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Bokanalyser bortom verk  
och författarauktorisering

exemplet recensionsutdrag  
på samtida svenska pocketdeckare 

att böckers utformning – litteraturens förpackningar – påverkar läsa-
ren och därmed hur det litterära innehållet uppfattas skriver nog de flesta 
textkritiker idag under på. donald mckenzie formulerade i en berömd 
föreläsning 1985 att en sådan bokhistorisk och materiell förankring är 
viktig för fältet: ”bibliographers should be concerned to show that forms 
effect meaning”.1 sedan dess har perspektivet vunnit gehör. störst bety-
delse för utvecklingen har antagligen Jerome mcGann och hans begrepp 
den bibliografiska koden haft. kortfattat är hans övergripande poäng att 
litterära verk består av såväl lingvistiska koder som bibliografiska koder, 
och att båda dessa saker tillsammans utgör verket och därför måste vägas 
in i bedömningen i den textkritiska praktiken. För textkritiken är detta 
en stor fråga, då textkritiska utgåvor av tradition har vinnlagt sig om stor 
noggrannhet vad gäller de lingvistiska koderna, samtidigt som de har av-
vikit kraftigt vad gäller de bibliografiska koderna.2

mcGann vänder sig i linje med detta även emot att författarens inten-
tion ska ses som ett facit för textkritikern. alla texter, menar han, är till-
komna i ett samspel mellan författarens intentioner och andras (förlägga-
rens, redaktörens etc.):

The point is that author’s intentions are always operating along 
with nonauthorial intentions, that each presupposes the other, and 
that no text ever came into being, or could come into being, with-
out interactions between the two.3 



169

bokanalyser bortom verk och författarauktorisering

mcGann, och andra textsociologer, ser författarauktorisering som ett 
slags historiskt-sociologiskt faktum: har författaren de facto godkänt den 
eller den textändringen, det eller det bokomslaget. såväl lingvistiska som 
bibliografiska koder kan vara auktoriserade av författaren i högre eller 
lägre grad, men i normalfallet, påpekar mcGann, är den lingvistiska ko-
den i hög grad auktoriserad av författaren medan den bibliografiska ko-
den i hög grad är auktoriserad av förlaget:

so far as editors are concerned, the chief (but not sole) authori-
ty over the linguistic text is the author, whereas the chief (but not 
sole) authority over the bibliographical text normally falls to the 
publishing institution within which an author is working.4

detta betyder dock inte att den bibliografiska koden skulle vara per defi-
nition underställd den lingvistiska koden, eller mindre intressant: hur re-
levansen ska bedömas är enligt mcGann upp till forskaren i varje enskild 
situation.5

resonemanget är högst rimligt, och jag är helt enig med mcGann i 
att författarens samspel med förlag och annan omgivning är betydel-
sefullt, liksom i att bibliografiska koder är viktiga att beakta. sam tidigt 
kan mcGanns modell utmanas, eller kanske snarare kompletteras. idén 
om att verk utgörs av lingvistiska och bibliografiska koder är i mitt tycke 
samtidigt väl radikal och väl följsam gentemot en mer traditionell syn på 
vad som konstituerar ett litterärt verk: väl radikal, eftersom det får prin-
cipiellt stora följder att inkludera den bibliografiska koden i det litterära 
verket; väl följsam, då den bibliografiska kodens ursprung i hög grad ut-
gör grunden för vilken betydelse den ska tillmätas (om än inte alltid med 
författarauktorisering som bedömningskriterium).

Jag ska i det följande med perspektiv hämtade från samtida bokmark-
nadsforskning försöka visa på ett alternativt sätt att betrakta litteraturens 
förpackningar. artikelns syfte är att med utgångspunkt i ett konkret ex-
empel – de recensionsutdrag och andra citat som i regel finns återgivna 
på omslagen till deckare utgivna i pocketutgåva i sverige under det tidiga 
2000-talet – problematisera mcGanns begreppsapparat utan att förden-
skull förminska betydelsen av bokomslag och övrig litterär inramning. 
analysen avviker från mcGann på framför allt två punkter: dels genom 
att jag inte diskuterar vad mcGann kallar bibliografisk kod som en del av 
det litterära verket; dels genom att jag analyserar auktorisering som i för-
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sta hand en fråga om framställningspraktik snarare än som en fråga om 
historiskt- sociologiskt ursprung. Vad gäller det senare är det alltså hur 
auktorisering framställs och framträder och därmed är tänkt att förmed-
las till läsaren som ses som det primärt intressanta, och inte vem som lig-
ger bakom. det rör sig med andra ord mer om analytisk tyngdpunktsför-
skjutning än om polemik gentemot mcGann.

Jag har i en tidigare studie – Mordförpackningar (2016) – noggrant gått 
igenom hur den samtida svenska deckargenrens bokomslag och kring-
material ser ut och fungerar på bokmarknaden.6 meningen är här inte 
att upprepa dessa resultat, utan att istället utifrån en detalj i samman-
hanget – recensionsutdraget – göra några mer teoretiska poänger. För-
hoppningen är att kunna bidra till den textkritiska diskussionen om bety-
delsen av bibliografisk kod genom att visa på andra tolkningsmöjligheter 
vid bokanalyser.

Deckargenren på bokmarknaden

För att förstå den inhemska deckargenrens kommersiella framgångar i 
sverige under det tidiga 2000-talet räcker det inte med att analysera kri-
minalromanernas intriger, persongalleri eller tematiska innehåll. Genren 
måste också, menar jag, diskuteras som en bokmarknadskategori. med 
ett sådant perspektiv, inspirerat av förlagsstudier i allmänhet och Claire 
squires i synnerhet, förstås ”deckare” som en central komponent på bok-
marknaden genom vilken författare, läsare och bokmarknad kommuni-
cerar med varandra. en boks genretillhörighet är med andra ord sam-
manlänkad med hur den marknadsförs och möter sin läsare, och här är 
givetvis bokomslag och övrig inramning avgörande.7

detta synsätt ligger långt från en traditionell litteraturvetenskaplig 
förståelse av begreppet genre, som ju är en i första hand litterär avgräns-
ning.8 deckargenre förstås och analyseras i det följande istället i första 
hand som ett kontrakt (som bygger på vedertagna klichéer och överens-
kommelser mellan förlag, författare och läsare) och inte som ett litterärt 
innehåll.

artikelns empiriska exempel är som sagt hämtat från en större studie, 
och då frågor om metod och material inte rör artikelns huvudsyfte be-
rörs de här endast kortfattat.9 För att avgöra vad som ska kategoriseras 
som deckare har jag utgått från svenska deckarakademins årliga biblio-
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grafier över genren. dessa ”deckarexperters” val och definitioner funge-
rar som en operationaliserad genreavgränsning vilken möjliggör kvan-
titativa jämförelser. materialet består av sammantaget 560 recensionsut-
drag och andra citat från 153 pocketutgåvor av svenska deckare, utgivna 
på den svenska bokmarknaden mellan år 1998 och 2011. dessa deckare 
är skrivna av de 24 mest framgångsrika författarna eller författarparen i 
genren under det tidiga 2000- talet.10 med denna avgränsning framträ-
der böckerna och recensionsutdragen som de har sett ut i kriminallitte-
raturens toppskikt under en högkonjunktur för genren. exemplet visar 
hur recensionsutdrag under det tidiga 2000-talet i sverige fungerar i den 
kommersiellt ledande sortens skönlitteratur och i det ledande mediet för 
konsumtion av skönlitteratur: pocketboken.

Paratext och peritext

i linje med donald mckenzie och Jerome mcGann vill jag diskutera och 
visa hur böckers utformning påverkar hur deras mening skapas. intresset 
är dock inte riktat mot bibliografiska koder som delar av enskilda litterära 
verk, utan mot relationen mellan medium (i det här fallet pocketböcker) 
och litteratur (i det här fallet samtida svenska deckare). Här blir Gérard 
Genettes begrepp paratext användbart. Genette definierar paratext som 
alla de texter som cirkulerar kring den litterära texten, som presenterar 
den och hjälper oss att tolka den, och som därtill är auktoriserade på så 
sätt att de är mer eller mindre legitimerade av författaren.11 i det senare 
inbegriper Genette förlagens arbete, som han förstår som per definition 
underställt författarens intentioner (något som med en litteratursociolo-
gisk utgångspunkt är klart problematiskt). empiriskt rör det sig alltså om 
en i grunden relativt vag och svävande term, vilket även Genette är med-
veten om:

The paratext, then, is empirically made up of a heterogeneous 
group of practices and discourses of all kinds and dating from all 
periods which i federate under the term ”paratext” in the name of 
a common interest, or a convergence of effects, that seems to me 
more important than their diversity of aspect.12

som mats dahlström påpekar är paratexter ”en kategori på det innehålls-
liga verkets nivå snarare än på det materiella dokumentföremålets nivå. 
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lösomslag och titelblad är sålunda i sig inga paratexter, men däremot de 
omslagstexter och de titlar de bär”.13 denna aspekt av Genettes termino-
logi passar mina syften bra. det är alltså det paratextuella innehållets del 
i hur deckargenren förmedlas på bokmarknaden som behandlas, och inte 
de materiella dokumenten i sig. det här är också en viktig skillnad mot 
mcGanns bibliografiska kod, som möjliggör bokanalyser utanför det lit-
terära verket samtidigt som de täta förbindelserna mellan huvudtext och 
peritext kvarstår.14

Genette skiljer vidare mellan paratexter som ingår i samma förpack-
ning eller volym som texten (oftast i form av en bok) – peritext – och 
de paratexter som rör texten mer på avstånd – epitext.15 många som ut-
går ifrån Genettes begrepp sätter i stort sett likhetstecken mellan paratext 
och peritext. detta är dock problematiskt. Paratext är ett vittomfattan-
de begrepp, svårt att använda vid konkreta analyser. Peritexter är tvärt-
om väl avgränsade till en relativt specifik sorts material. de har en tyd-
lig avsändare och ett tydligt syfte – de vill genom att beskriva det litterä-
ra verket locka till läsning och bokköp. det här gör peritexterna intres-
santa att studera ur ett bokmarknadsperspektiv.16 epitexter, å andra sidan, 
har tillkommit av olika anledningar och av något olika upphovspersoner. 
Även om Genette säger att författaren alltid är avsändaren, räknar han till 
epitexten också material där detta gäller endast indirekt, som till exempel 
författarintervjuer i tidningar.17

skotten mellan peri- och epitext är dock inte vattentäta, och har ald-
rig varit det i så låg grad som nu.18 indirekt får böckers framsidesom-
slag, baksidestexter och författarpresentationer stor spridning via inter-
net och i tidningar. Peritexter transformeras i sådana fall till epitexter. 
Författarmanuskript eller utkast som förs till inlagan i påkostade utgåvor 
är på motsvarande sätt epitexter som har omvandlats till peritexter. med 
sådana förskjutningar förändras paratexterna.

Genettes begreppsapparat används i relation till de teoretiska perspek-
tiv hämtade från litteratursociologi och förlagsstudier om genrer på bok-
marknaden som har presenterats ovan. det innebär att peritext i det föl-
jande tillämpas på ett sätt som på ett centralt plan avviker från Genettes 
egen förståelse och det gäller i synen på intention. För Genette är författa-
rens intention den primära och den odiskutabelt mest intressanta, vilket 
vittnar om en författarauktoriserad grundsyn på såväl litterära verk som 
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paratexter.19 i linje med Jerome mcGann invänder jag mot en sådan be-
skrivning och förstår paratexter som tillkomna i ett samspel mellan för-
fattare och förlagspersoner.20 

men jag går också ett steg längre. istället för att diskutera frågan om 
peritexters ursprung intresserar jag mig främst för hur deras auktorise-
ring framställs gentemot läsaren. Peritexter fyller nämligen olika funk-
tioner och får olika dignitet beroende på vem som förmedlas som upp-
hovsperson. Vissa delar framställs i normalfallet som förlagsauktorisera-
de (som omslagets formgivning och baksidestexten), medan andra fram-
ställs som författarauktoriserade (som titlar, förord och författartack). 
Vem som är den egentliga upphovspersonen spelar med mitt perspektiv 
mindre roll, då det är framställningen i sig som är av huvudsaklig bety-
delse. i det här sammanhanget är recensionsutdrag särskilt intressanta, 
då de framställs som auktoriserade av ytterligare en instans: litteraturkri-
tiken. som jag ska försöka visa är återgivna recensionsutdrag på bokom-
slag något helt annat än de ursprungliga recensionerna från vilka de är 
hämtade.

Recensionsutdrag och blurbar

På den svenska bokmarknaden har det länge varit regel snarare än un-
dantag att förlagen fäster korta, hyllande citat på pocketböckers bokom-
slag. sådana recensionsutdrag har blivit en så naturaliserad del av den 
samtida pocketboken att vi knappast tänker på dem. snarast vore det 
konstigt om en pocketbok skulle säljas utan en medföljande hyllning. 
Bokomslagens små citat har blivit ett slags förväntade superlativer, en del 
i överenskommelsen mellan bokförlag och bokköpare.

dessa utdrag är kopplade till titelns mottagande, till skillnad från de 
av förlaget beställda hyllningsord signerade författarkollegor eller an-
dra kända personer, som föregår receptionen och som är närmast praxis 
i Usa och storbritannien. sådana beställda hyllningsord på bokomslag 
brukar i regel kallas för ”blurbar”, även om termen ibland används också 
i vidare mening.21 de förekommer sällan på svenska böcker, även om de 
har blivit vanligare under de senaste åren.22

i Usa startade dock blurbandet redan under 1800-talet. en tidig och 
omtalad blurb finns på ryggen till den andra utgåvan av Walt Whitmans 
Leaves of Grass från 1856, där poeten ralph Waldo emerson ger Whitman 
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en klassisk kollegial ryggdunkning: ”i Greet you at the Beginning of a 
Great Career.”23 metoden började användas i större skala under 1890-talet  
och blev därefter snabbt populär då den hade positiv inverkan på försälj-
ningen samtidigt som den var i stort sett gratis för förlagen. Begreppet 
”blurb” myntades 1907 och det har sedan dess varit en etablerad term.24 
idag har de flesta böcker utgivna i Usa eller storbritannien en eller flera 
blurbar på omslaget. 

i sverige har recensionsutdrag använts under åtminstone större delen 
av 1900-talet. Även om de anglosaxiska bokmarknaderna och den svenska 
bokmarknaden har olika traditioner för den här typen av hyllningsord rör 
det sig med andra ord inte om några nya påfund från förlagens håll.

Peritextbegreppet är särskilt användbart för just recensionsutdrag på 
böcker. recensioner är en viktig del i hur ett verk tas emot i den litterära 
offentligheten, men när utdrag ur samma recensioner av ett förlag place-
ras på böckers omslag så transformeras de till peritext, vilket också för-
skjuter deras betydelse. ett utvalt recensionsutdrag på en pocketbok är 
något annat än recensionen som det är taget ifrån – det är en värdering 
omgjord till bokreklam. Citat som hämtas från bokrecensioner framstår 
som neutrala omdömen genom hur deras auktorisering framställs, men 
som tore rye andersen konstaterar är neutraliteten skenbar:

sådanne små udklip har i det mindste et skær af autenticitet over 
sig. Ganska vist må forlaget ofte benytte sig af en særdeles krea-
tiv klippeteknik for at få vredet en positiv karakteristik ud af an-
meldelser, der ellers kan være temmelig forbeholdne, og ganske 
vist ender disse citater som følge af den kreative skamklipning ofte 
med at være lige så intetsigende i deres ophobning af superlativer 
som selv de mest skamløse blurbs, men de har dog deres oprindel-
se i en i princippet uafhængig smaksdom – boganmeldelsen – og 
det er derfor muligt at bevare illusionen om, at de i en vis forstand 
er mere ærlige og objektive end førsteudgavens blurbs.25

som kate douglas påpekar kan också utvalda recensioners betydelse 
öka: ”they are perhaps the only reviews that are guaranteed to be read by 
the reader.”26 Citat av det här slaget befinner sig i skärningspunkten mel-
lan litterär värdering och marknadsföring av litteratur, vilket ger dem en 
inneboende spänning. Jag analyserar med andra ord inte vad recensenter 
har skrivit om svenska deckare, utan försöker åskådliggöra vilka omdö-
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men förlagen har ansett vara relevanta och marknadsföringsmässigt ef-
fektiva att använda på omslagen för att sälja böcker – och vad det i sin tur 
berättar om den samtida svenska deckargenren. 

mitt intresse för recensionsutdragen ligger som sagt främst i den fram-
ställda auktoriseringens effekter – hur utdragen kan uppfattas av en lä-
sare. det kan ändå påpekas att litteraturkritikern eller tidningen i fråga i 
normalfallet inte tillfrågas av förlag eller författare om det är okej att delar 
ur recensioner används i marknadsföringssyfte av böcker. den som ligger 
bakom utformningen är normalt förlaget.

Genreindikatorer och illusorisk litterär prestige

På bokmarknaden av idag kan generellt sägas att recensionsutdrag och 
pressröster är populära på grund av sin anpassningsbarhet. de kan fung-
era som renodlade smakomdömen, men de kan lika gärna fastslå en be-
rättelses genrehemvist. sägs det i ett omslagscitat att en bok är ”en välför-
tjänt försäljningssuccé” behöver det inte påpekas i andra förlagstexter på 
bokomslaget. Gör den citerade recensionen en utläggning om romanens 
huvudperson, räcker kanske denna beskrivning av protagonisten. inte 
sällan är de omdömen som citeras snarlika de förlagsskrivna peritexter-
na. men genom att överlåta omdömet till en extern part och därigenom 
framställa peritexten som kritikauktoriserad istället för förlagsauktorise-
rad stärks trovärdigheten gentemot läsaren – och det oavsett om det gäl-
ler en innehållsbeskrivning, ett värderande omdöme, en genrebestäm-
ning eller något annat. detta ligger naturligtvis i förlagens intresse.

samtida svenska deckare är inget undantag från denna förlagsprax-
is, men de följer också vissa andra mönster. Centralt är att recensionsut-
dragen används som genreindikatorer i stor omfattning. Förlagen väljer i 
sådana fall antingen citat som innehåller tydliga genreanspelningar (ord 
som mord, blod, poliser, spänning och så vidare) eller rena genrebestäm-
ningar (”en lysande kriminalroman”, ”överträffar det mesta inom deckar-
genren”). att använda recensionsutdrag på detta sätt är regel snarare än 
undantag, vilket sannolikt beror på att det på ett smidigt sätt kombinerar 
ett neutralt påstående (”detta är en deckare”), med ett värderande (”detta 
är årets bästa deckare”). Även här är alltså den framställda kritikauktori-
seringen central.

av urvalets 153 deckare har alla utom en försetts med hyllande recen-
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sionsutdrag på omslagen. att ha tre eller fyra citat på omslaget är vanli-
gast, men det varierar stort mellan författare. det ska dock inte förstås 
som att författare med flest recensionsutdrag på sina böcker är kritikerfa-
voriter. snarare beror skillnaderna på två saker. För det första har antalet 
recensionsutdrag ökat markant under perioden. För det andra använder 
de stora och mer kommersiella pocketförlagen avsevärt fler recensionsut-
drag än de små förlagen i urvalet. den generella ökningen i antal recen-
sionsutdrag kan till viss del ses som ett utslag av att pocketboken har bli-
vit en allt mer genomtänkt kommersiell förpackning under 2000-talets 
första decennium.

intressant är även vilka källor det är som citeras på deckaromslagen. 
ett citat som ”en fantastisk roman!” ger olika konnotationer beroende 
på om det är hämtat från Bonniers Litterära Magasin eller Vecko-Revyn. 
Generellt kan sägas att svensk press (och särskilt svensk dagspress) do-
minerar, medan andra typer av källor spelar en mer marginell roll.27 
Fördelningen återspeglar att förlagens val av citerad källa är förankrade 
i den traditionella bokrecensionen. Varken tv, radio eller internet verkar 
ha förmått att utmana dagspressens status när det kommer till litterära 
omdömen. till viss del beror det antagligen på lathet från förlagens sida: 
tryckta recensioner är lättare att hitta och citera ur (inte minst tack vare 
digitalt åtkomliga prenumerationstjänster som till exempel retriever). 
Ändå är det något förvånande att litteraturkritiken är utgångspunkten 
för att låta bästsäljande deckare framstå som högt värderade, inte minst 
med tanke på att genrens titlar – också de mer välkända – långt ifrån alla 
gånger anmäls på kultursidorna. Förlagen har löst denna ekvation ge-
nom att använda utdrag från boktipssidor, söndagsbilagor eller vecko-
tidningar som vore det recensioner, genom att klippa ut mer fördelak-
tiga delar ur recensioner, och genom att använda citat från alla svenska 
tidningar oavsett storlek. Peritexternas framställda kritikauktorisering 
förlänar på detta vis deckarna ett slags illusorisk litterär prestige.

det kan också noteras att enskilda kritikers namn endast i ett fåtal fall 
i hela urvalet anförs i anslutning till recensionsutdragen. istället är det 
publikationen som i normalfallet framställs som citatens upphovsinstans. 
i linje med min argumentation om betydelsen av hur auktoriseringen 
fram ställs är det rimligt att anta att förlagen för sin deckarutgivning där-
för har ansett dagstidningens eller tidskriftens namn vara tyngre aukto-
riteter att åberopa gentemot de tänkta läsargrupperna: Dagens Nyheter 
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istället för lotta olsson; Svenska Dagbladet istället för magnus Persson, 
och så vidare. möjligen ser detta olika ut i olika litterära genrer, vilket 
vore intressant att undersöka vidare. en hypotes är att enskilda kritiker 
har större auktoritet för läsare av mer litterärt prestigefylld skönlitteratur 
och därför kanske åberopas i högre grad på omslagen till böcker i sådana 
genrer. 

Kritikerklichéer om deckare

recensionsutdrag på bokomslag är en genre med snäva ramar: grund-
läggande är att citaten är positiva och hyllar romanen ifråga i varieran-
de superlativer.28 då citatens funktion är att sälja böcker är annat inte att 
vänta, men det gör utdragen problematiska då de trots allt framställs som 
om de är oberoende värderingar av litterära verk. tore rye andersen har 
träffande beskrivit dessa citat som värdelösa värderingar.29

många av hyllningsorden i materialet är generella och skulle kunna 
placeras på alla slags bokomslag. dock finns det vissa för deckargenren 
utmärkande drag när det gäller vilka styrkor som lyfts fram. tydligast 
kommer det till uttryck i ett antal klichéer som används om och om igen. 
dessa kan liknas vid ett slags överenskommelser mellan förlag, recensen-
ter och läsare, där alla är införstådda med vad de signalerar. sådana gen-
reklichéer är på samma gång försäljningsargument och genremarkörer.

en första sådan kliché är omdömen av typen ”ska ni bara läsa en deck-
are i år …”:

”den som bara läser en deckare per år kan sluta välja nu. kjell 
eriks sons tredje kriminalroman är antagligen den bästa som 
kom mer att ges ut på svenska i år.” – Hufvudstadsbladet
(kjell eriksson, Stenkistan, ordfront pocket 2002, baksida)

”ska du bara läsa en deckare i år läs tyskungen.” 
– Örn sköldsviks Allehanda
(Camilla läckberg, Tyskungen, månpocket 2008, framsida)

”om du bara ska läsa den där enda svenska deckaren i år, så måste 
det bli den här.” – Helsingborgs Dagblad 
(anders roslund & Börge Hellström, Box 21, Piratpocket 2006, 
baksida)
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Citaten är närmast identiska och skulle kunna byta plats med varandra 
om författarnamn och titlar undantas. klichén är ett utmärkt exempel på 
den värdelösa värdering andersen talar om. ingenting sägs om varför el-
ler på vilket sätt just den här deckaren står ut bland de andra, bara att 
den gör det. därtill lyser en medvetenhet om påståendets klichéartade 
innehåll igenom, tydligt exempelvis i det tredje citatet. såväl recensenter 
som förlag och läsare är införstådda med att det handlar om klichéer om 
deckare snarare än om litterära värderingar. För förlagen är därför dessa 
utsagor i lika stor utsträckning ett medel för att poängtera bokens genre-
tillhörighet som för att framhäva dess förtjänster.

en andra kliché kan sammanfattas i uttrycket ”när du börjar läsa är du 
fast”: 

”Jens lapidus snabba cash är nästan omöjlig att lägga ifrån sig.” 
– Expressen
(Jens lapidus, Snabba cash, månpocket 2007, baksida)

”när man börjat läsa är man fast och vill inte släppa den.” 
– Norrköpings Tidningar
(stieg larsson, Luftslottet som sprängdes, månpocket 2008, baksida)

”Jag gillar att jag läste från första sidan till sista utan andhämtning 
och jag hade inte velat göra det på något annat sätt.” 
– Plaza Kvinna
(mari Jungstedt, I denna ljuva sommartid, Bonnierpocket 2008, 
framsida)

att deckare förväntas fängsla sina läsare med spänning är ett av gen-
rens fundament. en deckare som inte är spännande är definitionsmässigt 
mindre lyckad, varför detta slags omdöme är ett av de högsta betyg en ro-
man i genren kan få och en anledning till att det används ofta. Även kring 
den här klichén finns en medvetenhet som gör att den liknar en överens-
kommelse om hur man pratar om deckare snarare än en kritisk utsaga. 
Genom sådana citat visar förlagen på samma gång att boken är en decka-
re och att den är en bra sådan.

en tredje kliché är citat som lovar att boken du håller i handen är för-
fattarens bästa hittills:
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”Åke edwardsons bästa bok hittills. Ändå har hans tidigare pro-
duktion rivit ner rosor över honom.” 
– Blekinge Läns Tidning
(Åke edwardson, Vänaste land, månpocket 2007, baksida)

”tursten är en av de sällsynta författare som bara blivit bättre och 
bättre för varje bok.” – Norrköpings Tidningar
(Helene tursten, Nattrond, anamma pocket, 2000, baksida)

”tröstaren är den sjätte i ordningen i karin Wahlbergs deckar-
serie om Claes Claesson, och enligt min mening den bästa.” 
– Värmlands Folkblad
(karin Wahlberg, Tröstaren, månpocket 2008, baksida)

i en genre där nästan alla bästsäljande titlar ges ut i serier är det givetvis 
av vikt för förlagen att poängtera att det inte är någon snabbt utmejslad 
löpande band-produkt du håller i handen. istället betonas det omvända: 
att det är seriens juvel och författarens magnum opus. Genom att konse-
kvent välja ut den här sortens citat till genrens bokomslag skapar förlagen 
illusionen av att alla deckarförfattare hela tiden blir bättre och bättre, vil-
ket rimligtvis inte är fallet. Betraktade ett åt gången är sådana omdömen 
inte anmärkningsvärda, men sammantagna tecknar de en smått komisk 
bild av ändlös progression.

omslagscitat av den typen finns på alla slags böcker, men de är van-
ligare – och viktigare – för populärlitteratur som ges ut i sammanhäng-
ande serier. det är dyrt att lansera ett nytt författarskap, varför förlagen 
omsorgsfullt arbetar för att maximera inkomsterna från sina redan eta-
blerade och kommersiellt framgångsrika författare.30 Citaten ovan är ett 
led i detta då de stärker författarvarumärket genom att betona den nya 
romanens relation till författarens tidigare deckare. ett omslagscitat som 
påstår att du kommer att älska den här boken om du gillade den förra 
knyter samman författarens böcker till en enhet, där den senast utgivna 
boken alltid är den bästa.

en fjärde och sista återkommande trop är särskilt intressant, då den 
ställer den enskilda titeln mot deckargenren i sin helhet, där den senare 
kritiseras. Författaren framhävs alltså som läsvärd till skillnad från andra 
titlar i genren:



180

karl berglund

”Håkan nesser behärskar alla format och har en spännvidd i sitt 
litterära skapande som man mycket sällan ser hos författare som 
gjort karriär i krimfacket.” – Dala-Demokraten
(Håkan nesser, Från doktor Klimkes horisont, månpocket 2006, 
baksida)

”en välskriven, suggestiv berättelse som får många av kallentofts 
kollegor att framstå som glada amatörer.” 
– Afton bladet
(mons kallentoft, Sommardöden, Pocketförlaget 2009, framsida)

”det finns ett djup i boken som många andra deckare saknar. 
läs!” – Dagen
(Viveca sten, I grunden utan skuld, månpocket 2011, baksida)

en betydande del av det tidiga 2000-talets mest framgångsrika svenska 
deckarförfattare saluförs på sina bokomslag som bättre, mer välskrivande 
eller mer litterära än sina kollegor. till viss del är detta ett utslag av om-
slagscitatens hyllande grundläge, men deckargenrens låga status spelar 
också in, då den övergripande kritiken mot genren så att säga finns inter-
naliserad i marknadsföringen av den. dessutom är recensenter ofta, för 
att inte riskera att tappa prestige i det litterära fältet, snabba med att fram-
häva att de inte gillar den lågt värderade deckargenren överlag. enklaste 
vägen att framhäva att en deckare är bra är därför att påpeka att den skil-
jer sig från alla andra, dåliga titlar i genren.

som tydligast kommer denna strategi till uttryck i de omslagscitat där 
2000-talets deckarvåg beskrivs i negativa ordalag, till exempel på baksi-
dan av Åke edwardsons Den sista vintern: ”i den flod av mediok ra decka-
re som väller över svenska bokhandelsdiskar tillhör han det lilla fåtal som 
håller internationell standard, en av dem man läser för mer än den trivia-
la spänningens skull.”31

att den standardmässiga deckaren är undermålig har blivit ett 
slags överenskommelse mellan recensenter, förlag och läsare. Under 
2000-talets  första decennium, när genren har varit enormt kommersi-
ellt framgångsrik och därför kritiserats hårt på kultursidorna, har det-
ta mönster accentuerats. detta har i sin tur förmodligen föranlett att så 
många omslagscitat poängterar att just den här deckaren är annorlun-
da, att just den är unik, att just den är undantaget som bekräftar regeln. 
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sammantaget bildas en försäljningsstrategi för deckare där undantagen 
är regeln och där det normala är att vara unik. På detta vis kan alla decka-
re uppskattas som enskilda verk, samtidigt som deckargenrens status ge-
nerellt sett är fortsatt låg.

Bokanalyser bortom verk och författarauktorisering

Jag har ovan försökt visa hur recensionsutdrag på omslagen till samtida 
svenska deckare i pocketutgåva är en liten men inte oviktig del i det gen-
rekontrakt som via peritexten förmedlas till läsaren. Förlagen använder 
litteraturkritikens auktoritet genom att omvandla utvalda och ibland lätt 
förvanskade citat från recensioner, boktips och and ra mediala omnäm-
nanden till marknadsförande peritext. Centralt i det här sammanhanget 
är just hur auktoriseringen framställs för läsaren: det är den utomståen-
de, oberoende auktoriteten som åberopas, samtidigt som sammanhanget 
förvandlar oberoendet till reklam. recensionsutdrag på bokomslag kan 
därmed sägas vara tvetydiga till sin grund: de är partsinlagor som utger 
sig för att inte vara partsinlagor; deras faktiska auktorisering (i regel för-
laget) är en annan än deras framställda auktorisering (litteraturkritiken, i 
regel det publicerande organet).

avslutningsvis ska jag med utgångspunkt i dessa citat försöka göra två 
poänger som relaterar till den textkritik som bygger på Jerome mcGanns 
modell om bibliografisk kod. den första rör kopplingen till det litterära 
verket och den andra skiljelinjen mellan faktiskt auktorisering och fram-
ställd auktorisering.

1) i sitt bidrag till 2007 års nne-konferens om ”Bokens materialitet” visar 
Petra söderlund hur selma lagerlöf engagerade sig i sina böckers form-
givning och hur hon medvetet anpassade olika utgåvor för olika läsar-
grupper. i slutklämmen ställer söderlund följande utmanande fråga:

ingen seriös utgivare, förlagsredaktör eller förläggare skulle väl 
komma på tanken att ändra litet på Charlotte löwenskölds ka-
raktärsdrag, byta frisyr på Gunnar Hede i En herrgårdssägen el-
ler låta nils Holgersson färdas på en sångsvan istället för på en 
gås. men tänk om det är lika illa att vid även en sentida publice-
ring av Jerusalem i inte låta texten beledsagas av ett omslag med en 
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teckning av nås kyrka, ett Jerusalemkors och en kurbitsblomma, 
d.v.s. just det omslag som ursprungligen hörde till verket?32

söderlunds poäng är förstås, i linje med mcGann, att bokens materialitet 
(möjligen, eller åtminstone i vissa fall där författaren själv har varit enga-
gerad i utformning etc.) bör ses som en del av själva verket.

För söderlunds material och syfte är frågeställningen fullt rimlig och 
min avsikt är inte att kritisera hennes analys. men om blicken vänds mot 
ett material som liknar det som analyserats ovan blir perspektivet mer 
problematiskt. de recensionsutdrag jag diskuterar kan svårligen ses som 
delar av litterära verk då deras innehåll är hämtat från receptionen, det 
vill säga från något som av nödvändighet har tillkommit efter första-
gångsutgåvans publicering. skulle också detta slags citat ses som delar 
av verket – i betydelsen delar av den bibliografiska koden – skulle det 
innebära att exempelvis pocketutgåvan av mari Jungstedts Den farliga 
leken (Bonnierpocket 2011), med ett recensionsutdrag på framsidan, är 
ett något annorlunda verk än den inbundna förstagångsutgåvan av mari 
Jungstedts Den farliga leken (Bonniers 2010), som saknar recensionsut-
drag, eller åtminstone att verket Den farliga leken inbegriper även pocket-
manifestationen från 2011.

teoretiskt sett är det förstås en fullt möjligt hållning, men frågan är 
hur produktiv den skulle vara i det här fallet. min första poäng är att an-
dra analytiska snitt än relationen till det litterära verket många gånger 
kan vara nog så relevanta att anlägga vid bokanalyser, vilket ibland ver-
kar glömmas bort i textkritiska diskussioner om paratext och bibliogra-
fisk kod. att verket står i centrum i mycket textkritisk praktik är fullt na-
turligt, men att med utgångspunkt i detta därför inkludera den bibliogra-
fiska koden i verket, som mcGann gör, kan bli principiellt problematiskt 
och riskerar att leda fel vid alla de bokanalyser där verket inte alls är en 
central parameter, eller vid alla de litteraturanalyser där den bibliografis-
ka koden spelar marginell roll; det är, i mitt tycke, att utvidga verkbegrep-
pet för mycket.33

2) mats dahlström påpekar att paratexter är svårbestämbara till sin ka-
raktär: ”Huruvida en paratext exempelvis skall antas utgöra en del av 
ett auktoriellt verks text eller ett bidrag från en förläggare till en särskild 
upplaga får avgöras från fall till fall.”34 Jag kan bara instämma, med till-
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lägget att detta endast är ett problem för den forskare vars primära in-
tresse är att ta reda på vem som står bakom vilka paratexter. en litteratur-
sociologisk analys av marknadsföring av samtida populärlitteratur riktar 
ganska naturligt stort intresse mot hur genrer och litteratur manifeste-
ras på bokmarknaden och förmedlas till läsaren, och mindre intresse mot 
författarauktorisering och verkets gränser. det innebär att också de pe-
ritexter som framställs som författarauktoriserade och som därför av de 
flesta läsare bedöms vara skrivna av författaren – som till exempel titlar, 
förord eller efterskrifter – i en sådan analys primärt förstås som delar i 
denna förmedling, det vill säga som delar av det större genrekontraktet 
snarare än som särskilt intressanta på grund av sin framställda författa-
rauktoritet. om det faktiskt är författaren eller förlaget (eller någon helt 
annan) som har bestämt hur de ska utformas spelar i det här samman-
hanget mindre roll. i fokus står istället praktikerna för hur auktorisering 
av olika slag framställs och vilka effekter det får för hur olika peritexter 
framträder för läsare: recensionsutdrag på vissa sätt, författartack på an-
dra, omslagsformgivning på ett tredje, och så vidare. i peritext – precis 
som i litterär huvudtext – används inte sällan spel med olika markörer för 
autenticitet och auktorisering på ganska raffinerade vis.

min andra huvudpoäng är alltså att det i peritexter inte sällan finns en 
skillnad mellan faktisk auktorisering och framställd auktorisering, och 
att det är viktigt att belysa och diskutera denna skillnad vid bokanalyser. 
många gånger, åtminstone ur bokmarknadshistorisk synvinkel, kan den 
framställda auktoriseringen dessutom vara långt viktigare än den faktiska 
– åtminstone för de forskare som i en litteratur- och/eller textsociologisk 
tradition intresserar sig för aspekter som reception, publikt genomslag, 
förmedlingshistoria, etc.

*

naturligtvis är det stor skillnad på olika slags bokanalyser, och att de va-
rierar beroende av forskarens uppsåt och vilket slags litteratur och tids-
epok de rör är fullt rimligt och som det ska vara. men det är viktigt att 
inte glömma bort att peritexter (eller bibliografiska koder) också kan vara 
betydelsefulla utan att sammankopplas med det litterära verket eller med 
den faktiska författarauktoriseringen. det går utmärkt väl att så att säga 
analysera dem i egen rätt, som de viktiga komponenter de faktiskt många 
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gånger är när det gäller hur litteratur sprids, läses, mottas och tolkas. Här 
har möjligen textkritiken något att lära av förlagsstudier och bokmark-
nadsforskning.
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