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stärka sin analys av vampyrmotivet och vampyr-
berättelsens utveckling, inte minst i sista kapitlet, 
om hon hade ställt vampyren i relation till andra 
skräckmonster och diskuterat vad som är specifikt 
med vampyren och varför den är ett så attraktivt 
monster för vår tids publik. Varför föredrar vi idag 
vampyrer framför liderliga munkar, hämndlystna 
mumier och monstruösa maskiner? Ett sådant reso-
nemang hade antagligen kunnat skärpa diskussio-
nen om vad det är som vampyren används till för 
att synliggöra vad gäller maktimprovisationer och 
tabun i vår nutid. Annars vill jag understryka att 
just sista kapitlet i Höglunds avhandling, ”Human-
vampyrer och monstervampyrer i konsumtionskul-
turen” är studiens mest intressanta avsnitt och där 
Höglund också kommer med de mest innovativa 
nytolkningarna av vampyrmotivet och dess kultur-
historiska koppling. Det är synd att detta kapitel 
inte har fått ta mer plats i avhandlingen och där-
med inte heller har genomarbetats mer, eftersom 
det är här som Höglunds ger sitt mest självstän-
diga bidrag till forskningen om vampyrberättel-
sens historia. En mer genomarbetad framställning 
av detta avsnitt skulle kunna ge ett intressant bi-
drag till forskningen om vår tids vampyrer och de-
ras attraktionskraft.

Tyvärr innehåller Anna Höglunds doktorsav-
handling många formaliafel, som skriv- eller kor-
rekturfel, okursiverade titlar och fel i citat. I många 
fall saknas undertitlar i litteraturlistan, t.ex. i sam-
band med Karin Johannissons Den mörka konti-
nenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle och 
Roddy Nilssons En välbyggd maskin, en mar-
dröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 
1800-talet. Ibland saknas angivning av redaktörer 
som i hänvisningen till antologin Blood & Roses. I 
vissa fall saknas hela namnet på författaren i litte-
raturlistan, som i fallet Baeksted.

Det finns också en del mer principiella problem. 
Ibland finns ingen not med hänvisning, som på si-
dan 117 till Mario Praz och på sidan 232 till Ka-
rin Johannisson. Ibland saknas sidhänvisning i no-
ter, som i not 350 och ibland är det svårt att veta 
vilken text av exempelvis James B. Twitchell som 
hänvisningen gäller, då kan vara fråga om två olika 
verk. Sedan undrar jag varför vissa texter är cite-
rade på svenska och andra på engelska. Principen 
tycks vara att Höglund citerar på engelska också i 
de fall där det finns svenska översättningar, som i 
fallet Bram Stoker och Ann Rice. Men jag förstår 
inte då varför Höglund väljer att citera Le Fanus 
engelska text ”Camilla” på svenska, som på sidan 

163 och Maupassants franska berättelse ”Horla” på 
engelska, som på sidan 189. Sedan saknar jag också i 
denna informationsrika avhandling ett namn- och 
titelregister. Ett register skulle inte bara underlätta 
läsningen av avhandlingen, det skulle också öka av-
handlingens användning som handbok för att slå 
upp information om enskilda verk och författare.

Trots en del formaliafel, inkonsekvenser och 
otillräckliga hänvisningar är det jag främst efter-
lyser i avhandlingen en tydligare positionering i 
förhållande till tidigare teori och forskning och en 
mer djuplodande analys av texterna, där diskussio-
nen av åberopad teori och forskning bättre används 
och följs upp. Avslutningsvis vill jag dock under-
stryka att Anna Höglunds avhandling Vampyrer. 
En kulturkritisk studie av den västerländska vam-
pyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet är det 
hittills mest gedigna försöket att teckna vampyrbe-
rättelsens historia från 1700-talet till idag. Hon har 
fyllt i luckor, tillfört väsentlig information om den 
kulturhistoriska bakgrunden och hon behandlar 
både kända och mindre kända vampyrberättelser 
ur ett nytt och givande perspektiv, när hon analyse-
rar vampyrberättelsen som en arena för maktstrid. 
Hennes mest nyskapande bidrag till forskningen 
är sista kapitlet om vår tids vampyrer i relation till 
dagens konsumtionskultur. Det är min förhopp-
ning att Anna Höglund får möjlighet att fördjupa 
resonemangen i det sista kapitlet ytterligare och 
att hon då väljer att publicera sitt resultat på eng-
elska i ett mer internationellt sammanhang. Detta 
skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till den inter-
nationella forskningen kring vampyrberättelsen.

Yvonne Leffler

Monica Nordström Jacobsson, Peter Pohls litte-
rära projekt. En tematisk studie med utgångspunkt 
i debutromanen Janne, min vän (Umeå universi-
tet. Insti tutionen för kultur och medievetenskaper. 
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, nr 
105). Umeå 2008.

Peter Pohl anses vara en av nutidens mest fram-
stående svenska barn- och ungdomsboksförfat-
tare med en stor utgivning av böcker både för barn 
och vuxna. När han debuterade 1985 med Janne, 
min vän talade kritikerna om ett trendbrott i den 
svenska ungdomsromanen. Pohl ansågs ha förnyat 
ungdomsboken både i fråga om form och inne-
håll. Han väjer inte för det svåra och smärtsamma 
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i tillvaron, för kaos och katastrof. När den svenska 
ungdomsbokens idyllfobi kommer på tal, d.v.s. pes-
simistiska skildringar som uppehåller sig vid alle-
handa problem, brukar Peter Pohl ofta nämnas som 
exempel. Utsatta barn, bråd död, svek och grymhet 
av olika slag samt sexuellt utnyttjande finner man i 
rikt mått i hans böcker. Där uppträder finanshajar, 
pedofiler och alkoholister vid sidan av barn som på 
olika sätt är utsatta, offer för svek och misshandel. 
Ibland har Pohl rentav fått kritik för alltför när-
gångna våldsskildringar.

Monica Nordström Jacobssons (fortsättningsvis 
kallad NJ) avhandling Peter Pohls litterära projekt 
är som framgår av underrubriken en tematisk stu-
die med utgångspunkt i debutromanen Janne, min 
vän. Det är den andra doktorsavhandlingen som 
ägnats Pohl. Den första skrevs år 2003 av Wiveca 
Friman och hade titeln Växandets gestaltning i Peter 
Pohls romansvit om Micke. NJs ambition är att ge en 
överblick och sammanfattning av Pohls författar-
skap i dess helhet. Mer eller mindre ingående dis-
kuteras således Pohls samtliga skönlitterära prosa-
verk. Romanen Janne, min vän uppfattas av NJ som 
ett slags introduktion till hela författarskapet. Te-
man och motiv liksom enstaka händelser i debutro-
manen upprepas och varieras i senare verk. NJ vill 
dessutom undersöka i vad mån det finns något som 
skulle kunna kallas Peter Pohls författarprojekt  
(s. 11). I sina huvudsakligen innehållsinriktade ana-
lyser av Pohls böcker utnyttjar NJ även den infor-
mation som hon under årens lopp fått om männi-
skan Peter Pohl genom intervjuer och e-postkon-
takt under tjugo års tid. Det biografiska kan näm-
ligen, enligt avhandlingsförfattaren, bidra till en 
större förståelse för texternas betydelse och deras 
inbördes beroende av varandra. Information om 
Pohl som person och författare har hämtats också 
från Pohls webbplats vilken, inklusive alla länkarna, 
omfattar omkring 300 sidor. Länkarna gör det möj-
ligt att, utöver Pohls egna artiklar, föredrag och ut-
talanden, få fram också vad andra skrivit om Pohl. 
Dessutom innehåller webbplatsen opubli cerat 
skön litterärt material av Pohl.

Avhandlingen består av sex kapitel. I en inled-
ning på knappt tio sidor presenteras arbetet och 
dess uppläggning. Det första kapitlet med rubri-
ken ”Peter Pohl – en presentation” består av en 
biografisk redogörelse för Pohl både som individ 
och författare. Läsaren får information om förfat-
tarens uppväxt, ankomsten till Sverige från Tysk-
land efter andra världskrigets slut, skolgången och 
tiden fram till den litterära debuten vid 45 års ålder. 

Denna presentation grundas till stor del på uppgif-
ter från Pohls webbplats. I avhandlingens första ka-
pitel dras även huvudlinjerna i författarskapet upp, 
och ibland ges information också om receptionen 
av verken. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
tidigare forskning kring Pohls författarskap.

Följande kapitel utgörs av en analys av Janne, 
min vän. När Krille, bokens huvudperson och be-
rättare, blir bekant med Janne vidgas hans begrän-
sade miljö i flera avseenden. Vänskapen med den 
utnyttjade och misshandlade Janne, som inte har 
vare sig hem eller föräldrar, gör Krille medveten 
om skillnaden i livsvillkor mellan olika männi-
skor, kort sagt han blir klassmedveten. Han initie-
ras undan för undan i vuxenlivet och tvingas inse 
att tillvaron inte är så välordnad som han tidigare 
trott. Vänskapen är ett av de teman som tas upp i 
analysen av Janne, min vän, i detta fall en vänskap 
gränsande till kärlek. Andra teman är seende och 
förblindelse, den manipulerade verkligheten och 
teater tematiken. NJs analys är också narratologiskt 
inriktad. Hon diskuterar vilka effekterna blir, när 
berättelsen är fokaliserad genom den tolvårige Kril-
les ögon. För Krille handlar det inte bara om att 
återberätta Jannes historia utan att berätta fram den 
Janne som gömt sig bakom olika masker. Också de 
i Pohls böcker vanligt förekommande metafiktiva 
inslagen tas upp, liksom genrefrågan. I vad mån är 
Janne, min vän en realistisk roman eller inte?

I det tredje kapitlet med rubriken ”Att vilja för-
ändra – Peter Pohls litterära projekt” ställer NJ frå-
gan (s. 123) om det finns en avsikt med Pohls skri-
vande, en strävan ”som genomsyrar hela hans pro-
duktion och som därmed kan betraktas som över-
ordnad de enskilda verken”. Viljan att förändra, 
sprungen ur ett starkt socialt patos och en stor 
medkänsla med de utsatta är något som är gemen-
samt för de fyra teman som återkommer och varie-
ras i texterna. Dessa teman, hörnstenarna i Pohls så 
kallade författarprojekt, är ”Att synliggöra de ut-
satta”, ”Att ge röst åt de förstummade”, ”Att ge sig 
vänskapen i våld” och ”Att berätta sig till insikt”. 
Pohl utforskar i sina verk vad NJ kallar utsatthe-
tens anatomi. De mest utsatta är barnen, och de 
är också förlorare i den kamp som de är indragna 
i, hemma, i skolan, politiskt och socialt. I det av-
snitt som handlar om att berätta sig till insikt ges 
exempel på berättandets terapeutiska möjligheter 
med utgångspunkt från romanerna Vi kallar ho-
nom Anna och Jag saknar dig, jag saknar dig! Det 
fjärde kapitlet är en ingående analys av romanen 
Malins kung Gurra, som har många likheter med 
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Janne min vän. Den kan ses som en förenklad ver-
sion av debutromanen och vänder sig till yngre lä-
sare. Gurra är i mycket en åttiotalets Janne, om än 
något nedtonad och inte lika tragisk. Också denna 
bok erbjuder läsaren en reflektion över klassam-
hället, som enligt Pohl i huvudsak är detsamma 
på 1980-talet som på 1950-talet. Såväl Gurra som 
Janne hör till dem vars röster inte tas på allvar.

Det femte kapitlet ägnas åt Micke-sviten, som 
består av fem titlar, där Heinrich Hegg, seder-
mera Mikael Stenberg, är huvudperson. De själv-
biografiska dragen i Micke-sviten diskuteras, lik-
som böckernas blandning av verklighet och fiktion. 
Även Micke-sviten hör till Pohls förändringspro-
jekt, då den visar på problem och missförhållan-
den av skilda slag. Den tidigare nämnda Wiveca 
Friman betecknade böckerna om Micke som ut-
vecklingsromaner. NJ diskuterar dem som exem-
pel på ett synliggörande av de utsatta, vilkas röster 
är förstummade, liksom i så många andra av Pohls 
romaner. Men man kan berätta sig till insikt. Både 
berättandet och skrivandet tematiseras i Micke-svi-
ten, där de metafiktiva dragen är framträdande. Av-
handlingens sjätte och avslutande kapitel är rubri-
cerat ”Peter Pohls övriga författarskap – en över-
blick”. Där tas andra böcker av Pohl upp, särskilt 
med avseende på hur de förhåller sig till huvudlin-
jerna i Pohls litterära projekt. Här visas hur Pohl 
återanvänder sina karaktärer och skildrar samma 
miljö i flera böcker.

NJs avhandling har ambitionen att ta ett hel-
hetsgrepp på Pohls författarskap. Arbetet har drag 
av en s.k. life and letterstudie. De litterära verken 
diskuteras mot bakgrund av författarens liv, och 
Pohl kommer själv till tals genom de uttalanden 
han gjort i olika sammanhang. NJ är en noggrann 
textläsare med blick för detaljer. Hon har förmåga 
att se väsentligheter och göra belysande samman-
fattningar. Avhandlingen är för det mesta lättläst, 
men vissa meningar är ibland väl långa och interfo-
lieras med parenteser, som hakar upp läsningen. På 
sidan 198 finns en sex rader lång mening, bestående 
av åtta satser samt en parentes. Det är också en brist 
att avhandlingen saknar personregister. Litteratur-
listan uppvisar en del inkonsekvenser. Ibland anges 
verkens fullständiga titlar, ibland bara huvudtitel. 
Det finns därtill en del oklarheter när NJ redovisar 
den kontakt som hon haft med Peter Pohl under 
arbetets gång. Det görs i litteraturförteckningen 
ingen tillräckligt tydligt skillnad mellan de inter-
vjuer som NJ själv gjort med Pohl och andras in-
tervjuer med honom.

Det finns anledning att diskutera NJs urvals-
principer och balansen i avhandlingen med tanke 
på ambitionen att behandla Pohls hela författar-
skap. Att vi får en närmare analys av Janne, min vän 
är naturligt med tanke på att denna bok betraktas 
som en introduktion till det övriga författarska-
pet. Det är också i sin ordning att behandla Malins 
kung Gurra, eftersom den boken har många likhe-
ter med debutromanen och i tidigare forskning inte 
behandlats närmare. Däremot är det något märk-
ligt är att Mickesviten ges så stort utrymme, då den 
redan studerats av Wiveca Friman. Det hade varit 
mer givande att istället ta upp några av de arton 
verk som nu berörs relativt summariskt i det avslu-
tande kapitlet. Bland dem finns flera som tidigare 
sällan har varit föremål för studier.

När nu NJ valt att så ingående diskutera Janne, 
min vän och Mickesviten frågar man sig i vad mån 
hennes analys ger en ny förståelse för verken i fråga. 
Beträffande Janne, min vän görs en intressant ge-
nomgång av denna roman, men någon nytolkning 
är det knappast fråga om. NJ hade kunnat gå be-
tydligt raskare fram, då hennes analys främst går 
ut på att visa hur teman i romanen återkommer i 
senare verk. Efter de kapitel som behandlat Janne, 
min vän, Malins kung Gurra och Micke-sviten åter-
står drygt femtio sidor, på vilka arton böcker ska 
tas upp, vilket tyder på en olämplig disposition 
av arbetet. Presentationen av Pohls liv kunde vara 
mindre detaljerad, och en del information kunde 
med fördel ha lagts i noterna. Det finns en del upp-
repningar i texten, vilket har sin grund i den dispo-
sition som avhandlingsförfattaren valt. Innehållsre-
feraten av böckerna blir väl långa på bekostnad av 
analyserna. I jämförelserna mellan de olika verken, 
där syftet är att visa hur de olika temana återkom-
mer, förekommer en hel del omtuggningar.

NJs avhandling är huvudsakligen deskriptiv, och 
analyserna styrs inte av några särskilda teorier. Men 
författaren är väl insatt i för avhandlingen relevanta 
tolkningsteorier. Till exempel utnyttjar hon en nar-
ratologiskt grundad terminologi med begrepp som 
paratexter, fokalisator, paralips och opålitlig berät-
tare. På ett osökt sätt förs också en dialog, ibland i 
polemisk ton, med andra forskare. Detta förhåll-
ningssätt har som jag ser det stora fördelar jäm-
fört med de alltför många avhandlingar som har 
långa, hårdtuggade teoretiska inledningar, där de 
olika teorierna mest blir garnityr och inte tas i bruk 
i själva analyserna. En viktig referens i diskussio-
nen av Pohls verk som ett sammanhållet författar-
projekt, där betydelser i de tidiga verken framträ-
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der först i ett retrospektivt perspektiv, är Wolfgang 
Isers klassiska studie The Implied Reader. En annan 
teoretiker som lyfts fram är Anders Tyrberg, sär-
skilt den diskussion han för i sitt arbete Anrop och 
ansvar om beroendeförhållandet mellan författare 
och läsare. Tyrberg ser skrivande och läsande som 
kontrakt- och kontextbundna handlingar. Förfat-
taren inbjuder läsaren att på olika sätt bli medska-
pare av texten.

NJs arbete är en tematisk studie, vilket framgår 
av undertiteln. Avhandlingsförfattaren ger dock 
ingen definition av hur hon uppfattar det tema-
tiska. Den tematiska kritiken brukar ses som en 
del av den nykritiken som utvecklades i protest mot 
den impressionistiska och positivistiska kritiken. 
En av dess främsta företrädare är fransmannen Jean-
Pierre Richard, som i ett arbete om Mallarmé gav 
den första tematiska metoddeklarationen. Tema är 
enligt Richard en konkret organisationsprincip, ett 
slags schema omkring vilket världen organiseras. 
Objektet för den tematiska kritiken är som i Nord-
ström Jacobssons fall hela författarskapet. Och bio-
grafiskt material kan också användas som stöd för 
inomtextliga argument, såsom NJ gör i sin under-
sökning. Men det saknas en närmare diskussion om 
hur NJ tolkar termen tematisk.

Utöver studiet av Pohls författarprojekt ställs i 
NJs avhandling mer övergripande frågor som gäl-
ler skönlitteraturens funktion. Hon kommer också 
in på författarens intention med sitt verk och hur 
man i det sammanhanget ska bedöma Pohls egna 
uttalanden om sina romaner. Det rör sig alltså om 
vitala frågor inom litteraturvetenskaplig forskning. 
NJ ser litteraturen som ett viktigt redskap för vår 
orientering i tillvaron. Romanen kan fungera som 
medel för kunskap, och den kan bidra till att skapa 
förändring. Här finns en koppling till dagens de-
batt om varför vi läser skönlitteratur. NJ ger i sin 
avhandling uttryck för en stark tilltro till romanens 
förändringskraft. Och visst kan skönlitteraturen bi-
dra till förändring. Onkel Toms stuga anses ha bidra-
git till avskaffandet av slaveriet i USA, och Fredrika 
Bremers roman Hertha fick betydelse för emanci-
pationen i Sverige. På denna punkt kunde det ha va-
rit intressant om NJ fört ett generellt resonemang 
om litteraturens potential att verka för förändring.

I diskussionen om Pohls projekt och hans öns-
kan att åstadkomma förändring kommer NJ in på 
frågan om författarens intention med sitt verk. 
Detta är en nyckelfråga i den litteraturvetenskap-
liga debatten, där begreppet ”the intentional fal-
lacy” har varit aktuellt sedan Welleks och Warrens 

dagar. Med tanke på den tes som NJ driver, borde 
hon ha fördjupat resonemanget om hur man kan 
komma åt författarens intention. När hon behand-
lar dessa intrikata frågor utgår NJ både från roma-
nerna och från Pohls egna uttalanden om sitt för-
fattarskap. Det finns dock en glidning i de resone-
mang som förs. NJ hävdar (s. 209) att Pohl i sitt 
skrivande drivs av förhoppningen att om proble-
men blir påvisade, borde de rimligen också bli åt-
gärdade. Det påståendet rimmar illa med vad Pohl 
sägs ha deklarerat vid ett annat tillfälle, då han ytt-
rat att hans skrivande inte kan påverka världens 
gång (s. 216). Det är inte heller målet för hans för-
fattarskap. Men att Pohls förändringsprojekt går ut 
på att förändra villkoren för de utsatta, har vi fått 
läsa tidigare (s. 13). Samtidigt har NJ framhållit  
(s. 17) att Pohl skriver för sig själv. Hur hänger detta 
ihop? Läsaren blir onekligen förvirrad av dessa 
motsägelsefulla uttalanden.

Förändringsambitionen som enligt NJ utmärker 
Pohls författarprojekt hör ihop med en didaktisk 
strävan, något som ju ofta förknippas med barnlit-
teraturen. Barnboken har av tradition haft en pe-
dagogisk slagsida, och många barnboksförfattare 
har haft och har alltjämt en pedagogisk ambition. 
De har moraliska syften, vill utmana, få läsaren att 
reagera och opponera sig. På liknande sätt är det 
Pohls sociala patos som får honom att vilja åstad-
komma förändring, skriver NJ. Här hade det va-
rit intressant om resonemanget vidgats något och 
kopplats till barnlitteraturens utveckling i stort. 
Men NJ sätter sällan in författarskapet i en bre-
dare kontext eller studerar det mot bakgrund av 
den samtida barnlitteraturen och dess utveckling. 
Under 1960- och 70-talen, innan Pohl hade de-
buterat, härskade socialrealismen, då särskilt för-
fattarna av ungdomsböcker ville skapa förändring, 
vidga läsarnas medvetande om samhällsproblemen 
i Sverige och internationellt och få dem att bli varse 
förtryck, fattigdom och klasskillnader. Reportage-
präglade böcker gavs ut, skrivna med journalistiskt 
driv. Det patos som NJ menar är en motor för Pohls 
skrivande tycks mig påminna åtskilligt om det som 
drev 60- och 70-talens författare. Men Pohls de-
butroman 1985 är också ett komplext romanbygge, 
som framförallt språkligt stod för något nytt.

Ett begrepp som NJ inte använder i sina analy-
ser av Pohls böcker och hans förändringsprojekt är 
tendens och tendenslitteratur. I fråga om Annette-
böckerna nämns endast att de har en tendentiös in-
riktning. Man frågar sig hur NJ ser på termen ten-
denslitteratur. Tendensförfattaren drivs av en vilja 
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att åstadkomma förändring. Är inte flera av Pohls 
böcker just tendenslitteratur? Böckerna om Anette 
tycker jag definitivt kan placeras under det begrep-
pet. De är ett slags pamfletter, riktade mot skolan 
och den undervisning som bedrivs där. Det gäller 
även vuxenromanen Sekten som kan läsas som en 
stridskrift. Resonemangen om intention, projekt 
och förändringsambition kunde ha problematise-
rats mer. Framförallt kunde det ha förts en sam-
manhängande diskussion om dessa frågor, som nu 
tas upp på olika ställen.

NJs avhandling belyser de komplikationer som 
det kan innebära att skriva om författare som allt-
jämt är i livet. Pohl är i vissa avseenden generös med 
information, medan han ibland värjer sig mot en 
alltför närgången granskning. Till exempel är han 
inte särskilt villig att diskutera sina romaner eller 
ge uppgifter som går utöver det som står i dem. 
Däremot berättar han ofta om böckernas tillkomst-
historia. Pohl är unik som författare med sin oer-
hört innehållsrika webbplats, som beskrivits ovan. 
Hur ska man förhålla sig källkritiskt till det mate-
rial som författaren så frikostigt ställer till läsarens 
förfogande? NJ är medveten om problematiken. 
Hon framhåller (s. 12) att ”människan (i bemärkel-
sen privatpersonen) Peter Pohl har /…/ betydelse 
för hur jag betraktar hans texter.” Hennes avsikt är 
dock inte att koppla samman liv och verk, men det 
finns en biografisk dimension i NJs angreppssätt. 
Det tycks som om hon betraktar de enskilda litte-
rära verken som produkter av författarens person-
lighet och erfarenheter. Texten studeras inte som 
autonom, avskild från författarens avsikter, sociala 
kontexter och läsarnas förväntade reaktioner. Ofta 
fastställs istället textens innebörd i enlighet med 
vad NJ tror vara författarens syften, ett något osä-
kert tillvägagångssätt. Även om hon klokt nog re-
serverar sig i fråga om sanningshalten i Pohls olika 
uttalanden, använder hon ibland Pohls webbsida 
väl okritiskt i tolkning och analyser. Pohl har också 
angående sina svar på olika frågor sagt att de i sin 
ofullständighet innehåller så litet sanning att de i 
praktiken är lögn. NJ framkastar idén att man kan-
ske rentav kan betrakta webbplatsen som en del av 
Pohls fiktionsvärld. Det är en intressant tanke som 
kunde ha utvecklats mer.

NJs avhandling är som framgått huvudsakligen 
koncentrerad på de litterära texterna. Däri finns en 
styrka, särskilt med tanke på att så stort antal tex-
ter av Pohl tas upp. Ibland breddas dock perspekti-
vet och jämförelser av olika slag görs. Dessa ter sig 
ibland relativt löst grundade. Det konstateras t.ex. 

(s. 213) att Pohl har skapat sitt eget litterära uni-
versum. Det har väl flesta författare gjort, kan man 
hävda, och påståendet är något av en truism. NJ 
anser vidare att Pohl ”såtillvida följer föregångare 
som Balzac och Hjalmar Bergman i fotspåren.” Var-
för just jämföra med dessa två författare, som i öv-
rigt inte har särskilt mycket gemensamt med Pohl? 
Jämförelsen med Balzac förklaras med en hänvis-
ning till Olsson & Algulins litteraturhistoria Lit-
teraturens historia i världen. Där framhålls det att 
Balzac befolkar sin litterära värld med fiktiva men 
på samma gång sannolika gestalter som ibland fi-
gurerar i centrum, ibland i periferin i berättelserna. 
Det är ett ganska allmänt konstaterande som gäller 
åtskilliga författare. Någon motivering till jämfö-
relsen med Hjalmar Bergman ges inte alls.

Vid andra tillfällen hade det varit önskvärt om 
kontexten hade breddats något. I Malins kung 
Gurra visas hur Malin tack vare Gurras inflytande 
förändrar sitt beteende. Hon blir synlig på ett an-
nat sätt än tidigare. Hon börjar höras och ta plats i 
klassrummet, en förändring som hennes lärare inte 
helt uppskattar. Hon föredrar den tysta Malin.

Här kan man se en intressant parallell till de 
många studier som inom pedagogikämnet har 
gjorts om flickor och pojkar i skolan. Där har man 
observerat de tysta flickorna vid sidan av pojkarna 
som tar plats och gör sina röster hörda. Precis som 
i fallet med Malins lärare finns det exempel på att 
när flickorna tar över ett pojkbeteende accepteras 
inte alltid detta. Pojkarnas högljuddhet däremot 
ses som något naturligt. Detta har studerats bl.a. 
av pedagogikforskare som Birgitta Odelfors (1997) 
och Elisabeth öhrn (1997) och (2003). Pohl ligger 
här alltså i linje med skolforskningen.

När temat vänskap behandlas kunde genus-
aspekter ha beaktas mer. De iakttagelser om man-
lig och kvinnlig vänskap som gjorts av forskare 
inom barnlitteraturområdet, t.ex. Ying Toijer Nils-
son, skiljer sig från det sätt på vilket Pohl skildrar 
manlig vänskap. Vänskapen mellan pojkar i Pohls 
böcker framstår som lika självuppoffrande och en-
gagerande som flickvänskapen. På den punkten av-
viker Pohls böcker således från andra ungdomsro-
maner. Pohls syn på den manliga vänskapen, såsom 
den framträder i hans texter, ligger snarare i linje 
med senare års barnböcker, där manligheten fram-
tonar på ett nytt sätt och där vi möter pojkar och 
män som funderar över kärleken och undrar om 
deras känslor är besvarade eller ej. En koppling till 
genusforskningen hade kunnat bredda framställ-
ningen, och NJ hade därtill kunnat konstatera att 
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Pohl här kan ses som en föregångare i sin skildring 
av pojkars vänskap.

Trots en del kritiska påpekanden vill jag fram-
hålla att NJs avhandling är ett viktigt bidrag till 
barnlitteraturforskningen. Jag har efterlyst en 
bättre disposition, en annan balansering av stof-
fet, en i vissa fall bredare kontext, tydligare defi-
nitioner och resonemang kring vissa begrepp. Det 
hindrar inte att jag tror att avhandlingen kan bli 
till avsevärd nytta. De noggranna analyserna och 
den fylliga genomgången av Pohls liv och förfat-
tarskap gör att studien kan vara av stort värde, bl.a. 
för lärare och för skolans svenskundervisning. Tack 
vare att avhandlingen är så informationsrik kan den 
också vara en viktig utgångspunkt för kommande 
forskning om Peter Pohl.

Lena Kåreland

Mia Franck, Frig jord oskuld. Heterosexuellt mog-
nadsimperativ i svensk ungdomsroman (Svenska 
barnboksinstitutets skriftserie nr 106). Åbo Aka-
demis förlag. Åbo 2009.

Mia Francks avhandling Frig jord oskuld. Hetero-
sexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman 
är den första större studien om hur (hetero)sexu-
alitet gestaltas och fungerar som norm i svenska 
ungdomsromaner. Det är ett välkommet bidrag 
som bryter ny mark inom litteraturvetenskapen.

Primärmaterialet är nio svenska ungdomsroma-
ner utgivna mellan 1969–2004 av tre kvinnliga och 
två manliga författare. Det rör sig om välkända, väl-
etablerade författare som Gunnel Beckman, Inger 
Edelfeldt, Katarina Kieri, Peter Pohl och Mats 
Wahl. De romaner som analyseras är i kronologisk 
ordning: Beckmans Tillträde till festen (1969) och 
Ett slag i ansiktet (1976), Edelfeldts Juliane och jag 
(1982) och Duktig pojke (1977/1983), Pohls När 
alla ljuger (1995) och Man kan inte säga allt (1999), 
Wahls Lilla Marie (1995) och Kieris Ingen grekisk 
gud, precis (2002) och Dansar Elias? Nej! (2004). 
Därtill görs kortare jämförelser med andra svenska 
ungdomsromaner under perioden.

Samtliga romaner har valts för att de innehåller, 
som Franck skriver ”fängslande glidningar i hur 
heterosexualitet framställs” (s. 49). Det handlar 
om romaner där gestaltningen av heterosexualite-
ten skaver, där performativa handlingar stör ord-
ningen.

Avhandlingen är problemorienterad. Den driver 

tesen ”att heterosexualiteten upprättas som mått-
stock och övriga sexualiteter görs begripliga i rela-
tion till uppfattningar om vad heteronormativite-
ten omfattar” i ungdomsromanerna (s. 15). Hete-
ronormativitet upprätthålls genom institutioner, 
strukturer, relationer och handlingar och detta 
sker, görs och omförhandlas hela tiden. De inter-
nationellt viktiga forskarna Deborah Cameron och 
Don Kulick visar tydligt hur heteronormens kraft 
verkar i boken Language and Sexuality (2003), där 
analysen framförallt visar hur språk och sexualitet 
hör ihop. Det blir tydligt att heterosexualitet måste 
könas eftersom kön (gender) är en del av dess prak-
tik. Det kan med andra ord inte finnas en könsneu-
tral heterosexualitet utan flick- och pojkheterosex-
uella personer och dessas relationer kan relateras till 
makt som över- och underordning.

Syftet med Mia Francks avhandling Frig jord och 
oskuld är ”att undersöka hur flicksexualitet gestal-
tas i svensk ungdomsroman.” (s. 15) Flicksexualitet 
ställs i relation till pojksexualitet för att visa hur he-
terosexualitet upprättas som måttstock för andra 
sexualiteter. Den övergripande heteronormativite-
ten är därmed utgångspunkten liksom de möjliga 
taktiker som kan skönjas i förhållande till denna. 
Avhandlingen koncentrerar sig med andra ord på 
att ”blottlägga de berättartaktiker som synliggör 
hur sexualitet konstrueras i svenska ungdomsro-
maner och hur normerna styr gestaltningen” (s. 16).

Avhandlingen är teoretiskt förankrad i aktuell 
queerteori, feministisk teori, maskulinitetsteori och 
narratologi. Därtill tas också kategorierna klass och 
ålder med. Inom queerteori ställs den väsentliga frå-
gan om ”den normerande heterosexualiteten” och 
Francks forskningsfrågor går i den riktningen: ”Hur 
gestaltas och upprätthålls (hetero)sexua litet i roma-
nerna? Hurdan sexua litet är möjlig att iscensätta 
och vad innebär gräns överskridanden? Vilka nor-
mer och ideal förväntas de unga i ungdomsroma-
nerna förhålla sig till? Hur konstrueras och ifråga-
sätts heteronormativitet?” (s. 15) En utgångspunkt 
och ett begrepp som Franck nyttjar och som finns 
i avhandlingens titel är lingvisten Penelope Eckerts 
begrepp ”developmental imperative” som översatts 
till ”heterosexuellt mognadsimperativ”. Det innebär 
att heterosexualitet är avgörande för (unga) män-
niskor och det handlar om att kunna uppvisa rätt 
sorts mognad och som det står på avhandlingens 
baksida: ”för att mogna på en heterosexuell mark-
nad innebär det att unga i ungdomsromanen lär sig 
förstå hur gränser kan överskridas och vilka hand-
lingar som får repressalier.”




