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översiktlig artikel som också försökte reda ut termi-
nologin och ringa in det som är speciellt med just 
svensk arbetarlitteratur. Ingressen till artikeln slår 
fast att när ”de proletära författarna” framträdde 
”som individer ur arbetarkollektivet” vid tiden för 
storstrejken 1909 fanns det tre ”[i]nternationella 
förebilder”: Gorkij, Nexø och Jack London”

Att Nexø ”redan från början” skulle ha blivit ”ut-
definierad från den svenska arbetarlitterära tradi-
tionen” och att han ”bara marginellt” skulle före-
komma ”som förebild eller inspirationskälla” går 
inte riktigt ihop med att han skulle vara ”en given 
referenspunkt” för såväl kritiker och författare, nå-
gon som man ”ständigt” refererar till eller en ”mått-
stock”. Att han förekommer i Furulands, Holm-
grens och min egen – samt, vilket Mattsson påpe-
kar redan i bokens inledning, i exempelvis Philippe 
Bouquets – forskning om den svenska arbetarlit-
teraturens historia innebär vidare att han inte kan 
anses vara ”frånvarande i studierna av svensk arbe-
tarlitteratur”.

Denna motsägelsefullhet tycks hänga samman 
med att Mattsson har en tämligen snäv syn på den 
svenska arbetarlitterära traditionen som någonting 
som konstrueras en gång för alla av några intellek-
tuella med kopplingar till arbetarrörelsen, med bi-
stånd av kritiker i den liberala pressen, i anslutning 
till Richard Steffens försök i början av 1920-talet att 
presentera proletärdiktningen som en viktig ström-
ning i samtidslitteraturen. I just denna konstruk-
tionsprocess tycks Nexø verkligen ha spelat en un-
danskymd roll. Frågan är dock om inte konstruk-
tionen av en svensk arbetarlitterär tradition varit 
en mer utdragen och mångfacetterad process än 
vad som framgår av Mattssons beskrivning, och om 
inte Nexø tillskrivits andra roller i andra samman-
hang. Som framgår av citatet ovan har ju exempel-
vis många forskare, kritiker och författare betraktat 
honom som en viktig förebild för den svenska arbe-
tarlitteraturen. Och i sin bok demonstrerar Matts-
son med viss utförlighet att Nexø för författare som 
Moa Martinson, Eyvind Johnson och Rudolf Värn-
lund rentav framstod som en litterär fadersgestalt.

Att Nexø inte varit riktigt så osynliggjord som 
Mattsson ibland antyder innebär dock inte att det 
inte skulle finnas behov av en studie av det slag som 
han skrivit. Tvärt om: just eftersom Nexø så uppen-
bart spelat en viktig roll för den svenska arbetarlit-
teraturen är det utmärkt att denna roll beskrivs och 
analyseras. Och det har Mattsson gjort på ett så ut-
förligt sätt att ämnet faktiskt framstår som uttömt.

Ännu viktigare än detta är dock att Mattsson 

beskriver relationen mellan Nexø och de svenska 
arbetarförfattarna på ett nytt och mycket frukt-
bart sätt. Medan den tidigare forskningen näst in-
till konsekvent betraktat Nexø som en utländsk fö-
rebild som (främst genom översättningar) påverkat 
svensk litteratur, visar Mattson att han upprätthöll 
omfattande direkta kontakter med svenska förfat-
tare, lästes såväl på danska som svenska av svenska 
läsare, gavs stor uppmärksamhet av svenska litte-
raturkritiker, vistades i Sverige etc. Därmed skri-
ver Mattsson faktiskt, utan att själv explicit for-
mulera saken så, in Nexø i den svenska (arbetar-)
litteraturhistorien.

Detta innebär ett tämligen radikalt brott med 
den nationalism som präglat inte bara den svenska 
arbetarlitteraturforskningen, utan näst intill all 
forskning om arbetarlitteratur över huvud taget. 
För trots att Nexø är långt ifrån den ende proletär-
författaren som varit verksam i många nationers 
litteraturer har arbetarlitteraturens historia näs-
tan konsekvent skrivits som en svensk, amerikansk, 
brittisk etc. historia. På senare år har det gjorts an-
satser – bland annat inom det ovan nämnda nor-
diska forskarnätverket – att utmana denna natio-
nalism. Mattssons bok utgör ett utmärkt exempel 
på hur detta ska göras. Förhoppningsvis får den 
det genomslag den förtjänar inom arbetarlittera-
turforskningen.

Magnus Nilsson

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur. Ana-
lyser. Red. Maria Andersson & Elina Druker. Stu-
dentlitteratur. Lund 2017; Samtida svensk ung-
domslitteratur. Analyser. Red. Åsa Warnqvist. Stu-
dentlitteratur. Lund 2017.

År 2017 utkom två antologier med inriktning mot 
barn- och ungdomslitteratur: Mångkulturell barn- 
och ungdomslitteratur redigerad av Maria Anders-
son och Elina Druker samt Samtida svensk ung-
domslitteratur med Åsa Warnqvist som redaktör. 
Båda är i första hand avsedda för undervisning 
på universitet och högskolor, och där kommer de 
också att fylla viktiga luckor då de behandlar om-
råden där det tidigare varit svårt att finna lämpliga 
texter på svenska.

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur är 
indelad i tre delar – ”Svenskheter”, ”Kultur mö-
ter kultur” och ”Främlingskap och främmandegö-
ring” – och sammantaget inkluderas ett brett ur-
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val av barnkulturella verk. Här ryms romaner, bil-
derböcker, serier och film från artonhundratalet till 
samtiden, i första hand för barn, men även titlar rik-
tade till ungdomar och vuxna. Den anglosaxiska lit-
teraturen har valts bort med hänvisning till dess do-
minerande ställning inom översatt barn- och ung-
domslitteratur i Sverige (cirka sextio procent) och 
istället finns en rad olika språkområden och världs-
delar representerade. Ungefär hälften av bidragen 
handlar dock om svensk litteratur. Att uppmärk-
samma författare från områden utanför den euro-
peiska sfären är ett uttalat syfte, vilket motiverar att 
flera av de titlarna som diskuteras (ännu) inte finns 
i svensk översättning.

Mångkulturbegreppet har kritiserats, bland an-
nat för att förstärka föreställningar om kulturell 
homogenitet samt reproducera majoritetskulturen 
som norm (se exempelvis Magnus Nilsson 2010). 
Andersson och Druker uppmärksammar kritiken, 
och i antologin används en vid definition med 
fokus på lässituationens pedagogiska potential: 
”Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur åsyf-
tar […] litterära texter som skildrar kulturmöten, 
men också berättelser som kan tänkas åstadkomma 
ett kulturmöte när de läses eller utges i Sverige.” 
(11) Fokus ligger alltså på skönlitteraturens poten-
tial att förmedla kunskap om kulturella erfaren-
heter till en svensk läsare, vilket svarar väl mot det 
breda urvalet. Spänningen mellan textinterna och 
didaktiska aspekter präglar ofta samtal om barn- 
och ungdomslitteratur, inte minst i förhållande till 
undervisning, och det är i min mening en styrka att 
antologin lägger fokus på barnlitteraturens peda-
gogiska funktion. Jag hade dock gärna sett att an-
vändningen av mångkulturbegreppet även relate-
rats till kritiska postkoloniala perspektiv, vilka är 
märkbart frånvarande i inledningen men används 
i några av artiklarna.

Med tanke på att den pedagogiska situationen 
lyfts fram som en viktig förutsättning hade jag även 
önskat en mer samlad teoretisk diskussion om lä-
sarens roll i kulturmötet: I vilken utsträckning kan 
en till exempel tala om olika läsare inom ramen för 
en svensk barn- och ungdomspublik? Vilken bety-
delse har det att läsaren identifierar sig med en ma-
joritets- respektive minoritetskultur? Och hur är 
det med utländska översättningar som ursprung-
ligen är skrivna för en barnpublik med andra kul-
turella erfarenheter? Jag föreställer mig att till 
exempel Chinua Achebes texter som skrivits för 
en nigeriansk barnboksmarknad (Larsen), upprät-
tar en annan typ av kulturmöten när de läses av 

svenska barn, jämfört med exempelvis Kjelle åker 
till Indien (2011) av Kajsa Gordan och Mia Ma-
ria Güettler, där den främmande kulturen betrak-
tas ur svensk synvinkel (Posti). Här finns givetvis 
inga färdiga svar, men en inledande diskussion om 
läsaren – den pedagogiska situationens andra part 
– hade kunnat synliggöra de olika läsarpositioner 
och former för kulturmöten som artiklarnas breda 
skönlitterära urval indirekt aktualiserar.

Antologins första del ska behandla svenskhet 
samt ”upplevelsen av att uteslutas från densamma” 
(13). I samtliga bidrag utom ett (Nilson) stude-
ras litteratur om marginaliserade kulturer. Olle 
Widhe diskuterar Zacharias Topelius representa-
tion av samer, Kristin Hallbergs bidrag handlar om 
Katarina Taikons Katitzi-böcker, Lydia Wistisen 
undersöker kopplingar mellan plats och utanför-
skap i samtida förortsskildringar och Magnus Nils-
son behandlar Sven Wernströms arbetarskildring. 
Mångkultur förknippas i allmänhet främst med et-
nicitet och Nilssons bidrag är en nyttig påminnelse 
om att även andra kategorier är verksamma i upp-
rättandet av kollektiva kulturella identiteter. För-
trycket mot arbetarklassen är inte endast materi-
ellt utan stereotyper som den omoraliska arbetaren 
verkar systematiskt som ett ”kulturellt och ideolo-
giskt förtryck” (75). Även Maria Nilsons bidrag om 
flickböcker från mitten av nittonhundratalet visar 
hur klass formar den nationella identiteten. Det 
svenska ”viet” avgränsas gentemot de främmande 
kulturer flickorna möter i Sverige och utomlands, 
men också gentemot arbetarklassen.

Tanken att skönlitteraturen har potential att 
förmedla utsatta gruppers erfarenheter på ett sätt 
som leder till kunskap och sympati aktualiseras på 
olika sätt i flera av avdelningens bidrag och ankny-
ter även till den didaktiska definitionen av mång-
kulturell barnlitteratur. Hallberg lyfter fram hur 
Taikon berättar med ett inifrånperspektiv då skild-
ringen av resande bottnar i författarens erfarenhe-
ter. ”Hon valde att i Katitzi-gestalten skriva in den 
egna flickbarndomen för att känslomässigt nå lä-
sarna” sammanfattar Hallberg (71). Hos Topelius 
betraktas samerna istället utifrån, men Widhe re-
sonerar intressant om hur den romantiskt färgade 
strävan att skriva fram barnets perspektiv får en lik-
nande effekt i skildringen av samepojken Sampo 
Lappelill. Det samiska främmandegörs, men sam-
tidigt är barnet Sampo berättelsens hjälte och det 
är hans perspektiv och strävanden som läsaren in-
bjuds att dela.

En annan ingång till frågan om skönlitteraturens 
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kulturförmedlande funktion ges i Wistisens bidrag. 
Johannes Anyuru, Andrzej Tichý och Hassan Loo 
Sattarvandi, vars texter artikeln behandlar, besit-
ter även de ett inifrånperspektiv, men istället för en 
sammanhållen berättelse om förortsuppväxten, te-
matiseras här själva förutsättningarna för kulturella 
minoriteters identitetsformering: Är det ens möj-
ligt att forma en egen identitet utanför de negativa 
stereotyper som omvärlden ständigt projicerar på 
förortens ungdomar? Författarnas svar på denna 
fråga skiftar, och Wistisens val att belysa texternas 
ambivalens med platsen, förorten, i förgrunden le-
der till många tankeväckande iakttagelser. Klass vi-
sar sig återigen vara en avgörande variabel. I samt-
liga texter, skriver Wistisen, ”är utanförskapet ge-
staltat som framför allt grundat i en enorm social 
utsatthet” (103), men trots detta är omvärldens fö-
reställningar om storstadsförorten koncentrerade 
kring etnicitet och migration.

I antologins andra del, ”Kultur möter kultur”, 
behandlas ”litterära och visuella kulturmöten som 
huvudsakligen äger rum utanför Sveriges gränser” 
(14). I Helena Bodins och Piia K. Postis bidrag ana-
lyseras svensk litteratur som handlar om möten 
med andra kulturer. Bodin undersöker två svensk-
språkiga skildringar av ryskt liv och tro från arton-
hundratalet respektive mitten av nittonhundrata-
let och betonar särskilt att dessa, genom att vara del 
av en svensk kultur, kan erbjuda kulturmöte ”inom 
en och samma kultur men mellan olika tider” (109). 
Det avstånd i tid som historisk litteratur upprät-
tar brukar sällan inkluderas i det mångkulturella, 
och Bodin hade gärna fått utveckla resonemanget 
om vad en sådan breddning av begreppet kan inne-
bära. I Postis bidrag ligger fokus på postkoloniala 
maktstrukturer då hon gör en kritisk läsning av två 
samtida svenska bilderböcker som behandlar rese-
berättelser om Indien samt olika platser i Afrika. 
Särskilt tankeväckande är analysen av Jakob Wege-
lius Legenden om Sally Jones (2008), där Posti tar 
fasta på hur berättelsen navigerar mellan olika ra-
sistiska markörer. Att ge protagonisten Sally djur-
gestalt (gorilla) samtidigt som hon tydligt associe-
ras med offren för den koloniala slavhandeln menar 
Posti är ”ett vågat drag” som väcker associationer 
till rasistiska stereotyper, och förstärker Sally som 
”den andre” (194). Men samtidigt är det just genom 
denna förstärkning som berättelsen blir en kritisk 
omskrivning av en annan kolonial produkt, näm-
ligen rese- och äventyrsgenren: ”För att omskriv-
ningen ska vara möjlig måste läsaren till viss grad 
kunna identifiera Sally som den andre och inte läsa 

henne som ytterligare en maskulin(iserad) kolonial 
äventyrshjälte.” (195)

Övriga tre bidrag i denna del behandlar littera-
tur med förankring i västafrikanska respektive in-
diska sammanhang. Margareta Wallin Wictorin 
jämför skildringar av Afrika i tecknade serier från 
europeiska respektive senegalesiska tecknare. Jäm-
förelsen fokuseras på berättarperspektiv samt fram-
ställningen av afrikaner i relation till rasistiska ste-
reotyper. Även Stephan Larsen behandlar västafri-
kansk litteratur, närmare bestämt den nigerianske 
författaren Chinua Achebes barnlitterära produk-
tion. Larsen lyfter Achebes pedagogiska anspråk, 
”författarens lärarfunktion” (151), som central och 
visar hur Achebes barnlitterära berättelser förenar 
samtidens aktuella frågor med ett utforskande av 
folklig (främst Igbo-folkets) berättarkonst och tra-
dition. Folkkonst är även ämnet för Ulla Rhedins 
artikel om Tara Books, ett indiskt förlag som ger 
ut bilderböcker i samarbete med indiska stam- och 
folkkonstnärer. Rhedin undersöker framför allt be-
rättandets transmediala karaktär, det vill säga hur 
stam- och folkkulturernas storskaligt dekorativa 
och symbolladdade muralmåleri överförs till bil-
derbokens sekventiella berättande.

I den tredje och avslutande avdelningen under-
söks främmandegöring, ett litterärt och pedago-
giskt grepp som kan ”möjliggöra identifikation och 
kommunikation över såväl kulturella som geogra-
fiska gränser” (16). Element av främmandegöring 
finns ofta inom barnlitteraturen, särskilt när den 
berör svåra ämnen som barnet kan behöva en viss 
distans till och att skildra barnets erfarenhet via 
icke-mänskliga gestalter är en vanlig strategi. Elina 
Druker skriver om en sådan icke-mänsklig kate-
gori, närmare bestämt miniatyren i form av leksa-
ker och små varelser. I fyra bilderböcker undersöks 
hur miniatyrfigurer används för att kritiskt skildra 
svåra ämnen som hemlöshet och flykt. Ur minia-
tyrens perspektiv ter sig världen skrämmande och 
svårmanövrerad, och leksakernas ömtåliga kroppar 
gör dem särskilt utsatta. På så sätt gestaltas ”barnets 
annanhet” genom miniatyrfigurerna (214). Särskilt 
intressant är Drukers analys av hur miniatyren (ofta 
miniatyrfamiljer) även används för att skildra sam-
hällets osynliggörande av socialt utsatta grupper; 
de är bokstavligen så små att människorna inte läg-
ger märke till dem, trots att de lever inpå varandra.

En närliggande strategi för främmandegöring är 
allegorin, och Maria Andersson undersöker i sin 
artikel allegoriskt berättande hos barnboksförfat-
tare som utsatts för censur. Allegorin används di-
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daktiskt – för att göra abstrakta fenomen som ytt-
randefrihet tillgängligt för barn – men också för 
att dölja kontroversiellt innehåll. Även dystopins 
framtidsscenario kan sägas ha en allegorisk karak-
tär, särskilt när det anknyter till samtidsaktuella frå-
gor. Ett sådant exempel är Hayao Miyazakis anime 
Nausikaä från Vindarnas dal (1984) som Camilla 
Brudin Borg behandlar i sitt bidrag. Filmen skild-
rar en postapokalyptisk värld där vårt ekosystem 
har kollapsat och ersatts av giftiga växter och jät-
teinsekter. Till skillnad från övriga icke-europeiska 
sammanhang som tas upp i antologin är manga och 
anime kulturformer som har haft ett mer genomgri-
pande inflytande på svensk barn- och ungdomskul-
tur. I Miyazakis filmer förenas det japanska med en 
mängd andra kulturella referenser på ett sätt som 
gör berättelsen tillgänglig för en bredare internatio-
nell publik, och Brudin Borg framhåller att denna 
mix också möjliggör ett främmandegörande av det 
västerländska.

I antologins sista bidrag skriver Maria Lassén-Se-
ger om kulturmöten i den australienske bilderboks-
skaparen Shaun Tans produktion. Utsattheten det 
innebär att tvingas lämna det välbekanta och kon-
fronteras med nya kulturella sammanhang är temat 
för flera av Tans bilderböcker, och genom att foku-
sera analysen på tystnader och ordlös kommunika-
tion lyckas Lassén-Seger ringa in något väsentligt i 
Tans suggestiva uttryck. Böckernas figurer gör sig 
förstådda genom gester, musik och teckningar och 
oftast resulterar det i berikande möten, men utan 
att skildringen för den skull suddar ut olikheter. 
”Ambitionen är att väcka viktiga frågor till liv, men 
inte nödvändigtvis att ge svaren” (262), samman-
fattar Lassén-Seger.

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur ger 
många goda infallsvinklar på skönlitteraturens roll 
som kulturförmedlare, men ett annat viktigt ärende 
är att den samlar och introducerar ett flertal in-
tressanta författarskap utanför den västerländska 
kultursfären. Dessa bidrag kommer att vara högst 
välkomma i litteraturundervisningen där globala 
utblickar allt oftare efterfrågas. Vad som saknas i 
Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur är ung-
domslitteraturen. Trots titeln behandlar inget av 
bidragen specifik denna kategori (även om Tai-
kons och Wernströms böcker riktas till ungdo-
mar), medan bilderböcker ges väl generöst med 
utrymme. Jag hade också gärna sett fler bidrag om 
samtida litteratur. Andersson och Druker inleder 
antologin med att konstatera att det mångkultu-
rella väckt allt större intresse i tvåtusentalets Sve-

rige, men hur denna debatt sett ut och vilka av-
tryck den har satt i den barnlitterära utgivningen 
berörs endast i någon enstaka artikel. Det är en rim-
lig tanke att dessa luckor skulle kunna fyllas av den 
andra antologin som här tas upp, Samtida svensk 
ungdomslitteratur, utgiven samma år. I den behand-
las självklart samtida litteratur, men kultur-, ras- 
och etnicitetsperspektiv spelar en anmärkningsvärt 
undanskymd roll, särskilt i ljuset av hur många av 
bidragen som berör identitetskategorierna kön 
och klass. Mångkulturell ungdomslitteratur ver-
kar alltså ha fallit mellan stolarna.

I Samtida svensk ungdomslitteratur samlas ar-
tiklar om tvåtusentalets ungdomsromaner. Redak-
tören Åsa Warnqvist beskriver antologin som ”en 
provkarta” där tendenser inom utgivning och ak-
tuell forskning varit utgångspunkt (16). Att artik-
larna spretar åt lite olika håll är därmed att förvänta, 
men det hade till viss del kunnat avhjälpas om inled-
ningen – som nu är mycket kortfattad – gett en mer 
övergripande bild av den period antologin behand-
lar: Vilka samhällsförändringar – politiska, sociala, 
mediala – har satt avtryck i tvåtusentalets ungdoms-
kultur? Vad har karaktäriserat utgivningen? Hur har 
forskningsfältet för ungdomslitteratur utvecklats i 
Sverige de senaste decennierna, vilka områden har 
varit särskilt produktiva? Jag tänker exempelvis på 
flickforskningens etablering.

De tolv artiklarna är inte indelade i avdelningar 
och den inbördes ordningen följer ingen självklar 
logik. Undantaget är Eva Söderbergs inledande bi-
drag som med ett mer övergripande grepp på ung-
domsromanen som litteraturtyp ger en utmärkt in-
troduktion till övriga bidrag. Via en analys av Sara 
Kadefors Lex bok (2013) undersöker Söderberg 
ungdomsromanens tradition av motiv, teman och 
berättarteknik. Särskilt intressant är resonemanget 
om de många röster som samsas inom ungdomsro-
manen: Den unga protagonistens berättande sker 
ofta både ”muntligt” och genom olika skrivprakti-
ker (blogg, dagbok och brev). I bakgrunden finns 
också den vuxna författarens röst (i Lex bok ut-
gör ungdomsromanförfattaren även en figur i be-
rättelsen), vars kontroll över den ungas berättande 
står i konflikt med det uppror mot vuxenvärlden 
som romanen i regel skildrar. Frågan ”vem som kan 
och vem som får skriva en ungdomsbok” är därmed 
ständigt närvarande i ungdomsboken (29).

De två tematiska trender som ges störst ut-
rymme i antologin är dels fantastiken som länge 
varit framträdande inom anglosaxisk populärkul-
turtur, dels flickskildringar där ett växande intresse 
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märks inom både utgivning och forskning. Frågor 
om kön, sexualitet och kropp dominerar även ar-
tiklarnas teoretiska perspektiv.

En annan genomgående tendens i antologin – 
som Warnqvist med fördel hade kunnat lyfta fram 
tydligare i inledningen – är att flera av bidragen tar 
ett bredare grepp om olika typer av ungdomslitte-
ratur. Exempelvis skriver Helene Ehriander om den 
historiska ungdomsboken, Åsa Warnqvist om se-
rieromanen och Anna Nordenstam och Christina 
Olin-Scheller om lättlästa ungdomsromaner. Lik-
nande upplägg finns även bland antologins motiv-
studier. Magnus Öhrn undersöker ungdomsroma-
nens filmreferenser i ett flertal titlar, Lydia Wistisen 
skriver om det urbana rummet i ungdomslitterära 
stockholmsskildringar och Lena Kåreland diskute-
rar hur skildringar av våldsamma flickor har föränd-
rats under tvåtusentalet. Författarna premierar här 
ett bredare urval av skönlitterära texter och en viss 
historisk tillbakablick framför fördjupade analy-
ser av enskilda verk, vilket ger mer av överblick och 
möjligheter att peka ut olika tendenser. Det är ett 
förtjänstfullt upplägg, som i än högre grad gör an-
tologin lämplig för undervisning.

Den popularitet fantastiska genrer som skräck, 
fantasy, dystopi och science fiction rönt interna-
tionellt har föga förvånande satt avtryck även i 
den svenska litteraturutgivningen, vilket antolo-
gin belyser ur flera synvinklar. Åsa Nilsson Skåve 
jämför den svenska dystopin med den anglosax-
iska traditionen och urskiljer en mer samhällskri-
tisk svensk inriktning. Helene Ehriander skriver 
intressant om hur fantasy och dystopi kommit att 
influera den historiska ungdomsromanen, och där-
med bryta en tidigare stark betoning på kunskaps-
förmedling (historiska ungdomsromaner har ofta 
använts i skolundervisning). Genreblandningen 
och faktumet att de nya influenserna kommer från 
det populärlitterära fältet innebär en förskjutning 
där underhållning, lekfullhet och humor priorite-
ras framför sanningsanspråk och historiskt kun-
nande. Då det senare ofta varit avgörande för hur 
genren bedömts, kan det tyckas nära till hands att 
se genreblandningen som tecken på sjunkande kva-
litet. Ehriander undviker dock den typen av värde-
ringar och analysen koncentreras istället till den be-
tydligt intressantare frågan om dessa nya hybrid-
genrers berättartekniker. Anakronismer, skriver 
Ehriander exempelvis, är inte längre självklart ett 
tecken på ”okunnighet eller misstag från författa-
rens sida, utan har blivit ett stilgrepp som […] an-
vänds i medvetet syfte för att läsaren ska få ögonen 

på något väsentligt” (85). Snarare än att förmedla 
historisk kunskap använder dessa hybridgenrer det 
historiska för att säga något om samtiden.

Populär fantastik berättas allt oftare transme-
dialt, det vill säga genom flera medier, vilket också 
uppmanar läsaren till en mer aktiv roll. Dessa för-
hållanden är utgångspunkt för Per Israelsons analys 
av Engelsforstrilogin av Mats Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren. Transmedialt berättande är ett 
brokigt fenomen som har fått allt större betydelse 
inom ungdomskultur, motiverat av såväl konstnär-
liga som kommersiella intressen. Israelson hade 
gärna fått fördjupa resonemanget om Engelsfors-
fiktionens plats i ett sådant mediesystem, särskilt 
då den inte är typisk för formen. Berättelsen om 
Engelsfors är transmedial i den mening att världen 
representerats i både romaner, serie och film. Det 
rör sig dock om en väl sammanhållen intrig utan 
uppenbara luckor eller sidospår, och därmed skil-
jer den sig markant från det världsbaserade och löst 
sammanhållna berättande som begreppet ofta syf-
tar på (Matrix och Star Wars är klassiska exempel). 
Det är dock inte bara medieväxlingar som triggar 
läsarens till aktivitet utan Israelson för även ett in-
tressant resonemang om hur element i romantexten 
kan ha likande effekter. Läsarens konfigurativa håll-
ning uppmuntras exempelvis genom ett begränsat 
och skiftande berättarperspektiv, och speglas i ro-
manfigurernas egna kamp för att genomskåda (och 
konfigurera) den magiska dimensionens regelverk.

För närmare hälften av antologins bidrag utgör 
kön och sexualitet viktiga analyskomponenter. 
Framför allt handlar det som sagt om flickgestal-
ter, men i två bidrag diskuteras även tvåtusentalets 
pojkskildringar. Ett av dessa är Anna Nordenstam 
och Christina Olin-Schellers artikel om lättlästa 
ungdomsböcker, en kategori som har ökat i utgiv-
ningen. Nordenstam och Olin-Scheller intresse-
rar sig för lättlästa verk som uttryckligen skrivits 
för pojkar respektive flickor och det mest anmärk-
ningsvärda resultatet är att böckerna som riktas 
till pojkar även är tydligt inriktade mot arbetar-
klass. Som Nordenstam och Olin-Scheller fram-
håller riskerar en sådan begränsning att förstärka 
föreställningar om ”vem som kan beskrivas som 
lässvag och/eller ointresserad av att läsa litteratur” 
(144). Helen Asklunds artikel handlar om en när-
mast motsatt pojkgestalt, nämligen den ”mjuka, 
eftertänksamma och funderande” pojken (185), 
vars utveckling fokuserar på kommunikation och 
känslor. Asklund visar hur denna typ av pojkskild-
ringar utgör ett alternativ till en traditionellt aktiv 



326 · Övriga recensioner

och rationell maskulinitet. I ljuset av Nordenstam 
och Olin-Schellers beskrivning av lättlästa pojkro-
maner, hade det varit intressant om även Asklund 
tittat på sina exempel utifrån ett klassperspektiv.

Flickskapet har inom både utgivning och forsk-
ning tilldragit sig särskild uppmärksamhet under 
senare decennier. Mia Österlund, vars antologibi-
drag ger den mest utförliga introduktionen till flick-
tematiken, beskriver utvecklingen som en postfemi-
nistisk flickmaktsvåg (219), med förankring i såväl 
en individualistisk och kommersiell vurm för girl 
power som queerteoretiska och postkoloniala per-
spektiv på feminism och femininitet. Sammantaget 
ger antologin en rad intresseväckande perspektiv på 
flickskapet och speglar därmed det vitala fält som 
flickforskningen har utgjort under tvåtusentalet. 
Österlund skriver om ”visionära flickskildringar” 
präglade av ett kreativt lekfullt förhållningssätt 
till flickskapet. I övrigt behandlas flickskildringen 
särskilt av Maria Nilson, Lena Kåreland och Åsa 
Warnqvist. Utifrån bland annat cripteori diskute-
rar Nilson flickgestalter som på magisk väg genom-
går kroppsliga transformationer. Kårelands bidrag 
handlar om våldsbenägna flickor och Wranqvist 
studerar serieromaneras flickskildringar.

Särskilt intressant finner jag diskussionen om 
hur traditionellt manliga motståndsstrategier av 
våld och kriminalitet fungerar inom ramen för 
flickskildringen. Enligt Kåreland är det först på 
senare tid som den våldsbenägna flickgestalten har 
tagit plats inom svensk ungdomslitteratur. Både 
hon och Wranqvist resonerar kring hur en sådan 
flicktyp kan uppfattas i relation till ambitionen att 
vidga flickskapets potentiella innehåll. Warnqvist 
lyfter risken för maskulinisering, det vill säga att 
våldsamma flickgestalter kan innebära ”en avfemi-
nisering av flickan”, men framhåller också att fi-
guren även kan innebära ett vidgande av flickska-
pet (175). Kåreland argumenterar för den senare 
ståndpunkten. De litterära flickornas våldshand-
lingar innebär ett ambivalent förhållningssätt till 
de manliga – en ”manlig femininitet” (199). Ett 
belysande exempel hämtar Kåreland från slutsce-
nen i Jessica Schiefauers Pojkarna, där huvudperso-
nen Kim – en flicka som på magisk väg förvandlas 
till pojke om nätterna –, sparkar ihjäl sin ledsagare 
inom pojkvärlden efter att ha sett honom våldta 
en flicka. Våldet utför Kim med sin pojkkropp, för 
henne förknippad med handlingskraft och styrka, 
men ilskan som driver handlingen menar Kåreland 
kommer ur flickskapets erfarenhet: ”Det är den för-
smådda flickan som sparkar, en flicka som också 

är representant för alla utnyttjade och våldtagna 
flickor.” (213)

Warnqvists artikel behandlar serieromanen, en 
genre som både inom ungdoms- och vuxenlittera-
turen har haft en rik utgivning de senaste åren. Det 
samtidsaktuella fångas även tematiskt då Wran-
qvist undersöker könsöverskridanden och trans-
perspektiv. Att barn- och ungdomslitteratur be-
handlar transfrågor är nytt, men under de senaste 
åren har det kommit allt fler titlar. Warnqvist re-
sonerar intressant om hur det är möjligt att iden-
tifiera en etableringsfas när företeelser eller identi-
teter som anses avvika från samhällets normer in-
tar en mer synlig plats inom skönlitteraturen: ”I 
denna etableringsfas är syftet ett försök till inklu-
dering och ett vidgande av rådande normer, men 
trots det är verk där det icke-normativa represen-
teras utan att också problematiseras mycket ovan-
ligt.” (178) Warnqvist framhåller dock serieroma-
nens bildberättande som särskilt väl lämpat för att 
representera transerfarenhet utan ett problematise-
rande förhållningssätt, och artikeln ger två exempel 
på sådana skildringar.

Sammanfattningsvis utgör Mångkulturell barn- 
och ungdomslitteratur och Samtida svensk ungdoms-
litteratur två intressanta och viktiga bidrag till det 
svenska barn- och ungdomslitteraturfältet. För-
utom att fylla luckor i universitetens och högsko-
lornas litteraturkurser, har många av bidragen en 
direkt relevans för grund- och förskollärare, bib-
liotekarier, förläggare och andra som arbetar med 
barns och ungdomars läsning. Förhoppningsvis 
kommer antologierna att nå även dem.

Tuva Haglund

Agneta Ney, Bland ormar och drakar. Hjältemyt och 
manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Faf-
nesbane. Nordic Academic Press. Lund 2017.

Sigurd Fafnesbane är kanske den mest berömde 
hjälten i fornnordisk mytologi och germansk hjäl-
tediktning. Historien om hans liv – hur han dräper 
draken Fafner och stjäl hans skatt, förför valkyrian 
Brynhild, för att sedan gifta sig med Gudrun, innan 
han till sist blir dräpt av Gudruns bror – har med 
tiden fått stor spridning. Det är främst genom ed-
dadiktningen och Völsunga saga, men också via den 
europeiska hjältediktningen vi känner Sigurd. Han 
återfinns även i en mängd ristningar och i medel-
tida bildkonst.


