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ditionen överlag positivt skildrade sysslolösheten 
(sysslolösheten som förutsättning för tänkande, för 
något nytt att bli till).

Som förhoppningsvis framgått är det ett över-
flödande rikt verk Eldelin har skrivit. Framställ-
ningen är genomgående tät och mångskiktad, lit-
teraturanalyserna infogas i vidare sociala och histo-
riska sammanhang, förhållandet till tidigare forsk-
ning utmärks av nyansrikedom och vittnar om stor 
flit och beläsenhet. Man kunde ibland önska att 
Eldelin varit lite tydligare och mindre mångordig. 
Kanske kunde referat av andra ibland tonats ner 
till förmån för mer egen textanalys, inte minst mer 
uppmärksamhet på retoriska och strukturella drag 
(man noterar i sammanhanget att Eldelin förstår 
Fowlers modus som en i huvudsak tematisk kate-
gori; detta kan dock problematiseras, jämför till 
exempel relationen epigram-epigrammatisk). Sam-
tidigt måste erkännas: vad som ibland kan te sig 
som omtagning är inte sällan perspektivisering eller 
fördjupning.

Naturligtvis kan man ha synpunkter på de för-
fattare och de kategorier som Eldelin valt att arbeta 
med. Vad hade en mer sentida författare från den 
kontinentala traditionen kunnat tillföra? Hur hade 
andra i essätraditionen centrala kategorier fungerat 
som analysverktyg (till exempel erfarenhet, reflek-
tion, uppmärksamhet/perception – kategorier som 
kanske för övrigt är lättare att relatera till essäns 
konkreta utformning)? Men faktum kvarstår: utan 
att ha ambitionen att skriva en systematisk studie 
över essän har Eldelin, via just sina författare och 
sina kategorier, tecknat en intressant bild av en vik-
tig sida av essätraditionen. Säkerligen kommer hen-
nes verk att fungera som en rik jordmån för den 
fortsatta inhemska essäforskningen.

Till sist en reflektion föranledd mindre av Elde-
lin än av essäforskningen i allmänhet. Till följd av 
sin relativa obestämdhet blir essän gärna en pro-
jektionsyta för allehanda mer eller mindre posi-
tivt laddade företeelser: prövning, uppskjutande 
av omdömet, rörlighet, öppenhet, att uttrycka osä-
kerhet, att ta risker, att inte veta vad slutresultatet 
ska bli etc. (man kan ibland associera till Michail 
Bachtin och hans sätt att framställa den polyfona 
romanen). Bortsett från att somliga av dessa ka-
rakteristiker utgår från en essäns ”nufiktion”, kan 
få det att låta som att essäförfattaren inte reviderar 
sin text, verkar många forskare ta för givet att just 
prövandet, det tentativa sökandet är det bästa sättet 
att engagera läsaren. Men är det så självklart? Hur 
är det till exempel med utmaningen, den tillspet-

sade utsagan som grepp? I vilket fall som helst gör 
tendenser som dessa att essän/det essäistiska ropar 
på mer ingående analyser av retoriska, strukturella 
drag liksom på mer utförliga komparationer med 
andra genrer eller modus.

Arne Florin

Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Christian Lene-
mark, Anders Ohlsson & Ann Steiner, Litterära 
värdepraktiker. Aktörer, rum, platser. Makadam. 
Göteborg och Stockholm 2017.

En av nittonhundratalets stora diskussioner inom 
litteraturforskningen handlade om litteraturens 
värde och hur den ska undersökas. Är estetiskt 
värde en inneboende essens hos verket? Något som 
den litterära institutionen bestämmer om? Eller 
snarare något som produceras socialt och uppstår 
genom värderande handlingar av olika slag? Den 
sistnämnda uppfattningen var rådande framförallt 
inom litteratursociologin redan tidigt. Dess syn på 
litteraturens värde var från början mer social, ma-
terialistisk och handlingsinriktad än många andra 
litteraturvetenskapliga forskningsinriktningars.

Litteraturens värde är ämnet även för Litte-
rära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser av Tor-
björn Forslid, Jon Helgason, Christian Lenemark, 
Anders Ohlsson och Ann Steiner. Boken är den 
andra studien utgiven inom forskningsprojektet 
”Att förhandla litterärt värde” och utgår liksom 
sin föregångare, Höstens böcker. Litterära värdeför-
handlingar (2015) från en konstruktivistisk syn på 
litterärt värde. Jag kommer här att läsa Litterära 
värdepraktiker som en självständig volym utan att 
ta fasta på dess föregångare.

Litterära värdepraktiker innehåller en kort in-
ledning samt fyra kapitel som fokuserar var sitt fall 
av värderande handlingar och samtidigt synliggör 
betydelsen av plats och rum för värdepraktiker. I 
kapitel två undersöker Christian Lenemark Bok & 
Biblioteksmässan i Göteborg som en viktig arena 
för värdeskapande och värdeförhandling och i ka-
pitel tre granskar Torbjörn Forslid och Ann Steiner 
olika slags värderande handlingar i fyra bokhand-
lar i Malmö och Lund under 2015 och 2016. Kapitel 
fyra av Anders Ohlsson kartlägger vad sju kvinnor 
som regelbundet ägnar sig åt läsning gör med lit-
teratur mer än att de läser. Här är fokus på gemen-
skap och de varierande sociala praktiker som upp-
står i möten med litteratur, allt från informella dis-
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kussioner till att man deltar i bokcirkel eller tittar 
på Babel. Det avslutande, femte kapitlet skrivet av 
Jon Helgason beskriver de litterära och kulturella 
prisernas funktion i det litterära systemet med ut-
gångspunkt i Umeå novellpris.

Bokens konstruktivistiska utgångspunkt utveck-
las genom att författarna tar in perspektiv, metoder 
och begrepp framförallt från etnografi och rums-
lighetsforskning. Målet är att beskriva och analy-
sera hur olika aktörer på dagens bokmarknad gör 
värden, samt lyfta fram platsens och rummens bety-
delse för olika värdepraktiker. Istället för att tala om 
litteraturens värde i singularis laboreras här med 
många värden. Den traditionella och vanligaste be-
tydelsen av värde inom litteraturforskningen, det 
vill säga det värde som åläggs stil och form, expan-
deras med kunskapsvärde, som inbegriper litteratu-
rens förmåga att återge verkligheten och ge inblick 
i historiska skeenden samt dess etiska och existen-
tiella dimension. Dessutom tar man fasta på emo-
tionellt värde och socialt värde, som bygger på att 
läsning alltid ingår i en social kontext och utgör en 
sociokulturell praktik. Den kan till exempel skapa 
tillhörighet, gemenskap, identifikation, solidari-
tet, personlighet, med mera. Utöver dessa, beak-
tas även ekonomiskt värde. Dessa olika värden un-
dersöks i olika konstellationer, kombinationer och 
miljöer. I bakgrunden ligger omvärldsfaktorer som 
medie utveckling, digitalisering och upplevelseeko-
nomins utbredning som alla på sitt sätt förändrat 
litteraturens villkor genom att bland annat bidra 
med nya aktörer och rum.

Materialet som undersöks baseras i samtliga fall 
på fältstudier med därtill hörande kvalitativa inter-
vjuer och observationer som tar fasta på ett mång-
sidigt urval aspekter såsom plats, föremål, männi-
skor, utsagor, handlingar och sinnesintryck. For-
slid, Helgason, Lenemark, Ohlsson och Steiner på-
pekar i inledningen att fältstudier, den etnografiska 
metoden par préférence, inte är så vanlig inom lit-
teraturvetenskapen. De konstaterar att man emel-
lertid ”I ett vidare humanistiskt sammanhang kan 
[…] skönja ett större intresse för att gå ut i fält” (23).

Den etnografiska metoden kompletteras med 
aktör-nätverksteorin (ANT) som utvecklats av 
bland annat Bruno Latour och Michel Callon. 
Den fungerar i boken som ett övergripande per-
spektiv som knyter samman de olika kapitlen i bo-
ken. ANT – som enligt skribenterna egentligen 
inte är en teori utan snarare ett sätt att närma sig ett 
forskningsfält – kännetecknas av att aktörsbegrep-
pet inte begränsas till personer eller institutioner, 

utan vidgas till att även infatta icke-mänskliga ak-
törer. Den bygger på en ”platt ontologi” – männi-
skor och icke-människor är likvärdiga som aktörer. 
Sedd ur detta perspektiv är det lika viktigt och re-
levant att befatta sig med till exempel skyltfönster, 
reklamer, butikslokaler, topplistor och litterära pris 
som med författare, kritiker och verk när man un-
dersöker hur litterärt värde produceras.

Vid sidan om ANT hämtar skribenterna intryck 
och begrepp från många andra diskussioner och 
forskare. För att nämna några: Barbara Herrnstein 
Smiths (1995) klassiska konstruktivistiska värdede-
finition ingår liksom även Janice Radways (1987) 
lika berömda litteratursociologiskt-etnografiska 
undersökning av storläsande kvinnor. Henri Le-
febvres syn på rumslighetens tre dimensioner lik-
som synpunkter från Walter Benjamin och Roland 
Barthes kommer i bruk. I de enskilda artiklarna 
hänvisar forskarna dessutom till en och annan ny-
are undersökning av läspraktiker och värderingar. 
Allt detta skapar ett rörligt, pluralistiskt och ma-
terialistiskt intryck.

Den tämligen korta introduktionen presenterar 
de centrala utgångspunkterna och de undersökta 
fallen men ger även smakprov på bokens metod. In-
ledningen går nämligen omedelbart in på ett empi-
riskt fall, Sydsvenskans bokcirkel. Genom exempel 
visas hur tidningen, en viktig institutionell aktör, 
deltar i den ständigt pågående förhandlingen om 
vilka verk som kan anses värdefulla samt hur den 
utvidgar sin repertoar av traditionella värderande 
handlingar (intervjuer med författare och recen-
sioner) till en ny typ av upplevelse. Här, som i den 
övriga boken, ligger det teoretiska perspektivet för 
det mesta i bakgrunden – det är de konkreta fallen 
som fokuseras. Detta är också helt i linje med ANT. 
Den går ut på att forskaren intar rollen som en my-
opisk (närsynt) arbetsmyra, ”en form av träget ut-
forskande av närliggande ytfenomen som utan att 
förirra sig i abstrakta kontexter, följer aktörerna för 
att därmed dokumentera den lilla skärva som ut-
gör en del av helheten”, förklarar Helgason (180).

Boken är påfallande empirisk. Genomgången 
av de undersökta fallen är informativ, mera kvan-
titativ än kvalitativ, beskrivande snarare än analy-
tisk. Den tillhandahåller redogörelser av smått och 
stort inom bokbranschen. Den detaljerade empi-
rin väcker emellertid frågan om beskrivningen av 
de olika värdepraktikerna lika väl kunde ha gjorts 
utan ANT-teorins (nu i de flesta kapitel ganska 
sparsamma) närvaro. ANT problematiseras inte, 
inte heller diskuteras frågan om hur ”reel” tanken 
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om alla aktörers jämlika existens är på det litterära 
fältet. Alla aktörer kanske i sista hand inte har en 
lika stor betydelse i värdepraktiker, eller?

I Litterära värdepraktiker förekommer en intres-
sant vaghet: fält används i dess etnografiska bety-
delse med betoning på plats, men – förefaller det 
mig – tidvis även i dess mera metaforiska, bour-
dieuska betydelse. Enligt Pierre Bourdieu skapas 
och upprätthålls ju ett fält genom att aktörer samlas 
kring något som alla inom det uppfattar som vär-
defullt och värt att kämpa för. Ännu mera intres-
sant blir den glidande användning av fält då Bour-
dieus konstruktivistiska värdeteori inte nämns eller 
kommenteras. Det skulle ha varit intressant att veta 
hur skribenterna har tänkt att det etnografiska fäl-
tet förhåller sig till det litteratursociologiska. Ordet 
litteratursociologi nämns inte heller mer än någon 
enstaka gång. Ändå har boken gemensamt med lit-
teratursociologin intresset för hur olika aktörer på 
olika sätt bidrar till litterärt värde och hur olika ma-
teriella praktiker inverkar på aktörer och verk. Har 
skribenterna tänkt att boken är så uppenbart litte-
ratursociologisk att det inte behöver sägas? Eller att 
varje läsare förstår att den kritik som ANT innehål-
ler mot mer traditionell forskning av sociala feno-
men också inkluderar Bourdieus fältteori och lit-
teratursociologi? Detta, tycker jag, skulle ha varit 
värt en kommentar.

Även när skribenterna introducerar ANT och 
argumenterar för det saknar jag en reflekterande 
kommentar. Forslid med medskribenter menar att 
den traditionella synen på värdehandling har utgått 
från en linjär modell, en ”värdekedja” (10), enligt 
vilken bokmarknaden består av en lång rad aktörer 
som genom olika värdepraktiker adderar värde till 
en bok. ANT-perspektivet motiveras med att man 
med hjälp av det kan visa på komplexa och dyna-
miska nätverk. Ändå tycker jag att fält-begreppet 
i dess bourdieuska tappning innehåller en sanner-
ligen dynamisk och komplex syn på hur litterärt 
värde skapas i ett nätverk av aktörer och handlingar. 
Skribenterna hävdar att ekonomiskt värde traditio-
nellt varit frånvarande i litteraturvetenskapliga ana-
lyser (22). Även här får man lust att komma med en 
invändning: litteratursociologin har inte skytt för 
det ekonomiska. Det jag saknar är en mera ingående 
och reflekterande diskussion över vad sist och slut-
ligen gör ANT så mycket bättre för studerandet av 
värdepraktiker. Om frånvaron av en mera ingående 
diskussion kring frågor om gränsdragningar mel-
lan olika vetenskapliga paradigm beror på att man 
tänkt sig studerande som bokens främsta publik, 

skulle det ha varit bra att informera läsaren om det.
ANT används i varierande grad i de delstudier 

som presenteras i boken. Den som är mera intres-
serad av perspektivet får vänta ända till kapitel fem 
i vilket Helgason kommer med en grundligare be-
skrivning av det. Helgasons kapitel avrundar boken 
och innehåller också en kort beskrivning av ANT 
som en ”intressant brygga mellan traditionell litte-
raturvetenskap och mer litteratursociologiskt in-
riktade frågeställningar” då den förmår övervinna 
traditionella dikotomier som subjekt och objekt, 
människa och omgivning, litteratur och samhälle. 
(221) Detta skulle jag gärna läst om redan i inled-
ningen och kunde gott ha hållits tydligt framme i 
de övriga kapitlen. Det är först i detta avslutande 
kapitel som bokens och metodens posthumanis-
tiska anspråk blir tydliga, liksom dess strävan att 
inte bara belysa vissa centrala aspekter av den kultu-
rella prestigeekonomins logik utan också att pröva 
tillämpbarheten av ANT i litteraturvetenskaplig 
forskning. Men samtidigt som jag skriver detta in-
ser jag att här uppstår ett ”men”: medan Helgasons 
granskning av Umeå novellpris håller de mänskliga 
aktörerna på samma nivå som de icke-mänskliga, är 
Ohlssons perspektiv på ett antal litteraturläsande 
kvinnor redan (av naturliga skäl) betydligt mera 
människocentrerat. Det posthumanistiska per-
spektivet är med andra ord inte ett helt genomgå-
ende drag i Litterära värdepraktiker.

Trots mina invändningar är boken välskriven, 
mångsidig och intressant. Den skildrar det svenska 
litterära fältet i förvandling, belyser den ständiga 
växelverkan mellan det kommersiella och det kul-
turella på ett nyanserat sätt samt förser läsaren med 
ny information och en del användbara begrepp. 
Den är speciellt givande i sin granskning av det 
sociala värdet som omger litteraturen, vad läsare 
gör med litteratur utöver att de läser böckerna. 
Det sociala värdets betydelse i spridning, förmed-
ling och försäljning av litteratur framträder med 
all tydlighet.

Härmed avslutar jag denna värdeskapande hand-
ling.

Kristina Malmio


