”[…] 

and other nonsense. The problem is that, unlike Calvino, I hate answering a question with a 

chain of lies.”70 Ferrante förklarar uppriktigt att hon inte vill ljuga, men att hon samtidigt inte 

kommer att ge några biografiska detaljer om sitt liv och om hon gör det får läsaren vara 

beredd på att de troligtvis är lika fiktiva som allt annat hon skriver. Ferrante uttrycker att det 

finns sanning i fiktion, och i Frantumaglia har författaren svarat på frågor till Elena Ferrante, 

som Elena Ferrante. Gatti, utifrån sin litteratursyn där text och författare validerar varandra, 

anser att Ferrante luras, men Booth skulle försvara hennes val att skapa sin egen 

författarperson. 

 

 Masking as a poetic self is not a hoax. The created IA is not – as some biographers 

 have  suggested, someone whose very creation should lead us to condemn the creator as 

 a deplorable phony. They create a realer, truer, more genuine version of their selves 

 than those selves who plagued the world with base behaviour. 71  

 

Booth beskriver inte Ferrantes situation specifikt här, men hon har skapat ett fiktivt jag, hon 

har format en författarroll som fungerar som Booths implicita författare (IA) och hon har 

blivit anklagad för att vara en usel bluff. Författaren skapar, enligt Booth, en sannare och mer 

genuin version av sig själv och den versionen av författarens jag tillhör texten. Enligt denna 

litteratursyn kan information om den verkliga författaren och dennes liv förvisso tillföra 

intressanta och relevanta aspekter som hjälper läsaren att förstå texten, men författarens 

verkliga identitet gör texten varken sämre eller bättre.  

 Claudio Gattis avslöjande mottogs inte med uppskattning av Ferrantes läsare eftersom 

de flesta inte känt något direkt behov av att få veta det egentliga namnet och se författarens 

ansikte på bild. Deborah Orr skrev i The Guardian dagen efter avslöjandet att det för henne 

var helt oviktigt att veta vem Ferrante egentligen är och att Gatti hade fråntagit henne rätten 

                                                        
70 Ferrante. 2016, s. 85. 
71 Booth. 2005, s. 85. 
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att inte veta vem som gömde sig bakom pseudonymen.72 Orr ifrågasätter också påståendet att 

Ferrante egentligen är Anita Raja.  

 

 Gatti is an idiot. Of course he is wrong. Elena Ferrante is really Elena Ferrante. Anita 

 Raja is really Anita Raja. Domenico Starnone is really Domenico Starnone. Claudio 

 Gatti, unfortunately, is really Claudio Gatti. Three of these are actual people. One of 

 them is not, and has never claimed to be.73 

 

För många läsare, som Deborah Orr, spelar det ingen roll vem författaren är egentligen. 

Ferrante har, som Orr pekar ut, aldrig utgett sig för att vara något eller någon annan än 

författaren till just de böcker som är undertecknade med namnet Elena Ferrante. Som verklig 

person finns hon inte, och hon behöver varken finnas, avslöjas eller upptäckas eftersom 

hennes enda funktion är som författare till sina romaner. Gattis artikel väckte ilska även i 

Sverige, Lisa Irenius skrev dagen efter i Svenska Dagbladet att både Gatti och hans redaktör 

borde skämmas över avslöjandet. ”Det negligerar inte bara författarens gång på gång uttalade 

önskan om att få förbli okänd, utan tar också död på ett sällsynt litterärt mysterium, där 

läsarna för en gångs skull har fått närma sig romaner utan att förhålla sig till författarens 

verkliga person.”74  Irenius och Orr är inte ensamma om att uttrycka att det fanns något 

positivt i att läsa Ferrantes romaner och slippa förhålla sig till författarens verkliga person och 

de är båda överens om att det bästa vore om Gatti låtit Ferrante skriva ifred.  

 Mysteriet, som Irenius beskriver, tillät läsarna att lära känna författaren så som texten 

presenterade henne; frigjord från skvaller och åsikter om den verkliga författarens privatliv. I 

dagens informationssamhälle har alla möjlighet att vädra sin åsikt, internetanvändare kan 

omedelbart söka svar på den minsta fundering eller fråga, och det är närapå omöjligt att läsa 

något utan att genast få förslag om någon annan persons perspektiv i ämnet. Det ständigt 

tillgängliga informationsflödet kan hindra läsaren att närma sig en text utan förutfattade 

meningar om författaren, eller textens innehåll och omständigheter. Det innebär förstås inte 

att läsare före internet hade en mer objektiv inställning till romaner, men det kan vara värt att 

ta hänsyn till att informationen som finns tillgänglig idag inbjuder till att ta reda på mer om en 

författare vars bok en läsare just sett på en hylla. Förutom det journalister och kritiker 

rapporterar så utnyttjar också många författare sociala medier till att bygga sina varumärken, 

och läsarna får möjligheten att kika på författarens hem, hundvalp och lunchtallrikar via till 

                                                        
72 Deborah Orr. ”The unmasking of Elena Ferrante has violated my right not to know” The Guardian. 2016-10-

03. https://www.theguardian.com/books/2016/oct/03/unmasking-elena-ferrante-italian-journalist-claudio-gatti 

(Hämtad 2017-03-24). 
73 Ibid. 
74 Lisa Irenius. ”Skäms, ni som har avslöjat Elena Ferrante” Svenska Dagbladet. 2016-10-03. 

www.svd.se/skams-ni-som-avslojat-ferrante (Hämtad 2017-03-25). 
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exempel bloggar, Twitter och Instagram. Det är alltså helt relevant att formulera Ferrantes 

frånvarande författarskap som ett sällsynt litterärt mysterium, det finns nog få nutida 

författare vars romaner går att läsa helt exklusivt med författarens verkliga person avlägsnad 

ifrån texten. Kanske är det också en anledning till att Ferrantes romaner har blivit så 

villkorslöst älskade av sina läsare, kanske pseudonymen bidragit till möjligheten att distansera 

texten från sin upphovsmakare och därmed låta läsarna uppleva den på sina egna villkor. 

 

Sammanfattning/ slutsats 

Med pseudonymen som mask och författarskapet som rollspel har Elena Ferrante lyckats 

skapa ett kreativt utrymme där hon får ägna sig åt att skriva och bli läst utan att bedömas och 

jämföras med en offentlig person. Trots författarens frånvaro, och kanske tack vare den, har 

många läsare upplevt att de i läsningen av Ferrantes romaner har kommit författaren så nära 

att det uppstått en förnimmelse av vänskap mellan dem. Läsare har uppfattat författarens 

närvaro i texten, en personlighet utöver berättarrösten, och trots att ingen egentligen vet vem 

som gömmer sig bakom pseudonymen så har många läsare en tydlig bild av vem författaren 

Elena Ferrante är.  

 Även om meningarna skiljer sig åt så är narratologins experter i stort sett eniga om att 

det finns en narratologisk funktion som bör kallas implicit författare. Wayne Booth har sedan 

1961 sett ett behov att beskriva författarens funktion som den uppenbarar sig i texten. Detta 

för att kunna diskutera, och utbilda, om författarens avsikt med det skrivna verket, för att 

identifiera både opålitliga och moraliserande berättare. Begreppet gör det också möjligt att 

distansera författaren som privatperson från den skrivande författaren och förstå att författare 

kan anta roller, eller masker, i skapandet av olika verk. Trots att Gerard Genette anser 

begreppet onödigt så går han med på att det i vissa författarsituationer, de där författaren 

skriver på uppgift av någon annan, kan vara nödvändigt att vara medveten om en texts 

implicita författare. Seymour Chatman ser den implicita författaren som en viktig ”agent” för 

att läsaren ska kunna ta till sig vad texten förmedlar efter att författaren har släppt texten fri. 

Dan Shen anser det vara nödvändigt för att förstå att författaren som skriver antar en roll som 

skrivande författare vilket också ger verket, och författaren som privatperson, autonomi från 

andra verk av samma författare.  

 Den litteratursyn som behandlar texten som autonom helhet hamnar lätt i konflikt med 

den tillgänglighet till, och förväntan på, information som en medialiserad värld erbjuder. En 

tydlig avgränsning mellan författaren och den som skriver skulle säkert välkomnas bland 

många författare. Karolina Ramqvist har uttryckt en frustration och ovillighet att behöva 
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uppträda som författare utöver sitt skrivande. Hon upplever det som omöjligt att tala om sina 

romaner med samma röst som hon skrivit dem, och att författarrollen är något hon spelar. 

Kanske lockar det därför att anta ett författarnamn och persona som är lika fiktivt som 

författarens romaner. Jan Arnald fortsatte skriva deckarromaner under pseudonymen Arne 

Dahl även efter att han blivit avslöjad, ett annat namn kan alltså hjälpa till att hålla isär olika 

slags författarskap. Ferrante har besvarat personliga frågor om sin bakgrund som Elena 

Ferrante och lämnat all information om den påstådda egentliga författaren Anita Rajas liv 

utanför. Det pseudonyma författarnamnet Ferrante och hennes liv är, liksom romanerna, en 

produkt av litterär fiktion. Själv anser författaren att fiktionen, när den fungerar, är mer laddad 

med sanning än självbiografiskt skrivande. Journalisten Claudio Gatti ansåg att Ferrante 

bedrog sina läsare genom att inte tala sanning när hon svarade på frågor om sitt eget liv. Men 

Ferrante var hela tiden tydlig med att författarnamnet var en pseudonym och att om läsaren 

var nyfiken på författaren fick de söka henne i texten. Som Arne Dahl uttrycker det: ”Är det 

oärligt att skriva böcker och inte berätta vem man är? Är det inte tvärtom: berättar man inte 

vem man är genom att skriva böcker?”75 

 Ferrante har valt att vara en frånvarande författare men samtidigt har hennes läsare 

upplevt en stark närvaro av författaren i hennes romaner. De läsare som drabbats av Ferrante-

febern har inte känt något större behov av att veta mer om författaren än de fått genom hennes 

böcker. Valet att använda pseudonym kan ha gjorts av själviska motiv, för att till exempel 

undvika att bli en offentlig person och måsta förställa sig så som Ramqvist upplever att hon 

måste. Samtidigt har Ferrante gett läsarna något värdefullt utöver fiktionen: chansen att få ta 

till sig en text som är fri från förväntningar, värderingar och information om författarens 

privatliv. Ferrante har erbjudit sina läsare att ta till sig den författare som bara blir synlig i 

texten: den implicita författaren. Begreppet som än så länge bara används i teoretiska 

sammanhang har inte ens uttalats; för dess funktion och innebörd är liksom ordets betydelse: 

implicit – outtalat och underförstått.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
75 Arne Dahl. ”En pseudonyms testamente” 2002-12-06. >> https://www.arnedahl.net/?rid=1118<< (Hämtad 

2017-04-09). 
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