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Malin Nauwerck, A World of Myths. World Lite-
rature and Storytelling in Canongate’s Myths series. 
Avdelningen för litteratursociologi, Litteratur-
vetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 
Uppsala 2018.

Malin Nauwercks avhandling A World of Myths. 
World Literature and Storytelling in Canongate’s 
Myths series är en både givande och mångfacette-
rad studie av ett nyskapande internationellt för-
lagsprojekt, den så kallade Mytserien. Mytserien var 
en idé eller koncept som skapades kring millennie-
skiftet av det skotska förlaget Canongate och dess 
karismatiske förläggare Jamie Byng. Seriens upp-
lägg var att låta högkvalitativa, men också mark-
nadsmässigt framgångsrika, författare från olika 
länder återbruka och skriva om en välkänd myt. I 
ett tidigt dokument hänvisade Byng bland annat 
till James Joyces Odysseus och Michail Bulgakovs 
Mästaren och Margarita som förebildliga exempel; 
det förstnämnda verket låter Homeros epos utgöra 
fond i berättelsen, det senare Kristusgestalten. Myt-
serien hade också ett grundläggande världslitterärt 
perspektiv. De författare och förlag som ingick i se-
rien skulle hämtas från olika länder och språkom-
råden och använda sig av myter från olika kultur-
områden. De nyproducerade skönlitterära verken 
skulle efter hand översättas och spridas genom de 
skilda förlag som ingick i satsningen.

Mytserien gav ut sina första titlar 2005 och ut-
vecklade sig till ett transnationellt fenomen som 
2017, drygt tio år efter lanseringen, omfattade tju-
gofem titlar från femton länder på fjorton språk. 
Minst femtio förlag i fyrtio olika länder har pu-
blicerat dessa böcker. Bland seriens författare åter-
finns välkända internationella namn som Margaret 
Atwood, Jeanette Winterson, Alexander McCall 
Smith och Philip Pullman, men också mer natio-
nellt förankrade författare som svenske Klas Öster-
gren.

Som framgår av denna beskrivning är det för-
lags- och utgivningsprojekt som studeras i avhand-
lingen väldigt omfattande och varierande. Ämnets 
inneboende komplexitet framgår också av avhand-
lingens syftesformulering, som både handlar om att 
kartlägga Mytseriens ursprung och framväxt och 
att undersöka dess relation till en samtida alltmer 
globaliserad förlagsvärld: ”mapping out and com-
paring the origin and developments of the Myths 
series and examining its role in relation to contem-
porary changes in the publishing world and their 
connection to a more general literary debate on 

globalisation and cultural diversity” (18). Syftet vi-
sar att det här rör sig om ett slags grundforskning, 
som ringar in ett viktigt problem- och forsknings-
fält och därtill – inte minst genom den insamlade 
statistiken och övriga materialet – kan utgöra grun-
den för fortsatta studier inom området.

Avhandlingens sekundära syfte – som är mer 
konkret – handlar om att kombinera och synte-
tisera litteratursociologiska perspektiv och meto-
der med teoretiska perspektiv hämtade från bland 
annat världslitteraturfältet, translation studies och 
marknadsföring. Därtill avser författaren att ut-
veckla generella modeller över den litterära pro-
duktions- och översättningsprocessen. Inte minst 
de senare modellerna är givande och kommer sä-
kert att utnyttjas i framtida studier.

Även om Nauwerck använder sig av ett stort an-
tal teoretiska och metodiska perspektiv i sitt arbete 
är det framför allt två teoretiska perspektiv som do-
minerar framställningen: världslitteratur och story-
telling – jag återkommer till dem. Även metodolo-
giskt har avhandlingen stor bredd. Nauwerck kom-
binerar och kontrasterar detaljerade närläsningar 
av de paratexter som omger de enskilda verken med 
övergripande statistisk information, vilken ringar 
in Mytserien via dess olika författare, titlar, förlag, 
språk och bakomliggande myter. Även seriens för-
säljningssiffror i Storbritannien och Sverige ingår i 
denna grundläggande statistiska information.

Till de metodologiska aspekterna hör också va-
let att skriva avhandlingen på engelska. Det är för-
stås i hög grad rimligt med tanke på att studien 
berör ett internationellt och anglosaxiskt initierat 
förlagsprojekt som Mytserien. Denna strategi är 
likväl inte utan svårigheter och innebär exempel-
vis att avhandlingen riktar sig mot olika målgrup-
per, både en svensk och en internationell sådan. 
I det avslutande kapitlet om Mytserien i Sverige 
är det således tydligt att texten har anpassats även 
för en icke-svensk publik. Det gäller inte minst be-
skrivningen av den svenska bok- och mediemark-
naden. Omvänt kan man fråga sig i vilken omfatt-
ning de kapitel som behandlar den anglosaxiska 
förlagsvärlden och skönlitteraturen är tillrättalagda 
för en svensk publik. Generellt tycker jag dock att 
Nauwerck klarar denna balansgång mellan de olika 
målgrupperna väl.

Mytserien överskrider nationella och språkliga 
gränser och har spridningen av översatta skönlit-
terära verk som en grundpremiss. Mytserien träder 
därför per definition in i det globala litterära system 
som benämns världslitteratur. Termen går tillbaka 



Recensioner av doktorsavhandlingar · 261

till Johann Wolfgang von Goethe, men har under 
senare decennier fått en förnyad aktualitet. En cen-
tral aspekt av den samtida, ytterst livaktiga, forsk-
ningen om världslitteratur rör relationerna mellan 
den globala och den lokala nivån, mellan centrum 
och periferi.

Den bild Nauwerck ger av dessa relationer mel-
lan det globala och lokala är ganska pessimistisk, åt-
minstone om man tänker sig att dessa nivåer ska ha 
en någorlunda likvärdig ställning. Den statistik av-
handlingsförfattaren tagit fram tydliggör att det – 
i världslitterära sammanhang hypercentrala – eng-
elska språket dominerar stort i Mytserien. De siff-
ror Nauwerck presenterar över seriens försäljning 
i Storbritannien visar att de engelskspråkiga förfat-
tarnas böcker sålde mellan 3 800–15 000 exemplar, 
medan de översatta boktitlarna endast sålde mellan 
150 och 1 500 exemplar. Endast två av de mest väl-
kända engelskspråkiga författarna – Margaret At-
wood och Philip Pullman – kom upp i högre siff-
ror än 15 000. Atwoods bok i serien, Penelopiaden, 
såldes i sammanlagt 46 000 exemplar. Det är ingen 
dålig siffra, men likväl en lägre upplaga än vad en 
vanlig Atwoodroman brukar sälja.

Sedan kan man fråga sig hur pass generaliser-
bart detta resultat är? Underförstått i avhandlingen 
finns en tanke eller hypotes om att Mytserien var 
ett spännande och i många avseenden nyskapande 
förlagsprojekt. Det kan man förvisso hålla med 
om. Men med tanke på att det slutliga resultatet 
– åtminstone vad gäller försäljningssiffrorna – var 
sämre än förväntat skulle jag gärna sett mer dis-
kussion och reflektion i avhandlingen om varför 
Mytserien inte nådde ända fram. Rör det sig, vil-
ket många teoretiker anser, om en grundläggande 
ojämlikhet mellan språkområdena i det världslitte-
rära systemet? Eller var det mer specifikt Mytserien 
som koncept som inte höll måttet? Eller en kom-
bination av dessa? Det samtida intresset för skan-
dinavisk kriminallitteratur, Nordic noir, visar ju att 
skönlitteratur från relativt sett mindre språkområ-
den kan få en bred internationell spridning.

Nauwerck närmar sig dessa mer specifika frågor 
kring världslitteraturens uppkomst och spridning 
utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv, där fo-
kus ligger på frågor om ”vem”, ”hur” och ”varför”. 
Vem ligger bakom den internationella spridningen 
och överföringen av litteratur, hur går denna sprid-
ning och överföring till och vilka är drivkrafterna 
bakom denna process? Det är ett givande perspek-
tiv som innebär att enskilda eller institutionella ak-
törer och förmedlare kommer i fokus snarare än 

övergripande och svårfångade globala strukturer.
Nauwerck presenterar två nya modeller för den 

litterära produktions- och översättningsprocessen. 
Den traditionella produktionsmodellen där en för-
fattare skriver en text som sedan presenteras för 
förlaget fungerar mindre bra i detta sammanhang. 
Nauwercks modell för översatt litteratur startar 
istället med en befintlig text, vilken upptäcks av en 
förmedlare (mediator) som entusiasmerar ett för-
lag i ett annat land, ofta förmedlarens eget hem-
land, att översätta och utge denna bok. Modellen 
över Mytseriens produktionsprocess mer specifikt 
utgår från förläggarens idé eller koncept som sedan 
förmedlas och säljs in till olika medverkande för-
lag. Förlagen tar alltså inte ställning till en färdig 
text utan till ett koncept, en föreställning om ett 
litterärt verk. Först i nästa skede kontaktas de olika 
författarna som ska realisera detta koncept. Dessa 
modeller över den översatta litteraturens och Myt-
seriens produktionsprocess är klart intressanta. På 
ett helt annat sätt än i traditionella modeller över 
skönlitterärt skapande framträder här förmedla-
rens centrala roll i det litterära fältet.

Förutom dessa konkreta, litteratursociologiska 
frågeställningar om vem, hur och varför skulle jag 
gärna sett en utveckling och fördjupning av kate-
gorin ”vad”, det vill säga hur Mytseriens innehåll 
eller content, som man uttrycker det idag i förlags-
världen, i positiv eller negativ bemärkelse påver-
kade projektet. Det finns nämligen många intres-
santa tankar och teorier om mytens roll och funk-
tion i avhandlingens olika kapitel. Detta material 
hade möjligen kunnat utgöra stommen i ett sepa-
rat kapitel som behandlade möjligheterna och svå-
righeterna med att återanvända och översätta my-
ter i litteraturen.

Avhandlingen ger i själva verket en känsla av att 
de som initierade mytkonceptet, det vill säga Ja-
mie Byng och de övriga författare och förläggare 
som fanns med i starten av projektet, inte fullt ut 
förstod eller hade analyserat vilket content de här 
hade att göra med. Byng menade att myter ligger 
till grund för all litteratur – och att alla författare 
därför rimligen borde vara intresserade av myter. 
Denna föreställning om att all litteratur bygger på 
myter går förstås tillbaka till Northrop Fryes klas-
siska diskussion av underliggande mytiska arkety-
per. Sven Delblanc brukade i analogi med detta 
säga att det mytiska mönstret i en fiktiv berättelse 
ska ligga gömd i berättelsen som ryggbenet i en 
flundra. Men det faktum att berättelser ofta har en 
bakomliggande mytisk struktur är något ganska an-
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norlunda än Mytseriens koncept om att återbruka 
och omskriva en välkänd myt. Att skapa en myt 
är heller inte detsamma som att skapa litteratur. 
Nauwerck citerar bland annat A. S. Byatt som pe-
kar på skillnaden mellan samtidens huvudsakligen 
psykologiskt inriktade romankaraktärer och my-
tens mer entydiga och statiska gestalter. Atwood 
poängterar istället mytens bakomliggande munt-
liga tradition, vilket på ett avgörande sätt skiljer 
den ifrån den samtida moderna eller postmoderna 
litteraturen. Alexandra Andorihl konstaterar ana-
logt med detta resonemang i sin recension av At-
woods Penelopiaden, att denna berättelse fungerar 
betydligt bättre som litteratur än som myt.

Poängen med detta resonemang om myten som 
content är givetvis inte att man inte kan återbruka 
myter litterärt – eller överflytta en myt från en viss 
kulturell kontext till en annan – utan bara att dessa 
processer är komplexa och att detta rimligen i flera 
avseenden påverkade både skapandet och motta-
gandet av Mytserien.

Ett centralt perspektiv och teoretiskt begrepp 
i avhandlingen är, som framgått, storytelling. Ter-
men har på senare år fått en vid spridning inom 
olika ämnesdiscipliner – och i samhället i stort – 
och betecknar bruket av berättelser och berättande 
i olika former i samband med marknadsföringen av 
olika produkter, organisationer eller andra förete-
elser. I bokbranschen återfinns denna tendens till 
storytelling, som Nauwerck påpekar, inte minst i 
de olika paratexter som omger de skönlitterära ver-
ken. Det handlar både om peritexter som ligger i di-
rekt anslutning till verket, såsom omslagstexter och 
för- och efterord, och om olika epitexter, vilka på-
verkar synen på verket lite mer från distans såsom 
exempelvis intervjuer och recensioner.

Nauwerck skiljer i sin diskussion av storytelling 
mellan tre olika utsägelsepositioner: förlagens sto-
rytelling (corporate storytelling), författarnas sto-
rytelling och mediernas/kritikernas storytelling. 
Hon intresserar sig även för relationerna och trafi-
ken mellan dessa utsägelsepositioner. Det är en ut-
märkt utgångspunkt.

Storytelling är ett spännande och i många avse-
enden produktivt begrepp. Samtidigt är det fort-
farande vagt i konturerna. Nauwerck hänvisar till 
Claire Squires granskning av hur olika berättel-
ser i praktiken formar både förlagsindustrin och 
de kontexter som omger de skönlitterära verken. 
Nauwerck fortsätter: ”The representation and in-
terpretation of contemporary writing can thus be 
understood as realised through storytelling – sto-

rytelling which also manifests itself in all manners 
of paratextual negotiations” (47). Här ges story-
telling en i flera avseenden övergripande funktion. 
Utifrån ett mer klassiskt marknadsföringsperspek-
tiv är tekniken med storytelling annars bara en del 
av hela arsenalen av marknadsföringsinsatser, vilka 
även inkluderar centrala aspekter såsom produkt, 
pris, plats och påverkan. Avhandlingsförfattaren 
kunde gärna ha utvecklat denna diskussion om vil-
ken roll storytelling har mer specifikt i förlagens 
marknadsföringskampanjer. Detsamma gäller före-
ställningen om hur intentionell och medveten – al-
ternativt intuitiv – denna storytelling är. Den klas-
siska marknadsföringen anses i huvudsak vara med-
veten och strategiskt utformad av företaget. Story-
telling-begreppet, åtminstone som det definieras 
ovan, framstår som betydligt mer intuitivt.

Även det av Nauwerck använda begreppet mas-
ter narratives – vilket betecknar de berättelser eller 
normer som mer eller mindre tydligt strukturerar 
det litterära fältet, exempelvis motsättning mellan 
kultur och ekonomi eller föreställningen om förfat-
taren som ett romantiskt geni – är intressant men 
något vagt. Hur urskiljer och definierar man dessa 
centrala master narratives och hur påverkar de fäl-
tet mer konkret?

En annan möjlighet hade varit att relatera sto-
rytelling-tekniken till den klassiska retoriken som 
också handlar om att övertyga åhöraren eller, som 
i detta fall, läsaren och konsumenten. En fördel 
med den retoriska traditionen är att begreppsap-
paraten och verktygen har förfinats under lång tid. 
Nauwerck hade kunnat utnyttja några av de be-
grepp och termer som finns inom retoriken för att 
särskilja de olika berättelser som framförs – eller 
sättet de framförs på. Att många av de författare 
som citeras försvarar sig mot en förväntad kritik 
mot Mytserien som beställningsarbete är exempel-
vis helt inom den retoriska regelboken för hur man 
vederlägger motsidans argument. Även utifrån en 
narratologisk forskningstradition kunde det förstås 
ha varit möjligt att skilja mellan olika berättarty-
per och berättargrepp inom förlagens och förfat-
tarnas storytelling.

Avhandlingsförfattaren skiljer alltså mellan 
olika utsägelsepositioner vad gäller storytelling 
inom bokbranschen. Företagens berättelser och 
berättande (corporate storytelling) används för 
att skapa en identifikation med och relation till så-
väl kunder som anställda. Nauwerck nämner bland 
andra Apple och Google som exempel på företag 
som framgångsrikt utnyttjar denna strategi. Att 
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detta grepp skulle vara av större betydelse för just 
bokförlag, som jobbar med fiktiva berättelser, än 
för många andra typer av företag, vilket Nauwerck 
tänker sig, är dock diskutabelt. Det räcker att hän-
visa till ett företag som IKEA, där såväl företagets 
tillkomsthistoria som grundarens person är cen-
trala element i företagets berättelse. Även en riskor-
ganisation som exempelvis ett kärnkraftverk är ex-
tremt beroende av vilka berättelser och därmed fö-
reställningar som omger den. Däremot är det möj-
ligt att tänka sig att förlagsbranschen, där många 
humanister är verksamma, skulle kunna vara extra 
duktig på att producera sådana företagsberättelser 
eller – omvänt – extra mottaglig för dem.

En central aktör vad gäller Mytserien är förstås 
förlaget Canongate och dess ägare och stjärnförläg-
gare Jamie Byng. Nauwerck beskriver förlagets resa 
från ett företrädesvis nationalistiskt inriktat skotskt 
förlag på 1970-talet till ett hippt samtidsförlag som 
kombinerar den höga litteraturen med ett slags re-
belliskt motkultur. På hemsidan profilerar Canon-
gate sig mot de stora förlagsjättarna genom att för-
klara att de, i motsats till mediekonglomeraten, är 
”Fiercely Independent”. Nauwerck beskriver väl 
förlagets inte helt okomplicerade mellanposition 
på bokmarknaden. Canongate, med cirka tjugo 
medarbetare, har varken det stora mediebolagets 
skalfördelar och ekonomiska muskler eller det lilla 
förlagets avant-garde-profil. Istället har Byng – eller 
”Lord Byng of Hype” som han ibland kallas – med 
sin starka medieprofil och stjärnroll i offentlighe-
ten haft en central funktion i förlagets marknadsfö-
ring. Byngs celebritetsskap skapar uppmärksamhet 
och prestige, vilket både underlättar förlagets (läs 
Byngs) nätverkande i det litterära fältet och dess 
marknadsföring gentemot bokmarknaden. Hela 
Mytserien stammar ju från en idé av Byng. Och 
även om serien inte blev någon försäljningsmäs-
sig succé innebar den likväl att mycket strålkastar-
ljus föll på förlaget. Inom ramen för Mytserien blev 
det också möjligt för Canongate att tillfälligt pub-
licera internationella stjärnförfattare som Atwood 
och Pullman, vilka annars tillhör andra bokförlag.

Nauwerck visar hur Byng i sin offentliga persona 
förenar rollerna som klassisk brittisk gentlemanna-
förläggare och romantiskt geni. Det är en utmärkt 
poäng som samtidigt gör en nyfiken på vilka andra 
offentliga roller en förläggare kan träda in i och ut-
nyttja? Man kan notera att Margaret Atwood se-
nare i avhandlingen liknar Byng vid guden Hermes, 
vilken hon menar är en typisk tricksterfigur. Här 
presenteras vi alltså för en ytterligare möjlig för-

läggarroll. Hur faller exempelvis Jonas Axelsson på 
Bonniers, som var den som låg bakom utgivningen 
av Mytserien i Sverige, in i dessa modeller?

En spännande utmaning för framtida litteratur- 
och medieforskare är att mer precist beskriva hur 
detta relationsbyggande går till på bokmarknaden 
och vilken roll en viss aktörs stjärnstatus spelar i 
sammanhanget. Det är förvisso ingen lätt uppgift, 
men vem har sagt att vetenskap ska vara lätt?

Författarnas storytelling handlar inte minst om 
att de på olika sätt försöker nedtona och distan-
sera sig ifrån det faktum att Mytserien – oavsett 
hur man i övrigt betraktar detta projekt – är ett 
beställningsarbete, vilket associerar till hur man 
arbetar inom populärlitteraturen. Byngs initiala 
manifest kring Mytserien hade en tydligt högkul-
turell profil. Som exempel på författare som fram-
gångsrikt återanvände och revitaliserade de klas-
siska myterna refererade han till Joyce och Bulga-
kov. Samtidigt framgick det av den vidare kontex-
ten att de kvalitetsförfattare som skulle värvas till 
serien skulle ha en stor marknadspotential, vilket 
till synes svor mot det litterära fältets master narra-
tive om att kultur och kommers så långt som möj-
ligt bör hållas åtskilda.

Att Mytserien är ett förlagskoncept och be-
ställningsarbete är en central aspekt av denna för-
handling mellan högt och lågt. Det var stjärnför-
läggaren Byng som stod för den initiala idén eller 
konceptet. Först i nästa skede kontrakterades de 
olika författarna. Denna problematik lyckades se-
rien aldrig riktigt överbrygga i sin marknadsföring 
eller storytelling gentemot omvärlden. Inte minst 
i Sverige var kritiken hård mot detta seriekoncept. 
Det framgår närmast övertydligt av Stefan Spjuts 
recension i Svenska Dagbladet av Klas Östergrens 
Orkanpartyt:

Om litterära kampanjer och projekteringar tycker 
jag inte, och av det skälet håller jag Orkanpartyt, 
det första nordiska bidraget i den så kallade Myt-
serien […], på teleskopiskt utsträckta armar. Hade 
den här boken kommit ut ur Klas Östergren om 
den inte lockats fram av det sedelprassel som bara 
ett ”unikt och världsomspännande utgivningspro-
jekt, kanske det mest ambitiösa någonsin” (för-
lagets presentation) kan uppbåda? Sällan. Boken 
är beställningsvara, en produktens plastighet vid-
häftar omslaget, borde slängas i väggen. (379)

Som litteraturforskare kan det kännas märkligt att 
dessa entydigt negativa föreställningar om beställ-
ningsarbetet fortfarande är så dominerande i fäl-
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tet. Det ger en väldigt förenklad bild av hur litte-
ratur skapas och produceras. En stor del av all lit-
teratur före 1800 var beställd. Dagens författare ar-
betar därtill väldigt nära sina förläggare, i ett slags 
processkrivande. Vi lever över huvud taget idag i 
en serialiserad kultur. Tänk tv-serier, Harry Potter 
eller Karl Ove Knausgårds sex autofiktiva volymer. 
Även inom högkulturen kan man under senare år 
peka på det framgångsrika projektet The Hogarth 
Shakespeare, där välkända författare, på liknande 
sätt som i Mytserien, återbrukar och återberättar 
några av William Shakespeares verk. Att både At-
wood och Winterson återkommer i The Hogarth 
Shakespeare är för övrigt ingen slump och vittnar 
om deras stjärnpositioner i fältet. Som Nauwerck 
konstaterar var Mytserien vad gäller både koncep-
tet och serialiseringen före sin tid. I dagens mer ut-
vecklade digitaliserade kultur hade projektet san-
nolikt varit betydligt lättare att förklara och mark-
nadsföra.

Författarnas oro över att sammankopplas med 
ett förlagskoncept som Mytserien är inte minst tyd-
ligt i avhandlingsförfattarens analys av paratexterna 
kring Atwoods roman Penelopiaden. Nauwerck vi-
sar hur Atwoods text inte bara gestaltar en alterna-
tiv – både feministisk och postmodern – version av 
Penelope-myten, utan också på olika sätt, genom 
metafiktion och ironi, förhandlar sin egen tillkomst 
inom ramen för Mytserien. Detta Atwoodkapitel 
utgör en av två centrala fallstudier i avhandlingen 
och fungerar väldigt väl.

Som författare är Atwood både en litterär celeb-
ritet – Lorraine York har ett helt kapitel om henne 
i Literary Celebrity in Canada (2007) – och något 
av en trickster. Hon säger ofta två saker samtidigt, 
vilket verkar vara en i sammanhanget väl funge-
rande retorisk strategi. I Penelopiaden problemati-
serar hon relationerna mellan fakta och fiktion och 
förenar medvetet högt och lågt. Man kan jämföra 
med hur Jeanette Winterson på liknande sätt tar 
avstånd från ”celebrity gossip” (211) samtidigt som 
hon själv är en tydlig celebritet i fältet.

En annan aspekt av författarnas storytelling 
som jag gärna sett utvecklad i avhandlingen gäl-
ler den biografiska dimensionen i dessa berättel-
ser. Atwood beskriver i en essä hur hon länge käm-
pade förgäves med sin skrivuppgift inom Mytse-
rien, bland annat fick hon slänga två utkast. Det 
var först när hon fann en djupare resonans inom 
sig själv som hon kunde påbörja den berättelse som 
senare blev Penelopiaden. På likande sätt kommen-
terar Östergren att den självbiografiska närheten 

till den problematiska far-son-relation i Orkanpar-
tyt, innebar att han på ett helt annat sätt än bruk-
ligt lyfte in sig själv – och kände sig delaktig – i be-
rättelsen.

Nauwerck funderar i avhandlingen över var 
gränserna går mellan författarnas biografiskt in-
spirerade storytelling och marknadsföring kring de 
skönlitterära verken och deras mer personliga self-
promotion eller varumärkesbyggande. Själv menar 
jag att den biografiska information är en central 
medievaluta som alla offentligt verksamma förfat-
tare måste använda sig av, både i marknadsföringen 
av ett enskilt verk och vad gäller författarrollen ge-
nerellt. Inom celebritetsforskningen menar man 
på likande sätt att det är just den biografiska infor-
mationen som avgör om en författare är en celeb-
ritet eller ej. En välkänd expert som uttalar sig ofta 
i medierna om sitt expertområde är alltså inte en 
celebritet i denna mening. Det är först när journa-
listerna börjar intressera sig för intervjupersonens 
bakgrund och personliga historia som dennes ce-
lebritetsskap börjar framträda.

Det avslutande kapitlet diskuterar Mytserien i 
Sverige med särskilt fokus på Östergrens bidrag i 
serien. Inte heller på den svenska bokmarknaden 
blev Mytserien någon framgångssaga. Som fram-
gått var kritikerna överlag skeptiska till seriens ka-
raktär av förlagskoncept och beställningsarbete. 
Försäljningssiffrorna för serien i Sverige har inte 
varit tillgängliga, men de upplagesiffror Nauwerck 
presenterar ger en relativt god bild av förlagets in-
tentioner. Atwoods Penelopiaden trycktes i mo-
desta 4 000 exemplar och Wintersons Tyngd i 
2 500 exemplar. Endast Östergrens bidrag trycktes 
i en högre upplaga: 15 000 exemplar i hårdpärm, 
15 000 i pocket samt 1 500 i ljudbok. Att Albert 
Bonniers förlag efter att ha publicerat de tio titlar 
i serien de hade förbundit sig att ge ut släppte iväg 
ett antal titlar till andra svenska förlag talar också 
sitt tydliga språk. Philip Pullmans roman i serien 
gavs således ut av Leopard förlag, Michel Fabers ro-
man av Brombergs.

Det avslutande kapitlet bygger delvis på en in-
tervju med Jonas Axelsson, som var den förläggare 
på Albert Bonniers förlag som var ansvarig för och 
initierade Mytserien i Sverige. Det är ett i många 
avseende högintressant samtal. Axelsson tydliggör i 
vilken hög grad förlagsvärlden kring millennieskif-
tet styrdes av personliga relationer och nätverk. Det 
gällde inte minst Jamie Byng och hans uppträdande 
på de internationella bokmässorna:
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Han [Byng] var mycket skicklig i att få en liten 
buzz kring allt han kom ut med. Och det var väl-
digt många som ville vara i den kretsen, så man 
kunde köpa på sig saker som var ytterst tveksamma 
upptäckte man senare. Det var en egenskap som 
gjorde att allt var mycket roligare i hans närhet. 
Sedan är han ju mer party-minded än vad jag är 
och många andra. Han var galet 24/7 i de här sam-
manhangen. (373)

Att Östergren blev utvald att publiceras i serien 
kan över huvud taget ses som en framgång för det 
skandinaviska språkområdet. Som Axelsson kom-
menterar var de mindre språkområdena tvungna 
att föra fram i det närmaste en nobelpriskandidat 
om denna skulle bli accepterad i serien. Att just 
en svensk författare fick representera Skandina-
vien förbinder Nauwerck med det svenska språ-
kets överraskande starka ställning som litterärt ori-
ginalspråk, med Sveriges betydelsefulla kulturpro-
fil i Norden samt Bonniers inflytelserika förlags-
position.

Sedan är det givet att även mycket av Jonas Ax-
elssons resonemang i denna intervju, som sker flera 
år efter Mytseriens publicering och även efter det 
att han lämnat Bonniers, handlar om storytelling. 
Axelsson menar exempelvis att han och de andra 
förläggarna

förstod ju någonstans att det inte låg så stor kom-
mersiell potential i detta […]. Tyvärr tror jag ju att 
kommersialismen har ett för starkt inflytande på 
alla utgivande personer, så de skulle inte ha råd att 
diskutera en sådan utgivning tyvärr. Det var kanske 
sista gången, nu är det business. (376)

Det är ett uttalande som väl harmonierar med den 
master narrative i fältet som vill hålla isär littera-
tur och ekonomi. Samtidigt är det ett märkligt ut-
talande av en central förläggare, om man betänker 
att ett bokförlag per definition befinner sig – och 
alltid har befunnit sig – i skärningsfältet mellan 
kultur och kommers, katedral och börs. En möj-
lighet i sammanhanget hade förstås varit att prata 
med andra förläggare i branschen om deras syn på 
Mytserien som förlagsprodukt. Samtidigt är det 
ett stort och mångfacetterat material Nauwerck 
har haft att täcka in och bearbeta och någonstans 
måste man avgränsa studien.

Som Nauwerck skriver i avhandlingens avslut-
ning kunde Mytserien inte fullt ut infria förhopp-
ningarna om ett nyskapande internationellt och 
kollektivt berättande. Fokus hamnade i allt för hög 
grad på engelskspråkiga titlar, på individualism och 

celebritetskultur. Ändå kan man se detta projekt 
som något av en milstolpe inom förlagshistorien, 
då det så tydligt avviker från en traditionell förlags-
modell och därtill förebådade den än mer transna-
tionella publiceringskultur som framträtt under se-
nare år, då den digitala bokmarknaden utvecklats 
ytterligare. Nauwercks A World of Myths är en både 
intresseväckande, gedigen och poängrik analys av 
detta viktiga förlags- och utgivningsprojekt. Som 
avhandlingsförfattaren påpekar är även forskning 
om världslitteratur i sig en del av världslitteraturen. 
Det gäller förstås även för A World of Myths som 
därtill är ”born translated” (43). Jag tror att avhand-
lingen kommer att läsas med stort intresse inte bara 
här i Sverige utan även inom det, som vi nu lärt oss, 
hypercentrala engelska språkområdet.
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Vid en jämförelse med många andra språkområden, 
har den svenska litteraturen – som alltid med något 
undantag – framstått som en surmulen senkomling 
när det gäller utforskningen av digitala medier. Det 
vill säga, om man ser till det estetiskt nydanande 
och mediespecifika arbete som den digitala ekolo-
gin möjliggjort. För uppenbarligen har nätet och 
skärmen ändå kommit att bilda en infrastruktur 
för såväl skrivande och läsande som spridning och 
kritisk reflektion kring litterära texter. Den som är 
skeptisk kan låta tvivlet skingras av de siffror som 
serveras i Julia Pennlerts doktorsavhandling Poesi 
pågår. En studie av poeter.se 2003–2016, som försva-
rades vid Umeå universitet i början av 2018.

I fokus för studien står sajten poeter.se, som ex-
isterat i ett och ett halvt decennium och som med 
sina 50 000 unika besökare varje månad bekräftar 
att även om boken kanske mår krassligt idag, en-
ligt vissa diagnoser, så har den litterära praktiken 
ett slags hälsa i behåll. Poeter.se kan beskrivas som 
en mötesplats för alla som är intresserade av poesi 
– öppenheten är viktig i dess profil. Och även om 
det krävs att man blir medlem för att kunna med-
verka fullt ut, är den ett fint exempel på vad Henry 
Jenkins har beskrivit som en digitalt baserad delta-
garkultur, en kultur där den moderna distinktionen 
mellan producent och konsument eller författare 
och läsare genom de nya medieteknologiernas och 


