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hon också kunnat gå längre för att positionera sin 
egen läsart genom att utmana Moi, samt precisera 
skillnaden gentemot tidigare forskning och hur ett 
postkritiskt litteraturvetenskapligt paradigm kan 
realiseras. Ytterligare är valet att lägga sig så pass 
nära de frågeställningar icke-postkritisk forskning 
redan närmat sig mindre lyckat. Själva huvudpo-
ängen riskerar att grumlas, då dessa teoretiska läs-
ningar kommer fram till snarlika resultat. Här hade 
en djupdykning i nya aspekter av romanen varit av 
nöden för att mejsla ut den filosofiska läsningen 
bättre. De påtalade bristerna skuggar inte studien 
i sin helhet. Tvärtom är den ett vitaliserande bi-
drag, kompromisslös och intellektuellt ärlig. Stu-
dien utgör inte bara ett självständigt bidrag till 
forskningen i finlandssvensk postmodernism och 
i synnerhet till forskningen kring Monika Fager-
holms Diva, utan är ett bidrag till en större diskus-
sion om ämnets utveckling och premisser. Lahden-
peräs avhandling öppnar ett nytt perspektiv, såväl 
metodologiskt som inom Fagerholmforskningen. 
Ur det tidigare i långt oprövade skriver hon fram 
en analys där den filosofiska läsningens möjlighe-
ter och begräsningar utprovas. Därigenom lyckas 
hon säga något väsentligt nytt om såväl ett redan 
relativt utforskat verk som Diva, samt problemati-
sera den filosofiska läsningen. I växelverkan mel-
lan skönlitteratur, filosofi och litteraturvetenskap-
lig läsning uppstår en produktiv ingång. Avhand-
lingen öppnar med ett välvalt citat ur Diva som il-
lustrerar tonårsflickans självframställning och auk-
toritet i relation till filosofisk diskurs: ”Hur långa 
ska sådana här filosofiska passusar vara i en text som 
handlar om att vara vild i hjärtat och göra ideologi 
av det?” (11). Frågan ställs i slutet av romanen och 
utmanar Lahdenperä att granska vad allt som kan 
tänkas inbegripas i karaktären Divas och romanen 
Divas filosofiska passusar och hur detta framställs. 
Med utgångspunkt i citatet bjuds vi på en oavbru-
tet engagerande läsning av en roman som gör filo-
sofi, och på ett förslag till en ny sorts läsart – den 
filosofiska.

Mia Österlund

Laura Leden, Adaption av flickskap. Normbekräf
tande och normbrytande i flickböcker översatta från 
engelska till svenska och finska 1945–1965. Helsing-
fors universitet. Helsingfors 2021.

Ikväll har jag ”tvättat” en roman åt redaktör To-
wers […] [H]an bad mig ta hand om den och ”skära 
bort allt onödigt”. Jag har utan förbarmande följt 
instruktionerna, skurit bort de flesta kyssarna, två 
tredjedelar av allt kärleksjollret och alla naturbe-
skrivningar med det lyckliga resultatet att jag har 
kortat ner den till ungefär en fjärdedel av det ur-
sprungliga omfånget.

Detta välvalda citat ur L. M. Montgomerys Emily 
på egna vägar (1925, på svenska 1957) har Laura 
Leden valt som motto för sin avhandling Adap
tion av flickskap. Normbekräftande och normbry
tande i flickböcker översatta från engelska till svenska 
och finska 1945–1965, där hon granskar översätt-
ningar av engelskspråkiga flickböcker till svenska 
och finska. Vad som händer med flickskapet då 
böcker översätts mellan länder är en brännande 
fråga som hon tar fasta på i sin avhandling. Flick-
forskning har under de senaste decennierna eta-
blerat sig som ett piggt tvärvetenskapligt fält som 
genomlyser vad flickskap är och hur det formeras 
på olika arenor. Forskningsinriktningen bygger vi-
dare på feministisk teori, där teoretiseringen kring 
flickan är påfallande underutforskad. Hur det att 
vara flicka gestaltas är en central fråga särskilt för 
litteraturvetenskapen, främst inom barnlitteratur-
forskningen. Inom flickforskningsfältet är över-
sättningsstudier ovanliga och likaså är flickforsk-
ning ovanlig i översättningsstudier. Leden lyckas 
därmed ringa in en förbisedd men högst engage-
rande och viktig frågeställning. Som material har 
hon valt flickboken, eftersom flickskapet centreras 
i denna boktyp. Flickbokens status och rykte har 
sedan länge haft två sidor, med Birgitta Theanders 
formulering är den älskad och förnekad. Theander 
(2006), som med ett starkt polemiskt grepp un-
dersökt svensk flickbok, har inspirerat Leden till 
att granska samma tidsperiod, flickbokens guldål-
der, 1945–1965. Theander var ute efter att punktera 
en rad fördomar och generaliseringar om flickbo-
ken, med upphov i de svepande samlingsrecensio-
ner flickböckerna fick i sin samtid och som trade-
rades i tidig litteraturhistorieskrivning samt i all-
mänhetens attityder mot kategorin. Exempelvis 
slog hon hål på föreställningar som att rödhåriga 
flickor dominerar eller att skildringarna av arbete är 
få. Dock fick hennes metod att låta statistiken tala 
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kritik för sin trubbighet. Att Leden väljer Thean-
ders studie som utgångspunkt är trots de mothugg 
studien fick vettigt. Den valda undersökningsperi-
oden utgör nämligen en brytpunkt i det nordiska 
litterära polysystemet. Teorin om det litterära poly-
systemet hävdar att alla litteraturer ingår i en över-
lappande hierarki av kanoniserad och perifer lit-
teratur. Det är därför relevant att undersöka både 
kanoniserad litteratur och parakanon, alltså kano-
niseringsprocesser med lägre status, som den kring 
flickboken (23). Ledens materialurval baseras på de 
kring 1 000 flickböcker Theander identifierat och 
på sökningar i nationalbibliografin Fennica. Där-
igenom har 52 flickböcker som översatts till både 
svenska och finska hittats (31). Tre bildningsro-
manflickböcker av L. M. Montgomery, Jean Web-
ster och Laura Ingalls Wilder, tre långserieböcker 
av Helen D. Boylston, Carolyn Keene och Helen 
Wells samt deras svenska och finska översättningar 
har valts ut för närmare granskning. Materialet be-
handlas genom en inledande inventerande kvanti-
tativ genomgång följd av kvalitativa fallstudier. Av-
handlingen är den första mer omfattande studien 
av översättningar av flickböcker i Sverige och Fin-
land. Att Finland tas med skiljer ytterligare ut stu-
dien från tidigare forskning.

Ledens avhandling är en omfångsrik tvärve-
tenskaplig monografi på 365 sidor som kombine-
rar forskningsområden som översättningsstudier, 
språkvetenskap och genusvetenskaplig litteratur-
vetenskap i form av flickforskning. Studien följer 
en deskriptiv översättningsvetenskaplig metod som 
bygger på jämförande och kategoriserande adap-
tionsanalys, en språklig metod som granskar så-
väl semantisk-pragmatiska drag som pragmatiska 
språkfunktioner samt en litteraturvetenskaplig me-
tod som utgörs av en berättaranalys av karaktärsin-
dikatorer i relation till stereotypscheman för norm-
bekräftande och normbrytande drag i karaktärsge-
staltningen. För att påvisa effekterna av adaptionen 
av flickskap i de översatta flickböckerna samman-
förs begrepp från samtliga dessa forskningsfält till 
en dynamisk modell. Att Leden skapar en egen ana-
lysmodell kunde flaggas för tydligare.

Avhandlingen är strukturerad i sju kapitel. In-
ledningskapitlet ”Inledning” (17–32) presenterar 
syfte, hypoteser, metod och material samt bakom-
liggande teorier. Kapitel två ”Flickboken som en del 
av barnlitteraturen”(33–56) tecknar bakgrunden 
till flickboken och forskningen i densamma. Kapi-
tel tre ”Paratextuell kontextanalys”(57–131) utgörs 
av en paratextuell kontextanalys där förlagsprofiler 

presenteras för att teckna konturerna av ett nord-
iskt samarbete och där romanernas omslag analyse-
ras. Kapitel fyra ”Översättningsnormer”(132–138) 
diskuterar översättningsnormer främst genom 
Itamar Even-Zohars polysystemteori och Gideon 
Tourys normteori och orienterar sig mot deskrip-
tiv översättningsforskning. I kapitel fem ”Översätt-
ningspraktiken adaption”(139–164) diskuteras be-
greppet adaption och en tvärvetenskaplig metod 
för analys av adaption och flickskap presenteras. 
Kapitel sex ”Adaptionsanalys”(160–294), som är 
avhandlingens längsta, tillämpar därefter analys-
modellen genom fallstudier. Kapitel sju ”Samman-
fattande diskussion”(295–308) sammanfattar re-
sultaten.

Avhandlingens syfte är med Laura Ledens egna 
ord att ”studera hur relationerna inom det flick
litterära polysystemet fungerar utgående från hur 
skildringen av flickskap adapteras i översättningarna 
och hurdana samband det finns mellan svensk och 
finsk översättningsverksamhet” (24). Utgående 
från polysystemteori samt adaptions- och norm-
forskning undersöker hon adaption i översättning 
av flickböcker från engelska till svenska och finska 
i Sverige respektive Finland under åren 1945–1965. 
Översättningar påverkas av ett kluster av normer, 
här flickskaps-, berättande- och översättningsnor-
mer. Anpassningen till dessa normer leder till adap-
tion då den översatta texten anpassas till målkon-
texten. Leden har alltså valt polysystemteorin som 
ramverk. Detta inbegriper en syn på översättning 
av skönlitterära texter som innebär att de ingår i en 
struktur där spänningar mellan i synnerhet presti-
gecentra och lågstatusperiferier är verksamt. Hon 
betraktar flickboken som en perifer kategori med 
låg status och myntar begreppet det flicklitterära po
lysystemet för att ringa in även interna spännings-
fält som de mellan flickbokscentrum bestående av 
bildningsromanflickböcker med högre status och 
flickboksperiferi bestående av långserieböcker med 
lägre status (24).

Leden konkretiserar syftet i tre huvudsakliga 
forskningsfrågor. Den första frågan lyder: ”Hur på-
verkar flickboksgenrens perifera position i det all-
männa litterära polysystemet och det flicklitterära 
polysystemets relationer mellan centrum (bildnings-
romanflickböcker med högre prestige) och peri
feri (långserieböcker med lägre prestige) mängden 
och typen av adaption i svenska och finska översätt-
ningar från engelska?”. Fråga två lyder: ”Hur påver-
kar adaptionen framställningen av flickskap i över-
sättningarna?” och slutligen lyder fråga tre: ”Hur-
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dana influenser har svensk utgivning och svenska 
översättningar haft på utgivning och översättning 
av flickboksgenren i Finland?” (24). Redan här 
uppstår vissa frågetecken som exempelvis att Le-
den ser flickboken som en genre, vilket inte är helt 
okomplicerat då det finns så många underkatego-
rier av flickboken (33). Flickboken kan med fördel 
ses som en övergripande kategori som består av en 
rad genrer, som exempelvis de här aktuella flick-
boksdeckaren och sjuksköterskeromanen.

Leden redogör grundligt för studiens premisser 
och presenterar en rad teser. Hennes övergripande 
tes är att ”målkulturinriktade normer dominerar 
inom en perifer genre som flickboken” (25). Hen-
nes antagande är att adaption i flickböcker hänger 
samman med målkulturinriktade normtyper som 
didaktiska och pedagogiska normer. Dessa har i ti-
digare forskning beskrivits verka inom barnlittera-
turen i allmänhet. Som en annan sannolik målkul-
turinriktad orsak till adaption anger hon förlagens 
vilja att enligt kommersiella normer förkorta texter 
av ekonomiska skäl. När det gäller barnlitteratur 
kan faktorer som placering i en förlagsserie, förla-
gets fostransideologi och uppfattning om läsarnas 
kunskaper om källkulturen inverka. En ytterligare 
hypotes är att ”adaption förekommer i ännu högre 
grad i långserieflickböcker med perifer (lägre) sta-
tus än i klassiska bildningsromanflickböcker med 
central (högre) status inom det flicklitterära sys-
temet” (25).

Utöver de polysystemiska relationerna behand-
lar Leden även adaptionens effekter på framställ-
ningen av flickskap, alltså hur flickorna i böckerna 
skildras (24). Gestaltningen av flickskapet utfor-
mas i relation till det omgivande samhällets och 
kulturens normer för hur flickor förväntas vara. I 
sammanhanget kan flickskildringen vara normbe-
kräftande eller normbrytande. Hypotesen är att ”de 
didaktiska, pedagogiska och kommersiella normer 
som antas verka inom flickboksgenren leder till att 
eventuell adaption gör framställningen av flickor 
och flickskap mer normbekräftande (mindre 
normbrytande)”(26), något hon undersöker ge-
nom textuell adaptionsanalys och arkivmaterial.

Ytterligare en tes är att ”det yngre finska barn-
litteraturfältet influerats av det svenska som har 
längre barnlitteraturtraditioner” (26). Ledens ut-
gångspunkt är därmed att adaption förekommer i 
högre grad i långserieböcker med lägre status än i 
klassiska bildningsromanflickböcker med central 
status. Hon undersöker hur flickbokens perifera 
position i det litterära polysystemet och i det flick-

litterära polysystemets formation mellan centrum 
och periferi inverkar på mängden och typen av 
adaption. Ytterligare granskar hon hur sagda adap-
tion påverkar framställningen av flickor och reder 
ut vilken inverkan svensk utgivning och översätt-
ning haft på utgivningen av flickböcker i Finland. 
Forskningsfrågorna är väl framställda och samman-
länkande. Leden har som målsättning att granska 
flickskap och dess tyngdpunkter och förändringar i 
översättningar till svenska och finska av flickböcker 
och belyser särskilt hur normer förstärks eller bryts 
i översättningarna. Den brett upplagda textana-
lytiska granskningen är ett stabilt bidrag till både 
flick-, flickboks- och översättningsforskning.

Innehållsförteckningen, som sträcker sig över 
hela tre sidor, har smak av byggnadsställning. Den 
är mer lik praxis inom översättningsvetenskap 
och inom litteraturvetenskapen skulle det ha va-
rit en fördel att styra upp den på flera sätt. Den 
hade gärna fått visa på resultaten, inte bara hän-
visa till den deskriptiva nivån. Nyckelbegreppen 
normbekräftande och normbrytande saknas exem-
pelvis helt. Stötestenen är adaptionsanalysen som 
skapar obalans genom sin längd. Frågan är ifall Le-
den verkligen för sin analys av flickskildringen och 
adaptionen behöver alla underkategorier. Exempel-
vis framstår matkultur och måttenheter som peri-
fera för flickskildringen på det sätt de behandlas. 
Själva strukturen och formuleringarna i innehålls-
förteckningen riskerar i sin detaljtrogenhet att för-
lora i överskådlighet. Exempelvis kunde de svenska 
förlagen ha sammanförts i ett avsnitt. En annor-
lunda, övergripande indelningsgrund hade motat 
undan dessa dispositionsproblem. Även en förtät-
ning och förkortning av själva framställningen hade 
gjort studien ytterligare läsvärd. Dilemmat med 
ett tvärvetenskapligt tillnärmelsesätt är att gräns-
dragningarna – att komprimera begreppsdiskus-
sioner och ändå få med en fördjupande behand-
ling – blir svåra att göra. Det som är avhandlingens 
styrka, dess omsorgsfullhet och dess bredd, riskerar 
samtidigt att vara dess svaghet. Ett mer syntetise-
rande och självreflektivt grepp hade gjort studien 
mer rättvisa. Ytterligare hade en mer djuplodande 
diskussion av de resultat som finns i studien gärna 
fått framföras. Ledens lediga sätt att argumentera 
gör ändå avhandlingen lättillgänglig. Någon en-
staka gång förekommer slarvfel, men i övrigt är ak-
ribin god. Enstaka ordval sticker ut, som då Leden 
kritiserar Laura Ingalls Wilder, men själv är oupp-
märksam på ordvalet ”indian” (106). Även de ta-
beller som anförs är klargörande och välstrukture-



330 · Recensioner av doktorsavhandlingar

rade. Leden vägleder sin läsare genom sammanfat-
tande avstamp där hon redogör för hur respektive 
avsnitt är uppbyggt.

Att Leden särskilt intresserar sig för nordisk 
översättningsverksamhet inom förlagsbranschen, 
vilken granskas genom arkivstudier, är en förhål-
landevis ny inbrytning både i barnlitteratur- och 
flickboksforskning. Studien underbyggs av ett på-
fallande gediget arkivarbete samt en bibliografisk 
del som belyser flicklitteraturens utveckling i Nor-
den. Att identifiera och beakta både förlagskon-
trakt och korrespondens berikar studien. De in-
fogade faktarutor som ger biografisk information 
om de aktörer, främst förlags- och översättarkraf-
ter, som Leden behandlar fungerar utmärkt och ger 
framställningen djup och liv. Finlands perifera po-
sition på det nordiska översättningsfältet intresse-
rar Leden, som polemiserar mot Yvonne Lindqvist 
som inte beaktat Finlands tvåspråkighet i sina stu-
dier av översättning av flickböcker (24). Leden vid-
gar därmed det skandinaviska till att inbegripa det 
nordiska, vilket är en viktig inbrytning. Hon påta-
lar att Finland utgör en periferi i periferin då för-
lagsverksamheten är öppen mot Norden, men slu-
ten för Norden (24). Leden lyckas genom valet av 
material visa på att Norden under den undersökta 
tidsperioden utgjorde ett enhetligt fält med Sverige 
och Norge som centrum för översättning av flick-
böcker. Genom gedigna arkivstudier av förläggar-
korrespondens blottlägger hon översättningsprak-
tikerna i Norden på ett helt nytt sätt och kommer 
med helt nya rön som kommer att vara avgörande 
för framtida forskning.

Materialurvalet präglas av att det är grund-
ligt och relevant. Att välja både bildningsroman-
flickböcker och långserieböcker utgör en utmärkt 
grund för jämförelser mellan centrum och periferi. 
Här kommer begrepp som paratext och parakanon 
i bruk på ett belysande sätt. Att materialet består 
av olika utgåvor av samma roman illustrerar de di-
lemman en forskningsansats som denna ohjälpligt 
stöter på. Brokigheten påkallar noggrannhet men 
också medvetenhet om att de normer som under-
söks kan härstamma från översättningar utanför 
den undersökta tidsperioden. Ansatsen att granska 
flickboksöversättningar ur ett transnationellt per-
spektiv är lyckat. Ledens komparativa genomgång 
av originalverk och parallella översättningar har 
inneburit ett krävande forskningsarbete och mate-
rialet är tillräckligt för den analys som utförs. Ar-
kivarbetet kunde ändå ha fått en fördjupande me-
todbeskrivning utgående från befintlig forskning. 

En djupare diskussion om hur respektive analysdel 
är av relevans för flickboken hade gärna fått löpa 
genom materialet. Detsamma gäller de i sig spän-
nande faktarutorna om översättare. Sammanföran-
det av metoder och material ger möjlighet för Le-
den att utföra en noggrann forskningsinsats, men 
det har också varit en utmaning att minimera upp-
repningar då analysen presenteras i flera kapitel.

För att kontextualisera materialet ur perspekti-
vet hur flickskap transformeras då flicklitteratur 
förflyttas mellan specifika historiska och kulturella 
kontexter gör Leden i kapitel tre en paratextuell 
analys av förlagskorrespondens, översättnings-
omslag och pärmtexter som är spännande och be-
lysande och kunde varit ämne för en hel studie i 
sig. Paratextanalysen är ett exempel på ett område 
där Ledens analys inte är helt tillräcklig. Detta är 
en metodologisk del som är underutvecklad i av-
handlingen och gärna hade fått fördjupas för att ge 
det paratextuella avsnittet mer tyngd (118, se Käll-
ström 2020, Niklasson 2021, Gallager 2015, Yamp-
bell 2005 med flera). Bildmaterialet är genomgå-
ende gäckande och det är därför synd att analysen 
endast skrapar på ytan. Exempelvis öppnar Leden, 
som är förankrad i Montgomeryforskningen, en 
diskussion om hur omslagen av översättningarna 
av L. M. Montgomerys Emily-böcker har omför-
handlat bokseriens normbrytande författarambi-
tionstema. Detta görs genom att framställa Emily 
med en katt i famnen som vilken som helst flicka. 
Eller genom att, som i den finska översättningen 
Pieni Runotyttö [Den lilla diktarflickan] (1961), i 
titeln understryka protagonistens författarambi-
tioner men i bild betona protagonistens samhörig-
het med naturen. Sådana visuella adaptioner kny-
ter Leden skickligt till ett omförhandlat flickskap 
som står i samklang med målkulturens flicknormer.

Leden utgår från flickboken som en perifer genre 
och har därför valt sitt översättningsteoretiska av-
stamp i Itamar Even-Zohars centrum-periferiba-
serade polysystemteori kompletterat med Gideon 
Tourys deskriptiva översättningsteori som bygger 
vidare på Even-Zohar. En invändning är att Even-
Zohars på sin tid omstörtande perspektiv på över-
sättningsforskningen som ett system, som beaktar 
en bred kontext, kunde ha utmanats av nyare över-
sättningsteoretiska paradigm. Såväl polysystemte-
orin som den deskriptiva översättningsforskningen 
är synnerligen breda och också omdebatterade och 
kritiserade tillnärmelsesätt. Exempelvis har poly-
systemteorin kritiserats för sin statiskhet och för 
sina inneboende värderingar i termer av centrum/
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periferi. Leden uppmärksammar detta, men kunde 
ha fördjupat diskussionen om hur flickboken ses 
som perifer per definition. Det kunde ha varit skäl 
att vända på resonemanget och fråga sig om flick-
boken är så perifer som den har påståtts vara. Kri-
tiken av polysystemteorin kunde också ha fördju-
pats då ansatsen inte verkar leda till entydiga resul-
tat. Också Tourys normbegrepp är motsägelsefullt 
och förorsakar vissa problem. Trots sin kritiska ge-
nomlysning stannar Leden ändå vid att använda 
teorierna. Barnlitteraturen förknippas överlag med 
normeringar och befogar därför detta val. Men Le-
den måste också gå längre än Tourys teori medger 
för att teckna den bild hon är ute efter att visa upp. 
Hon revitaliserar ändå dessa översättningsteore-
tiska utgångspunkter genom att tillföra flickforsk-
ningen. Hon nöjer sig dessutom ingalunda med 
att utföra en tourybaserad kontrastiv textanalys, 
utan anlägger ett brett upplagt angreppssätt som 
bygger på flera olika materialtyper, inklusive in-
direkta och direkta översättningsvägar, samt pa-
ratextuell analys.

Till dessa två problematiska teorier tillkommer 
ytterligare ett svårhanterligt begrepp, adaption. Be-
greppets betydelse har fluktuerat inom översätt-
ningsforskningen och betraktats som både över- 
och underordnat översättning. Synen på begrep-
pet får konsekvenser. Då översättningsdefinitio-
ner är tids-, genre- och kontextbundna kompliceras 
frågan ytterligare. Ur översättningsforskningens 
perspektiv betraktas adaption oftast som en sorts 
översättning (20). Leden förklarar hur olika syn-
sätt skiljer sig och hur de flyter ihop, samt förkla-
rar hur vissa av Göte Klingbergs adaptionsprinci-
per är motstridiga och varför Riitta Oittinens term 
domesticering är för snäv. Detta är övertygande och 
goda iakttagelser. Leden själv väljer att se adaption 
som en företeelse inom översättning (21.) Hon går 
ändamålsenligt tillväga då hon undersöker adaptio-
nen genom översättningsvetenskapliga samman-
ställningar, ”coupled-pairs”. Greppet kompletteras 
av ideologisk och narrativ adaption, som särskilt 
framgår av omskrivningar och strykningar, något 
som effektivt redovisas för i tabellform och som ut-
gör fascinerande läsning. Avhandlingen fullkom-
ligen kryllar av intressanta revideringar som spän-
ner över allt från rasistiska uttalanden och krigisk 
patriotism till barnaga och maträtter. Särskilt vi-
sar Leden verkningsfullt hur strykningar av käll-
textens mer ambivalenta partier ger vid handen en 
naivare och barnsligare flickprotagonist i exempel-
vis L. M. Montgomerys Emily-böcker. Analysen er-

bjuder rikligt med nya rön kring indirekt översätt-
ning. Den bild Ledens ambitiösa angreppssätt för-
medlar är därmed fördjupande. Resultaten kunde 
med fördel i vidare forskning mätas mot hur över-
sättningspraktiker överlag såg ut under den under-
sökta perioden.

Leden rör sig överlag kunnigt och engagerat på 
flickforskningsfältet (44). En skönhetsfläck är att 
flickforskningens bas i genusteori ändå behandlas 
något svepande, exempelvis är detta fallet gällande 
begreppet att göra kön (26). En samlande not kring 
genusvetenskaplig litteraturvetenskap där fältets 
uppkomst, konsolidering och hur det etablerats i 
relation till flickboksforskningen skulle också ha 
varit klargörande. Leden åberopar sparsamt genus-
vetenskaplig litteraturforskning. Vissa begrepps-
diskussioner finns, som den om huruvida använd-
ningen av begreppet flickmakt riskerar bli anakro-
nistiskt. Leden menar att värdet av att använda ter-
men är att forskningen på så sätt signalerar att det 
rör sig om ett flicklitterärt kontinuum (41). Ana-
lyserna av flickmakt i studien ger ibland intrycket 
av att pricka av drag på en förgivettagen lista (120). 
Exempelvis analysen av Cherry Ames kunde knu-
tits till tidigare feministiska läsningar, som är djup-
lodande (125). Särskilt avsnittet om sexualitet be-
handlas förhållandevis översiktligt och kunde ha 
kompletteras med mer forskning. Leden konstate-
rar att sexualiteten överlag tonats ner i både svenska 
och finska översättningar exempelvis då en 36-årig 
man förälskar sig i den 13-åriga Emily i Montgo-
merys böcker. Gammelmoster Nancy är Emilys 
mentor och också hennes prat om sexualitet har 
strukits i de svenska och finska översättningarna, 
vilket enligt Leden underbygger en syn på sexu-
alitet som tabubelagt. En fråga som uppstår i sam-
manhanget är ifall man inte kunde ha förväntat 
sig ett motsatt mönster där den nordiska kontex-
ten hade förstärkt det normbrytande i flickska-
pet, detta i ljuset av synen på den nordiska sexuali-
teten som mer frigjord under säg 1960-talet (se Mia 
Franck 2009). Adaptionsanalysen visar sig vara en 
guldgruva av uppslag och erbjuder rikligt med ma-
terial för vidare forskning kring frågor som denna.

Laura Leden är teoretiskt välorienterad på flera 
väsensskilda forskningsfält, hon åberopar de för-
väntade studierna, visar deras relevans och be-
rör även kritisk polemik som förekommer kring 
dessa eller kommer med egna invändningar. Bris-
ten på tidigare forskning i översättning av flick-
böcker förklarar hon med att både barnlitteratur-
forskningen och översättningsvetenskapen är för-
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hållandevis nya discipliner. Ledens antagande att 
adaptionen av tidens flickböcker hänger samman 
med didaktiska normer visar sig stämma. Ytterli-
gare följer hon adaptionens effekter på flickskild-
ringen och visar hur de didaktiska och kommer-
siella normer som omger flickboken leder till en 
adaption som genomgående är normbekräftande. 
Ledens tes om att bildningsromanflickböcker 
adapteras mindre och långserieböcker mer visar 
sig däremot inte stämma. Hon visar nämligen att 
mängden adaption inte korrelerar med materia-
lets position i den polysystemiska positionen. En 
övergripande tendens studien identifierar är att ett 
normbrytande flickskap tonas ner, samt att berät-
telserna blir mer handlingsbetonade och anpassas 
närmare till rådande föreställningar om barnlitte-
ratur då de översätts. Precis som flickskap av tradi-
tion anpassats till rådande normer, visar det sig att 
också översättningen av flickböcker anpassas till rå-
dande flicknormer. Textanalysen visar i detalj hur 
dessa mekanismer är verksamma genom att identi-
fiera modifieringar och vilka normbekräftande eller 
normkritiska implikationer dessa har. Analysen lyf-
ter många spännande aspekter som exempelvis na-
zisternas censur av flickböcker (114). Den kompa-
rativa genomgången av originalverk och parallella 
översättningar har inneburit ett stort och krävande, 
men mycket givande, forskningsarbete.

Genom arkivstudier visar Leden dessutom hur 
indirekt översättning till finska med svenska som 
mellanspråk förekommer vilket bekräftar tesen att 
det yngre finska barnlitteraturfältet influeras av det 
svenska med längre traditioner. Ett värdefullt bi-
drag i Ledens studie är det kontrastiva greppet där 
Sverige och Finland kunnigt sammanförs och jäm-
förs mer sammansatt och dynamiskt än i tidigare 
forskning. Resultatet av studien är att Leden kan 
påvisa att Norden var ett enhetligt fält för flicklitte-
rära översättningar med Sverige och Norge som no-
der och med Finland i periferin. Tidigare har den 
finländska flickboken inte beaktats i denna kon-
text, dessutom har Sverige betraktats som epicen-
trum för översättningar. Finlands lagstadgade två-
språkighet och goda kunskaper i svenska hos för-
lagsredaktörer visar sig spela in starkt. Utblicken 
över hur amerikansk flicklitteratur översätts till 
Norden under 1945–1965 belyser även fylligt för-
lagspolitik och fältets normering. Leden tecknar 
kunnigt de barnlitterära fältens överlappningar och 
interrelationella nätverk, vilket är ett fint bidrag.

Laura Ledens avhandling är angelägen, om än 
omfångsrik. Genom att bygga vidare på Birgitta 

Theanders forskning lyckas hon tillföra översätt-
ningsforskningen ett flickperspektiv samtidigt som 
hon granskar en del av flickforskningens premisser 
i relation till flickboksöversättningar. Såväl forsk-
ningsfrågor som hantering av materialet är lyckat 
då det kastar nytt ljus på flera forskningsområden 
och använder sig av sammanlänkade metoder, både 
kvalitativt och kvantitativt. Studien lägger grun-
den för vidare översättningsforskning där flick-
skap beaktas. Men även för flickforskning överlag, 
för forskning i bokförlag och för det barnlitterära 
fältets infrastruktur är avhandlingen värdefull. In-
vändningarna som anförts är randanmärkningar 
i en mycket ambitiös och välskriven studie, som 
inte minst ska ha en stor eloge för det gedigna och 
kunskapsgenererande angreppssättet vilket omfat-
tar både arkivstudier och noggrann översättnings-
analys. Leden lyckas verkningsfullt ringa in och 
aktualisera ett eftersatt forskningsområde: över-
sättningar av flickboken samt dess implikationer 
för flickskildringen. Mer än spännande är exem-
pelvis att Emily i Montgomerys i Norden så om-
huldade Emily-böcker har blivit mer av manhaf-
tig och driftig pojkflicka, medan hennes mer kon-
templativa drag som uttrycker självständighet har 
strukits. Översättningar är barn av sin tid, och Le-
den visar verkningsfullt hur genomgripande revi-
deringen av själva flickskapet är i översatta flick-
böcker av skiftande status under flickbokens guld-
ålder 1945–1955.
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How should we understand the transition from 
realism to decadence in late-nineteenth-century 
literary history? A number of theories attempt to 
explain realism as an epoch and as a literary mode, 
and the findesiècle decadence has equally received 
more than its share of scholarly attention, but nine-
teenth-century realism and decadence are rarely 
confronted with each other. Signe Leth Gammel-
gaard states that “we need a better theory of why 
the literary decadence in the period took the shape 
it did” (11). In her PhD dissertation, Indebted Bod
ies: Debt and Decadence in the NineteenthCentury 
Novel (2020), this aesthetic shift is investigated in 


