
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 139 2018

I distribution:
Eddy.se

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Berkeley: Linda Rugg
Göteborg: Lisbeth Larsson
Köpenhamn: Johnny Kondrup
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius
München: Annegret Heitmann
Oslo: Elisabeth Oxfeldt
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Tartu: Daniel Sävborg
Uppsala: Torsten Pettersson, Johan Svedjedal
Zürich: Klaus Müller-Wille
Åbo: Claes Ahlund

Redaktörer: Jon Viklund (uppsatser) och Sigrid Schottenius Cullhed (recensioner)
Biträdande redaktör: Niclas Johansson och Camilla Wallin Bergström

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till info@svelitt.se. 
Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2019 och för recensioner 1 sep-
tember 2019. Samlaren publiceras även digitalt, varför den som sänder in material till Samlaren 
därmed anses medge digital publicering. Den digitala utgåvan nås på: http://www.svelitt.se/
samlaren/index.html. Sällskapet avser att kontinuerligt tillgängliggöra även äldre årgångar av 
tidskriften.
 Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till för-
fogande som bedömare av inkomna manuskript.
 Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.
 Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978–91–87666–38–4
issn 0348–6133

Printed in Lithuania by
Balto print, Vilnius 2019



Recensioner av doktorsavhandlingar

Karl Berglund, Mordens marknad. Litteratursoci-
ologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kri-
minallitteratur. Litteraturvetenskapliga institutio-
nen, Uppsala universitet. Uppsala 2017; Karl Berg-
lund, Död och dagishämtningar. En kvantitativ ana-
lys av det tidiga 2000-talets svenska kriminallittera-
tur. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratur-
sociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 
i Uppsala 73. Uppsala 2017.

Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i 
det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur är 
en sammanläggningsavhandling framlagd i littera-
turvetenskap vid Uppsala universitet i fyra separat 
publicerade delar, varav tre är böcker och den fjärde 
en mindre kappa. Avhandlingen består av fyra se-
parat publicerade delar: Deckarboomen under lupp 
(2012), Mordförpackningar (2016), Död och dagis-
hämtningar (2017) samt en kappa, Mordens mark-
nad (2017). De två första delarna är tidigare recen-
serade i Samlaren: Deckarboomen under lupp i år-
gång 134 (2013) och Mordförpackningar i årgång 137 
(2016). Denna recension avser främst Död och da-
gishämtningar men diskuterar även några genom-
gående metodiska och teoretiska aspekter samt 
några resultat i avhandlingen som helhet.

Avhandlingen är en undersökning av deckargen-
rens framgångar på marknaden genom kvantita-
tiva undersökningar av utgivning, paketering och 
innehåll. Syftet är ”att kartlägga och analysera gen-
rens [deckarens] expansion, marknadsföring och 
litterära innehåll för att därigenom försöka teckna 
en helhetsbild av detta fenomen” (Mordens mark-
nad, 9).

Den första delen – Deckarboomen under lupp – 
ställer frågor om hur många deckare som publice-
rades mellan 1977 och 2010, vilka deckare som kan 
anses vara framgångsrika och hur dessa förhåller 
sig till marknaden som helhet. Den deckardatabas 
som skapats består av 1 708 titlar, skrivna av 623 
författare och utgivna på 259 förlag. Detta extremt 
omfattande material är därefter analyserat utifrån 
övergripande förändringar, hur kriminallitteratu-

ren förhåller sig till förändringar i utgivningen av 
fiktionsprosa i stort på marknaden, vilka förlag som 
utgör utgivarna, vem författarna är och med särskilt 
fokus på kön och egenutgivning. Denna del disku-
terar också vilka författare som kan definieras som 
de mest framgångsrika och dessa författare används 
i de två efterföljande delarna som urvalskriterium.

Del två av avhandlingen – Mordförpackningar. 
Omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocket-
deckare 1998–2011 – är, som titeln anger, en studie 
av det Gérard Genette kallar peritexter, det vill säga 
författar- och förlagsskapat material som finns på 
boken – bokomslag, fliktexter, författarporträtt, 
men även författartack, fiktionsförsäkringar, ex-
tramaterial och reklam. Primärmaterialet utgörs 
av peritexterna på de mest framgångsrika förfat-
tarnas pocketböcker och resultaten visar bland an-
nat hur grundläggande bokomslaget är för genre-
förståelse och genrekommunikation. Genreindi-
kationerna på omslagen erbjuder en tolkningsram 
men det finns en spännvidd mellan olika bokom-
slag. På den ena polen befinner sig bokomslag som 
signalerar att det är en deckare och på den andra 
polen befinner sig titlar där den enskilda författa-
rens varumärke är starkare än genren och där fokus 
istället ligger på författaren.

Om den första delstudien kvantifierade deck-
arutgivningen i Sverige i sin helhet och den andra 
delstudien fokuserade på marknadsföring och kom-
munikation av genren är den tredje delstudien 
den mest traditionellt litteraturvetenskapliga i att 
den undersöker romanernas innehåll. Metodiskt 
är det dock fortfarande en kvantitativ studie, vil-
ket också anges i titelns underrubrik: Död och da-
gishämtningar. En kvantitativ analys av det tidiga 
2000-talets svenska kriminallitteratur. Undersök-
ningen utgår återigen från de mest framgångsrika 
deckarförfattarna som de definierades i den första 
delstudien och det rör sig om 116 romaner skrivna 
av 24 författare eller författarpar utgivna mellan 
1998 och 2015. Det är inte samma titlar som un-
dersöktes i Mordförpackningar, i det fallet under-
söktes pocketutgåvorna, utan det rör sig istället om 
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förstagångsutgivning och med en viss förskjutning 
i tidsperioden. Dessutom är antalet titlar per för-
fattare begränsat till de fem första i ett författar-
skap, vilket i några fall betyder en mindre del av 
ett författarskap.

Frågorna som ställs och undersöks är vilka slags 
mördare, mordmotiv, offer, mordmetoder, detek-
tiver samt andra slags huvudpersoner som domi-
nerar i dessa verk. Följdfrågor är bland annat hur 
återkommande och dominerande inslag i genren 
kan förstås i relation till dess anspråk och ofta fram-
förda uppfattning om genren som realistisk och 
samhällskritisk. Studien går dessutom i detalj ige-
nom olika aspekter av texterna och lägger särskild 
vikt vid socioekonomisk tillhörighet, kön, sexuell 
orientering, ålder samt etnicitet och nationalitet.

Det finns många observationer och resultat som 
är värda att nämna även om de ofta i sig utgör en 
liten del av undersökningen. Ett sådant resultat är 
att kvinnor dominerar bland urvalets huvudperso-
ner, vilket både hänger ihop med att antalet kvinn-
liga författare inom genren har blivit fler men också 
att läsarnas kön har haft betydelse. Priscilla Walton 
och Manina Jones har i sin undersökning av eng-
elskspråkiga deckare i Detective Agency (1999) kun-
nat konstatera att läsekretsens alla kvinnor har haft 
betydelse för vilka deckare som blir lästa av många 
och som därmed kan anses tillhöra de mest fram-
gångsrika. På liknande sätt, visar Berglund, har den 
svenska deckargenren förändrats i och med att allt 
fler kvinnor läser deckare.

Ett annat intressant resultat av Berglunds stu-
die är ifrågasättandet av den gängse bilden av den 
svenska deckaren som särskilt samhällskritisk. 
Istället, visar Berglund, passar de flesta deckarna 
ganska väl in i den klassiska detektivromanen och 
de realistiska inslagen stämmer endast i begränsad 
utsträckning med verkligheten. När det gäller hu-
vudpersonernas vardagsliv, miljöer och andra de-
taljer är realismen tydlig men för brottsoffer, mo-
tiv och tillvägagångssätt kan inte romanerna anses 
ha särskilt mycket med verkligheten att göra. Idéer 
om vad den svenska deckaren är och hur dess his-
toria kan skrivas är starkare, hävdar Berglund, än 
de böcker som faktiskt skrivs. Bilden av den sam-
tida svenska kriminallitteraturen stämmer med 
andra ord inte riktigt överens med vad Berglund 
kan visa är de dominerande dragen inom genren. 
I kappans avslutande diskussion konstaterar Berg-
lund att deckargenren under tvåtusentalet har 
breddats innehållsligt vilket gör att den bäst kan 
beskrivas som heterogen. Särskilt betydelsefullt är 

det att huvudpersonernas vardagsliv tar allt större 
plats och intressant nog har innehållsliga element 
från romantikgenren – som annars är en genre som 
knappt finns på den svenska marknaden – plock-
ats in i deckarna.

Genren har under tvåtusentalet utvecklats och 
expanderat snabbt men sedan också lyckats behålla 
sin starka position på marknaden både vad gäller 
utgivning och försäljning. Förutom att det uppen-
bart har funnits intresse hos läsarna menar Berg-
lund att man kan förklara detta genom ett bok-
marknadsperspektiv som helt kort går ut på att en 
positiv spiral med några stora framgångsrika namn 
har attraherat författare, förlag, agenter, säljare och 
läsare. Berättelsen om genren är en viktig del av den 
skandinaviska deckarvågen. Trots stora likheter 
mellan svenska deckare och utvecklingen i Storbri-
tannien och USA har samhällskritik och samtids-
realism i ett kallt klimat blivit signum för specifikt 
skandinaviska deckare och särdragen har betonats 
på ett sätt som inte stämmer överens med vad som 
visats i undersökningen vara litteraturens innehåll.

Genomgående i avhandlingens alla delar an-
vänds en kvantitativ metod. Det ger helt nya och 
synnerligen givande resultat. Eftersom metoden är 
så pass ovanlig i svensk litteraturvetenskap hade 
den möjligen förtjänat en mer ingående teoretisk 
diskussion. På senare år har tankar från bland an-
nat big data-forskning och Franco Moretti gett nya 
perspektiv på kvantitativ forskning och det hade va-
rit intressant att belysa metoden i ett bredare sam-
manhang. Ett generellt problem med kvantitativ 
forskning är att resultaten oftast slutar vid en ta-
bell eller ett diagram. Berglund faller inte i denna 
fälla utan utvecklar analytiskt genomgående sina 
resultat, men det hade varit intressant och givande 
med en teoretisk diskussion kring relationen mel-
lan kvantitativa och kvalitativa resultat.

Den kvantitativa metoden är en av avhandling-
ens främsta styrkor. Diskussionen i avhandlingen 
kring metod och materialframtagning övertygar 
starkt och tabellerna som visar utgivning, fördel-
ning mellan förlag och kön ger mycket ny infor-
mation. Det finns genomgående stora mängder in-
formation och många olika aspekter undersöks och 
analyseras i detalj. Allt låter sig inte göras inom ra-
men för en avhandling och särskilt inte när det är 
en fråga om en så omfattande studie, men vid några 
diskussioner lämnas analysen onödigt snabbt. Den 
kvalitativa analysen får inte samma utrymme som 
den kvantitativa, och även om det är ett medvetet 
och nytänkande grepp finns det skäl att diskutera 
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upplägg och genomförande. Frågor som dyker upp 
är exempelvis om metoderna är praktiskt använd-
bara? Borde fler litteraturvetenskapliga forskare ge 
sig i kast med detta? Kan de lämpligast kombine-
ras med andra metoder? Att avhandlingen är me-
todiskt genomtänkt leder i sin tur till behov av ett 
tydligt förhållningssätt både till det som genom-
förs och till framtida forskning.

Mordens marknad är en avhandling som är starkt 
metodiskt driven men inte lika intresserad av teori. 
I den sammantagna avhandlingens fyra delar finns 
det mer omfattande teoretiska resonemang kring 
paratexter i Mordförpackningar. I kappan Mordens 
marknad ges de grundläggande materialistiska syn-
sätt som en utgångspunkt för de teoretiska resone-
mangen och det litteratursociologiska perspekti-
vet, och det finns korta teoretiska resonemang in-
stoppat i analyserna främst i Död och dagishämt-
ningar. Men det finns flera ställen i avhandlingen 
där ytterligare teorier eller teoretiska resonemang 
kunde styrkt eller fördjupat analyser och slutsatser. 
Det gäller framför allt teori kring genrebegreppet, 
genusforskning och realism. Det är tre helt olika 
begrepp men som alla har stor betydelse i avhand-
lingen och särskilt i den tredje delen Död och da-
gishämtningar.

Genrediskussionen är en viktig del av avhand-
lingen och i Mordförpackningar finns en intressant 
fördjupning i analysen av marknadsföring och pa-
ratexter. Det är också inom detta område som de 
mest intressanta resultaten finns. Utifrån Jurys 
deckarkatalog fastslås genren samt därefter under-
söker Berglund dess karaktär genom paratexter och 
genrekonventioner i romanerna. Genre är ett mark-
nadsspecifikt begrepp enligt Berglunds definition, 
vilket gör det smidigt att låta tidskriften Jury defi-
niera och avgränsa materialet. Marknadsbegreppet 
genre är också välfungerade i analysen av paratex-
terna men det blir lite mer komplext och motsägel-
sefullt i innehållsanalyserna i Död och dagishämt-
ningar. I denna del framgår att det finns genrekon-
ventioner och fastslagna element som kan kopp-
las till olika subgenretraditioner såsom pusseldeck-
are eller thrillers men också till genren som helhet. 
Det leder vidare till givande diskussion om decka-
ren som genre, bland annat behandlar Berglund de 
element som är mer eller mindre fastslagna inom 
genren. Eftersom genre är en så genomgående vik-
tig del i avhandlingen hade jag helst sett ytterligare 
diskussion, och särskilt i relation till realism. Sam-
tidigt som realism är en central del av deckargen-
ren har den en egen formtradition och denna dub-

belhet hade kunnat fördjupas. Genre som begrepp 
är hos Berglund hämtat från Claire Squires Marke-
ting Literature (2007) där det definieras som en ak-
tör på marknaden. Denna genredefinition fungerar 
väl i de två första delarna av avhandlingen, däremot 
är det inte lika heltäckande för en diskussion kring 
genrens innehåll i Död och dagishämtningar. Det 
finns en bred forskningstradition från bland an-
nat Tzvetan Todorov och Alistair Fowler men även 
svensk forskning av bland annat Eva Hættner Aure-
lius. I denna forskningstradition hade funnits mer 
att hämta och det hade också kunnat ge en bredare 
förståelse för genrebegreppet.

I Död och dagishämtningar är realism en viktig 
del av analysen. Att realism är betydelsefullt för 
deckargenren var synligt redan i undersökningen 
av peritexterna i Mordförpackningar, bland annat 
genom fiktionsförsäkringar och beskrivningar av 
researcharbetet. Berglund visar att trots att olika 
typer av förklarande texter står i paradoxal mot-
sättning till varandra handlar de ofta om samma 
sak – verket är realistiskt och beskriver verklighe-
ten som den är. Den andra del där avhandlingen 
undersöker genrens bruk och förhållande till re-
alism är i Död och dagishämtningar. En av de hu-
vudsakliga frågeställningarna handlar om det rea-
listiska anspråket och Berglund konstaterar att den 
svenska samtida deckaren vilar på en realismnorm, 
det vill säga att det är fiktion men att skildringarna 
ger intrycket av att det skulle kunnat hända i verk-
ligheten. Samhällskritiken, som ofta framhävs som 
genrens främsta egenskap, vilar helt på en trovär-
dig verklighetsåtergivning. För att undersöka om 
fiktionen stämmer överens med verkligheten görs 
i avhandlingens tredje del genomgående jämförel-
ser med Brottsförebyggande Rådets statistisk. In-
ledningsvis konstateras att det är givet att det inte 
kommer att vara en fråga om en symmetrisk speg-
ling av verkligheten och det förs också en relevant 
diskussion kring samhällskritik i romanerna. Ett 
problem, som också Berglund nämner inlednings-
vis, är att det finns en risk att slå in öppna dörrar. 
Deckarna är fiktion och kan på så sätt inte förvän-
tas spegla verkligheten men genom att jämföra med 
brottsstatistik låter sig det beläggas. Perspektivet 
ger dessutom intressant läsning, men bitvis kan-
ske mer roligt än analytiskt givande.

Ett resultat är att det finns ett komplext förhål-
lande mellan deckargenren, realism, fiktion och 
samhällskritik. Framför allt diskuteras begreppet 
”partikulär realism”, vilket betyder att realismen en-
dast gäller den realistiska beskrivningen av vardags-
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liv, miljöer och tidstypiska markörer men inte på 
samma sätt vad gäller brotten i fiktionen. Det finns 
en risk att undersöka romanerna utifrån samhälls-
kritik och verklighetsanspråk för de deckarspeci-
fika dragen – för att förstå genrens betydelse i da-
gens samhälle kunde blicken kanske också riktats 
specifikt mot denna partikulära realism. På vilka 
sätt är miljöerna och vardagslivet realistiskt – är 
det fråga om ganska enkla poänger av dagishämt-
ningar i medelklassen eller ställer även vardagslivet 
mer komplexa frågor?

Ett tredje betydelsefullt perspektiv i avhand-
lingen är genus, men det är viktigt att betona att 
undersökningen i sig inte är grundad i ett genus-
vetenskapligt synsätt utan det blir snarare en vik-
tig del av resultaten. Genomgående i avhandling-
ens fyra delar belyses skillnader mellan kvinnor och 
män. Det gäller vem som är författare, hur de pre-
senteras på bokomslagen och vilka roller som män 
respektive kvinnor har i romanerna. Många av av-
handlingens mest intressanta resultat hänger också 
samman med svaren på dessa frågor. För det rå-
der ingen tvekan om att det är stor skillnad på kön 
vad gäller författare, marknadsföring och gestal-
ter i texterna.

Genusperspektivet är med andra ord framträ-
dande och viktigt, men trots det saknas genomgri-
pande diskussioner kring kön och genus. I Mord-
förpackningar nämns helt kort Yvonne Hirdmans 
begrepp ”genussystemet” och ”isärhållandets makt” 
och i Död och dagishämtningar diskuteras de ovan 
nämnda Walton & Jones som också har ett genus-
perspektiv. Utgångspunkten i avhandlingen är inte 
genusvetenskaplig och det är gott nog att författa-
ren inte har valt att fördjupa sig initialt i detta om-
fattande fält. Samtidigt blir det vid flera tillfällen 
tydligt att genusvetenskapliga tankar hade kunnat 
fördjupa analysen. Det gäller alla de tre delstudi-
erna men blir särskilt tydligt i Död och dagishämt-
ningar i diskussionen kring män och kvinnor som 
förövare, offer eller detektiver. Det finns olika teo-
retiska möjligheter, ett av dessa är mansforskning 
som hade kunnat ge intressanta ingångar i mate-
rialet.

Avslutningsvis är det värt att notera att detta är 
en synnerligen omfattande avhandling som består 
av fyra böcker, 759 sidor, åttiotvå tabeller, trettiotvå 
diagram och tjugofyra bildsidor. Berglund har skri-
vit en avhandling som har återupplivat den gamla 
litteraturvetenskapliga kvantitativa forskningen. 
Det är gjort med en vetenskaplig noggrannhet som 
imponerar och han har därmed utvecklat meto-

der och gett forskningen nya verktyg. Undersök-
ningarna och analyserna har lett till ny kunskap om 
deckarna men det är inte studier som endast ska lä-
sas av den som är intresserad av deckare, tvärtom 
tycker jag nog att det som är mest intressant och 
användbart är kunskap om bokmarknaden, om pe-
ritexter och om genrer. Dessa resultat och denna 
kunskap kan med fördel appliceras på helt andra 
genrer och material. Avhandlingen omfattar ett 
synnerligen stort material och greppar skickligt 
över många perspektiv och idéer. Det väcker många 
ytterligare frågor kring perspektiv som kunnat ut-
ökas eller undersökningar som kunnat fördjupas, 
men det är samtidigt inte rimligt att göra mer än 
vad Berglund redan har gjort i denna imponerande 
avhandling. Det får bli i följande studier eller hos 
andra skribenter som dessa trådar tas upp.

Ann Steiner

Katarina Båth, Ironins skiftningar – jagets förvand-
lingar. Om romantisk ironi och subjektets paradox i 
texter av P. D. A. Atterbom. Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala Universitet. Uppsala 2017.

Med afhandlingen Ironins skiftningar – jagets för-
vandlingar ønsker Katarina Båth at vise, at Atter-
boms digtning er præget af romantisk ironi, og at 
denne ironi har et subversivt, frigørende potentiale 
– et potentiale til at forandre relationen mellem 
subjektet og den anden, hvilket indebærer relati-
onen mellem det mandlige digtersubjekt og den 
kvindelige anden.

Den konservative Atterbom fremstår i afhand-
lingen som subversiv feminist, hvis digtning ud-
trykker en indsigt i, at jeget må åbne sig for det an-
det og den anden – både i sig selv og uden for sig 
selv – i en dialektik, der pendler mellem tilintetgø-
relse og skabelse, destruktion og reparation, identi-
fikation og fremmedgørelse, begrænsning og uen-
delighed, realitet og idealitet.

Ironi bliver i afhandlingen helt overordnet be-
grebet for selve den dialektik, der pendler mellem 
disse modsætninger og på den ene side undergra-
ver deres dikotomiske polarisering, på den anden 
side forhindrer deres sammensmeltning til en har-
monisk syntese.

Denne forståelse af ironien henter Båth i den ty-
ske Frühromantik, først og fremmest hos Friedrich 
Schlegel, der netop definerer ironien som en spæn-
dingsfyldt syntese, altså en figur, hvor modsæt-


