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Allra sist bör också nämnas den nästan bisarra 
auktoritetskulten som genomsyrar volymen. Visst 
nämns namn som Maurice Halbwachs, Pierre Nora 
och Astrid Erll emellanåt, men det är ingen tvekan 
om att det är Jan Assmann som är det allt överskug-
gande namnet för de forskare som bidrar i voly-
men. De obligatoriska omnämnandena av en en-
skild teoretikers namn överskrider gränsen till ren 
personkult. Och till det löjeväckande. Assmanns 
namn åberopas i 51 av volymens bidrag. Assman-
nism framstår i ljuset av detta som ett mer lämpligt 
namn för memory studies i den form den upptagits 
inom fornnordistiken. Det tjäne mer till varnagel 
än till inspiration för seriösa forskare.

Daniel Sävborg

Sven Anders Johansson, Litteraturens slut. Glänta. 
Göteborg 2021.

Titeln på Sven Anders Johanssons senaste bok 
Litteraturens slut innebär förstås, som författaren 
själv medger, en ”dramatisk överdrift” (110); där-
till också en medvetet tillspetsad formulering. Det 
handlar nu inte om all litteratur. Om man anläg-
ger ett dagsaktuellt perspektiv och ser till bokbran-
schen som helhet och inkluderar all typ av littera-
tur – både den som läses med ögat och med örat – 
finns det förstås ingen täckning för att tala om att 
litteraturen håller på att spela ut sin roll. Tvärtom!

Men nu är det en viss typ av litteratur som Jo-
hansson ägnar sin bok: den autonoma, den smala 
och estetiskt drivna typ som i Västeuropa kan för-
bindas med framväxten av det moderna konstbe-
greppet i slutet av 1700-talet, förkroppsligad i ro-
mantiken och med bland annat Kants ideologiska 
överbyggnad som teoretisk grund. Idealet blev nu 
ett konstbetraktande utan allt intresse; det gällde 
att bortse från verkets relation till varje form av 
kontext, må den vara ideologisk eller ekonomisk. 
Det estetiska hamnade i fokus, varvid en tidigare re-
toriskt grundad litteratursyn förpassades till margi-
nalen. In autonomi och avantgarde; ut realism och 
populärlitteratur.

Som den medvetet tillspetsade titeln på Johans-
sons bok låter förstå rör det sig vidare inte om en 
traditionell monografi, där ett väl sammanhållet 
resonemang leder läsaren från A till Ö på en snits-
lad bana. Frågan är, menar författaren, om det ens 
är möjligt att skriva den typen av böcker (längre): 
”möjligheten att tänka sammanhängande, att fånga 

sin tid – eller ens den egna tanken – i en berät-
telse har gått förlorad” (109). I konsekvens härav är 
brödtextens cirka 180 sidor i Litteraturens slut för-
delad på 97 kortare avsnitt, utan kapitelrubriker. 
Kompositionen är koncentrisk snarare än linjär; 
upprepningarna är legio, vilket inte hindrar att nya 
aspekter introduceras efter hand. Ur genreperspek-
tiv befinner sig boken i skärningspunkten mellan 
essä, debattskrift och pamflett. Johansson uppträ-
der i och förenar sina båda roller som akademiker 
av facket och kritiker. Resultatet är engagerande, 
upplysande, i positiv mening provocerande – men 
för den skull inte invändningsfritt.

Johansson vänder sig till namn som Adorno och 
Rancière för att uppbåda argument för den typ av 
autonom litteratur som det enligt författaren finns 
allt mindre plats för efter den så kallade etiska vänd-
ningen. Det är en litteratur som får sitt värde ge-
nom att ta avstånd från ”att skriva fram samhällets 
strukturer, de sociala gruppernas konflikter eller li-
dande” (92). Det är inte svårt att finna exempel på 
den typ av litteratur – den öppet engagerade, den 
moraliserande, den etiskt inriktade – som Johans-
son riktar sin kritik emot: climate fiction och vitt-
neslitteratur för att bara nämna två exempel. Det är 
exempel på genrer där författarna enligt Johansson 
från början gör anspråk på att ha tillgång till san-
ningen: natur och miljö är hotade, folkmord och 
övergrepp är vidrigt, för att travestera hans dom 
över den här typen av litteratur. Det innebär förstås 
en otillständig förenkling och generalisering, som 
får skrivas på pamflettgenrens konto. Icke desto 
mindre finns det i delar av den typ av engagerad lit-
teratur som här hudflängs, med författarens ord, en 
”etisk självgodhet” (85).

Det är medieutvecklingen, som bland annat 
inneburit att litteraturen förlorat sin ställning som 
ledande narrativt medium, och den tilltagande me-
dialiseringen av författarinstansen, vilken stund-
tals riskerar att skymma texten, som driver utveck-
lingen. Men också, menar Johansson – och detta 
resonemang har onekligen sina poänger – det som 
Nietzsche döpte till slavmoral. Härmed avses för-
hållandet att den egna ståndpunkten och det egna 
handlandet formuleras i anslutning till och blir be-
roende av något undermåligt och (moraliskt) de-
fekt annat och yttre. Den egna ståndpunkten och 
inte minst engagemanget behöver en skuggsida att 
ta avstånd ifrån. Miljövännerna behöver klimatför-
nekarna. Det är en typ av moral där de förra kan 
konstruera sig som goda förkämpar i kontrast till de 
moraliskt förkastliga förnekarna. Den goda stånd-
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punkten kräver förekomsten av sin motpol. Resul-
tatet blir enligt Johansson att bokstavligt livsviktiga 
politiska frågor dels förvandlas till en fråga om mo-
ral (gott står mot ont), dels – och värre – undan-
dras politiken, den enda sfär där lösningar kan for-
muleras och beslutas om.

Resonemanget ovan om hur den goda stånd-
punkten tycks kräva sin frånsida för att över hu-
vud kunna formuleras är minst sagt oroande och 
tänkvärt; det skulle förtjäna en mer ingående dis-
kussion. Samtidigt är det – ironiskt – så att samma 
resonemang förstås kan tillämpas på Johanssons 
eget projekt. Hans försvar för den estetiskt drivna 
och autonoma litteraturen, skriven av författare 
som öppet deklarerar och provocerar genom att 
förklara och förbehålla sig rätten att inte veta (tänk 
Peter Handke), behöver – precis som den Björn 
Wiman vars moraliskt och religiöst grundade mil-
jöengagemang Johansson kritiserar – uppenbar-
ligen den andra typen av litteratur, den engagerade 
och moraliskt upprörda, för att kunna konstrueras. 
Det finns stråk av idealisering med stor plats för 
känslomässigt engagemang för den litteratur som 
Johansson omhuldar: den ska inte bara bilda utan 
också ”förtrolla” (172) och kommer därmed att ut-
göra en projektionsyta för allt det som Johansson 
högaktar, däribland något så materiellt som den 
pappersburna texten. Denna typ av litteratur får 
bli bärare av långtgående förhoppningar: ”när nå-
gonting gör skäl för beteckningen litteratur är det 
för att det bärs av ett nödtvång eller behov som inte 
hade kunnat ta sig andra uttryck” (154).

Intressant nog kommer Johansson ungefär halv-
vägs in i boken in på en annan fråga än den om nöd-
vändigheten av en autonom och icke-engagerad lit-
teratur. Utöver på själva texten fokuserar Litteratu
rens slut också på läsning, vilket inte gör den mindre 
intressant. Ett skäl är att den föregivet moraliskt 
goda och engagerade litteraturen lägger upp för en 
läspraktik som går ut på att vi redan vet vad som 
är moraliskt rätt i det etiskt drivna verket. Med Jo-
hanssons ord: ”Problemet med denna läsart är att 
litteraturen egentligen inte tillför något, mer än att 
bekräfta en viss ideologi eller moral” (97). Annor-
lunda uttryckt: varför ska Sveriges elever exempel-
vis läsa en roman som tematiserar mobbning? De 
känner ju redan till den officiella doktrinen – och 
vet förstås av egen erfarenhet – att mobbning är 
förkastligt. Återigen driver författaren sina teser väl 
hårt och onyanserat: självfallet kan en sådan roman 
drabba läsare och förmedla nya insikter och upple-
velser. Läsningen av ”engagerad” och etiskt korrekt 

litteratur behöver inte inskränka sig till att vara en-
bart etisk; den kan också fungera estetiskt (97) och 
drabba läsaren.

Det är i detta sammanhang som Johansson ur-
skiljer två läspraktiker: den etiska och den estetiska. 
Den förra handlar som redan framgått och med 
viss förenkling om bekräftelse av ett på förhand 
existerande vetande, medan den senare med för-
fattarens ord ”drabbar en”. Men, frågar sig Johans-
son med en retorisk gest, vad betyder läsarens este-
tiska ställningstagande till litteratur: ”Läsaren öpp-
nar sig, tappar kontrollen, blir. Blir annorlunda. 
Kommer visserligen ut på andra sidan, men i bästa 
fall efter att för ett ögonblick har förlorat sig själv” 
(97). Detta är ett intressant bud på hur litteratur 
också kan läsas.

Resonemanget är intressant, men dess vidare 
implikationer kommer Johansson inte åt med sina 
principiella resonemang och egna exempel, däri-
bland två sätt att läsa och förstå Nora i Ibsens Ett 
dockhem. Han lyfter, i likhet med Gustav Borsgård 
i den nyligen framlagda avhandlingen Litteratu
rens mått (2021), frågan om det fruktbara i att låta 
elever läsa skönlitteratur som ett led i bearbetning 
av och diskussion om skolans värdegrund. För Jo-
hansson och Borsgård representerar den typen 
av litteraturläsning en etisk och därmed begrän-
sande läsart, eftersom sådan engagerad litteratur, 
till exempel om hur det är att vara offer för mobb-
ning, endast bekräftar vad ”alla” redan vet: att det 
är fel att mobba och att det är en avskyvärd eller i 
värsta fall livshotande upplevelse för offret. Men nu 
är det ju faktiskt inte möjligt att på ett principiellt 
plan uttala sig om hur texter kan läsas eller läses av 
verkliga läsare, om viss litteraturs ”didaktiska po-
tential” (för övrigt något av ett skällsord för Johans-
son), på basis av forskarens egna läsning. Det är en 
inte alltför vågad hypotes att anta att samma text 
av läsare A kan läsas etiskt bekräftande, men av lä-
sare B (med helt andra erfarenheter och annan bak-
grund) också kommer att läsas estetiskt på det där 
livsavgörande och omtumlande sätt som Johansson 
så vältaligt beskriver. Det finns en rad litteraturteo-
rier – inte minst om läsning – som skulle förtjäna 
att prövas mot konkret empiri. Litteraturvetenska-
pen behöver litteraturdidaktiken och vice versa.

En del av den orena formen i Litteraturens slut 
kommer sig av det i boken finns partier som har for-
men av dialog. Här konfronterar en namnlös röst 
ett ”du”, vars uppfattningar och ställningstaganden 
ligger nära Johansson själv. Dialogpartier eller för-
fattarens egen inre monolog? Greppet möjliggör 
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hursomhelst en breddning av perspektivet och låter 
Johansson – på allvar och inte ironiskt, enligt min 
läsart – vädra nya, intressanta och kanske självrann-
sakande perspektiv. I ett sådant samtal (114–116) 
blir duet rejält konfronterat, bland annat såsom pri-
vilegierad, högt utbildad medelklassmänniska. På 
frågan vad den enskilde – Johansson själv eller alla 
vi andra? – faktiskt kan göra åt de komplexa pro-
blem som konfronterar mänskligheten, hävdar den 
anonyma rösten att ”det finns ju problem där litte-
raturmänniskorna faktiskt skulle kunna bidra med 
något” (116). Varför inte ägna sig åt att lära ”barnen 
läsa och skriva! Är det inte en sådan konkret fråga, 
där vi dessutom har viss sakkunskap, där litteratur-
världen skulle kunna göra skillnad?” Johanssons (?) 
samtalspartner menar att ”litteraturmänniskorna” 
borde ägna större kraft åt den något mindre glamo-
rösa uppgiften att lära ”förortsbarnen” (117) att läsa 
(underförstått: att läsa estetiskt).

Så läst handlar Litteraturens slut inte endast om 
en exklusiv, autonom, i dagspolitiken icke-engage-
rad typ av litteratur, vilken enligt Johansson ovill-
korligen måste läsas i pappersformat. Det estetiska 
är inte endast en textuell kategori, som omhuldas i 
Litteraturens slut under avståndstagande från den 
öppet (över)engagerade och etiskt grundade litte-
raturen, särskilt i massupplagor och ljudboksfor-
mat. Intressantare och mer framåtsyftande är be-
skrivningen av en estetisk respektive etisk läsart, 
där den förra bland annat handlar om att jag som 
läsare låter mig omtumlas, föras ut ur mig själv ge-
nom att erfara en för mig helt ny situation eller 
upplevelse och med Johanssons ord hamnar i ett 
”tillstånd utan herravälde” (171). I den estetiska läs-
ningen finns också utrymme för läsningens kropps-
liga dimensioner: att rysa och få gåshud.

Det är inte bara förortsbarnen som behöver un-
dervisas i och upplysas om det faktum att litteratur-
läsning kan förmedla både kunskaper och chockar-
tade upplevelser, att läsaren i ett och samma litte-
rära verk både kan känna igen sig och uppleva värl-
den som ”återförtrollad”, som Rita Felski uttrycker 
det i Uses of Literature (2008). Utnyttjandet av lit-
teraturens potential kräver en läsning som rör sig 
mellan närhet och distans.

Anders Ohlsson

Karin Kukkonen, Probability Designs. Literature 
and Predictive Processing. Oxford University Press. 
New York 2020.

Efter de många teoretiska ”vändningar” som präg-
lat de senaste decenniernas akademiska litteratur-
vetenskap märks numera en vändning bort från 
litteraturteorin i sig. Det vill säga: från den ofta 
abstrakta, spekulativa och ideologikritiska theory, 
som inte sällan resulterat i alltmer esoteriska och 
specialiserade varianter av textfokuserad närläs-
ning, till ett nytt intresse för det empiriska studiet 
av ”vad som faktiskt händer” när ”vi” läser.

I svenska sammanhang syns denna nya empirism 
framförallt i litteraturdidaktikens inflytande när 
undervisningen i ämnet alltmer förvandlats till yr-
kesutbildning i lärarprogrammen. Litteraturdidak-
tisk forskning har i stor utsträckning blivit syno-
nym med klassrumsundersökningar när den teori-
drillade specialisten plötsligt står inför uppgiften 
att lära ut hur man får läsovana elever att läsa inte 
bara mot texten eller mellan raderna utan överhu-
vudtaget. Internationellt syns den empiriska vänd-
ningen istället i den kognitiva poetik som förenar 
hjärnforskning, psykologi och medvetandefilo-
sofi med särskilt narratologisk begreppsapparat. 
De båda inriktningarna flätas emellertid samman, 
inte minst genom intresset för vad vi egentligen har 
att lära av litteraturen. I bakgrunden anas hur lä-
sandets plats i skolan liksom i människors vardag 
inte längre kan tas för given utan måste förses med 
nya motiverande argument.

Paradoxalt nog har kognitionsforskningens ofta 
fysiologiskt grundade intresse lett till ett slags ny 
idealistisk estetik där särskilt fiktionsläsningen 
förknippas med det goda och det sanna: det heter 
bland annat att fiktionslitteraturen utvecklar vår 
fantasi och tränar upp vår förmåga att föreställa oss 
hur andra människor känner och tänker. Läsningen 
syftar då till att öva läsaren i empati och i det som 
i kognitionsvetenskapliga sammanhang kallas the
ory of mind (förmågan att tillskriva andra indivi-
der mentala tillstånd), för att i slutändan göra oss 
till bättre och mer demokratiska samhällsvarelser. 
Det är en instrumentalisering som också återspeg-
las i skolans styrdokument.

Upptäckten av spegelneuroner hos människor 
och andra primater har utgjort det hårda beviset för 
denna förmodade kausalitet som särskilt kommit 
att förknippas med olika simulationsteorier, alltså 
tanken att fiktionella representationer låter oss ge-
nomleva vardagserfarenheter i ett slags virtuellt off-


