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got av en uppgörelse med de terapeutiska delarna av 
inriktningen, och ett försök att röra sig mot större 
öppenhet i användningen av litteraturen. Petters-
son betonar likheterna med andra verksamheter 
som inte definierar sig som terapi, exempelvis sha
red reading som också fått ett uppsving i Sverige 
de senaste åren – jag lägger här också gärna till lä-
secirklar, litteraturdidaktik och narrativ medicin. 
Hon påpekar att det är mer konstruktivt att be-
lysa deras likheter och skillnader än att ställa dem 
emot varandra och försöka dra hårda gränser. Jag 
tror att hon har helt rätt i det, och den mindre te-
rapeutiska sida av biblioterapin som Pettersson en-
gagerar sig i är intressant. Frågan som utkristallise-
rar sig är dock, som jag nämnt, om termen terapi 
behövs. Det finns, som alltid, för- och nackdelar 
med att använda den. Biblioterapi är ett interna-
tionellt etablerat forskningsfält med både tidskrif-
ter och organisationer, och därmed är det både an-
vändbart att förhålla sig till och värt att ägna en his-
torieskrivning, så som denna bok gör. Men skulle 
ett bredare, samlande begrepp egentligen vara mer 
fruktbart för diskussionen om litteraturen i bruk, 
litteratur som intervention, och dess möjligheter 
och avgränsningar? Kanske kunde man tala om ”so-
cial läsning”? Detta skulle leda till en annan indel-
ning och ge andra gränsdragningar, där Petterssons 
val inte på samma sätt skulle behöva ta spjärn mot 
en terapeutiskt orienterad historia. Säkert skulle 
andra problem uppstå i stället, men det är en fråga 
värd att fundera på.

I diskussionen om litteraturval kan man säga att 
uppgörelsen från Petterssons sida går åt två håll. 
Dels gentemot det terapeutiska, där litteratur i viss 
mån väljs utifrån innehåll baserat på den tänkta te-
rapeutiska effekten av den, dels gentemot en klas-
sisk litteraturvetenskaplig diskussion av vad som är 
god litteratur. Jag är övertygad om att det författa-
ren vill se är en breddning snarare än en ersättning 
av denna litteratur, och jag uppskattar öppenhe-
ten inför tillgänglig litteratur och insikten att det 
i dessa sammanhang inte bara handlar om vad och 
hur man läser utan också när, vilket är avhängigt av 
deltagarnas livssituation. Här uppfattar jag dock att 
kvalitetslitteraturen (detta i sig komplicerade ord) 
nedprioriteras alltför summariskt. Det är synd att 
diskussionen inte också handlar om vad denna typ 
av litteratur kan ge och hur läsningen av den kan 
underlättas. Min gissning är att Pettersson helt en-
kelt tycker att detta redan diskuterats utförligt. Det 
är sant, men i en introduktion till biblioterapi som 
riktar sig brett och inte i första hand till litteratur-

vetare hade det med fördel kunnat få mer utrymme.
Sammanfattningsvis är Biblioterapi en välstruk-

turerad och lättillgänglig bok som fungerar som en 
god introduktion till området. Den ger en grund 
för tankar kring hur litteratur kan tas i bruk och lä-
sas socialt inom sammanhang som vetter mot hälsa 
och välbefinnande, och den tar upp både teoretiskt 
och praktiskt intressanta frågor. I intervjusvar från 
deltagarna i Petterssons studier lyfts potentialen att 
läsning och samvaro i grupper har en viss effekt på 
välbefinnandet, men den är svår att fånga mer pre-
cist och över tid. Här fungerar boken som en aptit-
retare som kan stimulera till ytterligare forskning, 
gärna tvärvetenskaplig sådan. Studierna baseras på 
ett mycket litet antal deltagare, vilket också belyser 
en av Petterssons poänger att det praktiska genom-
förandet – däribland rekrytering till denna typ av 
studier – är svårt och behöver tänkas igenom nog-
grant. Som läsare uppskattar jag Petterssons prin-
cipiella diskussioner, och jag hoppas att både hon 
och andra ska genomföra större studier i framtiden.

Katarina Bernhardsson

Jana Rüegg, Nobelbanor. Svenska förlags utgivning 
av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970. 
Skrifter utgivna av Avdelningen för litteraturso-
ciologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 
i Uppsala 80, Uppsala universitet. Uppsala 2021.

Jana Rüeggs Nobelbanor är den första publicerade 
delen av hennes pågående avhandlingsprojekt, som 
i sin helhet granskar svenska förlags utgivning av 
översatt fiktionsprosa ur ett litteratursociologiskt, 
förlagshistoriskt och världslitterärt perspektiv. Här 
handlar det om Nobelpriset och förlagsmarkna-
den: som undertiteln mycket klart anger studeras 
”svenska förlags utgivning av översatta Nobelpris-
tagare i litteratur sedan 1970”. Vilken roll spelar för-
lagen för Nobelpriset, frågar Rüegg, och vilken be-
tydelse har Nobelpriset för förlagen? Vilka förlag 
är det som introducerar blivande Nobelpristagare 
på den svenska bokmarknaden – naturligtvis utan 
vetskap om att de senare kommer föräras Svenska 
Akademiens hedersbetygelser? Vilka fortsätter att 
ge ut dem när priset väl tillkännagivits? Och vilka 
översättare kan kopplas till pristagarna? Det är re-
levanta spörsmål som lämnats obesvarade av tidi-
gare forskning, varför Rüeggs studie är mycket väl-
kommen.

Nobelbanor är en förhållandevis kort bok. Dess 
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knappt 150 sidor brödtext är fördelade på sex ka-
pitel, inklusive inledning och avslutande diskus-
sion. Det något sparsmakade omfånget kompen-
seras dock av att boken är späckad med informa-
tion. Viktigast i det avseendet är att de statistiska 
analyser som spelar huvudrollen i flera kapitel pre-
senteras genom totalt trettio diagram och elva ta-
beller, en effektiv framställningsmetod som inte 
kräver några längre deskriptiva utläggningar. Där-
till innefattar Nobelbanor extensiva appendix om 
ytterligare 63 sidor med statistiska underlag. Det 
är värt att lyfta fram: alla som arbetat med statis-
tiska analysmetoder kan känna igen de insatser som 
krävts för att sammanställa studiens data (omfat-
tande nära 1 300 utgåvor av ungefär 550 titlar av 
45 författare). Lika tydligt är att bokens appendix 
inte bara är en anonym bilaga. Den bör snarare ses 
som en frikostig inbjudan från Rüegg till fortsatta 
samtal och forskningsinsatser. Det är hedervärt.

Inledningskapitlet ligger nära den litteraturve-
tenskapliga avhandlingens formatmall. Syftesfor-
mulering, begreppsdefinitioner, forskningsöver-
sikt, teoretiska utgångspunkter, metod och materi-
albeskrivningar: dessa för genren utmärkande kom-
ponenter skrivs fram tydligt. I vissa fall dras den 
formella exercisen för långt, som i den närmast en-
cyklopediska sektionen om terminologi. För även 
om distinktionen mellan titel, utgåva och upplaga 
är motiverad att understryka i en bibliometrisk stu-
die, är det knappast självklart att Nobelbanor har 
samma behov av inledande definitioner av back
list eller källspråk. De exemplifierar snarare akri-
bin som ett slags självändamål – ett alltför vanligt 
inslag i svenska humanistiska avhandlingar – och 
nyttan av en redaktör som inte bara ser till littera-
turvetenskapens inomdisciplinära skrivpraktiker.

Andra delar av inledningen behandlar kraven 
på metatext mer koncist. Exempelvis är metodbe-
skrivningen mycket belysande, både sett till detaljer 
kring databashantering (skickligt skött i SPSS Sta-
tistics) och beskrivningen av den information som 
finns att hämta i Libris och Nationalbibliografin. 
Lika konstfärdigt är att Rüegg apropå studiens ur-
val påpekar att den tidsmässiga avgränsningen till 
perioden 1970–2016 ger ett omfattande men han-
terligt material, samtidigt som den speglar viktiga 
strukturomvandlingar på svensk bokmarknad. Med 
hänvisning till avskaffandet av fasta bokpriser 1970, 
införandet av statligt litteraturstöd 1975 och förlags-
branschens digitalisering under 2000-talet lyckas 
hon både motivera studiens materialavgränsning 
och befästa dess relevans för forskningsfrågor och 

historieskrivning som ligger bortom vad det empi-
riska underlaget i mer strikt mening aktualiserar.

Nobelbanors andra och tredje kapitel utgör ge-
mensamt huvuddelen av studiens empiriska kart-
läggning av hur, när och genom vilka medel över-
satta Nobelpristagare utgivits i Sverige. Det fjärde 
kapitlet (kallat en ”specialundersökning”) konkre-
tiserar de statistiska analyserna genom exempel på 
fem Nobelpristagares svenska förlagsbanor. Det 
femte kapitlet granskar i sin tur relationer mellan 
förlag, översättare och källspråk. Sammantaget ger 
det en mycket god bild av mönstren för hur över-
satta Nobelpristagare publicerats i Sverige. Rüegg 
framhåller bland annat att småförlag successivt bli-
vit allt viktigare introduktörer av framtida Nobel-
pristagare – eller översatt högprestigelitteratur, som 
hennes mer generella benämning lyder. En nyckel-
förklaring ligger i det statliga litteraturstödet och 
dess effekt på den svenska förlagsmarknadens struk-
turer (151). Parallellt med denna utveckling visar 
Rüegg att de stora förlagen (Bonniers, Norstedts, 
Natur & Kultur, Wahlström & Widstrand) visser-
ligen gett ut flest översatta Nobelpristagare, men 
att utgivningen kommit att centreras kring året då 
varje enskild författare hedrats av Svenska Akade-
mien. Som Rüegg kort påpekar i förordet är Olga 
Tokarczuk ett illustrativt exempel: hennes förfat-
tarskap introducerades i Sverige av Ariel i samar-
bete med ellerströms, och med mycket nära band 
mellan översättare och förläggare. Men när Tokar-
czuk tilldelades 2018 års Nobelpris i litteratur klar-
gjordes snart att Bonniers övertagit rättigheterna 
till hennes verk. En viktig orsak var att Ariel ensamt 
inte kunnat möta den drastiskt ökande efterfrågan 
på den nya Nobelpristagarens böcker, en annan att 
Bonniers såg sig göra en relativt riskfri investering. 
Även om just Tokarczuk ligger utanför studiens ra-
mar belyser hennes exempel den differentiering av 
svensk förlagsmarknad som Rüegg konsekvent spå-
rar i Nobelbanor, där rollfördelningen för de som 
introducerar och upprätthåller översatt högpresti-
gelitteratur blivit alltmer komplex.

En metodiskt viktig punkt i Nobelbanor är att 
Rüegg redan i inledningen och mer utförligt i andra 
kapitlet kategoriserar materialets 75 berörda förlag 
enligt deras storlek, baserat på omsättning, antal 
anställda och antal utgivna titlar per år. En annan 
är att hon i tredje kapitlet analyserar utgivningen av 
varje översatt Nobelpristagare enligt sex fastlagda 
tidpunkter: introduktionen på svensk bokmark-
nad, tio respektive tre år före priset, själva Nobel-
prisåret, samt tre respektive tio år efter priset. Det 
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är genom dessa tidigt introducerade förlagskate-
gorier och tidpunkter Rüegg kan blottlägga de ge-
nerella mönster som beskrivits ovan, liksom för-
ändringar i hur enskilda förlag agerat och detaljer 
i utgivningen av enskilda Nobelpristagare. Det ger 
ännu ett gott prov på Rüeggs metodiska noggrann-
het och skickliga handhavande av det omfattande 
empiriska underlaget.

Därmed inte sagt att studien är utan problem. 
Särskilt bör nämnas att dessa mönster och enskilda 
exempel framställs på visst avstånd från det över-
sättningsperspektiv som anläggs i femte kapitlet, 
där förlagens språkprofiler identifieras. Exempel-
vis konstateras att Norstedts klart dominerar utgiv-
ningen av Nobelpristagare översatta från franska 
(78 %), medan Bonniers har störst andel översätt-
ningar från tyska (66 %) och Wahlström & Wid-
strand närmast monopol på ryska (91 %). Vad gäl-
ler de mindre förlagen är bilden mer komplex, även 
om Rüegg understryker att flera i sammanhanget 
mindre språk (arabiska, jiddisch, kinesiska, tjeck-
iska, etc.) har mycket tydliga kopplingar till en-
skilda småförlag (136 f.). Troligen hade dessa språk-
profiler varit svåra att integrera med de statistiska 
analyserna av utgivningsförlopp i andra och tredje 
kapitlet. Men de framstår också som en central 
aspekt av hur den svenska förlagsmarknaden diffe-
rentierats det senaste halvseklet – och alltså högst 
relevanta att sätta i direkt relation till just analy-
serna av utgivningsförlopp och enskilda Nobelpris-
tagares förlagsbanor.

En frestande tanke är att det femte kapitlet speg-
lar studiens arbetsordning, det vill säga att det skri-
vits sist och placerats mot slutet som ett slags till-
lägg till de övriga analyserna. Översättningsper-
spektivets lite styvmoderliga hantering i Nobel
banor handlar dock inte bara om bokens disposi-
tion. Den är också illustrativ för en obalans mellan 
studiens olika teoretiska utgångspunkter, där de 
världslitterära perspektiven ges väsentligen mindre 
utrymme än de förlagshistoriska och litteratursoci-
ologiska. Det är inte nödvändigtvis av ondo, men 
alltjämt värt att belysa.

I inledningen förklaras att Nobelbanor utgår från 
Georg Francks definition av uppmärksamhetseko
nomin, det vill säga det senmoderna marknadssys-
tem där uppmärksamhet kommit att fungera som 
en valuta (13 f.). Det är en passande premiss för en 
förlagsorienterad Nobelstudie, då det mediala ge-
nomslag priset orsakar leder till uppmärksamhet 
för författarskap och enskilda verk, som i sin tur 
övergår i försäljning och ekonomisk förtjänst. Och 

som Rüegg visar kan uppmärksamhetsekonomins 
logiker förklara hur exempelvis de större svenska 
förlagen under det senaste halvseklet lagt om sin ut-
givningspraxis gällande översatt högprestigelittera-
tur. Samtidigt anges att studiens teoretiska ramverk 
finns i världslitteraturforskningen, definierad som 
ett ”tvärvetenskapligt fält” med breda intresseom-
råden. Det som betonas handlar dock varken om 
tvärvetenskaplighet eller transnationella perspek-
tiv på litteratur – via cirkulation och översättnings-
praktiker, till exempel – utan om hur Nobelpriset i 
litteratur kan knytas till ”tolkningen av begreppet 
världslitteratur som ett uttryck för kanonisering” 
(23). Därmed åsidosätts en rad viktiga frågor. Det 
lämnas bland annat obesvarat hur uppmärksam-
hetsekonomin opererar över språkliga och kultu-
rella gränser, och likaså hur den svenska förlags-
marknadens strukturella differentiering kan rela-
teras till mer övergripande mönster i det världslit-
terära systemet.

Problemet är med andra ord att Rüegg operatio-
naliserar valda delar av världslitteraturforskningens 
”tvärvetenskapliga fält” för strikt svenska samman-
hang, på ett sätt som osynliggör de specifikt världs-
litterära problemkomplexen. Ett exempel på detta 
finns i de korta diskussionerna av konsekration och 
hyperkanon. Det förra är som bekant ett centralbe-
grepp hos Bourdieu, liksom hos Casanova i hennes 
analyser av det världslitterära fältets maktstruktu-
rer; det senare är Damroschs benämning på ”topp-
skiktet av de mest framstående författarna interna-
tionellt”, som Rüegg formulerar det (16). Båda be-
greppen har onekligen haft stor relevans för världs-
litteraturforskningen och öppnat en rad kritiska 
perspektiv på hur transnationellt värdeskapande. 
Men i Nobelbanor blir de framför allt en bakgrund 
för att definiera översatta Nobelpristagare som ka-
noniserad, internationell högprestigelitteratur – 
vilket i sin tur främst syftar till att avgränsa en pro-
duktkategori på den svenska förlagsmarknaden. 
Ett annat exempel är hur Rüegg utesluter skönlit-
terära verk på originalspråk från det svenska litte-
rära systemets uppmärksamhetsekonomi. Utgiv-
ningsmässigt är det rimligt: det är svenska förlag 
studien handlar om, inte den svenska bokhandelns 
tillgängliggörande av utländsk litteratur. Men sam-
tidigt riskerar det att bli gravt missvisande att inte 
beakta hur utgåvor på originalspråk påverkat den 
uppmärksamhet som i Sverige riktats en viss för-
fattare. Ta Doris Lessing, som Rüegg själv beskri-
ver som populär och tillgänglig för svenska läsare. 
Säkerligen har både kritiker, förlagsfolk och van-
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liga bokköpare en förhållandevis utbredd känne-
dom om hennes verk på engelska. Och visst borde 
medial uppmärksamhet kring Lessings verk i den 
engelskspråkiga världen påverkat den svenska bok-
marknaden, både före, i samband med och efter det 
att hon tilldelades Nobelpriset? Frågorna blir na-
turligtvis mer akuta eftersom de knyter an till det 
världslitterära systemets språkliga hierarkier (vilka 
Rüegg visar sig väl förtrogen med) och i förläng-
ningen till hur svensk bok- och förlagsmarknad för-
delar sin uppmärksamhet gentemot författarskap 
på exempelvis engelska, franska och tyska – eller 
kinesiska och jiddisch.

Det måste understrykas att dessa invändningar 
handlar om just en obalans mellan de teoretiska 
perspektiv Nobelbanor tar spjärn mot, inte att stu-
dien saknar relevans eller intressanta resultat. Själva 
kartläggningen av hur, när och genom vilka medel 
översatta Nobelpristagare utgivits i Sverige är som 
sagt mycket välkommen, och Rüeggs metodiska 
hantering av det omfångsrika materialet är exem-
plarisk. Låt vara då att vissa frågor lämnas utan de-
taljerade svar. En ska också erinra sig att Nobelbanor 
är en delstudie i Rüeggs avhandlingsprojekt: med 
den solida empiriska grund hon redan lagt finns 
goda skäl att se fram emot mer långtgående analy-
ser i kommande installationer.

Oscar Jansson

Thure Stenström, Torgny Lindgren och musiken. 
Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i 
Uppsala. Uppsala 2021.

Thure Stenström konstaterar i förordet till sin bok 
att musikens roll som inspirationskälla för Torgny 
Lindgrens författarskap hittills har varit föga ut-
forskad. De tre tidigare avhandlingarna har foku-
serat på andra aspekter. Ingela Pehrson Bergers av-
handling Livsmodet i skrönans värld (1993) ägna-
des åt bibliska motiv och teologiska influenser. 
Magnus Nilsson drev i Mångtydigheternas klarhet 
(2004) tesen att Lindgrens litterära framställnings-
konst kunde förklaras utifrån ironibegreppet. Un-
dertecknad undersökte i Konsten att upphöja det 
ringa (2009) hur Lindgren arbetar med textens 
röst, sättet att växla mellan höglitterära och tradi-
tionellt sett låga motiv, samt etisk och estetisk ge-
staltning. Samtliga avhandlingar berör musikaliska 
motiv, men i huvudsak som stoff för att ge stöd åt 
de övergripande argumentationerna.

Med Torgny Lindgren och musiken tar sig Sten-
ström an uppgiften att sammanställa och kommen-
tera i stort sett alla musikaliska motiv som står att 
finna i författarskapet. Denna inventering har 
gjorts med stor noggrannhet och förefaller vara 
heltäckande.

I bokens inledning ägnar sig Stenström åt frå-
gan om i vilken grad musik kan överföras till lit-
terär framställning. Utifrån texter av Göran Bex-
ell och Peter Kivy resonerar han kring frågor som 
musikalisk affektlära och tonsättarbiografiska för-
hållningssätt. Stenström konstaterar att musiken 
inte framstår som kognitivt förståelig, i den me-
ningen att den enkelt kan överföras i verbal gestalt. 
Samtidigt menar han att det finns litterära former 
med en högre grad av musikalisk analogi. Fram lyfts 
äldre tiders (sång)diktning, där litterär rytm och 
språkmelodi har anpassats till musikens formspråk.

Litteratur har genom tiderna påverkats av musik. 
Författare har influerats att integrera musikaliska 
formstrukturer i sina verk, eller skildra musiken 
som socialhistoriskt fenomen. I fallet Torgny Lind-
gren uttryckte han personligen och återkommande 
att musiklyssnandet var en integrerad del av hans 
författarprocess. Författarskapet innehåller otaliga 
musikinfluenser, som Thure Stenström har identi-
fierat och kommenterat.

Motivstudien är upplagd som en lång essä över 
musikaliska motiv i Torgny Lindgrens verk. Den 
sträcker sig från diktsamlingen Plåtsax, hjärtats in
strument (1965) till romanen Klingsor (2014).

Stenströms essäistiska framställning saknar ty-
värr kapitelindelning, något som hade gjort läs-
ningen lättare. I stället upplyser innehållsförteck-
ningen läsaren om vilka verk som behandlas och 
på vilka sidor. Verken tas förvisso upp ett efter ett, 
men utan avdelande underrubriker. Mer problema-
tiskt är att det saknas en kronologisk eller tematisk 
struktur i framställningen. Förvisso är det under-
hållande att som läsare överraskas av ständigt nya 
musikaliska motiv, men den långa tankelinjen ly-
ser med sin frånvaro.

En annan invändning rör bildsättningen. För 
även om Thure Stenström karaktäriserar Lindgrens 
norrländska ”skrönor” som allegoriska så förleder 
bilderna trots allt läsaren i den hembygdsnostal-
giska riktning som Stenström uttalat söker und-
vika. Fotografierna föreställer: Barndomshemmet 
i Raggsjö, hemmet i Tjärstad prästgård, morbror 
Ivars fiol, en kammarorgel i Bastutjärn, en piporgel 
i Bygdeå, en bordscittra och en mungiga. Bilderna 
understryker som framgår författarbiografin och 


