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Sammanfattningsvis är Mönster i grönt ett 
mycket gediget arbete som argumenterar väl för 
sin tes att den mångfacetterade Greene har be-
gränsats av villkoren på det litterära fältet. Samt-
liga forskningsfrågor besvaras (ibland flera gånger 
om) och den inledningsvis något tunna teoretiska 
ramen berikas efterhand med fler perspektiv. På 
grund av det omfattande materialet har Jansson an-
vänt sig av flera metoder som alla är relevanta för 
att besvara forskningsfrågorna och samtidigt visar 
på en utpräglad skicklighet i tillämpningen. Jans-
son ger inte bara nya perspektiv på Greenes förfat-
tarskap utan också nya infallsvinklar på 1900-tals-
litteraturens villkor, sett från skärningspunkten 
mellan världslitteraturforskning och receptions-
studier. Avhandlingen kan således tjäna som ut-
gångspunkt och inspiration till kommande studier 
inom dessa områden.

Cecilia Schwartz

Hanna Lahdenperä, ”Det finns miljoner sätt att 
vara”. Om Monika Fagerholms Diva och den filoso
fiska läsningen. Nordica Helsingiensia 57, Helsing-
fors universitet. Helsingfors 2021.

”Jag är Diva, allt jag berättar är sant. Slut ögonen, 
dröm om det vackraste som finns. Öppna ögonen 
igen. Se mig. Flickkvinnan. DivaLucia. Tretton år, 
strax fjorton, BabyWonder. Hon man inte trodde 
fanns” (59). Citatet ovan är utan motstycke det of-
tast återgivna och flitigast kommenterade i Monika 
Fagerholms författarskap. Inom ramen för Hanna 
Lahdenperäs filosofiska läsning får tonårsflickans 
självframställning och utsägelseposition en helt ny 
inramning och innebörd då citatet får stå för ett 
utslag av ”verkets egna begrepp och intresseområ-
den”(59).

Litteraturvetenskapen genomlever i sanning 
återkommande brytningstider, särskilt frågan om 
vad litteraturtolkning är och hur den kan utföras 
återuppstår ständigt. Särskilt i ett post-kritiskt/-
teoretiskt sammanhang väcks återigen frågan om 
litteraturtolkningens premisser. En traditionell lit-
teraturvetenskaplig analys ”utsätter” skönlitteratu-
ren för en teori, ”förminskar” den till en uppsätt-
ning argument eller ”stympar” filosofin genom att 
göra den till endast ett verktyg. De värdeladdade 
och polemiska ordvalen är Hanna Lahdenperäs, 
som i sin avhandling – ”Det finns miljoner sätt att 
vara.” Om Monika Fagerholms Diva och den filoso

fiska läsningen (2021) – brottas med en av littera-
turvetenskapens kärnfrågor, nämligen relationen 
mellan teori/filosofi och skönlitteratur, eller när-
mare bestämt vilken metod en litteraturvetare för-
väntas använda. En väg att omforma och utmana 
litteraturvetenskapens etablerade, rentav cemente-
rade, metoder är enligt henne att låta filosofi och 
skönlitteratur tala tillsammans, men på sina egna 
villkor. Och hur opererar man då? Den frågan vill 
avhandlingen besvara.

Finlandssvenska Monika Fagerholms hyllade 
och nyskapande författarskap är ett nav i den sam-
tida nordiska romankonsten. Trots den ymniga 
Fagerholmforskningen, samlad i antologin Novel 
Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm 
(2016), har inte en hel avhandling tidigare ägnats 
uteslutande åt romanen Diva. En uppväxts egna al
fabet med docklaboratorium (en bonusberättelse ur 
framtiden) (1998). Romanen har främst uppmärk-
sammats för sitt språk och sitt experimentella sätt 
att inifrån gestalta en tonårsflickas tankevärld. Att 
helt ägna sig åt Diva är därmed en rimlig avgräns-
ning som innebär en fördjupning av Fagerholm-
forskningen. Lahdenperäs forskningsöversikt är fö-
redömligt resonerande och välavvägd gällande Fa-
gerholmforskningen, och bildar en utmärkt ram 
för hennes studie. Tidigare forskning är starkt ge-
nusvetenskapligt orienterad, undantaget filosofen 
Martina Reuter som lyft just möjligheten till en 
filosofisk läsning av Diva. Lahdenperä polemise-
rar inte utan bygger tvärtom vidare på den genus-
teoretiska forskningen genom att betrakta Diva 
som en text som både handlar om och gör filosofi 
i kombination med feministiska teman. Materi-
alurvalet är relevant och Lahdenperä driver sys-
tematiskt sitt metateoretiska resonemang då hon 
granskar de tre ur romanen genererade tematiska 
klustren kroppslighet, språklighet och rumslighet. 
Den filosofiska läsningen utgår i första hand från 
Toril Mois vardagsspråkliga teorier i Revolution of 
the Ordinary. Literary Studies After Wittgenstein, 
Austin and Cavell (2017) och består i Lahdenperäs 
tappning av att granska såväl konkreta motiv i tex-
ten som de begrepp protagonisten Diva upprätt-
håller sig vid. Lahdenperä ställer sig frågan: ”Vil-
ken roll kan teori/filosofi ha för våra läsningar om 
vi inte applicerar dessa i metodologisk mening, det 
vill säga som ett på förhand bestämt ramverk?” (17). 
Med avstamp i Mois resonemang om vardagsspråk-
lighet, där textens utsaga eller utsägelseposition är 
avgörande, läser Lahdenperä Diva som en filosofisk 
text. Lahdenperä förväntar sig inte finna en viss fi-
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losofi i verket utan granskar hur romanen ger upp-
hov till filosofisk reflektion (35). Hon betraktar ro-
manen som en positionering i förhållande till den 
filosofiska traditionen. Litterär tänkandepraktik är 
en etikett för detta förhållningssätt (53).

Lahdenperä vill kringgå teori, men i själva ver-
ket är avhandlingen påfallande starkt teoridriven 
trots utgångspunkten i det skönlitterära berättan-
det. Hennes syftesbeskrivning ger uttryck för en 
syn på litteraturvetenskap präglad av oro över att 
reducera läsningen av det skönlitterära verket till 
en uppvisning i teorikunnande. Som hon själv ut-
trycker saken:

Syftet med denna avhandling är att undersöka lä-
sande av skönlitteratur och filosofi/teori paral-
lellt, vad en sådan läsning innebär. Att läsa skön-
litteratur med hjälp av teori och filosofi innebär 
en risk att den skönlitterära textens möjligheter 
plattas till av teoretiska resonemang, att ett filoso-
fiskt/teoretiskt ramverk tvingar in en ymnig me-
ningstrafik i bestämda fåror, att filosofin och teorin 
blir en krycka för den egna tolkningen (17).

I sin syftesbeskrivning förespråkar Lahdenperä en 
litteraturforskning som värnar om skönlitteratu-
rens mångbottnade karaktär. Beskrivningen av hur 
skönlitteratur vanligtvis undersöks är ändå ovän-
tat vinklad.”. Ordvalet ”parallell” är mindre lyckat 
då det i själva verket rör sig om att undersöka vad 
en filosofisk läsning av skönlitteratur som likstäl-
ler det skönlitterära verket med filosofi och teori 
innebär. Formuleringarna som slår fast att skön-
litteratur inte tål trycket av teoretiskt baserade läs-
ningar ligger väl nära en slentrianuppfattning om 
vad litteraturanalys gör, som ofta hörs på introduk-
tionskurser av läsare som är ovana vid vad littera-
turvetenskaplig analys kan tillföra. Risken finns att 
synsättet skapar en konstgjord dikotomi mellan en 
förmodat fri filosofisk läsning och en traditionell 
teoribaserad litteraturanalys. Går det ens att läsa så 
fritt, bortom sitt erövrade teorikunnande? Snarare 
är det så att olika litteraturteoretiska läsningar, sär-
skilt de som inte slaviskt – som Lahdenperä kallar 
det – ”applicerar” teori, utan tvärtom precis som 
hon, har ett mer sökande, resonerande grepp, för-
mår öppna upp och visa på nya sätt att läsa en spe-
cifik skönlitterär text. För att ta exempel på hur 
Fagerholmforskningen teoribaserat läst Diva har 
Alva Dahls språkvetenskapliga studie av interpunk-
tion och särskilt av Schopenhauers gröna hund som 
förekommer i romanen som visuell anfang och del 
av paratexten, eller varför inte Kristina Malmios 

förslag att Diva kan läsas som wordwideweb, eller 
Kaisa Kurikkas syn på romanen som rhizom, knap-
past plattat till texten. Genom tillspetsade ordval 
som ”plattar till”, ”tvingar in”, ”applicerar” snävas 
bilden av den litteraturvetenskapliga forskningen 
in för att bättre tjäna avhandlingens syften. Lah-
denperä adresserar ändå självkritiskt sin farhåga för 
att skapa halmdockargument, genom att måla upp 
en nidbild som sedan kritiseras. Men hon stannar 
vid att enbart blottlägga sin oro. Trots denna diko-
tomiserande premiss är hennes sökande hållning i 
den litteraturvetenskapliga analysen elegant utförd 
och mycket givande att följa. Akribin är på det hela 
mycket god. Lahdenperä översätter dock inte finsk-
språkiga titlar till svenska, vilket begränsar läsbar-
heten för en nordisk publik.

Studiens titel ”Det finns miljoner sätt att vara.” 
Om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läs
ningen markerar huvudärendet medan de bärande 
kategorierna språklighet, kroppslighet, rumslighet 
har utelämnats. Titeln ger prov på Lahdenperäs 
ekonomiska stil.

Avhandlingen utgör ett välkommet bidrag till 
litteraturforskningen då den utforskar hur en fi-
losofisk litteraturläsning kan utföras. Genom sin 
brottning med litteraturvetenskapens metodfrå-
gor – särskilt gällande förhållandet mellan teori, 
metod och textläsning – samt hur dessa kan kali-
breras i relation till varandra, ställer Lahdenperä 
angelägna frågor, inte bara för litteraturvetskapen, 
utan även i ett bredare sammanhang av kunskaps-
teoretiska, filosofiska frågeställningar. Genom att 
systematiskt ställa de svåra frågor som avhandlings-
arbetet ger upphov till utmanar hon inte bara sig 
själv, utan själva litteraturämnets konstitution. Un-
der de senaste decennierna har frågor som dessa 
formulerats med postkritiska förtecken. Avhand-
lingen placerar sig därmed i den postkritiska få-
ran, delaktig i ett uppror mot poststrukturalismen 
och de läsarter som tidigare, och fortsättningsvis, 
kraftigt dominerat.

I sin artikelavhandling utprovar Lahdenperä sin 
hållning att låta romanen och teorin/filosofin sam-
tala på lika villkor på olika aspekter av Monika Fa-
gerholms författarskap, främst den banbrytande 
romanen Diva. Avhandlingen omfattar 190 sidor; 
en kappa på 111 sidor samt fem artiklar varav två 
samskrivna. Kappan består av fem kapitel. Ett in-
ledande kapitel ”Inledning” (11–37) introducerar 
ämnet för studien, den tidigare forskningen i för-
fattarskapet samt motiverar valet av forsknings-
fråga. Kapitel två ”Ser du vad jag ser? Om att läsa 
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skönlitteratur och filosofi” (38–58) berör den filo-
sofiska läsningen och introducerar teorin medan 
kapitel tre ”Diva och den filosofiska läsningen: De 
centrala begreppen” (59–73) koncentreras kring ro-
manen Diva och presenterar de för avhandlingen 
centrala begreppen språklighet, kroppslighet och 
rumslighet. Det fjärde kapitlet ”Diva i en femi-
nistisk-filosofisk kontext” (74–89) placerar verket 
i en feministisk-filosofisk kontext genom Judith 
Butlers queerteoretiska performativitetsteori och 
Rosi Braidottis könsskillnadsteori samt teori om 
det nomadiska subjektet. Det femte kapitlet ”Sam-
manfattning: språk, kropp och kategorisamman-
fall” (90–100) utgörs av en sammanfattning där 
avhandlingens centrala resultat lyfts fram. Därefter 
följer artiklarna i kronologisk ordning.

I den första artikeln, ”Reading Fiction as/and 
Theory. Monika Fagerholm’s DIVA as a Barthesian 
text and Feminist Theory”, läser Lahdenperä lyhört 
och textnära Diva som en Barthesiansk text, där de 
diegetiska nivåerna uppmärksammas och romanen 
ses som ett bidrag till en teoretisk diskussion. Lah-
denperä vill visa hur romanen blir del av en dis-
kursiv nod/socialt rum, ett barthesianskt begrepp 
som kunde definierats närmare. Ytterligare åbero-
pas Teresa de Lauretis begrepp ”fiction as theory” 
och antagandet att det är möjligt att skriva och läsa 
utanför etablerade kategorier. Artikelns tes är att 
romanen dekonstruerar kunskap om genus, kropp 
och subjektivitet samt producerar ny kunskap om 
dessa kategorier. Lahdenperä följer i Fagerholm-
forskaren Pauliina Haasjokis fotspår i det att hon 
fokuserar på vad som finns, inte på vad som händer i 
romanen. Här kunde möjligtvis en utblick mot den 
i avhandlingen aktuella Rosi Braidotti och hennes 
begrepp figuration varit tänkbart, inte minst via 
den diskussion Freja Rudels för om berättandets 
makt i sin avhandling I berättandets makt. Om tre 
romankroppar av Per Olov Enqvist (2016). Textens 
metafiktiva drag är viktiga i sammanhanget. Lah-
denperä dryftar olika sätt att läsa romanen och me-
nar att ett sätt, en läsart, är att betrakta Diva som en 
roman som testar en feministisk diskussion. Slut-
satserna kunde ha lyfts ytterligare i slutet av arti-
keln för att verkligen understryka resultaten av un-
dersökningen. Lahdenperä själv betraktar artikeln 
som ett tidigt försök att placera romanen jämsides 
med en teoretisk apparat, men säger sig ha kun-
nat argumentera mindre via teori, något som hon 
också efterhand allt mer förverkligar i sina artiklar. 
Hon påpekar att hon här ännu inte hittat fram till 
de för avhandlingen centrala begreppen språklig-

het, kroppslighet, rumslighet. Däremot är de un-
derliggande i resonemanget.

Artikeln är välskriven med hög abstraktions- och 
ambitionsnivå och ställer relevanta frågor som blir 
trovärdigt och mångsidigt belysta. Artikeln är kän-
netecknande för Lahdenperäs strama stil, bygger på 
förhållandevis få citat och en snävt avgränsad teo-
ribas. Hon hänvisar avhandlingen igenom mycket 
sparsmakat till romantexten, trots ambitionen att 
ställa den i centrum, ofta anges relevanta citat en-
bart som sammanfösta sidhänvisningar, dessutom 
upprepas några nyckelcitat. Citaten är ändå ge-
nomgående skickligt valda. Den svaga kopplingen 
till romantexten är anmärkningsvärd i en läsart som 
säger sig utgå från de begrepp själva romanen före-
slår. En större redovisad textnärhet och en mindre 
påtaglig rundgång i de anförda partierna hade för-
djupat analysen avsevärt. Detta är ett av de största 
förbehållen mot Lahdenperäs användning av den 
filosofiska läsningen som metod. Trots sin avsikt 
att ställa romantexten parallellt med filosofin är av-
handlingen nämligen påtagligt starkt teoridriven i 
den meningen att de teoretiska frågorna ändå ställs 
i förgrunden. Dels driver Lahdenperä ett metateo-
retiskt resonemang om hur relationen mellan teori/
filosofi och litteratur ska förstås, dels undersöker 
hon tre specifika teman i romanen nämligen ovan 
nämnda språklighet, kroppslighet och rumslighet. 
Dessa är välvalda, men föga överraskande i ljuset av 
tidigare Fagerholmforskning. Däremot förblir det 
oklart varför exempelvis tidslighet inte är aktuellt 
som tema, då det så starkt genomsyrar Fagerholms 
romaner. Lahdenperä kunde alltså ha motiverat va-
let av dessa ingångar något grundligare.

Den andra artikeln, ” ’Ett brunetternas hjärtlösa 
skratt’. Postmodernism och parodi i Monika Fa-
gerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och 
Diva (1998)” har skrivits tillsammans med Lahden-
peräs handledare Kristina Malmio och berör post-
modernism, parodi och pastisch. Med Irmtraub 
Hubers begrepp handlar det om att ”skriva över” 
postmodernismen. Via Huber diskuteras romaner-
nas autenticitets- och realismanspråk uttryckta via 
postmoderna berättarstrategier i Fagerholms roma-
ner Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva. 
Artikeln visar på postmodernismens återaktuali-
serade roll och understryker hur särskilt finlands-
svensk postmodernism skiljer sig från finsk. Lahden-
peräs bidrag till artikeln är två sidor (166–167) om 
den senare romanen som kortfattat och summariskt 
visar romanens placering i relation till det trånga 
rummets brutna tradition samt visar hur parodin 
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innebär en rekontextualisering av kunskapspositio-
ner i form av filosofisk diskurs där tonårsflickan ut-
gör parodins skärningspunkt då diskurser kring ton-
årsflickor parodieras av berättaren. Bidraget är såle-
des förhållandevis blygsamt, men öppet redovisat.

Den tredje artikeln, ” ’The World in a Small Rec-
tangle’. Spatialities in Monika Fagerholm’s Novels”, 
berör samtliga Fagerholms romaner ur perspektivet 
rumslighet, undantaget den senaste, Vem dödade 
bambi? (2019). Artikeln uppmärksammar överty-
gande att glidningar mellan konkret plats och fö-
reställd rumslighet är återkommande hos Fager-
holm. Lahdenperä ifrågasätter i ett efterhandsper-
spektiv ändå premisserna för artikeln då de är tra-
ditionellt teoribaserade, men det finns ansatser i 
riktning mot en filosofisk läsning inte minst i det 
att spatialiteten möjliggör att utforska – som hon 
uttrycker det – genus, subjektivitet, sociala positio-
ner och diskurser.

Den fjärde artikeln, ”Longing and Belonging in 
Contemporary Finland-Swedish Literature” (skri-
ven tillsammans med Fagerholmforskarna Kaisa 
Kurikka, Kristina Malmio och Julia Tidigs), be-
rör rumslighet och minoritetslitteratur i termer av 
mellanförskap. Lahdenperäs bidrag till den sam-
skrivna artikeln begränsar sig till endast två sidor 
(91–92) och berör gränsen som en plats att befinna 
sig på, inte att överskrida. Hon visar hur den under-
sökta romanen spänger ett trångt rum genom att 
protagonisten är tillhörig överallt och ingenstans. 
Hennes blygsamma bidrag är dessutom underord-
nat en helt annan frågeställning än avhandlingens 
och därför bidrar artikeln mer med ett kontextua-
liserande sammanhang för den undersökta roma-
nen än med en granskning av den filosofiska läs-
ningens premisser.

Den femte artikeln ” ’Det enda som hjälper mot 
tankar är hud.’ Språk och kropp i Monika Fager-
holms Diva (1998)” utgörs av en filosofisk läsning 
som utgår från kropp och språk som bäst motsva-
rar kappan. Analysen utförs på tre nivåer: karak-
tärsteckning och förkroppsligande, hur en kropps-
diskurs kommer till uttryck och hur kulturella re-
presentationer berättas fram i Diva. Huvudteore-
tiker är Judith Butler och Rosi Braidotti med ton-
vikt på sammansmältande av kropp och språk samt 
en diskussion om kulturell begriplighet. Läsarten 
utgör enligt Lahdenperä en filosofisk läsning i och 
med att romanen ”aktualiserar” (78) nämnda teo-
retiker, detta utan att de nämns explicit i romanen. 
Artikeln är välskriven och välargumenterad, men 
resultaten redovisas inte tillräckligt.

Relationen mellan de fem artiklarna och själva 
kappan är i samtliga fall inte särskilt tät. Däremot 
visar varje artikel på ett led i processen mot en fi-
losofisk läsning. Läsaren kan således följa Lahden-
peräs ansats mot en mer uttalad filosofisk läsning, 
som får genomslag först i den allra sista av de fem 
artiklarna och som i sin helhet präglar den omgi-
vande kappan. Hon redovisar öppet för sitt bidrag 
till de samskrivna artiklarna och studien är ett fö-
redömligt exempel på hur en artikelavhandling 
kan skrivas. De välskrivna och vältänkta artiklarna 
återaktualiseras smidigt i kappan där Lahdenperä 
grundligt reflekterar över sin process och erbjuder 
en synnerligen sammansatt, syntetiserande och för-
djupande diskussion. Greppet ger vid handen en 
högst dynamisk och intresseväckande kappa och 
en mycket välskriven och driven studie. Resultaten 
kan sammanfattas som att studien visar att roman-
karaktären Diva är ett universalsubjekt, ett subjekt 
i process, samt att romanen rekontextualiserar uni-
versalsubjektet som tonårsflicka, vilket är ett sätt 
att kritiskt granska subjektets förutsättningar. Lah-
denperä har därmed vidareutvecklat Fagerholm-
forskningen genom att föra in Braidotti och skärpt 
diskussionen om språk och kropp i författarskapet 
samt visat på kategorisammanfallet i romanen, ex-
empelvis i spatialiteten.

Titeln på avhandlingens andra kapitel ”Ser du 
vad jag ser?” Om att läsa skönlitteratur och filosofi” 
anspelar på Toril Mois appell för en filosofisk läs-
ning. Lahdenperä redovisar kunnigt för Mois ut-
gångspunkter, men brottas med vad en filosofisk 
läsning egentligen innebär och konstaterar: ”Men 
frågan kvarstår. Vad är det då Moi gör i sina läs-
ningar?” (50). Hon landar i att för Moi är det skön-
litterära verket det primära och att begreppen för-
ankras i levd erfarenhet. Dessutom situeras analy-
sen i det egna kunskapsflödet och denna situering 
fungerar destabiliserande av länken mellan skön-
litterär text/ filosofisk kontext. Lahdenperä frågar 
sig dels om detta leder till kunskapsmässigt god-
tycke, dels vilken sorts auktoritet som krävs för att 
det egna kunskapsflödet ska vara legitimt. Har hon 
som avhandlingsförfattare denna legitimitet, frå-
gar hon sig (53).

Avhandlingen utprovar alltså vad Lahdenperä 
med Moi kallar den filosofiska läsningen, ett an-
greppssätt som tillåter öppenhet och en sökande 
hållning. I teorikapitlet reflekterar hon över meto-
dens för- och nackdelar utgående från Fagerholms 
roman, vilket resulterar i en granskning av hur den 
skönlitterära texten gör filosofi. Lahdenperä lyf-
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ter några litteraturvetenskapliga studier av det nya 
slag som samtliga berör filosofiska läsningar: Johan 
Sahlins studie av Willy Kyrklunds verk som kun-
skapsteoretisk helhet Om kyrklundheten. Värde, 
kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om god
heten (2008), Christine Hamms Wittgensteinba-
serade studie av Sigrid Undset Medlidenhet og me
lodrama. Sigrid Undsets forfatterskap og moder
skapets grammatikk (2013) samt Jenny Jarlsdotter 
Wikströms studie av Henry Parland, Clarice Lis-
pector, Aase Berg och Eva-Stina Byggmästar Ma
teriella vändningar. Läsningar av Parland, Lispec
tor, Berg och Byggmästar (2020), som även den lä-
ser skönlitteraturen och de teoretiska texterna på 
lika grunder utgående från Toril Moi. En motsva-
rande tolkningsansats och läsart vill också Lah-
denperä formulera (56). Detta är en god grund, 
men spåret kunde ha följts upp bakåt mot exem-
pelvis Sven Anders Johansson Avhandling i litte
raturvetenskap. Adorno, Deleuze och litteraturens 
möjligheter (2003). Särskilt Hamms syn gällande 
hur texter framkallar kontexter använder Lahden-
perä produktivt. Frågan är hur väl litteraturveten-
skapen lyckas förvalta Mois appell för en filosofisk 
läsning. Då Lahdenperä positionerar den filoso-
fiska läsningen kunde hon ha exemplifierat med 
existerande litteraturvetenskapliga läsningar, säg 
av Fagerholm. Det gör hon däremot inte, vilket är 
synd. Det hade klargjort metoden mer om ytterli-
gare konkretion hade erbjudits.

Den filosofiska läsningen visar sig produktiv och 
tillför mycket nytt tankegods samtidigt som håll-
ningen utmanar litteraturvetenskapens traditio-
nella metodologi. Problemet med att sträva efter 
ett vardagsspråkligt angreppssätt är att det riske-
rar att grumla resonemang, om specialiserade teo-
retiska begrepp inte nyttjas. Att värja sig mot lit-
teraturvetenskaplig terminologi riskerar att tunna 
ut argumentationen och göra den mindre exakt. 
Rättesnöret i studier som Lahdenperäs är att ställa 
verket i centrum och att undvika jargong. Risken 
med tillvägagångssättet är att analysen riskerar att 
bli oskarp. Den begreppsliga klarheten är som sagt 
bitvis något grumlig och bilden av vad litteratur-
forskning är tillspetsad i Lahdenperäs fall, helt till 
den filosofiska läsningens favör. Traditionell litte-
raturvetenskap reproducerar inte osmält begrepp 
utan går i närkamp med dem: reviderar, modifierar, 
preciserar. Vad händer då den filosofiska läsningen 
vill kringgå denna praxis?

Mois teori om den filosofiska läsningen är alltså 
utpräglat öppen till sin art. Varken Moi eller Lah-

denperä är ute efter att skapa en modell för den fi-
losofiska läsningen, tvärtom understryker de båda 
att det gäller att hitta sätt att låta romaner och fi-
losofi verka på lika villkor. Det är också för denna 
öppenhet som Mois filosofiska läsning kritiserats, 
ett faktum Lahdenperä återkommande belyser. 
Motsvarande kritik som riktats mot Moi kan rik-
tas mot denna studie. Om en filosofisk läsning är så 
egen, varför lyfter då Lahdenperä aspekter så snar-
lika den tidigare Fagerholmforskningen? Hade det 
inte varit mer befogat med ett kraftfullt perspek-
tivskifte istället för att diskutera frågor om språk-
lighet, kroppslighet och rumslighet inom ramen 
för feministisk teori/filosofi, då detta är exakt vad 
Fagerholmforskningen redan sysselsatt sig med? 
Detta är en av studiens största svagheter: utgångs-
punkten att låta romanen tala leder i exakt samma 
riktning som forskning utgående från aktuella teo-
rier redan gett vid handen. Detta dilemma kring-
går Lahdenperä, vilket försvagar hennes argumen-
tation. Hon sticker ändå inte under stol med hur 
svårgenomförbar en filosofisk läsning är, vilka di-
lemman metoden bjuder på och hur den metodo-
logiska vagheten är ett gungfly. Just hennes grund-
liga genomlysning av svårigheter som hon öppnar 
genom att anföra tidigare forskning är avhandling-
ens stora behållning.

Spänningsfältet mellan de anförda feministiska 
teoretikerna – Judith Butler och Rosi Braidotti – 
utgör avhandlingens epicentrum, men frågan är 
varför just dessa. Har de inte använts till bristnings-
gränsen? Hade andra teoretiker varit ett alternativt 
för att skapa en verkligt ny diskussion om dessa be-
kanta frågor? Det råder alltså en viss slagsida mel-
lan att hävda en helt ny läsart inom Fagerholm-
forskningen och att studien ändå landar i förhål-
landevis välbekanta fåror. Vad tillför egentligen den 
filosofiska läsningen om den kommer fram till så 
snarlika resultat? Hade resultatet sett annorlunda 
ut om Lahdenperä valt en roman av Fagerholm som 
inte undersökts lika mycket? Vilka andra romaner 
gör filosofi så explicit som Diva? Hur ser den filoso-
fiska läsningen ut av romaner som inte är lika utta-
lat inriktade på en filosofidiskussion? Riskerar den 
filosofiska läsningen att bli godtycklig? Hur skulle 
en annan filosofisk läsning av Diva kunnat se ut? 
För det finns väl inte bara en sådan? Varför redovi-
sas inte den ”ymniga meningstrafik” som Lahden-
perä nämner att är den filosofiska läsningens bi-
drag? Frågorna studien väcker är många och Lah-
denperäs knappa stil medger inte alltid att under-
byggande resonemang förs i någon större utsträck-
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ning, trots att det hade stärkt hennes hållning gent-
emot den filosofiska läsningen som metod om hon 
hade fördjupat dessa aspekter. Frågan om vad den 
filosofiska läsningen gör annorlunda ställs ytterli-
gare på sin spets då glidningar i formuleringarna 
förekommer, som då Butler/Braidotti sägs synlig-
göra tolkningsvägar och tematik i Diva (86). Detta 
låter misstänkt likt traditionell litteraturanalys.

Kapitel fyra ”Diva som feministisk-filosofisk 
kontext” preciserar Lahdenperäs hållning då hon 
menar att begreppet performativitet använts slar-
vigt i tidigare forskning, felaktigt som en garde-
rob av möjligheter. De exempel som hon anför är 
Åsa Stenwall-Albjergs Portföljen i skogen. Kvinnor 
och modernitet i det sena 1900talets litteratur från 
2001 och Nina Björcks Under det rosa täcket. Om 
kvinnlighetens vara och feministiska strategier från 
1996. Judith Butlers Gender Trouble utkom 1990 
och långt senare förekommer alltså svårigheter att 
uppfatta teorin, vilket vittnar om komplexiteten 
i teoribygget och i den omvälvning som krävs för 
att tänka kön på nya sätt. Björcks populärt hållna 
bok fick ett enormt genomslag, Diva utkom två 
år senare.

Lahdenperä erbjuder insiktsfulla begreppsdefi-
nitioner, som exempelvis då hon i kontrast till Freja 
Rudels översättning ”genomgång” för Braidottis 
begrepp ”working through” använder ordet ”ge-
nomarbetning” för (85, not 184). I en avhandling 
som kännetecknas av sin komprimerade stil finns 
förstås partier som kunde fördjupats. Exempelvis 
analysen av hur Diva förnekar att hon är lesbisk 
kunde med fördel knutits till flickforskning som 
påtalar väninne-/lesbiska kontinuiteter och spek-
trum. Exempelvis har Maria Andersson Framtidens 
kvinnor. Mognad och medborgarskap i svenska flick
böcker 1832–1921 (2020) belyst hur de förändringar 
som inträdde i takt med reformerad sexuallagstift-
ning och ändringar i psykiatrisk terminologi för-
ändrade flickskildringarnas väninnegestaltningar 
(Not 156).

Det retoriska greppet att starkt formulera sina 
förbehåll – och inte minst frustrationen över att 
Moi inte erbjuder en mer utmejslad metod än upp-
maningen att lita på sin egen läsning, som inte be-
höver motiveras genom teori – är anspråksfullt. 
Angreppssättet är på många vis fruktbart, men sam-
tidigt blottlägger självreflektionerna vissa brister 
med metoden. Även om Lahdenperä vill hålla be-
greppen öppna, hade det varit gynnsamt om hon 
hade utmanat Moi ännu mer. Lahdenperä är ändå 
öppen med sin självreflektion och frågar sig ifall 

det ens skulle märkas att det hon gör är en filoso-
fisk läsning ifall hon inte kallat läsningen så. Kan-
hända hade det gynnat studien om utgångspremis-
sen mejslats ut än tydligare då det gäller den filo-
sofiska läsningens premisser. Hon pläderar i sin av-
handling för den filosofiska läsningen genom att 
hävda att romanen Diva gör filosofiskt tänkande/
samtalar filosofiskt, och att den därför bör likstäl-
las, stå i bredd med teoretiker som Butler och Brai-
dotti som berör samma eller möjligtvis liknande te-
matik. Det är en spännande tanke, som provas ge-
nom ett befogat tillvägagångssätt. Studien ger inga 
entydiga svar, och det behöver den heller inte göra. 
Den landar i att karaktären Diva kan läsas både som 
nomadiskt subjekt och queer gestalt, utan att när-
mare beskriva vad detta innebär eller stöjda sig på 
queerteori, som finns rikligt representerad inom lit-
teraturvetenskapen vid det här laget. Lahdenperäs 
huvudsakliga resultat är att påvisa ett kategorisam-
manfall i romanens utsägelsepositioner, vilket syn-
tetiserar tidigare Fagerholmforsking. Resultat och 
slutsatser kunde ha presenterats ännu tydligare. Re-
sultaten som redovisas vittnar ändå om ett produk-
tivt grepp i en studie som kommer att åberopas fli-
tigt i kommande forskning. Undersökningen banar 
ytterligare väg för vidare studier där den filosofiska 
läsningen provas på fler romaner.

Hanna Lahdenperäs avhandling är en läsvärd, 
ambitiös studie. Den tar itu med några av littera-
turvetenskapens grundläggande frågor och hon 
lägger sig i egenskap av litteraturvetare grundligt i 
blöt i mötet med dessa frågor. Processandet av frå-
geställningar sker i mötet med en enda välvald ro-
man som får tjäna som språngbräda för ett resone-
mang om den filosofiska läsartens premisser och 
den textsyn denna bygger på, där romaner gene-
rerar filosofiska begrepp och sammanhang. I Lah-
denperäs fall aktualiserar den valda romanen femi-
nistisk filosofi genom sin upptagenhet med språk-
lighet, kroppslighet och rumslighet, och i förläng-
ningen med metodproblemet gällande textens rela-
tion till teori och filosofi. Avhandlingen lyfter för-
tjänstfullt metodproblematiken till en huvudfråga. 
Detta visar sig vara en intresseväckande forsknings-
fråga. Genom att ansluta sig till Fagerholmforsk-
ningen finner Lahdenperä ett dynamiskt material 
där tidigare forskning redan utvunnit en hel del, 
men hon lyckas genom sitt val av angreppssätt på-
visa en helt ny läsning av Diva. Som alla goda av-
handlingar väcker hennes studie en rad följdfrå-
gor och är inte invändningsfri. Visserligen identi-
fierar hon riskerna med Mois metod, men här hade 
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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 


