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Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Hamlet eller 
Hamilton? Litteraturvetenskapens problem och möj-
ligheter. Studentlitteratur. Lund 2007.

Sommaren 2008 offentliggjordes resultatet av en 
studie, ”Vetenskapen i Samhället” (VA-rapport 
2008:2), som statsvetare vid Göteborgs universi-
tet utfört på uppdrag av organisationen Vetenskap 
& Allmänhet. Syftet var att kartlägga den svenska 
opinionen om universiteten och forskningen.

Resultatet är inte särskilt upplyftande läsning. 
Medan 62 procent av de 3000 tillfrågade hyste 
mycket eller ganska stort förtroende för yrkesgrup-
pen forskare i allmänhet (och hela 73 procent ansåg 
att den vetenskapliga utvecklingen under senare år 
gjort livet mycket eller något bättre) var det endast 
33 procent av de tillfrågade som hyste samma för-
troende för forskning inom humaniora (och här 
hade förtroendet dessutom sjunkit med fem pro-
centenheter på nästan lika många år). Ännu värre 
blir det om man ser på en lista över drygt tjugo 
forskningsområden som de tillfrågade fick ha en 
åsikt om vad gäller vilka områden det bör satsas på 
i framtiden: där hamnar ämnet litteraturvetenskap 
näst sist, med 26 procent, till och med efter ämnen 
som arkeologi, historia, filosofi och design. (Endast 
rymdforskning får en lägre notering, på 24 procent, 
medan listan toppas av forskning inom medicin, 
miljö, energi och klimat.) Om urvalet är någor-
lunda representativt kan resultatet tolkas som att 
det bara är ungefär var fjärde svensk som tycker att 
det vi gör är viktigt.

Man skulle naturligtvis kunna avfärda detta som 
att folk i allmänhet inte förstår hur angelägen den 
litteraturvetenskapliga forskningen är. De mer rea-
listiskt lagda av oss kanske också erkänner att äm-
nets betydelse inte kan jämföras med klimat- eller 
cancerforskningens. Men oavsett om vi sett siffror 
på allmänhetens förtroende för litteraturvetenska-
pen eller inte kan det ha undgått få litteraturfors-
kare att ämnet än en gång påstås genomgå en kris.

Här behövs emellertid ett samtidshistoriskt per-
spektiv. Faktum är nämligen att den litteraturve-
tenskapliga krisgenren kan spåra sina anor åtmin-
stone tillbaka till 1960-talet. Sedan detta decen-
nium, med dess breddade rekrytering till högsko-
lan och den kraftigt förändrade mediala situatio-
nen efter televisionens och pocketbokens genom-
brott, har det gång efter annan höjts oroade röster 
för ämnets framtid. I bok efter bok har man basune-
rat ut patentlösningar (mer fransk teori, mer kon-
textualisering, mer populärlitteratur) medan man 

hätskt angripit vad man betraktat som förlegade 
avarter inom ämnet.

Den litteraturvetenskapliga krisboken är egent-
ligen en djupt paradoxal genre: ju mer vi suggererar 
fram en känsla av kris, desto mer markerar vi också 
för oss själva och andra att vi verkar inom ett fält 
som vi tillmäter mycket stor betydelse, och därmed 
kanske också stor potential. Åtminstone indirekt 
signalerar vapenskramlet att mycket står på spel.

Torbjörn Forslids och Anders Ohlssons på kul-
tursidorna och de högre seminarierna redan grund-
ligt diskuterade och dissekerade Hamlet eller Ha-
milton? Litteraturvetenskapens problem och möjlig-
heter är ytterligare en bok i denna genre, vilket för-
fattarna också är synnerligen medvetna om. Den 
tunna men innehållsrika boken är en utvidgning 
och omarbetning av den tankeväckande och lätt 
provokativa artikel med mycket snarlik titel som 
inledde det sista numret av Tidskrift för litteraturve-
tenskap 2005. Nu har provokationen stegrats ytter-
ligare, men argumenten också slipats, renodlats och 
underbyggts med en god portion fakta och ämnes-
historia. I förbigående kan anmärkas att det möj-
ligen är omarbetningen från artikelform, möjligen 
det faktum att boken har två författare, som gjort 
att enstaka passager eller formuleringar i boken dy-
ker upp flera gånger i liknande former (t.ex. s. 65 
och 87; s. 14 och 96). Vill man anmärka på peti-
tesser kan man också kommentera författarnas he-
terodoxa vana att emellanåt skriva ”på” istället för 
”inom” eller ”i” det litterära fältet (t.ex. s. 29, 40, 
57, 64). I huvudsak är det dock en välformulerad 
skrift som, oavsett vilka slutsatser man väljer att dra 
av dess resonemang, borde vara obligatorisk läsning 
för alla som är intresserade av ämnets framtid.

I den litteraturvetenskapliga krisbokens genrekon-
ventioner ingår åtminstone två grundläggande ele-
ment. Det första av dessa är att skissera det för-
härskande kristillståndet och förklara vad som gått 
snett, det andra att med kraftfullast möjliga argu-
ment föra fram sin egen agenda för hur ämnet ska 
räddas. Tonvikten i Hamlet eller Hamilton? ligger 
vid att beskriva den rådande krisen och dess bak-
grund, medan den medicin som ordineras för att 
bota krisen ofta kommer i utspädd dos.

Redan i bokens första kapitel tecknas kontu-
rerna till den kris som under de senaste åren åter-
igen tycks ha drabbat ämnet. Som Forslid och 
Ohlsson påpekar rör det sig inte om en kris i kvan-
titativ eller kanske ens kvalitativ bemärkelse. Lit-
teraturvetenskapens resurser och möjligheter är 



Övriga recensioner · 4�5

nämligen större än de flesta av oss vanligen räk-
nar med. Sällan har väl så många studenter läst lit-
teraturvetenskap på så många orter, ämnet haft så 
många lektorer och forskare, och nya studier publi-
cerats i sådan takt (att antalet undervisningstimmar 
minskat dramatiskt på vissa håll nämns dock inte). 
Dessutom har bokförsäljningen de senaste åren sla-
git nya rekord, läsandets och skrivandets betydelse i 
samhället bara ökat med de digitala mediernas ge-
nombrott, och fler och fler människor fått ett allt 
större behov av att bemästra förmågan att analysera 
text. Så vadan detta tal om kris?

Att döma av Forslids och Ohlssons genomgång 
tyder det mesta på att krisen främst har att göra 
med litteraturvetenskapens alltmer marginalise-
rade position och sjunkande status i offentlighe-
ten. Krisen handlar inte så mycket om att våra teo-
rier och metoder nödvändigtvis skulle vara förle-
gade som att ämnet saknar större relevans i dagens 
samhälle.

Genom att kort diskutera en rad olika områ-
den tar bokens första kapitel temperaturen på den 
svenska litteraturvetenskapen idag. Som redan rub-
rikerna antyder kretsar kapitlet kring så vitt skilda 
saker som Högskoleverkets senaste utvärdering av 
ämnet, teoriboomens för- och nackdelar, doktors-
avhandlingens dilemma, vårt ämnes problematiska 
förhållande till kraven på internationalisering och 
samhällsrelevans (som ju ofta tycks ömsesidigt ute-
slutande) samt maktutövningen inom det littera-
turvetenskapliga fältet och den eventuella geron-
tokratin inom ämnet, vilken ibland påstås premiera 
konservativa unga forskare på bekostnad av nytän-
kande projekt.

I kapitlet ges dessutom en god sammanfattning 
av humanioradebatten 2005 och dess olika stånd-
punkter (i slutet av boken finns också en bilaga med 
en förteckning över ett urval inlägg i debatten). En-
ligt Forslid och Ohlsson missade debattens olika 
positioneringar – att vad ämnet behöver är ökade 
ekonomiska resurser, förändrad mental inställning 
och större intellektuell djärvhet – själva kärnfrå-
gan, att vi oavsett de ekonomiska förutsättningarna 
behöver en genomtänkt strategi inför framtiden. 
Diskussionen borde alltså gälla vad vi ska göra med 
de medel som faktiskt står till buds och hur ämnet 
ska göras relevant igen. Med ökad relevans är det 
ju inte otänkbart att ämnet får ökade resurser, och 
tvärtom: ”En akademisk ämnesdisciplin som inte 
är framgångsrik i det avseende som de som mäter 
framgång och bestämmer över resurserna avser – 
oavsett om denna framgång sedan hänförs till in-

ternationell publicering, antalet studenter, förmåga 
att nå ut till allmänheten eller nytta för det regio-
nala näringslivet – kommer givetvis att ha svårt att 
attrahera och erhålla framtida anslag.” (s. 32)

Men hur hamnade vi här, och hur kommer det sig 
att litteraturvetenskapen har en sådan statusförlust 
att sörja? I bokens andra kapitel målas ämnets his-
toria upp med breda penseldrag, från det moderna 
litteraturstudiets uppkomst i början av 1800-talet 
och förbi det tidiga 1960-talet, när den utbredda 
samsynen inom ämnet plötsligt upphörde.

Lite förenklat och tillspetsat kan man samman-
fatta resonemanget som att vårt ämne växte fram 
i symbios med de övre samhällsskikten och speg-
lade deras ideal och värderingar. Särskilt gäller detta 
föreställningen om estetiskt värde, som kommer ur 
den tyska estetiken och kan sägas ha uppstått som 
något av en rönnbärsfilosofi gentemot den fram-
växande, kommersiella bokmarknaden och de lä-
sande massorna: kunde man inte uppnå världslig 
framgång och publikens gunst fick man helt enkelt 
hitta på ett ganska diffust och svårdechiffrerat sys-
tem av andliga värden och kvaliteter som förklarade 
varför de egna verken var bättre än de som folk fak-
tiskt uppskattade. Som en följd av detta sakralisera-
des litteraturen och fick för många en närmast reli-
giös funktion. Och det är vid detta i sista hand socio-
ekonomiskt betingade system många av oss fortfa-
rande svär – än mer sedan den modernistiska esteti-
ken lyckades befästa det – och som inte bara är orsa-
ken till att vår forskning nästan uteslutande kretsat 
kring den litterära kanon vi tillskrivit estetiska vär-
den, utan som också gör att vi fortfarande värderar 
språket i våra uppsatser och avhandlingar så högt 
– ibland till den grad att det förefaller viktigare hur 
man säger något än vad som faktiskt sägs.

Till Sverige importerades denna litteratursyn 
med romantikerna, och den tidiga svenska litte-
rära kanon är i princip fortfarande resultatet av en 
mans, P. D. A. Atterboms, högst personliga och 
möjligen godtyckliga urval. Enligt Forslid och 
Ohlsson har denna litteratursyn tydliga sociala 
och klassbaserade orsaker, och bakom den skym-
tar ett säkerligen ofta omedvetet behov av att med 
sin smak markera social position – tendenser som 
vi fortfarande kan se omkring oss, såväl inom som 
utanför akademin: ”föreställningen om ett särskilt 
’estetiskt värde’ och tillämpningen av litterär kanon 
[är] alltid förbunden med inkluderings- och exklu-
deringsprocesser, med integration och segregation 
– så också idag” (s. 53). Man kan också påminna sig 
några ord i Högskoleverkets utvärdering, citerade i 
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boken, om att den litterära kanon ”använts och an-
vänds alltjämt för att utveckla en nationell och so-
cial identitet” (s. 34). 

Forslid och Ohlsson diskuterar i kapitlet även 
ämnets metodiska utveckling och förhållningssätt 
till litteraturen, och konstaterar att det länge rådde 
en samsyn bland de relativt få aktörerna. Denna 
delades dessutom av den bildade allmänheten, 
vilket gjorde att litteraturhistoriska verk hade en 
stark ställning på bokmarknaden en bra bit in på 
1950-talet. Vad som hände kring 1960 var som be-
kant att den högre utbildningen byggdes ut och 
att samhällsgrupper som tidigare varit utestängda 
släpptes in, men också att litteraturen förlorade sin 
privilegierade ställning. Under denna tid höjdes 
dessutom röster som åberopade ökad vetenskap-
lig stringens. Den litteraturvetenskapliga krisbo-
ken var född, och i ämnets strävan efter högre grad 
av vetenskaplighet lanserades ständigt nya teorier 
och metoder, dock utan att ämnets upphöjande av 
individen, det nationella, det historiska och den 
höglitterära kanon förändrats nämnvärt. Kanske 
är det ett tecken på att det egentligen inte hänt så 
mycket sedan dess att ett av de tidigaste verken, Lars 
Lönnroths Litteraturforskningens dilemma (1961), 
fortfarande ter sig aktuell inte bara med sin kri-
tik av nykritiken och tendensen till essäistik inom 
ämnet, utan också vad gäller dess åsikter om vilka 
texter vi (också) bör syssla med. Som Forslid och 
Ohlsson konstaterar har de flesta försök att förnya 
ämnet vanligen fått hålla sig till fristående kurser 
som löpt parallellt med ett intakt kärnämne inrik-
tat på en traditionell tradering av den litterära ka-
non. Vad detta resulterat i är enligt dem att ämnet 
kommit i otakt med både tiden och det omgivande 
samhället, och det är svårt att ta miste på vad de 
anser om saken: ”Detta arv från litteraturämnets 
klassiska epok präglar fortfarande svensk litteratur-
vetenskap och hämmar dess utveckling.” (s. 46)

Det tredje och längsta kapitlet handlar om hur 
vi ska komma till rätta med litteraturvetenskapens 
kris och göra ämnet relevant igen. Författarna är 
övertygade om att vi är inne på fel spår: ”Inrikt-
ningen på ’siare och skalder’ håller helt enkelt inte 
längre. Litteraturvetenskapen måste i högre grad 
visa på litteraturen som en väg till kunskap och re-
flektion om människors relationer och samhällets 
utveckling.” (s. 96) Kapitlet, som utöver mycket 
annat rymmer en diskussion av problem och möj-
ligheter i cultural studies, en beskrivning av den 
organisatoriska situationen för ämnet på några av 
landets högskolor och universitet och funderingar 

kring olika strategier och överväganden som de 
flesta forskare och institutioner idag måste ta ställ-
ning till, ägnas huvudsakligen åt att staka ut nya 
riktningar för framtida litteraturstudier.

Man skulle visserligen kunna ifrågasätta grep-
pet att genom en granskning av en slumpmässigt 
vald volym av Samlaren försöka få en bild av var 
litteraturvetenskapen står idag, om det inte vore 
för att bilden verkar ligga ganska nära sanningen. 
Ämnets praktik domineras idag fullständigt av 
texttolkning, och då vanligen av enskilda texter av 
svenska författare, medan historia och teori ofta 
blivit förpassade till underordnade bihang vars syfte 
är att ge oss lödigare tolkningar. Det rör sig förstås 
om ett arv från nykritiken, och rent ämnesinternt 
kan verksamheten tyckas fungera rätt bra. Proble-
met är, som Forslid och Ohlsson påpekar, att denna 
forskning vare sig efterfrågas av allmänheten eller 
har så mycket att bidra med på en internationell 
arena. Den förra har svårt att navigera genom all 
teori och tung jargong och den senare bryr sig säl-
lan ett jota om okända svenska författare. (Och 
handen på hjärtat – orkar vi ens själva läsa alla dessa 
texttolkningar såvida de inte handlar om texter som 
vi själva en gång producerat tolkningar av?) Sedan 
kunde man också fundera på om inte en av text-
tolkningens primära funktioner ofta, direkt eller 
indirekt, varit värderande – att argumentera för 
den ena eller den andra textens originalitet, mång-
tydighet eller tendens, och på så vis bekräfta den 
enskilde litteraturforskarens bildning, personliga 
smak eller ideologiska läggning.

Vad gäller denna vår upptagenhet vid värde-
ring finns i kapitlet en kort, men mycket intressant 
diskussion av vad värdering egentligen kan sägas 
handla om, och hur den sakraliserade, kanoniserade 
litteraturen för vissa av oss har blivit ett mer eller 
mindre förtäckt religionssurrogat, för andra en so-
cial identitetsmarkör, och för ytterligare några både 
och. De litteraturvetenskapliga institutionernas 
roll skulle dessutom närmast kunna liknas vid smak-
uppfostringsanstaltens: ”Det är inget vågat påstå-
ende att litteraturundervisningen vid svenska uni-
versitet och högskolor, inte minst på de grundläg-
gande nivåerna, handlar om att studenterna ska lära 
sig uppskatta de redan högt värderade texterna.” (s. 
95) Man kan undra om det är detta vi ska ha äm-
net till – en smak- och etikettskola som lär ut ideal 
som för de allra flesta utanför akademin redan tycks 
förlegade. Vad forskningen anbelangar ifrågasätter 
Forslid och Ohlsson också pricksäkert vår tendens 
att värdera den efter dess föremål, som om redan va-
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let att studera en kanoniserad författare sade något 
om forskningens kvalitet: ”Litteraturvetarna måste 
sluta åka snålskjuts på de uppburna diktarnas status 
och prestige. En studie av Ekelöfs poesi blir inte vär-
defull bara för att Ekelöfs dikt är det.” (s. 102)

Forslids och Ohlssons eget recept inför framti-
den torde inte komma som någon överraskning: ”I 
detta läge måste litteraturvetenskapen bryta sig ur 
begränsande genrelåsningar och värdehierarkier – 
i olika avseenden bredda sitt urval av studieobjekt 
och sitt verksamhetsfält. Det handlar inte om att 
överge den tolkande verksamheten, absolut inte. 
Snarare om att utvidga och komplettera denna.” 
(s. 96 f.)

Denna utvidgning och komplettering innebär 
bredare studier som inte drar sig för att jämföra 
eller sammanställa det breda och det smala, och 
som vidgar ämnets gränser till att gälla allt skri-
vet (även facklitteratur och journalistiska texter). 
Forslid och Ohlsson efterlyser en ökad samhällelig 
kontextualisering, mer av kulturhistoriska, littera-
tursociologiska, biografiska och intermediala frå-
geställningar och perspektiv. De påpekar hur fö-
reteelser som bloggar och ljudböcker håller på att 
förändra våra litterära vanor, och hur allmänheten 
fortfarande har ett stort intresse för biografier, vilka 
kanske också kunde skrivas om nu levande förfat-
tare. Vidare efterfrågar Forslid och Ohlsson vad 
de kallar en inriktning på ”mänskliga erfarenheter 
och på specifika problem” (s. 109), och där den ef-
terföljande diskussionen gör klart att det bland an-
nat handlar om existentiella och etiska perspektiv 
samt studier kring olika teman – ”ett ökat fokus på 
litteraturen som en källa till kunskap om mänsk-
liga erfarenheter och en ökad probleminriktning 
istället för ’författarskapsvård’ ” (s. 113).

Som litteraturvetenskaplig krisbok har Torbjörn 
Forslids och Anders Ohlssons Hamlet eller Hamil-
ton? sina främsta styrkor i kritiken av det nuvarande 
läget och i beskrivningen av hur detta läge uppkom-
mit. Deras lösningar och idéer ter sig visserligen 
som en fräsch motvikt till dagens förutsägbara text-
tolkningar utifrån de senaste modeteorierna, men 
det blir, kanske med nödvändighet, trots allt gan-
ska luddigt när det gäller hur vissa av dessa studier 
skulle kunna se ut i praktiken. Svaret på den fråga 
som ställs i bokens titel blir dessutom, för många 
av dagens litteraturforskare, så givet att man åtmin-
stone för debattens skull nästan önskade att förfat-
tarna vågade ge ett lite mer provokativt svar.

Inte minst från Uppsalahåll kunde man tycka 

att Forslid och Ohlsson till delar ägnar sig åt att slå 
in öppna dörrar, då det litteratursociologiska per-
spektivet i Uppsala sedan länge gästspelat i mycken 
forskning och undervisning som inte primärt varit 
inriktad på frågor om litteratur och samhälle. Trots 
detta har de en klar poäng i att dessa intressen på 
många andra håll oftast, om de ens funnits repre-
senterade, levt vid sidan av den texttolkningscent-
rerade litteraturvetenskapen: ”Denna typ av lit-
teratursociologiska frågor kring litterär offentlig-
het, författarroller, produktionsvillkor ser vi som 
centrala för en mer samhällstillvänd litteraturve-
tenskap. Dessa problemställningar, som givetvis 
redan diskuteras och behandlas i många samman-
hang, ska dock inte förvisas till en separat delkurs 
eller beforskas endast av auktoriserade litteratur-
sociologer. Det är just denna uppdelning av äm-
net i separata underavdelningar vi vänder oss emot. 
Istället ska detta perspektiv naturligt ingå i huvud-
fåran i litteraturstudiet.” (s. 103 f.)

En av huvudpoängerna med Hamlet eller Ha-
milton? är Forslids och Ohlssons efterlysning av en 
avsakralisering av studieobjektet, där vi som fors-
kare borde sluta stirra oss blinda på gränsen mel-
lan högt och lågt. Det är svårt att inte instämma. 
Vanföreställningen att den konsekrerade och på 
kultursidorna granskade litteraturen skulle utgöra 
all litteratur som är värd att tas på allvar är alltjämt 
en av ämnets största begränsningar och framtida 
utmaningar.

I den debatt som följde bokens lansering (initie-
rad av författarna själva med en debattartikel i Da-
gens Nyheter) var det också främst frågan om högt 
och lågt som fångade debattörernas uppmärksam-
het, måhända för att det var den som apostrofera-
des i bokens titel. Bland de många inlägg som bo-
ken föranledde fanns ett som gjorde gällande att 
vi bör studera den litteratur som berör oss. Denna 
ståndpunkt har ett stort principiellt intresse, då det 
avgörande ordet i utsagan torde vara ”oss”. Eftersom 
man kan förutsätta att de flesta litterära verk, oav-
sett genre eller kvalitet, lär ha berört någon läsare 
– om det så bara är genom att ha framlockat kraf-
tig aversion – skulle åsikten vara ganska menings-
lös om den inte med ”oss” syftade på oss verksamma 
litteraturforskare.

Enligt denna hållning bör vi alltså syssla med 
den litteratur som berör just oss, bildade och sko-
lade litteraturforskare, men utöver oss kanske få 
andra. I denna inställning föreligger emellertid en 
stor risk för ökad konformism. Trots att de este-
tiska preferenserna varierar även inom vår relativt 
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homogena grupp krävs det inget större djupsinne 
för att se att våra forskningsintressen med detta 
som motto – särskilt med tanke på det förhållan-
devis ringa antalet grindväktare och forskningsfi-
nansiärer i systemet – snart skulle bli än mer lik-
riktade, så att vi snart uteslutande sysslade med en 
handfull kanoniserade svenska och hyperkanoni-
serade internationella giganter. Det är helt enkelt 
frågan om vad man kunde likna vid ett institutio-
nellt, självreproducerande cirkelresonemang, som 
man ibland nästan kan tycka sig skymta redan inom 
dagens verksamhet.

Att det finns problem förknippade med att de 
estetiska idealen så länge fått styra vår vetenskap-
liga gärning och historieskrivning är vid det här la-
get en regelbundet återkommande kritik inom äm-
net. Inte minst brukar det handla om att estetiska 
preferenser är ytterst föränderliga, subjektiva och 
nyckfulla. En analogi kunde göras med de biolo-
giska vetenskaperna, där en zoolog närmast skulle 
begå tjänstefel om denna endast kunde tänka sig att 
studera de däggdjur som framkallar särskilt ömma 
känslor. Lika otänkbart vore det med en historiker 
som endast kunde tänka sig att undervisa om de 
vackra kungarna (eller drottningarna).

Vad denna fråga om högt och lågt egentligen 
handlar om, och som Forslids och Ohlssons bok 
också mynnar ut i, är förstås den större frågan om 
vilket slags litteraturvetenskap vi vill ha i framtiden, 
vilka texter det är vi ska syssla med i forskning och 
undervisning, och vilken samhällsrelevans vi vill 
att ämnet ska ha.

I bokens inledning kan man läsa om hur man 
på en institution i landets södra regioner, inför ett 
offentligt seminarium om 50-talets lyriska lunda-
skola, använde levande ljus för att markera allva-
ret: ”Den bakomliggande, möjligen omedvetna, 
symboliken är tydlig. Det tända ljuset betonar lit-
teraturens höghet och helighet. Litteraturvetarens 
uppgift är att vårda denna upphöjda litteratur. Lit-
teraturvetaren som tempeltjänare.” (s. 8)

I den modernistiska diskurs som fortfarande lig-
ger som en våt filt över vårt ämne har litteraturen 
och konsten tillskrivits närmast religiösa värden, 
och litteraturvetenskapens roll har länge varit att 
vårda och skydda texter som vi skänkt en särskild 
aura. Frågan är dock om akademin, med dess an-
språk på vetenskaplighet och objektivt sanningssö-
kande, verkligen är rätt plats för att odla dessa ofta 
djupt känslomässiga ideal, eller om det finns andra 
instanser i samhället som bättre kunde sköta denna 
uppgift. Ska vi tända stearinljus för att hylla den 

höga litteraturen eller utsätta litteraturen, i alla dess 
former, för en vetenskaplig, allsidig strålkastarbe-
lysning? Och om vi nu i första hand vill syssla med 
texter av äldre, kanoniserade författare – hur ska 
vi motivera detta inför det omgivande samhället i 
en tid när de flesta argument om kulturvård, natio-
nellt arv, bildning och tradition inte längre tycks 
vara giltiga ens för oss själva?

Samtidigt som de flesta av oss är medvetna om 
att estetiska kriterier är vanskliga vid all verksam-
het som syftar till att producera objektiv kunskap är 
det svårt att helt bortse från att våra subjektiva este-
tiska preferenser tenderar att styra våra forsknings-
intressen – detta trots att få av oss längre tror på 
fasta eller rentav objektiva estetiska värden. Varför 
har vi blivit litteraturforskare, om inte för att syssla 
med texter som vi tycker betyder något? En tänk-
bar lösning på problemet vore att vi alla höll oss till 
varierad kost. Kanske skulle vi emellanåt tvinga oss 
att läsa och skriva om litteratur vi inte personligen 
håller högt? Som lärare och forskare förväntas vi 
nog ofta av allmänheten besitta en bredare kom-
petens än de flesta av oss i nuläget gör.

Möjligen kunde man invända att litteraturve-
tenskapen i dess traditionella form behövs som ett 
sista motvärn mot ett ytligt och genomkommersia-
liserat samhälle. Frågan är emellertid om vi inte be-
går ett allvarligt misstag och förringar de kunskaper 
vi sitter inne med om vi vänder detta samhälle ryg-
gen istället för att verka som en del av det.

En önskan inför framtiden vore måhända också 
en litteraturvetenskap som i högre utsträckning än 
idag tog ett steg bakåt och funderade på sin egen 
roll i den modernistiska ideologi(re)produktionen. 
Kanske skulle vi lägga mer krut på frågor om hur 
smak och estetiska preferenser uppstår och repro-
duceras i och genom samhälleliga strukturer, hur 
smaken styr och är uttryck för våra identiteter, men 
också vidmakthåller eller åtminstone speglar soci-
ala orättvisor?

Detta är förstås besläktat med frågan om i vilken 
mån litteraturvetenskapen själv ska gå ut på att re-
producera estetiska värderingar snarare än att gran-
ska dem. Man kunde naturligtvis hävda det förra, 
och på allvar mena att ämnets viktigaste uppgift är 
smakfostran. Vår målsättning i katedern skulle då 
vara att se till att studenterna, när de lämnar kur-
sen, har kopierat (eller framgångsrikt givit sken av 
att kopiera) lärarens smak. Möjligen kunde man 
begära att vi, om vi önskade denna inriktning, vore 
hederliga med att det är tradering av ett visst sam-
hällsskikts traditionella estetiska och ideologiska 
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preferenser som vi sysslar med, och att de som vill 
lära sig något om, säg, arbetarlitteratur, populär-
litteratur, barn- och ungdomslitteratur, den sam-
tida litteraturen, det litterära systemet, läsarna eller 
bokmarknaden bör söka sig någon annanstans, till 
discipliner som är beredda att axla det vetenskap-
liga ansvaret att syssla med all den litteratur som 
lämnar just oss oberörda.

Nu kan förstås inte all litteraturvetenskap bli 
sociologiskt inriktad, eller syssla med det samtida 
medielandskapet. Det vore onekligen tråkigt om vi 
framöver fick en ökad likriktning inom ämnet och 
började frångå den dynamik som på senare år sak-
teliga börjat komma ämnet till del, och där det fors-
kas och undervisas på brett och smalt, historiskt 
och samtida, svenskt och internationellt, tryckta 
böcker och digital litteratur. Samtidigt finns det 
en rad viktiga frågor som vi alla bör ställa oss inför 
framtiden: vilka texter är det vi ska ta oss an i forsk-
ningen och i undervisningen? Hur berättigar vi stu-
diet av dessa texter – och hur motiverar vi att vissa 
texter exkluderas? Var finns litteraturforskarna i 
den offentliga debatten? Har vi verkligen inget att 
tillföra, eller är vi bara ointresserade? Hur ska vi 
göra ämnet angeläget igen i ett samhälle präglat av 
att litteraturen endast blivit en av flera viktiga mass-
medier? Och dessutom en förbrukningsvara med 
en allt billigare prislapp?

Torbjörn Forslids och Anders Ohlssons Ham-
let eller Hamilton? hjälper oss inte bara att formu-
lera flera av de viktiga frågorna, utan föreslår också 
några tänkbara sätt att åter göra litteraturveten-
skapen relevant för det samhälle som finansierar 
en överväldigande del av vår verksamhet. Oavsett 
vilka vägval som görs inom ämnet (eller som görs 
åt oss – den möjligheten finns ju alltid), riskerar lit-
teraturvetenskapen att snabbt dö ut om den bara 
ska handla om att skriva vackert om texter som en-
dast berör oss som är privilegierade nog att få skriva 
om dem.

Jerry Määttä

Svante Nordin, Humaniora i Sverige. Framväxt – 
Guldålder – Kris. Atlantis. Stockholm 2008.

Det klagas, ofta med viss rätt, över att nutidens ve-
tenskapsmän specialiserar sig så hårt att de förlorar 
överblick och allmänkompetens. Den gamla tidens 
generalister och allvetare är ett släkte i utdöende. 
Ur denna synpunkt är det överraskande att träffa 

på någon som vågat ta ett helhetsgrepp på huma-
nioras utveckling i Sverige, alltifrån hedenhös fram 
till våra dagar. Företaget fordrar inte bara vad Vik-
tor Rydberg kallade gosselynne, hoppfull håg och 
fantasi. Det fordrar nära nog dödsförakt. Ty vem 
tror sig i stånd att skildra vad som inträffat vid de 
svenska universiteten i ämnen som – läsaren får 
hålla i sig! – grekiska, etnologi, sinologi, ekono-
misk historia, musikvetenskap, arkeologi, engel-
ska, historia, ryska, folklivsforskning, filosofi, nor-
diska språk, konstvetenskap, allmän språkveten-
skap, religionshistoria, litteraturvetenskap, social-
antropologi, klassisk fornkunskap, franska, idéhis-
toria, latin, etnografi och tyska? Flertalet forskare, 
åtminstone sådana med någon självaktning, vågar 
knappast inlåta sig på ett så halsbrytande företag 
utan överlämnar det hellre med varm hand åt en 
så kallad vetenskapsjournalist.

Om idéhistorikern Svante Nordin har fört pen-
nan i egenskap av vetenskapsjournalist eller fors-
kare, vill jag låta vara osagt. Säkert är i alla händel-
ser, att han presterat just den majestätiska helhets-
överblick och rundmålning som ovan beskrivits. 
Det är svårt för en anmälare att ta hans volym i han-
den utan att samtidigt ta sig för pannan, i skräcksla-
gen förundran och beundran. Att författaren velat! 
att han orkat! att han bara vågat! Ty det handlar ju 
om ett – vilka vokabler är stora nog? – närmast bot-
tenlöst och gränslöst företag, bemängt med oräk-
neliga problem av betydande komplikation som 
vartdera lätt skulle kunna föranleda en volym eller 
två. För att gå i land med uppgiften måste förf. pas-
sera en väldig lärdomskontinent i hastig glidflykt 
och ändå vara säker på att kunna uppfatta det vä-
sentliga. Sådant fordrar förutom gott självförtro-
ende mindre vanlig beläsenhet och mer än vanlig 
talang att abstrahera, förenkla, sammanfatta, ren-
odla, överblicka, genomskåda.

Vilken strategi använder då förf. för att bemäs-
tra ett sådant Sisyfosarbete? I förordet ursäktar sig 
Nordin med att hans grepp på ämnet varit sub-
jektivt. Perspektivet är först och främst lunden-
siskt eller har åtminstone tydligt lundensisk slag-
sida och är starkt färgat av författarens egna akade-
miska erfarenheter, framför allt hans studier i lit-
teraturvetenskap, historia, filosofi och idéhistoria. 
Men först och sist har han tagit sin utgångspunkt 
i 1968 års studentuppror och i den debattglada at-
mosfär som en gång rådde i redaktionen för den 
marxistiska tidskriften Zenit. I dess Lundaredak-
tion infördes Nordin på ett tidigt stadium av sin 
rumsgranne Ingvar Johansson, och från detta extra 




