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plicit. Så sker inte här. Istället kommer abrupt och 
som första underrubrik ”Neutralitet och ideologi”, 
där man några rader ner troligen kan dra slutsat-
sen att avhandlingen har ett ideologikritiskt syfte. 
Men detta följs omedelbart av en kritik mot ideo-
logikritiken.

Under rubriken ”Om diskursbegreppet” disku-
teras Fairclough och CDA initierat men inte heller 
här blir det särskilt konkret. Ska läsaren förvänta 
sig en ”hardcore” lingvistisk CDA eller vad? Tit-
tar man i registret blir svaret nej; Fairclough före-
kommer där bara någon enstaka gång efter inled-
ningskapitlet. Det finns fler exempel på viss vaghet 
och oklarhet, absolut inte så att teoretikerna be-
skrivs otydligt, men där läsaren som sagt blir lite 
osäker på när, var, hur, och hur mycket de kommer 
att användas. Bäst fungerar det med Dahler Lar-
sen och Biesta.

Den kritiska teorigenomgången, dvs kapitel 3, 
är mycket intressant. Upplägget med att presen-
tera och kontextualisera teorierna kronologiskt är 
välfunnet. Det är alltså som redan nämnts följande 
teoretiker som står i centrum: Louise Rosenblatt, 
Pedagogiska gruppen (PG), Cathleen McCor-
mick, Gunilla Molloy, Magnus Persson och Ma-
lin Alkestrand. Kritiken som förs fram är genom-
gående nyanserad, inte minst vad gäller PG:s ar-
beten, som länge ofta behandlats på ett svepande 
polemiskt och alltför kategoriskt sätt. Urvalet av 
forskare kan naturligtvis (som alla urval) ifrågasät-
tas. Jag kan till exempel ställa mig lite undrande till 
valet av Alkestrand, representerad endast med sin 
doktorsavhandling från 2016. Hur stort inflytande 
har den hunnit få på denna korta tid?

En annan potentiell invändning gäller det mer 
övergripande påståendet att dessa teoretiker haft 
en stark påverkan på utbildning och litteraturun-
dervisning i svensk gymnasieskola.

Borsgård visar hur det går att spåra inslag från 
teorierna i styrdokument, i svensklärarutbild-
ningen, och hur teoretikerna hänvisar till varandra 
inbördes. Gott så. Men hur ser och hur har det 
egentligen sett ut på den tredje nivån, den didak-
tiska? Och hur kan vi egentligen veta något med be-
stämdhet om det? Det sägs ju ofta att PG och erfa-
renhetspedagogiken haft ett gigantiskt genomslag 
i praktisk undervisning, men stämmer det verkli-
gen? Inte om man ska tro många av de fallstudier av 
konkret undervisning som under decennier gjorts 
inom det svenskämnesdidaktiska forskningsfältet, 
som istället påvisar fortsatt dominans för formali-
sering, färdighetsträning osv.

Och det är i någon mening där Borsgårds analy-
ser av den didaktiska nivån också hamnar. De 8 lä-
rarna brottas samtliga med hur pedagogiska ideal 
skall fås att gå ihop med alla byråkratiska och ad-
ministrativa pålagor uppifrån. Läget för en levande 
och kreativ litteraturundervisning i svensk gym-
nasieskola ser således inte särdeles gynnsamt ut. 
Men lärarna är heller inte helt bakbundna, här finns 
exempel på hur de utnyttjar de manöverutrymmen 
som trots allt finns och får litteraturläsningen att 
betyda något mer och annat än det som bara går 
att mäta.

I slutkapitlet skisserar Borsgård något av en pro-
gramförklaring till en framtida litteraturundervis-
ning, en lyssnande litteraturundervisning, bortom 
mätbarhetens hegemoni och den rådande vär-
degrundsdiskursens doxa, en undervisning som 
istället är centrerad kring begrepp som risk, osä-
kerhet, och ”att kvarstanna i ångestladdat icke-ve-
tande” (220). Det är på många sätt mycket sym-
patiskt. Men det ter sig onekligen som en ”hard 
sell” till Utbildningsdepartementet och Skolver-
ket, men också till rektorer, lärare, elever och de-
ras föräldrar. Samtidigt kan vi ju inte ge upp. Bors-
gårds avhandling levererar kraftfulla argument för 
att undervisningen måste återerövra litteraturen 
som en rik källa till såväl estetiska som mer sociala 
och personliga erfarenheter.

Sammanfattningsvis är detta en avhandling med 
ambitiösa och djärva anspråk. Att röra sig hela vä-
gen från extremt inflytelserika men för de flesta 
ändå osynliga aktörer som OECD, och svenska 
Skolverket, ner till gymnasielärare av kött och blod 
– och att verkligen konkret synliggöra komplexi-
teten i relationerna mellan de olika nivåerna – är 
imponerande. Jag är övertygad om att Litteratu
rens mått kommer att bli en given referens inom 
det litteraturdidaktiska fältet under lång tid framåt.

Magnus Persson

Tuva Haglund, Tillsammans i Engelsfors. Socialt 
fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemen
skap 2011–2016. Makadam. Stockholm & Göteborg 
2021.

Vad som sker med läsning av skönlitteratur i en di-
gital era är en av vår samtids mest brännande frå-
gor. I sin avhandling Tillsammans i Engelsfors. So
cialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fang
emenskap 2011–2016 (2021) lyfter Tuva Haglund 
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uttryckligen läsningens roll som den ram inom vil-
ken hon vill placera sin uppslagsrika studie om di-
gital samläsning. Hennes litteraturvetenskapliga 
avhandling om fangemenskap kännetecknas av att 
den aktualiserar på vilket sätt det som tidigare till-
hörde en subkulturell sfär, men som numera nor-
maliserats, nämligen digital fankultur, har en bred 
relevans för litteraturvetenskapens kärnfrågor. Stu-
dien präglas av sitt pedagogiska upplägg och erbju-
der uppslukande och medryckande läsning. I fokus 
står förskjutningen från individuell identifikatorisk 
läsning mot en läsart där identifikationen sker mel-
lan läsarna, som därtill betraktar de litterära perso-
nerna med empati. Det som igenkänns är därmed 
andra läsares läsningar.

Haglund väljer att rama in sin studie med frå-
gor om digital medieutveckling, barns och ungas 
minskade läsning samt digitala läspraktiker som 
utmanar litteratursamhällets traditionella hierar-
kier. Denna breda kontextualisering sätter agen-
dan för hennes högaktuella studie. Inte minst är 
avhandlingen intressant för att den är något så 
ovanligt som en samtidshistorisk analys av sam-
banden mellan nya marknadsföringsstrategier, di-
gitala läspraktiker och intersektionella relationer, 
där verk och publik återkommer i nya konstella-
tioner i ett omformat litterärt och medialt land-
skap. Mer kunskap om detta område är både välbe-
hövlig och efterfrågad. Som alla goda avhandlingar 
väcker Haglunds studie en mängd spännande frå-
gor. Sammanfattat kan dess huvudsakliga bidrag sä-
gas vara att de digitala läspraktiker som undersöks 
ger ett nytt perspektiv på frågan om digitalisering 
och litteraturläsning. Fanläsarens aktiva och sociala 
läsarbeteende möjliggörs uttryckligen av digitala 
plattformar och studien visar att relationen mel-
lan skönlitterär läsning och digitalisering är sym-
biotisk framom konkurrerande och även lockar till 
sig unga användare. Deras digitala aktivitet svarar 
mot det som förs fram som läsmotivationens kärna, 
nämligen engagerade läsningar.

Avhandlingens syfte är med Haglunds egna ord 
att ”studera det sociala fiktionsbruk som kan ut-
läsas genom Engelsforsgemenskapens digitala in-
teraktion och kreativa skapande” (16). Nämligen 
”vad fanläsarna tillsammans gör med fiktionen, vad 
de säger, skriver och tecknar om Engelsfors och 
på vilka sätt detta bruk integrerar sociala, emotio-
nella, estetiska och fankulturella funktioner inom 
ramen för den digitala kulturen” (16). Hon frågar 
sig vad som utmärker den vidgade fantasin om Eng-
elsfors som fansens kollektiva fiktionsskapande ge-

nererar samt vilka former av social samhörighet, 
tolknings- och känslogemenskaper som upprätt-
hålls genom fansens aktiviteter. Studien har inter-
sektionella förtecken och intresserar sig särskilt för 
queera moment, samt för materialets affektiva as-
pekter. Den riktar in sig på vad Henry Jenkins be-
nämner mediekonvergens och transmedialt berät-
tande, nämligen berättande i och mellan medier. 
Med begreppet socialt fiktionsbruk, genom Rita 
Felskis Uses of Literature (2008), betonar Haglund 
att litteratur inte är åtskild levd erfarenhet, utan 
tvärtom ingår i en mångbottnad förståelse av litte-
raturens bruksvärde.

Avhandlingen omfattar 335 sidor. Dessa förde-
las på sex huvudkapitel omgivna av en innehållsför-
teckning, en engelskspråkig sammanfattning, en 
litteraturförteckning, en bilaga med fantermer, en 
bilaga som redogör för Engelsforsmaterialet samt 
ett personregister. Avhandlingens inledande kapi-
tel, ”Inledning” (11–46), presenterar syfte och dis-
position samt introducerar och definierar nyckel-
begrepp som socialt fiktionsbruk, deltagarkultur, 
aktiv läsare och fanläsare. Därutöver beskrivs av-
handlingens material, det Haglund benämner Eng-
elsforsarkivet. Termen arkiv utgår från Abigail de 
Kosnik och är central för att ringa in materialets 
strukturella aspekter. Arkivet inbegriper främst läs-
upplevelser, mindre viktig är publiceringskontext, 
upphovsperson eller kronologi. Det består av en 
samling inlägg på en rad digitala plattformar som 
Facebook och Tumblr och sträcker sig mellan åren 
2011–2016. Materialet omfattar 800 inlägg spridda 
på sex sajter. Sammantaget utgör det en provkarta 
på hur läsning ger upphov till vidareberättande, 
konstskapande och dialog, vilket möjliggör ett hel-
hetsgrepp som inte förekommer i tidigare forsk-
ning. De digitala aktiviteterna utgår från Sara Berg-
mark Elfgrens och Mats Strandbergs Engelsforssvit 
(2011–2013), en filmatisering samt en serieroman. 
Det rör sig om en förhållandevis liten svensk fang-
emenskap, därtill inom en populärkulturell mitt-
fåra, vilket färgar de aktiviteter som äger rum på nä-
tet. Genom sin relativa litenhet möjliggör materia-
let en eftersträvansvärd heltäckande analys som är 
ovanlig inom digital fanforskning.

Det grepp Haglund tar om sitt material är in-
riktat på det kollektiva och visar hur fankulturella 
premisser etablerar en känsla av samhörighet i de 
digitala miljöernas öppna strukturer och därmed 
ställs läsandets sociala sida i fokus. Greppet inklu-
derar kategorisering, utmejslande av urvalskrite-
rier samt redogörelse för insamlingsstrategier. Till 
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urvalet hör att materialet för att ingå ska inbegripa 
fiktionsskapande (30) och samtidigt omfatta navi-
gerande paratext, alltså en sökbar förklarande text 
som hänvisar till Engelsfors fiktiva universum ge-
nom exempelvis bildtexter, taggar och annat som 
orienterar läsaren mot fangemenskapen (322).

Eftersom materialet består av hela 300 fankonst-
närer och till sin konstitution är mångmedialt, skil-
jer sig forskningen från tidigare studier (31). Fan-
konst är en form av reception och tolkning, som 
delas digitalt i en tolkningsgemenskap med gemen-
sam repertoar. Fansen betraktas i studien i första 
hand som läsare. Fanpraktiker som digital fanfic-
tion och fan art blir genomlysta med hjälp av be-
grepp som affektiv hegemoni, socialt fiktionsbruk 
och samläsande tolkningsgemenskap. Haglund 
beaktar utöver detta att författarna bakom Eng-
elsforstrilogin som en del av samtida marknadsfö-
ringsstrategier själva är aktiva i sin fandom. Hon 
studerar fiktionsbruket i form av texter, bilder och 
kommentarer. Materialet som undersöks har redan 
några år på nacken och det hade varit intressant att 
följa upp vad som hänt efter detta. Få studier har 
gjorts av nationellt förankrade fandoms, exempel-
vis berör både Christina Olin-Scheller, Malin Isaks-
son och Maria Lindgren Leavenworth främst inter-
nationellt material. Kombinationen av kvantitativ 
och kvalitativ metod möjliggör därutöver att be-
skrivningen av materialet blir samtidigt bred och 
djuplodande. Utöver det kontextualiserar Haglund 
genomgående sin diskussion i samhälleliga och lit-
terära kontexter.

Avhandlingen placerar sig inom de litteratur-
sociologiska och de genusvetenskapliga litteratur-
forskningsfälten genom att uppmärksamma ett ak-
tuellt ämneskluster, till råga på allt genom ett ma-
terial som nått en bred publik och därför intres-
serar många; litteratursociologi, läs- och recep-
tionsforskning, genus- och queerforskning, flick-
forskning, affektionsstudier aktiveras. Haglund 
gör ett imponerande arbete då hon navigerar ett 
omfattande material, kombinerar ett flertal teore-
tiska fält samt en snårskog av begrepp, som vidare 
kännetecknas av att de ibland har olika betydelse 
på respektive fält. Exempelvis betyder begreppet 
crossover en sak i fanvärlden, en annan i barnlit-
teraturforskning. Att bemästra och sammanföra 
så många forskningstraditioner är en bragd som 
bildar ett omfattande bidrag till ett flertal forsk-
ningsfält, men det är också en utmaning att hålla 
alla begrepp närvarande. Denna ymnighet leder till 
att en del begrepp inte definieras närmare, som till 

exempel adaption eller populärlitteratur. Haglund 
använder frekvent engelskspråkig terminologi ge-
nererad av fans utan att försvenska termerna. Själva 
fiktionen fansen utgår från benämns källverk eller 
källtext. Förhållningssättet till dessa kan vara be-
kräftande eller kritiskt (32). Begreppen kanon, fa
non och headcanon gäller den status ett påstående 
om fiktionen kan ha inom en fandom (31). Där-
till betecknar fanon inslag med svag koppling till 
källtexten (32) medan begreppet headcanon avser 
det enskilda fansets fantasi. Termer introduceras 
efterhand, och en bilaga vittnar om att Haglund 
är medveten om att de många begreppen kan vara 
svåra att hålla isär.

Målet att visa på värdet av att studera fankul-
turella praktiker inom ramen för litteraturveten-
skap uppfylls väl. Litteraturens digitala förutsätt-
ningar har tidigare belysts särskilt i litteratursoci-
ologi och -didaktik liksom i medie- och kulturstu-
dier, medan intresset för fangemenskaper varit be-
gränsat inom allmän litteraturvetenskap. Haglund 
vill förena dessa litteraturvetenskapliga forsknings-
traditioner. Detta görs genom att ställa emotio-
nella läsarter och känslorespons i förgrunden (36). 
Haglund understryker att den typ av studie hon 
genomför kräver ny metodologi i form av radikalt 
nya förutsättningar för att studera reception. För-
klaringen till varför digital humaniora valts bort 
är tunn, och för övrigt undanskjuten i en not (97). 
Haglund menar att materialets spridning på olika 
sajter hade försvårat en digital bearbetning av ma-
terialet. I sin empiriska litteraturforskning väljer 
hon även bort intervjun och netnografin, det vill 
säga en kvalitativt tolkande etnografisk undersök-
ning av sociala relationer i digitala miljöer. Meto-
den som valts är därmed inte den enda tänkbara, 
och beskrivningen av densamma kommer förhål-
landevis sent i avhandlingen (96). Studiens kombi-
nation av kvantitativ och kvalitativ metod möjlig-
gör ändå att beskrivningen av materialet blir både 
bred och djuplodande och beaktar såväl formaspek-
ter, motiv, omfång, språk som respons. En litte-
ratursociolog må önska sig mer statistisk bevisfö-
ring i avhandlingen, men Haglund har valt att inte 
tynga sin läsarvänliga argumentation med statis-
tiska fakta. Delvis härrör detta till det faktum att 
aktiviteterna på de olika digitala domänerna inte är 
helt enkla att jämföra. Ett statistiskt faktaunderlag 
hade förvisso stärkt argumentationen ännu mer, 
exempelvis kunde andelen affektiv respons ha räk-
nats i procentenheter för att bekräfta de antagan-
den som nu görs.
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En övergripande förståelseram är den affektiva 
hermeneutiken som följer Anna Wilsons defini-
tion: ett tolkningssammanhang bestående av emo-
tionell intimitet, empati och känsloorienterat tolk-
ningsarbete. Avhandlingens analyser inriktas mot 
just känslolägenas uppbyggnad, var deras gränser 
går och vad de möjliggör i termer av socialitet och 
kollektiv kreativitet (84), detta som ett tilläggssyfte. 
Haglund poängterar att känsloorienterad läsning 
inte begreppsliggjorts nämnvärt tidigare. Rita Fel-
skis term socialt fiktionsbruk och Sara Ahmeds syn 
på vad känslor gör i det sociala, vilken roll de spelar i 
normaliseringsprocesser av kroppar, identiteter och 
relationer i The Cultural Politics of Emotion (2014) 
åberopas skickligt i sammanhanget. Däremot beak-
tas inte Felskis Hooked (2020), som vidareutvecklar 
det affektivas roll i läsning. Anja Hirdmans Känslo
fyllda rum (2018), anförs i sin tur för att visa på di-
gitala grepp för att kommunicera affekt. Ytterligare 
används Roman Jakobsons språkfunktioner för att 
identifiera upprätthållare av känslolägen. Avhand-
lingens analyser inriktas därmed uttryckligen mot 
uppbyggnaden av känslolägen och kollektiv kreati-
vitet och identifierar framskjutna känslolägen: exal-
terande eufori, fluffskildringar av harmonisk trygg-
het samt angstskildringar av sorg och lidande. Det 
grepp Haglund tar om materialet är inriktat på det 
kollektiva. Så framträder vad Jonathan Gray kallar 
framskjutenhet, alltså vad fansen gått mest igång på 
(61). Nytt i relation till Gray är att Haglund behand-
lar fandomen i sin helhet ur detta perspektiv (62). 
Hon stödjer sig vidare framgångsrikt på Alexander 
Chos begrepp authorial locus (not 154) för greppet 
att enbart följa en enstaka aspekt genom en fandom.

Inledningskapitlet redogör för etiska övervägan-
den och följer Helen Nissenbaums integritetsbe-
grepp gällande publiceringsmiljöer, känsligt inne-
håll, konstnärliga artefakter samt anonymisering-
ens begräsningar (39). Haglund intar en respekt-
full hållning och ser de digitala inläggen som semi-
offentliga, samt uppfattar orienterande paratexter 
som tecken på materialets offentliga appell. För-
hållningssättet uttrycker polemik mot ett ”fan-
sen först” perspektiv (40) samt mot vurmen för 
acafans, där det att vara fan och att bedriva akade-
misk forskning om fangemenskaper sammansmäl-
ter. En följd av att avhandlingen följer påbjudna 
etiska regler är däremot att anonymiseringen för-
hindrar Haglund att dra slutsatser om läsarna ur ett 
intersektionellt perspektiv. Hon kan inte säga ifall 
de fans som ingår i materialet är unga eller tillhör 
andra kategorier.

Kapitel två, ”Transfiktionellt berättande, tolk-
ningsstrategier och känslor – teoretiska perspek-
tiv” (47–86), etablerar studiens teoretiska förhåll-
ningsätt som utgår från ett transfiktionellt förhål-
lande mellan fanverk och källtext. Däri ingår men-
tala representationer, hur fangemenskapen formar 
fanläsarnas sociala praktiker och förutsättningar 
för fiktionsbruk, tolkningsgemenskap och -strate-
gier samt emotionella läsarter och känsloorienterad 
respons. Henry Jenkins definition av transmedia-
litet utgör en stomme medan Haglund, utgående 
från Marie-Laure Ryan, föredrar termen transfik-
tionell, ett vidare begrepp som omfattar både in-
tertextuella och intermediala relationer. Transfik-
tionalitet inbegriper fyra kriterier: relationer mel-
lan verk, tydligt åtskilda men relaterade världar, det 
att läsaren är bekant med den fiktiva världen i ur-
sprungsverket samt att en textrelation som strävar 
efter att upprätthålla läsarens inlevelse i fiktions-
världen återfinns. Därutöver använder hon välmo-
tiverat Ryans tre typer av transfiktionalitet: expan-
sion, modifikation och transposition.

Det hade ändå underlättat läsningen om de 
olika forskningslägena framförts mer sammanfat-
tande och överblickande. Som det är nu åberopas 
relevant tidigare forskning, men då studierna, för-
visso pedagogiskt och elegant framlagt, introdu-
ceras efter hand är det svårare för den som inte är 
bekant med forskningsfältens utveckling att bilda 
sig en uppfattning. Haglund skjuter gärna undan 
tidigare forskning i kontextualiserande noter, som 
då kritik av Henry Jenkins begrepp deltagarkultu-
rer presenteras i en koncis och belysande not (19). 
Det är ofta en smidig lösning som bevarar hennes 
egen röst intakt, samtidigt som de mest centrala 
källorna framhävs tydligare. Men samtidigt upp-
står frågor, som exempelvis om det faktiskt bara 
finns så lite forskning om digitala fankulturer som 
Haglund hävdar? För att nämna en källa som inte 
åberopas, The Routledge Companion to Media Fan
dom (2018), föreligger en periodindelning i tre vå-
gor av fanforskning: att tala tillbaka till patologise-
rande representationer, motståndsläsare och medi-
aproducenter samt kvinnliga fans och feministiska 
rum. Denna beskrivning skippar Haglund. Digi-
tala läspraktiker har studerats inom litteraturso-
ciologisk fanforsking av bland annat Henry Jen-
kins, Camille Bacon-Smith och Constance Pen-
ley. Mest har normkritisk verksamhet granskats. 
Haglund kunde ha varit tydligare med hur hennes 
studie skiljer sig från tidigare litteraturvetenskap-
lig fanforskning. Avhandlingens metatext kunde 
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också ha förtydligats, särskilt i fråga om vad som 
valts bort från olika forskningsområden och var-
för. Då mängden tidigare forskning är omfattande 
kan inte allt tas med, men det förblir också oklart 
varför viss forskning inte beaktas. Exempelvis dis-
kuterar Sirpa Leppänen i artikeln ”Cybergirls in 
trouble? Fan fiction as a discursive space for inter-
rogating sex and gender” (2008) snarlika teman, 
som sexualitet, flickskap och fanfiction. Men arti-
keln har valts bort utan motivering.

Kapitel tre, ”Fansen, fandomen och arkivet” 
(87–153), är avhandlingens mest omfattande och 
består av en kvantitativ kartläggning av de 800 di-
gitala inlägg som bildar Engelsforsarkivet. Kapit-
let presenterar också avhandlingens metodövervä-
ganden. Kartläggningen som görs utgående från 
publiceringskontexter, deltagarmönster och fik-
tionsbruk är både omsorgsfullt utförd och intres-
seväckande. Haglund understryker exempelvis ma-
terialets flyktighet och att hennes studie erbjuder 
en värdefull dokumentation av ett historiskt ögon-
blick. Ett påtagligt och övertygande resultat av den 
kvantitativa analysen är att hon visar att konstnärs-
rollen är framträdande och hur fangemenskapen är 
en plattform för att öva sig konstnärligt genom se-
riell fanfiction, samarbeten, utmaningar och skis-
ser. Hon påvisar således att själva det digitala flödet 
stöder kollektiv agens. Ytterligare inkluderar hon 
författarna i sin studie och visar hur de i sin med-
verkan undviker auktoritet och utövar botten-upp-
marknadsföring (122). Det är fascinerande att följa 
hur Haglund urskiljer komplexa mönster av tanke-
figurer, talspråksnära tal anpassat till delningslo-
gik, associationslekar, paratextuella element i form 
av taggar och bildtexter (135). Hon utkristalliserar 
huvudteman, främst kärlek och vänskap, och visar 
vidare att få fanartbidrag fokuserar på äventyr eller 
på att expandera den fiktiva världen (141). Ett hu-
vudresultat är att Haglund konstaterar att det un-
dersökta materialet är synnerligen brokigt till sitt 
uttryck, men påfallande enhetligt till sitt innehåll.

Det fjärde kapitlet, ”Att bruka fiktiva figurer” 
(154–221), berör visuella headcanon, det vill säga 
fansens mentala bilder. Förutom detta beaktas drag 
som fluff och angst, nämligen lycko- och trygghets-
fokusering respektive ångestladdat känsloläge. I 
tillägg ingår en analys av den dåliga flickan (Va-
nessa). Kapitlet utforskar engagemanget för fik-
tiva figurer och på vilket sätt fankulturella prakti-
ker används samt vilken social och emotionell in-
teraktion användningen åstadkommer. Haglund 
åberopar välfunnet Maria Lindgren Leavenworths 

begrepp cognitive slippage för att visa hur fiktionens 
karaktärer ges grad av autonomi (155). Därtill an-
vänder hon sig övertygande Lisa Zunshines syn på 
theory of mind i form av kognitiva glidningar som 
ett resultat av inlevelse (155). Kapitlet är överlag in-
tressant som ett inlägg i diskussionen om fiktiva fi-
gurer och hur de uppfattas av läsare, en diskussion 
som revitaliseras av att föras ur Haglunds fanfic-
tion-perspektiv.

Kapitel fem, ”Linessa – romantisk kärlek och 
euforiska (fan)känslor” (222–274), granskar å sin 
sida ett framskjutet drag i fangemenskapen. Detta 
drag utgörs av en emotionell fangemenskap kring 
Linessa, som i egenskap av ett ship-namn, där två 
karaktärers namn sammansmälter till en enhet, 
innehar en central plats. En shippingpraktik syftar 
på ett fankonstverk med stark känslomässig inves-
tering i en romantisk relation. Haglund visar hur 
shipkonstellationen Linessa tecknas som en enhet, 
rentav som en parallell till det teleskopord som for-
mat ship-namnet. Boel Westin diskuterar telesko-
pord i relation till fantasy och här kunde mer gjorts 
av sambandet.

Eftersom Haglund undersöker den sociala dyna-
miken i en repetitiv, bekräftande och känslostark 
respons anför hon verkningsfullt Abigail de Kos-
niks term queer female spaces (228) som nyckelbe-
grepp för sin analys. Haglund noterar övertygande 
romantikens koppling till en utopisk dimension 
och visar insiktsfullt på hur versaler, utropstecken 
och bokstavskombinationer frammanar bilden av 
en fysisk reaktion i de digitala inläggen.

Avhandlingen utmynnar slutligen i ett samman-
fattande kapitel med liknande rubrik som själva av-
handlingen, ”Tillsammans i Engelsfors – litteratur-
läsning i en digital tid” (275–287), där de centrala 
resultaten presenteras. Avhandlingens titel lyfter 
nyckelordet ”tillsammans”, som syftar till gemen-
skap. Underrubriken å sin sida fokuserar på socialt 
fiktionsbruk samt stakar ut material och tidsram. 
Det är en sakligt inringande titel, men den döljer 
samtidigt en del av studiens centrala aspekter, som 
de affektiva, emotiva och queera anslagen. Även 
det för avhandlingen så avgörande begreppet arkiv 
skyms. Titelns fokusering på Engelsfors som litte-
rär plats riskerar vidare att mata en förväntan på 
källtextens närvaro som inte infrias. I själva verket 
är källmaterialets frånvaro frapperande. Det finns 
väldigt knappt med citat ur romanerna, eller dis-
kussioner om hur romanen berättar, det vill säga 
det som traditionell litteraturvetenskap brukar 
beröra. Haglund lyfter trilogins ovanliga berättar-
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grepp i egenskap av kollektivroman med flera be-
rättarperspektiv som flätas samman. Här hade flera 
växlar kunnat dras, främst genom att beskriva och 
citera ur romanen med hjälp av narratologiska be-
grepp. Särskilt hade sambandet mellan att en trilogi 
som bygger på ett flertal berättarperspektiv möj-
ligen inbjuder till ett kollektivt berättande i fan-
kulturen kunnat vara föremål för en mer ingående 
analys. Denna samstämmighet mellan källtextens 
form och fandomens praktiker hade varit väl värd 
att framhäva. Att Haglund valt bort källtexten för-
klarar hon med att fanmaterialet är så pass bekräf-
tande. Men då hon inte genom exempel visar detta, 
blir studien mycket svagare i sin bevisning.

En brist i studien är att Engelsforstrilogin endast 
flyktigt hänförs till ungdomsromanens domän eller 
till fantasyromanen. Kontakten till barnlitteratur-
forskningen är således påfallande distanserad. Hag-
lund förenklar därutöver synen på ungdomars läs-
ning då den främst förknippas med identifikation 
(90) då annan forskning, som exempelvis Maria 
Nikolajevas, påvisat läsning som byte av subjekts-
position. Ungdomslitterära studier som Victoria 
Flanagans Technologies of the Self (2014), som be-
rör digitalt medborgarskap i den posthumanistiska 
eran, digitala kollektiva identiteter, typografiska ex-
periment samt en ny syn på subjektet där subjektet 
integrerar digitala och materiella aspekter, kommer 
nära Haglunds studie, men anförs inte. Det förblir 
oklart varför denna forskning inte åberopas, särskilt 
som det är uppenbart att studierna på många punk-
ter hade bidragit med nyanserande utgångspunk-
ter. Visserligen nämns den forskning som finns om 
Engelsforsromanerna (Malin Alkestrand, Per Isra-
elsson och Maria Holmgren Troy) (37), men kon-
takten till barnlitteraturforskningen är överlag 
nedprioriterad. Särskilt att Haglund hänför käll-
texterna, Engelsforstrilogin, till populärlitteratur 
utan att termerna definieras närmare väcker frågor, 
som den om huruvida Haglund betraktar all ung-
domslitteratur som populärlitteratur. Då befintlig 
fanforskning dessutom har slagsida åt att under-
söka fangemenskaper inriktade på fantasy blir va-
let att utelämna barnlitteratur- och särskilt fanta-
syforskning olyckligt.

Även tidigare fanforsking förbigås ibland. En 
studie som glimtar förbi är exempelvis Tore Rye 
Andersens och Sarah Linkis Tanderups analys av 
den medieöverskridande norska tv-serien Skam 
som har en diger fangemenskap och som lockat 
till sig en rad studier. Skam placerar sig utanför fan-
tasy, men precis som i Haglunds studie berör fang-

emenskapen flickskildringar med intersektionella 
förtecken och det är därför förvånande att Hag-
lund inte förhåller sig till denna forskning, särskilt 
som Skam-fangemenskapen överlappar Engelsfors-
gemenskapen tidsmässigt.

Flickforskning är ett område avhandlingen tang-
erar, utan att direkt hänvisa till. Exempelvis har det 
för avhandlingen centrala begreppet dålig flicka 
sina rottrådar i flickforskning. Haglund oppone-
rar sig mot det stigmatiserande i begreppet, men 
väljer ändå att använda det. På denna punkt hade 
en grundligare genomlysning av tidigare forskning 
kunnat visa på den långa diskussionen kring flickty-
per och det förhandlingsutrymme olika begrepps-
bildningar erkänner. Användningen av begreppet 
ger också upphov till en något svagare analys, sär-
skilt av bildmaterialet, där begreppet används på ett 
trubbigt sätt. Då det material som undersöks är för-
hållandevis starkt flickkodat kunde genusavstam-
pet klargjorts mer ingående. Särskilt metoden för 
den visuella analysen är mindre utvecklad, vilket är 
en av avhandlingens största brister. Detta framgår 
bland annat i analysen av visuell fokalisering. Re-
sonemanget utgående från Peter Gillgren är snå-
rigt, någon definition av fokalisering ges inte och 
befintlig forskning utelämnas. Sammantaget för-
svagar detta analysen av visuellt gestaltat flickskap.

Haglund väljer uttryckligen att granska en typ av 
fanfiction med låg transferens, låg status och som 
inte setts som angelägen inom tidigare forskning. 
Genom att studera en fangemenskap i sin helhet, 
och dessutom en bekräftande gemenskap lyckas 
hon, trots att hon utelämnar mer traditionell litte-
raturanalys, nå helt nya resultat. Att som Haglund 
benämner det ”samläsa” Engelsforsarkivet – det vill 
säga att beakta den digitala fangemenskapen i sin 
helhet – innebär enligt henne att vissa framskjutna 
element kan ge resonans för läsningen av både käll-
texterna och övriga fanverk (245). Detta är ett vik-
tigt och nyskapande sätt att se på litteraturläsning, 
som förhoppningsvis sprids i skolväsendet på olika 
nivåer. Haglunds teoretiska ingångar gör det möj-
ligt att visa hur den digitala närvaron präglas av 
förtrolighet, sambruk av etablerade fankulturella 
praktiker, en preferens för uppslukande fiktions-
upplevelse och delad känslorespons (285). Dessa 
drag ligger häpnadsväckande nära litteraturfräm-
jandets målsättningar, varför det frivilliga digitala 
läsandet inte ska underskattas.

Fokuseringen på fanart är ovanlig och bidrar 
med nya rön. Haglund räds inte polemik och po-
sitionerar konsekvent sina resultat i relation till ti-
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digare studier. Hon identifierar väsensskilda del-
tagarmönster på olika digitala plattformar, vilket 
visar på deltagandets kontextbundenhet. Studien 
omvärderar förutom detta på ett spännande sätt 
bekräftande markörer och ser dem som emotiv in-
teraktion. Haglund frågar sig om deltagarkulturen 
är ett tecken på att det skönlitterära verkets status 
omförhandlats och numera är att betrakta som bas 
för ständigt expanderande fiktionsvärldar, i form 
av samlade mentala föreställningar som för övrigt 
delas läsare emellan. Innehållsmässigt är materi-
alet homogent, med svag transformering och en 
bekräftande attityd. Dessutom präglas det av kon-
fliktfrihet och konsensussökande: varken hatfans, 
sabotage eller trollning identifieras. Detta i kon-
trast mot tidigare forskning som granskat fange-
menskaper med mer polemisk bas. Skillnaden i rön 
förklaras enligt Haglund av urvalsprinciper och vi-
sar på hur skickligt hon manövrerar de metodo-
logiska valen och vilka långtgående konsekvenser 
hennes välgrundade val får för studiens resultat. 
Studien identifierar tydliga variationer i fanläsarnas 
deltagarmönster, främst de lösa deltagarstrukturer 
bestående av kravlöst deltagande som känneteck-
nar sociala medier som Facebook, och ett motsatt 
mönster på bloggplattformen Tumblr, där fanmil-
jön tvärtom präglas av starkare fanidentitet. Hon 
påvisar att deltagandet är kontextbundet då inter-
aktionens syften och form varierar och att trafik 
mellan miljöerna inte kan beläggas. Studien visar 
vidare hur medieskiften från text till bild innebär 
betydelsefull transformering (281). Därtill är stu-
dier av bekräftande fandoms ett eftersatt område 
och Haglunds studie bryter därför ny mark. Käll-
materialet som inkluderar normkritik genererar i 
detta fall bekräftande läsningar, vilket Haglund tar 
som ett belägg för att populärkulturens inflytande 
och ansvar i frågor om representation och mång-
fald har ökat (283). Valet att göra två fördjupande 
läsningar, av den dåliga flickan Vanessa och av ship-
praktiken, genom ship-namnet Linessa, resulterar i 
att hon kan visa hur fanpraktikerna deltar i och för-
stärker vissa genusrelaterade konstellationer där det 
kollektiva, bekräftande greppet dominerar. En av 
studiens kärnfrågor är vad fansen gör med en käll-
text som redan är intersektionell och queer. Hag-
lunds välgrundade slutsats är att fangemenskapen 
i detta fall blir bekräftande, vilket är något som säl-
lan granskats i fanstudier.

Tuva Haglund har skrivit en viktig avhandling 
som vill visa på en pågående utveckling inom det 
litterära fältet, men som även tecknar denna ut-

vecklings historia. De invändningar som här fram-
lagts förtar inte det faktum att hennes avhandling 
är ett centralt bidrag till ett på svensk botten täm-
ligen underbeforskat område. Studien är välskri-
ven och bygger på konsekvent tesdrivande, preci-
serande och öppnande resonemang. Studien kän-
netecknas av att den är pragmatisk, teoretisk samt 
ekonomisk och elegant formulerad. Haglund be-
härskar de olika teoretiska områdena utmärkt och 
för ihop element från skilda forskningsområden på 
ett övertygande sätt. Även akribin är genomgående 
god. De uppsatta målen för studien nås mycket väl 
och skapar ny kunskap samt lägger grunden för vi-
dare forskning. Haglund erbjuder en nyorientering 
för fanforskningen genom sitt integrerade kvanti-
tativa och kvalitativa grepp, samt genom att gran-
ska en fangemenskap i sin helhet. Hennes perspek-
tivrika genomlysning av Engelsforsarkivets sam-
skapande läspraktiker kommer därför att vara en 
självklar studie i det fortsatta utforskandet av di-
gitala läspraktiker.

Att beskriva Tuva Haglunds avhandling är som 
att skriva fanfiction, att hålla sig nära källtexten, 
den upprättade avhandlingsvärlden, och att i långt 
bekräfta den. För trots de kritiska synpunkter jag 
lagt fram råder ingen tvekan om att Haglunds av-
handling är ett självständigt pionjärarbete inom 
det litteraturvetenskapliga fältet. Avhandlingen 
svarar synnerligen mångfacetterat på frågan om 
vad som händer med läsning när den utspelar sig i 
ett socialt, bekräftande digitalt rum. Det är en fråga 
som manar till fortsatta studier. En kommentar på 
sociala medier av en av författarna bakom Eng-
elsforstrilogin om Haglunds avhandling illustre-
rar den nya dynamik som råder inom det litterära 
kretsloppet och följer just de affektiva markörer 
Haglund visat att är i svang: ”!!! En doktorsavhand-
ling av Tuva Haglund om Engelsfors, fan art, fan 
fiction, och mina och Saras kontakter med läsarna 
i sociala medier. Det är en rejäl mindfuck, nästan 
kuslig, att se sina gamla Insta-bildtexter och Tum-
blr-reposter analyseras och sättas i kontext (och nu 
undrar jag vad skulle Tuva Haglund säga om det här 
inlägget?) men det är otroligt, otroligt hedrande.” 
(Mats Strandbergs Facebook-sida, 9 april 2021). 
Kommentaren vittnar om hur det litterära samta-
let, inklusive aktuella doktorsavhandlingar i littera-
turvetenskap, utspelar sig i den digitala logiken. Att 
avhandlingar väcker intresse utanför det vetenskap-
liga sammanhanget är lovvärt. Tveklöst har Tuva 
Haglund skrivit en modig avhandling, som rör sig 
på otrampade stigar, där litteraturvetenskapens tra-
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ditionella verktyg utmanas och ett tvärvetenskap-
ligt angreppssätt utprovas. Därmed utmanar hon 
också litteraturvetenskapens väsen, vilket är nöd-
vändigt och av godo i en brytningstid.

Mia Österlund

Oscar Jansson, Mönster i grönt. Graham Greene och 
1900talslitteraturens villkor. Lunds universitet. El-
lerströms. Lund 2021.

Några decennier in i det nya årtusendet börjar av-
ståndet till det litterära 1900-talet bli tillräckligt 
stort för att man ska kunna säga något om dess 
särdrag. Istället för att undersöka decennier, pe-
rioder, tendenser, skolor och strömningar är det 
dags att ta ett grepp om hela seklet. Oscar Jans-
sons doktorsavhandling Mönster i grönt. Graham 
Greene och 1900talslitteraturens villkor är därför 
ett välkommet bidrag till berättelsen om det lit-
terära 1900-talet. Med avstamp i den brittiske för-
fattaren Graham Greenes långa, breda och mång-
sidiga författargärning är avhandlingens syfte att 
beskriva och belysa sambanden mellan receptionen 
av hans verk och den västerländska 1900-talslitte-
raturens villkor. Utgångspunkten för studien är att 
Greenes författarskap hade en svårgripbar position 
i den litterära offentligheten, eftersom det rörde sig 
mellan olika konstnärliga och litterära genrer. Re-
dan här kan man ana en paradox i avhandlingens 
fundament som dels förutsätter att Greenes för-
fattarskap är representativt för den västerländska 
1900-talslitteraturens villkor, dels att det utgör ett 
unikt författarskap som egentligen undandrar sig 
jämförelser med andra. Det här är både en styrka 
och svaghet, vilket jag återkommer till längre fram.

Tanken att Greenes författarskap synliggör rela-
tioner och konfliktytor mellan olika nationella tra-
ditioner och genrehierarkier i 1900-talets litterära 
kultur är den premiss utifrån vilken Jansson for-
mulerar studiens tre huvudsakliga frågeställningar: 
1) Hur har den genremässiga bredden i Greenes 
författarskap hanterats av utgivare, forskare och 
kritiker? 2) Hur har Greenes mediala rörlighet, i 
synnerhet den mellan litteratur och film, behand-
lats? 3) Vilken betydelse har det internationella 
genombrottet haft för synen på författarskapet? 
Utgångspunkten för de två första frågeställning-
arna är att Greenes eftermäle är starkt präglat av 
bilden av honom som romanförfattare, medan alla 
de andra genrer han verkade inom – teater, film, 

essäistik, barnlitteratur, reseskildringar, poesi och 
så vidare – har förbisetts. När det gäller det inter-
nationella genombrottet analyseras det nationella 
mottagandet i Storbritannien samt Greene-recep-
tionen i USA, Frankrike och Sverige. Dessa länder 
är valda eftersom de, enligt Jansson, varit viktigast 
för hur Greenes författarskap har cirkulerat och 
mottagits. Genom att besvara avhandlingens tre 
huvudsakliga frågeställningar menar Jansson att 
några av 1900-talslitteraturens villkor kan belysas.

Avhandlingens teoretiska ramverk har häm-
tats från receptionsestetikern Hans Robert Jauss – 
i synnerhet begreppet förståelsehorisont som ut-
vecklas i hans så kallade ”Provokationsessä” – och 
den Bourdieu-inspirerade Pascale Casanovas stu-
die La république mondiale des lettres från 1999 om 
litteraturens transnationella värdehierarkier. Med 
avstamp i dessa två huvudsakliga referenspunkter 
placerar Jansson sin studie i intersektionen mel-
lan receptionshistoria och världslitteraturteori. Vid 
en första anblick framstår det teoretiska ramverket 
som aningen bräckligt, men efterhand infogas fler 
relevanta perspektiv och begrepp i analyserna, vil-
ket bildar en stabil teoretisk konstruktion. För att 
besvara forskningsfrågorna genomför Jansson ett 
antal när- och fjärrstudier av ett material bestående 
av texter av och främst om Greene: recensioner, es-
säer, artiklar och vetenskapliga studier. Metoden 
beskrivs kortfattat på sidorna 28–29 och uppges 
vara en blandning mellan bibliometriska fjärrläs-
ningar, kartläggningar över historiska utgivnings-
förlopp samt närläsningar av enskilda texter. Denna 
metodologiska bredd är nödvändig för att avhand-
lingens frågeställningar ska kunna besvaras.

Avhandlingens analysdel är i sin tur trede-
lad. Den första delen undersöker utgivningen av 
Greenes verk med fokus på förlagen, den andra 
delen är en fördjupad fallstudie av boken och fil-
men Our Man in Havana, medan den tredje delen 
analyserar hur forskare och kritiker har beskrivit 
Greene under perioden 1939–2017.

Del 1 med titeln ”Bibliografins innebörd. Om 
utgivningsmönster, översättningar och bilden av 
Greene” (35–107) analyserar utgivningsförloppet 
av hela Greenes författarskap. Här drivs tesen att 
även om Greenes författarskap är mångfacetterat, 
genremässigt brett och svårdefinierat, så visar utgiv-
ningshistoriken och utgivningsstrategierna i Stor-
britannien, USA, Frankrike och Sverige att bil-
den av honom som romanförfattare överskuggar 
hans övriga verk. Denna betoning på romanerna 
speglar genrens dominans såväl på bokmarkna-


