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1. Inledning 

Novembermörkt och kallt ute. Inne i värmen sprids dofter av nybakat bröd, vin och vintersoppa. 

Förväntansfulla blickar möter varandra i den långa kön mellan bokhyllorna medan stämningen stiger 

och soppan serveras. Det är fredagskväll och författarafton. Litteraturintresserade har samlats på 

Uppsala stadsbibliotek för att möta Susanna Alakoski. Så blir det äntligen dags, och alldeles tyst. 

Klädd i svart och med vänligt kisande ögon i starkt motljus från strålkastaren intar hon den tillfälliga 

lilla scenen som ser ut som ett hastigt inrett hörn i ett vardagsrum. Utan spår av osäkerhet möter 

hon publiken. Med blicken scannar hon lugnt av vilka vi är, vi som sitter spända och bara väntar längs 

täta stolsrader, när kontakt plötsligt uppstår. Då vet hon precis var hon ska börja, helt från början, 

om hur hon blev författare och slog igenom stort med romanen Svinalängorna i mars 2006. Och just 

här, i mötet med författaren, väcks inspirationen till denna C-uppsats i litteraturvetenskap. 

När Susanna Alakoski berättar om alla reaktioner, alla brev från läsare i hela landet, när hon beskriver 

hur hon själv fortfarande förvånas över hur hennes debutroman har drabbat, och fortsätter att 

drabba, så många så djupt, väcks frågan om amatörkritik möjligen fyller ett slags tomrum i 

litteratursamhället. Hur lite, eller väl, amatörkritiken sammanfaller med litteraturkritiken som den 

framträder i dagspressens spalter för bokrecensioner är en annan frågeställning. Dessutom kan det 

här även finnas anledning att ifrågasätta om kritiken på tidningarnas kultursidor håller på att 

marginaliseras i takt med att litteraturkritik mer och mer blandas med texter om nöjen och 

underhållning samtidigt som bokrecensenterna alltmer sällan är tidningarnas egna anställda 

skribenter. Såhär säger Östra Smålands kulturjournalist Karin Asmundsson under ett telefonsamtal:   

”Som belöning för sin recension om Svinalängorna fick vår bokrecensent, en ung tjej som är student 

och läser litteratur vid universitetet i Karlstad, nöja sig med ett gratisexemplar av boken plus äran att 

bli publicerad förstås.”1 Och när Expressens biträdande kulturchef Johan Hilton under tiden förgäves 

letar efter en anmälan av Alakoskis Svinalängorna i den interna databasen förändras knappast bilden 

av att litteraturkritiken numera lever i utkanten av många svenska dagstidningars kultursidor. 

Pinsamt nog tvingas han nämligen lite senare skriva följande rader i ett mail: ”*…+ pratade med vår 

litteraturredaktör och förvånande nog recenserade vi aldrig Alakoskis roman eftersom vår recensent 

tyckte att den var ’för dålig’. Så här står vi med skammen och skägget i brevlådan och så. Den 

receptionshistoriska anekdoten och felbedömningen får vi helt enkelt bjuda på…”.2 

Sist vill jag här framföra ett stort tack till Susanna Alakoski som efter moget övervägande ställde 20 

utvalda läsarbrev till mitt förfogande. Så blev det möjligt att skriva denna uppsats.  
                                                           
1
 Telefonsamtal mellan Karin Asmundsson, Östra Småland, och uppsatsförfattaren, 2011-03-08. 

2
 Mail från Johan Hilton, Expressen, till uppsatsförfattaren, 2011-03-08. 
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2. Syfte, metod och material 

I vårt moderna mediesamhälle utvecklas genom tekniken och den ökade tillgängligheten ständigt nya 

möjligheter och nya mönster för kommunikation. Bland läsare av litteratur märks det inte minst. 

Många får lusten att skriva rakt ut i luften så fort man har läst ut en bok. Fler och fler lägger ut texten 

på nätet om hur de har träffats av läsningen. Beskrivningarna blir högst personliga och ofta 

känslomättade. Med ett snabbt ”klick” suddas gränsen ut mellan det som är privat och offentligt. 

Även som webbanvändare kan man hur lätt som helst ”klicka” sig fram i bloggsfären och hitta 

amatörkritik att ta del av; exempelvis till webbadresser som bloggtoppen.se, bokhora.se eller 

pocketbloggen.se. Inte heller internetbokhandlare som adlibris.com eller bokus.com är sena att bjuda 

in skribenter till sina sajter. Att amatörkritiker skriver brev på webben direkt till författaren eller till 

bokförlaget förekommer också; ibland även på papper som läggs i kuvert och skickas med posten. 

Det visar inte minst alla de tusentals läsarbrev som hittills har strömmat in till Susanna Alakoski och 

Albert Bonniers Förlag sedan romanen Svinalängorna gavs ut den 24 mars 2006. 

 Hur amatörers kritik av romanen kan beskrivas kommer här att behandlas utifrån 20 läsares brev och 

fyra bloggtexter. Skillnader och likheter med professionella skribenters kritik utifrån 20 publicerade 

recensioner från olika dagstidningar kommer även att belysas. Ett annat syfte med detta arbete är att 

reflektera över frågan om amatörkritiken fyller ett slags tomrum i litteratursamhället. Samtidigt finns 

det här anledning att söka förklaringar till tendensen som visar att en allmän marginalisering av 

litteraturkritiken mer och mer märks i svensk dagspress. 

Läsarbreven, som utgör utgångspunkt för denna uppsats, kan betraktas som både privata och 

offentliga. Efter samtal med Susanna Alakoski om min uppsatsidé, och efter noga övervägande från 

hennes sida, blir det nu möjligt att öppna dem i offentlighetens ljus. Enligt vår överenskommelse, för 

att skydda avsändarna och låta dem vara anonyma, blev breven först avkodade av författaren innan 

de skickades vidare till mig. Såväl namn som bostadsorter är därmed raderade.  

16 av breven är skrivna och skickade direkt till Susanna Alakoskis hemsida på nätet. Två är 

handskrivna på papper och skickade med posten till författarens hemadress. Två av de 20 breven är 

först skickade som mail till förlaget och därifrån vidarebefordrade till författaren. Sammanlagt har 

Susanna Alakoski hittills tagit emot närmare två tusen brev från sin läsekrets. Det urval av brev som 

hon här har ställt till förfogande är att betrakta som representativt. Samtidigt är det viktigt att betona 

att urvalet är subjektivt, vilket medför att värdet av såväl analyser som slutsatser blir begränsat. 
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Utöver läsarbreven och bloggtexterna omfattas materialet av bokrecensioner som är publicerade 

under våren 2006 då Svinalängorna utkom. Recensionerna är uteslutande hämtade från svenska 

dagstidningar; såväl rikspress som landsortspress är representerad. Min avsikt har varit att täcka 

olika utgivningsområden i landet, men det har inte varit helt möjligt att uppnå mål om fullständig 

geografisk spridning, eftersom det har visat sig att flera tidningar inte alls bevakade bokutgivningen 

när den var aktuell.  

Följande 20 dagstidningar är representerade i undersökningsmaterialet: Aftonbladet, Borås Tidning, 

Dagen, Dagens Nyheter, Dala-Demokraten, Gefle Dagblad, Göteborgs-Posten, Helsingborgs Dagblad, 

Nerikes Allehanda, Norrbottens-Kuriren, Skånska Dagbladet, Sundsvalls Tidning, Svenska Dagbladet, 

Sydsvenskan, Upsala Nya Tidning, Västerbottens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, Ystads Allehanda, 

Östgöta Correspondenten och Östra Småland. 

Sekundärlitteraturen som också ligger till grund för denna uppsats beskriver främst hur litteraturen 

behandlas och betraktas i det moderna mediesamhället. Andra nedslag i sekundärlitteraturen 

handlar om den historiska utvecklingen av litteraturkritik i svensk press. Vidare används litteratur för 

att finna ingångar till närläsning av läsarbreven, bloggtexterna och recensionerna.3 

 

3. Tillbakablick. Litteraturkritik i svensk dagspress  

Ända till 1700-talet behöver man blicka tillbaka för att finna texttypen bokrecension. 1766 är i 

sammanhanget ett viktigt märkesår med anledning av att världens allra första tryckfrihetsförordning 

infördes i Sverige. Grundlagsskyddet av rätten att skriva och trycka det fria ordet ledde till att de 

liberala tidningsutgivningarna mera medvetet kunde fortsätta sin kamp i spalterna. Såhär beskrivs 

skedet av Tomas Forser i Kritik av Kritiken: ”Tidningarna var platser för ett offentligt kritiskt samtal 

och politik och litteratur hörde till samma sfär; den som inte var hemmets privata. Redan då möter 

man också i svensk press den texttyp som kallas ’recension’.”4  Och den skribent som troligen höll i 

pennan och signerade den första publicerade recensionen i svensk press kan dessutom pekas ut av 

Per Rydén i Domedagar: ”Om man håller fast vid den vanliga uppfattningen att Olof Bergklint med sin 

granskning av Eric Branders Habor och Signild (1767) är vår förste recensent, måste man säga att det 

sista steget mot självständighet, det som tas av Kellgren, Leopold och Thorild, är långt och raskt.”5    

                                                           
3
 Anna Nordlund, Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år (Stockholm 2008), s 35, 220. 

4
 Tomas Forser, Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik (Gråbo 2002), s 24. 

5
 Per Rydén, Domedagar.  Svensk litteraturkritik efter 1880 (Lund 1987), s 33.  
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En annan av pressens profiler, som stiger fram ett halvt sekel senare, är Carl Jonas Love Almqvist. 

Under hösten 1840 befann han sig i Paris på flykt undan stormen i Stockholm efter utgivningen av 

den skandalösa romanen Det går an (1839). Hur han försökte leva som fri skribent, under fransk 

himmel, genom att skriva brev med adress till Aftonbladet som publicerade dem i artikelform 

beskrivs av Ingrid Elam i Kulturjournalistikens gränser. Hon visar att dåtidens kulturskribent verkligen 

måste lära sig att kryssa mellan kultur och politik för att uppfylla såväl tidningsledningens som den 

upplysta läsekretsens krav.6   

 Fortfarande fram till närmare mitten av 1900-talet gällde denna föreställning, att politik och kultur 

skulle kopplas samman. Två talande exempel, som Tomas Forser pekar ut, är de två kända 

chefredaktörerna Torgny Segerstedt på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Expressens        

Bo Strömstedt; båda satt utan märkbara besvär på två stolar samtidigt med befogenheter att 

bestämma över sidor som täckte både det politiska och kulturella materialet, förutom att båda var 

flitiga som skribenter.7  Under 1950-talet rubbades emellertid de två tidningarnas positioner.   

Dagens Nyheter, modern och riksspridd, Stockholmsbaserad och med stark vind i segel, intog en 

ledande roll inom svensk press. Tidningen angav en ny friskare ton i kulturdebatten, formerna för 

kulturjournalistiken förnyades och litteraturkritiken fick en mera framträdande plats: ”*…+ när 

tidningen 1955 (17/9) meddelar, att lördagarnas kultursidor i fortsättningen ska ägnas nyutkommen 

svensk litteratur, innebär detta ett nytt samlat grepp.”8 Att 50-talets litteraturkritiker fortfarande 

hade högt anseende råder det heller ingen som helst tvekan om. De skrev utifrån stor 

självmedvetenhet med vassa pennor. Landets ledande recensenter behärskade alla retorikens 

termer. Så här understryks det i Kritik av kritiken: ”I ett relativt sett homogent litterärt system kan 

kritikern med auktoriserad massmedial plats och stort utrymme till sitt förfogande helt enkelt räkna 

med, att han anses vara en man att lita på. Att hans ethos inte är ifrågasatt.”9  

Lika säkert skulle däremot landets litteraturkritiker under 1900-talets sista decennier inte komma att 

sitta på sina stolar i egna rum på rymliga kulturredaktioner. För det första började den mer eller 

mindre flytande gränsen mellan politik och kultur att bli alltmer ifrågasatt. För det andra blev 

mönstret för litteraturkritik mera internationellt. Enligt Tomas Forser blev förändringen uppenbar när 

kulturen istället flyttade allt närmare nöje och underhållning, för att till sist bli grannar i spalterna. 

Tabloidiseringen medförde dessutom att texterna blev kortare, bilderna större och rubrikerna mera 

slagkraftiga, enligt nya mallar för modern tidningslayout.  Samtidigt styckades den ena dagstidningen 

                                                           
6
 Ingrid Elam, ”Kulturjournalistikens historia”, Kulturjournalistikens gränser, red. Oscar Hemer & Malena   

Forsare (Umeå 2010), s 10ff. 
7
 Forser, 2002, s 24. 

8
 Forser, 2002, s 57. 

9
 Forser, 2002, s 53. 
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efter den andra; allt material skulle sorteras och flyttas till olika nya sektioner.  För avdelningen 

kultur skulle lönsamhetstänkandet inte heller längre vara något undantag, och efter att exempelvis 

ha följt utvecklingen på kultursidor i Svenska Dagbladet varnar Tomas Forser till slut för att 

litteraturkritiken i värsta fall riskerar att sjunka till samma nivå som evenemangstips och 

trivialkultur.10  

För den vanliga dagliga läsaren av Svenska Dagbladets kultursidor kan intrycket ändå bli ett annat än 

det ovan skisserade. Under frukost med en varm kopp te i handen kan man istället lätt spontant 

imponeras av layoutens höga kvalitet och lockas till läsning av ofta krävande litteratur. Som under 

tisdagsmorgonen den 15 mars 2011, då tidningens alldeles egen litteraturkritiker Martin Lagerholms 

lysande recension av Hans Magnus Enzenbergers senaste bok Album väcker tankar i eget huvud som 

varar resten av dagen, och som nästan räcker för att direkt sätta sig på cykeln och fara iväg till 

stadens bokhandel och beställa ett eget exemplar. I nuet är det verkligen inte tydligt att 

tabloidiseringen breder ut sig som ett tungt täcke över litteraturkritiken i svensk dagspress. Det 

måste här framhållas.11   

Att medvetenheten om betydelsen av att verkligen satsa på seriös och god kulturjournalistik är stor i 

Svenska Dagbladets tidningsledning råder det heller ingen tvekan om just nu. Kulturchefen Kaj 

Schueler, nyutnämnd i mars 2011, skriver följande under rubriken ”Journalistikens allvarslek”:         

”Vi måste hitta nya former för att beskriva och fördjupa bilden av en verklighet som redan beskrivits i 

de snabbare medierna – erbjuda analyserna, perspektiven och kommentarerna.” Vidare inser han 

mycket väl att verksamheten för papperstidningen även påverkas av allt som skrivs om kultur i 

bloggar, på Twitter och Facebook. Han understryker också att gränserna för olika medier hela tiden 

flyttas och att kulturjournalistikens förutsättningar och villkor helt enkelt inte är huggna i sten, även 

om traditionens kraft är stark, och även om många av tidningens tidigare välformulerade skribenter – 

från Heidenstam, Levertin, Böök, Österling, Lagerkvist, von Platen och framåt – kan få vem som helst 

av vår tids kulturskribenter att darra på manschetten: ”Framtidens ovisshet förändrar inte våra 

värderingar av eller högt ställda krav på journalistiken, den ger oss bara möjligheten till ett öppnare 

sinne.”12  

Frågan om vem som får rätt om vad ny teknik och nya medievanor innebär är ständigt intressant och 

omdiskuterad. Anders Mildner, som skriver i Svenska Dagbladet, har för övrigt lagt märke till att den 

allra senaste medietrenden visar att läsare längtar efter allt längre texter, och därmed bort från korta 

texter och stora bilder. Hur motsägelsefullt det än kan verka, och hur tidspressade människor än är, 

                                                           
10

 Forser, 2002, s 24f, 201. 
11

 Martin Lagerholm, ”I huvudet på Enzenberger”, Svenska Dagbladet, 2011-03-15. 
12

 Kaj Schueler, ”Journalistikens allvarslek”, Svenska Dagbladet, 2011-03-19. 



8 
 

menar han att ”långa-texten-boomen” är ett tecken på att många inte längre orkar befinna sig i ett 

ständigt ökande informationsflöde: ”Med läsplattornas intåg börjar alltså inte bara ett nytt sätt att 

konsumera medier att ta form, det verkar också som att en ny mediehålltid för långläsning av 

journalistik håller på att skapas.”13   

Även Ann Steiner, i Litteraturen och mediesamhället, märker att mediesamhället ständigt är i fokus. 

Marknadskrafterna styr, och press, radio, TV och internet drar som magneter i läsare, lyssnare, tittar 

och användare för att de ska bli så många som möjligt. Man kan faktiskt undra vad politikerna som 

satt i den svenska riksdagen under slutet av 1940-talet skulle tänka om dagens medieutbud. Deras 

farhågor om negativ massmedial påverkan på befolkningen ledde nämligen till att introduktionen av 

TV fördröjdes i Sverige, och först 1956 kunde de första reguljära sändningarna gå ut i etern. Sedan 

dess har emellertid de politiska villkoren förändrats väsentligt. Ingen politiker i världen kan i vår tid 

stoppa utvecklingen, och för en svensk kulturminister som står långt ner på maktstegen måste det 

snart betraktas som en konst i sig att bedriva kultur- och mediepolitik. Alltmer styrs kulturutbudet av 

krav på lönsamhet och marknadsanpassning. Istället blir möjligheter att nå ut på bredden i medierna 

mer och mer avgörande, enligt Ann Steiner: ”För att människor ska få kännedom om nya böcker 

krävs ofta att de omnämnts i dagspress, tidskrifter, månadsmagasin, radio eller tv.”14  

När det gäller litteratur är det heller inte enbart för läsarna och konsumenterna som medierna 

fungerar allt bättre och bredare. Även för exempelvis förläggare och bokhandlare finns idag väl 

fungerande nätbaserade kanaler för både marknadsföring och försäljning av de senaste böckerna. 

Dessutom möjliggör medierna att författare allt lättare kan positionera sig i litteratursamhället. De 

marknadsförs, blir kändisar och lanseras som stjärnor, menar Ann Steiner: ”Det är författare som är 

vanligt förekommande i månadsmagasinens reportage, som ofta sitter i tv-soffor och som exponeras 

i ett antal olika sammanhang. Dessa författare är på flera sätt ett nutida fenomen med sin 

stjärnstatus och väl genomtänkta marknadskampanjer, *…+.”15 Susanna Alakoski, som denna uppsats 

handlar om, är heller inget undantag när det handlar om uppmärksamhet. När hon kom ut på banan 

som en av Bonniers nya skönlitterära författare med Svinalängorna fick även hon stor draghjälp av 

olika massmedier. Och det blev succé. Boken har tryckts och sålts i stora upplagor, och Susanna 

Alakoski har ofta framträtt i medierna, som intervjuad eller med den egna pennan som kåsör.  Hon 

var heller inte sen att skaffa sig en alldeles egen hemsida; som Camilla Läckberg, Liza Marklund, Kajsa 

Ingemarsson.  Att synas är viktigt, men också att ha ett alldeles eget rum i rymden där man kan möta 

sina läsare. 

                                                           
13

 Anders Mildner, Nya medievanor kräver tuffare val”, Svenska Dagbladet, 2011-03-23. 
14

 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället (Lund 2009), s 195. 
15

 Steiner, 2009, s 30. 
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Samtidigt visar det sig att nya sätt att kommunicera om litteratur i vårt moderna mediesamhälle 

leder till en alltmer märkbar marginalisering av litteraturkritiken i dagspressen, och Johan Svedjedal 

skriver i Tidskrift för litteraturvetenskap att den utvecklingen är oundviklig: ”Litteraturkritiken måste 

därför ses i ett medialt perspektiv. Om man ska förstå litteraturkritiken på bredden räcker det inte 

längre att ta upp tidningar och tidskrifter. Genomslaget för radio och tv är oftare större.” Vidare 

konstaterar han i sammanhanget att villkoren för litterär bildning håller på att demokratiseras i takt 

med att fler och fler böcker ges ut, men i allt mindre upplagor. Tendensen är tydlig i Sverige, och den 

visar att det största antalet nya bokläsare nu finns bland lågutbildade och medelhögt utbildade 

grupper i samhället: ”I mindre utsträckning än förut vänder sig bokförlagen till de kulturella 

eliterna.”16 

En annan tendens som blir allt tydligare är den som visar att amatörkritikerna på nätet blir alltfler. 

Efter alla nedslag i bloggsfären ringar Ann Steiner in dem i olika kategorier; professionella eller 

amatörer, individer eller grupper, kommersiella eller ideella. Och när det gäller att dra slutsatser 

pekar hon på en avgörande skillnad; medan professionella kritiker stannar inom givna närmast 

standardiserade ramar för litteraturkritik blandar amatörkritikerna sina skrivsätt. De skriver helt 

enkelt om nästan allt, och de blandar genrer; högt och lågt, nytt och gammalt: ”Tvärtom verkar det 

vara en poäng att blanda litteratur, genrer och utgivningsformer.  Utgångspunkten är vad människor 

läser – nya böcker, gamla böcker, julklappar, böcker man har hittat i mormors bokhylla eller på ett 

bibliotek. På så sätt ger bokbloggarna en intressant inblick i hur läsare tänker och diskuterar kring 

litteratur.”17 I Litteraturens offentligheter markerar Ann Steiner samtidigt ett visst avstånd till den 

utbredda oron över digitala mediers alla negativa konsekvenser för litteraturens ställning . Hon anser 

att den delvis är överdriven, och istället för att enbart kritisera amatörkritiken på nätet är det viktigt 

att se hur intresset för läsande och litteratur breder ut sig i samhället: ”Den diskussion som pågår på 

nätet visar sig därtill vara både diversifierad och mångsidig.” Dessutom visar hon att fler och fler 

amatörkritiker vågar öppna sig mer och mer. Det fysiska avståndet som internet innebär leder till att 

det paradoxalt nog skapas en ny form för förtrolighet: ”På samma sätt som man kan berätta 

förvånansvärt personliga detaljer för en främling på ett tåg, eftersom man vet att denna person inte 

har något med ens liv att göra, skapar internet en förtrolighet grundad i anonymitet och avstånd.”18  

Att amatörkritikens utbredning och betydelse verkligen är ett aktuellt ämne som behöver 

genomlysas utifrån olika perspektiv betonas även av Oscar Hemers och Malena Forsares i ett förord 

                                                           
16

 Johan Svedjedal, “Kritiska tankar. Om litteraturkritiken och det litterära systemet”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 1998:1, s 55f. 
17

 Steiner, 2009, s 196f. 
18

 Ann Steiner, ”Amatörkritik på internet”, Litteraturens offentligheter, red. Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson 
(Lund 2009), s 187ff. 
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till Kulturjournalistikens gränser. De menar att det inte längre ens finns någon gräns mellan finkultur 

och populärkultur, att den sedan länge är överspelad: ”En högst brännbar gränsdragningsfråga är 

däremot den mellan ’professionalism’ och ’amatörism’, genom att gårdagens kulturkonsumenter i 

dag i allt större utsträckning är kulturproducenter. Från kulturjournalistiskt håll har de uppluckrade 

gränserna ofta upplevts som ett hot, sällan som en möjlighet.”19  

Inte heller Anders Mildner vill vara sen med ett inlägg i diskussionen om gränsdragningen. Han menar 

att hotet mot rollen som professionell kritiker inte alls kommer från den passiva läsaren, som 

plötsligt förvandlas till en aktiv producent och amatörkritiker genom att sätta ord på egna tankar om 

läsning och sedan skicka ut dem på nätet med ett ”klick”. Istället anser han att det är dags att ställa 

den raka frågan om den professionella kritikern överhuvudtaget behövs när nästan alla numera 

skriver kritik. Såhär formulerar han sin ståndpunkt i Kulturjournalistikens gränser: ”Nej, hotet är inte 

att vanliga människor annekterar de professionella kritikernas roll – utan snarare att alla dessa 

informationsflöden som nu skapas kommer att göra vissa specifika delar av den klassiska 

kritikerrollen överflödiga.” Inför framtiden hyser han heller ingen oro: ”Och ja, amatörerna tar över. 

Men de tar inte över en gammal kritikerroll – nej, de tar över rollen som informationsproducenter. 

De gör det genom att ingå i ett världsomspännande kollektiv som dygnet runt skapar ett gigantiskt 

och oöverskådligt brus som sedan går att filtrera och bryta ned till information som är anpassad 

exakt efter våra vanor, personligheter och intressen.”20 

Och till sist, men inte minst intressant att notera är att vissa tecken i vår tid faktiskt kan sammanfalla 

med hur det var i början, när året var 1840 och CJL Almqvist höll i pennan och skickade anmälningar 

med posten ända från Paris till Aftonbladets adress i Stockholm, när litteraturkritiken var alldeles ny i 

långsmala täta svenska tidningsspalter med blysatta bokstäver som ibland blev lite lätt suddiga: 

Såhär beskrivs det av Ingrid Elam i Kulturjournalistikens gränser på ett tänkvärt sätt: ”På Almqvists tid 

kunde man brevväxla i tjugo år utan att någonsin se adressaten i ögonen, relationen var helt 

handskriftlig, personlig men inte intim, och hämmades inte av mottagarens sårade ansiktsuttryck. 

1800-talets relation mellan skribenter – och tonläget – har på sätt och vis återuppstått i 

bloggkulturen på nätet där en skapad personas relativa anonymitet ger utrymme åt en hänsynslöshet 

som inte skulle tillåtas på en redigerad kultursida med namngivna artikelförfattare och ansvarig 

utgivare.”21    

                                                           
19

 Oscar Hemer & Malena Forsare, ”Förord”, Kulturjournalistikens gränser, red. Oscar Hemer & Malena Forsare 
(Umeå 2010), s 7. 
20

Anders Mildner, ”Amatörernas utmaning”, Kulturjournalistikens gränser, red. Oscar Hemer & Malena Forsare 
(Umeå 2010), s 67ff. 
21

 Elam, 2010, s 17. 
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4. Storslagen entré i svensk skönlitteratur 

”Att bli utgiven på Bonniers, som är ett av Sveriges anrikaste och största förlag, kändes stort. Jag gick 

ett par varv runt kvarteret och djupandades innan jag gick in i själva byggnaden första gången. Väl 

inne, och i mötet med min förläggare, gick det bättre. Han är van vid debutanter av alla slag. När man 

träffas sådär första gången handlar mycket om kontrakt, utgivningstid, upplagor etc.” Så skriver 

Susanna Alakoski i ett mail om hur det var att stå där med sitt manus i famnen. Och utan att veta vad 

det var värt överlämnades det, och antogs direkt. Det korrekturlästes, redigerades, omslaget 

formgavs, titeln bestämdes och snabbt gick Svinalängorna till tryck: ”Tror första upplagan tog slut 

efter fem dagar, efter det trycktes nya upplagor hela tiden, och nyligen utgavs filmpocketutgåvan, så 

det har sannerligen rullat på.”22 Och visst har det gjort det, rullat på. Debutboken blev stor succé. 

Många berördes av den starka berättelsen, om livet i en av det svenska samhällets skuggsidor, om att 

alla familjer inte är bra för barn, men också om att det finns osynliga krafter inom oss människor.  

Den stora massmediala uppmärksamheten väcktes heller inte enbart kring boken. Alla ville även veta 

vem den debuterande författaren är. Susanna Alakoski kan knappast räkna alla intervjuer i press, 

radio, TV som hon har inbjudits till. Så sedan Svinalängorna började säljas och läsas i mars 2006 har 

hennes liv verkligen förändrats, och skrivandet har bara fortsatt. Även romanen Håpas du trifs bra i 

fengelset, som utkom på Albert Bonniers Förlag 2010, blev en stor framgång, och i augusti 2011 ger 

Alfabeta Bokförlag ut Dagens Harri som blir en kapitelbok mest riktad till barn. 

 Det är heller inte enbart bland intervjuer i tidningar som man kan bläddra och läsa för att få veta 

vem Susanna Alakoski egentligen är. Man kan dessutom bege sig till hennes alldeles egen hemsida på 

nätet. Med den vackra akvarellen Biblioteket av Lars Lerin på sidans topp bjuder hon in sina läsare, 

och hon börjar med beskrivningen av sig själv som en fortfarande ny, men ändå redan framgångsrik 

författare, väl medveten om vad hon vill med sitt skrivande: ”En författare bör ha ett litterärt 

uppdrag. Böcker ska ha ett ärende. En författare ska inte vara politiker, men en författare ska 

blottlägga samband som kan få politiska konsekvenser.” Längre ner på hemsidan berättar hon om sitt 

språkbyte 1966 som en följd av föräldrarnas beslut att familjen skulle byta land, Finland mot Sverige: 

” Jag har bytt land, språk. Jag har erfarenhet av fattigdom, social utsatthet, trångboddhet. En dag 

upptäckte jag att jag hade ett kön. Det var när jag inte längre fick vara med och bryta arm med 

killarna. Av dessa tre erfarenheter var den sista den värsta. Att plötsligt få ett kön suger.”23 

                                                           
22

 Mail från Susanna Alakoski till uppsatsförfattaren, 2011-03-04. 
23

 www.susannaalakoski.se, 2011-03-24. 
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Susanna Alakoski föddes 1962 och kom som fyraåring från Vasa till Ystad där familjen flyttade in i 

miljonprogrammet Fridhem. Att området kallades ”Svinalängorna” fick hon först veta när hon som 

nyutexaminerad socionom började arbeta inom socialförvaltningen i hemstaden, och det gjorde 

henne oerhört sårad och kränkt. Från Skåne flyttade hon så småningom till Stockholm, och idag bor 

hon med sin familj i eget hus på Värmdö. Innan hon debuterade som författare var hon även verksam 

som flyktingsamordnare och partisekreterare i Vänsterpartiet.  Underlaget till sin första roman 

Svinalängorna samlade Susanna Alakoski under flera år när hon som småbarnsmamma ville utnyttja 

tiden på bussen till och från arbetet i centrala Stockholm. På kvitton och på små lappar skrev och 

samlade hon tankar och minnesbilder från sin uppväxt i Ystad.24  

I Sverige finns det sammanlagt ungefär 140 litterära priser som delas ut till författare. Ett av dem är 

Augustpriset som instiftades 1989 av Svenska Förläggareföreningen. I genren svensk skönlitteratur 

tilldelades Susanna Alakoski priset 2006 för sin roman Svinalängorna med följande motivering:          

”I Svinalängorna tvingar hårda livsvillkor några barn att tillsammans utveckla sina egna 

levnadsstrategier. Susanna Alakoskis moderna klasskildring är en humoristisk helvetesvandring 

genom en vuxenvärld där fyllan och underläget regerar vardagen.” Förutom äran fick hon under 

prisceremonin ta emot Auguststatyn och prissumman 100 000 kr, som för allra första gången gick till 

en debutant i genren skönlitteratur.25  

Så här presenteras romanen Svinalängorna (2006) i bokens baksidestext av Albert Bonniers Förlag. 

Berättelsen är inte självbiografisk, men bygger på personliga erfarenheter:26 

Det var Karin som sa det till mig när hon badade skumbad. 
- Din pappa är periodare Leena. 
Hon dök ner under skummet och dök upp igen. 
- Vad är periodare för något? 
- Det är någon som dricker i flera veckor. 
- Är det som en slaktare eller snickare då? 
- Nä inte precis? 
Periodare. 
Jag smakade på ordet i munnen. 
Inte så illa. 
Och bättre än mördare i alla fall. 
 
Det här är Leenas berättelse om Svinalängorna – ett nybyggt bostadsområde under 70-talet som 
fyllts med invandrare och låginkomsttagare. Det blir snabbt kallat Svinalängorna men för Leena 
och hennes föräldrar är det höjden av lyx. När en period börjar kommer det alltid som en chock, 
och det blir den sista dagen av fyllda brödkorgar av varm choklad på ett tag. 
 
Svinalängorna är en drastisk och stark skildring av kaos och utsatthet i vardagen, men också om 
hur tre tjejkompisar med talang för överlevnad kan besegra det mesta. 

                                                           
24

 Karolina Andersson, ”Rapport från skuggsida”, Svenska Dagbladet, 2006-04-03. 
25

 www.augustpriset.se/tidigare-ar/alla-vinnare, 2011-03-25. 
26

 Susanna Alakoski, Svinalängorna (Stockholm 2006). 

http://www.augustpriset.se/tidigare-ar/alla-vinnare
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5. Speglingar av Svinalängorna i 20 recensioner 

Närläsning, eller close reading, är den metod som här används i syfte att teckna textuella linjer och 

mönster utifrån 20 bokrecensioner, hämtade från olika dagstidningars kultursidor och publicerade 

under våren 2006 i samband med utgivningen av Svinalängorna. Resultatet av närläsningen 

sammanfattas tematiskt i syfte att sammanställa de mest intressanta iakttagelserna som de olika 

texterna speglar. Recensenterna är anställda kulturjournalister, men det finns undantag och 

spännvidden mellan dessa elitläsares erfarenhet och litterära bildning kan verka minst sagt stor. 

Medan unga litteraturstuderande Lina Samuelsson fick chansen att skriva för Östra Smålands 

kultursida, mot en bok som enda betalning förutom den stora äran all bli publicerad, satsar 

Helsingborgs Dagblad på den frilansande fullfjädrade litteraturkritikern och prisbelönte författaren 

Kristian Lundberg. Och han utmärker sig här även på annat sätt; som den ende recensenten relaterar 

han i sin text till privata minnen förutom att han är ensam om att kommentera partipolitik, som i 

avsnittet som följer. 

Miljonprogrammet. Bland de 20 recensenterna tar Kristian Lundberg i Helsingborgs Dagblad ett 

kliv ut ur den traditionella standardiserade ramen för dagspressens litteraturkritik genom att anlägga 

ett ovanligt privat och familjärt perspektiv.27 Som ingen annan kritiker nyanserar han den mörka 

beskrivningen av miljonprogrammet i Svinalängorna och framhåller att byggprojektet från början 

enbart handlade om god politisk vilja; att bygga bra bostäder åt utsatta och sämre bemedlade 

människor i Sverige: ”Min farmor talade fortfarande, en bit in på åttiotalet, om stoltheten hon kände 

när familjen fick möjlighet att flytta in i ett hus med tvättstuga i källaren – och varmt vatten i 

kranarna. Hon glömde det aldrig.” Som recensent är Kristian Lundberg emellertid inte heller sen att 

peka på orsakerna till att hela idén om en ren stark kropp i en modern lägenhet aldrig kunde 

förverkligas. Under rubriken ”Nattsvart och stjärngnistrande” spekulerar och skriver han att det 

framförallt handlar om att skillnaden mellan att äga eller ägas aldrig kan suddas ut, och om att 

klasshatet spreds i samhället allteftersom huslängorna på höjden eller längden fylldes med 

invandrare och låginkomsttagare. Så var det inte alls meningen att det skulle bli: ”Det är möjligt att 

detta var och är socialdemokratins största vinst – och samtidigt dess största förlust.”   

Även andra litteraturkritikers kommentarer till Susanna Alakoskis beskrivning av livet bakom 

väggarna i miljonprogrammet är mörka och ibland lika nattsvarta som Kristian Lundbergs, men utan 

att bli privata, och utan att bli partipolitiskt laddade. Istället speglar de livet och människorna tydligt 

utifrån; som de arbetslösa, de långtidssjukskrivna, låginkomsttagarna, som invandrarna innanför de 
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 Kristian Lundberg, "Nattsvart och stjärngnistrande”, Helsingborgs Dagblad, 2006-03-25. 
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anonyma tegelväggarna. Såhär skriver Ola Klippvik i Östgöta Correspondenten: ”För dem är 

bostadsområdet Fridhem – Svinalängorna – lika med blodvite, misshandel och fylledillen. Det 

befolkas av familjer som deras: krigsbarn, låginkomsttagare, invandrare. De flesta med klippkort på 

socialkontoret.*…+ Där har ni Svinalängorna i sitt tegelmönstrade nötskal.”28 En annan beskrivning 

med ett annat tydligt markerat avstånd kan hämtas från Gefle Dagblad.29 Tove Nordqvist skriver 

under rubriken ”Verkligheten knackar på”, och på första raden i ingressen återger hon sin känsla av 

ångest som väcks redan när hon ser bokomslaget med miljonprojektshusfasadernas anonyma 

tegelväggar. Såhär sammanfattar och avslutar hon sin recension: ” ’Svinalängorna’ är så välskriven. 

Verkligheten knackar verkligen på dörren och om man inte vill öppna den, gör man bäst i att inte 

läsa.” Även recensenten Cristine Sarrimo i Sydsvenskan betraktar miljonprogrammet och livet för 

Leena på behörigt avstånd utifrån ett klart samhällsperspektiv: ”Från utedass och rinnande kallt 

vatten till badkar, kyl och parkettgolv går hennes resa som också är en resa i ett land präglat av 

miljonprogrammets modernisering.”30  

Klassperspektivet. Hur väl Susanna Alakoskis bilder av miljonprogrammet i Svinalängorna 

sammanfaller med olika koder som signalerar klasstillhörighet beskrivs även av Cristine Sarrimo när 

hon levererar en svepande och målande minnesbild till sina läsare: ”Många som är födda på 60-talet 

känner säkert med lust, plåga och sorg igen en hel del: musiken, kläderna, skolan, klasskillnaderna. 

När lilla Leena blir inbjuden till den stora fina läkarvillan på höjden inser hon för första gången i sitt liv 

att vi faktiskt inte är lika: klassmärket bränns in och går därefter inte att ta bort. Som för så många så 

kallade maskrosbarn blir vägen ut skolan: fristaden, lugnet – biljetten ut ur den sociala misären helt 

enkelt.”31  

 Att klyftorna i samhället växer, att frustrationen breder ut sig i förorternas miljonprogram där många 

står utanför arbetsmarknaden även i vår tid, behandlas relativt ingående i de flesta av texterna. 

Många kritiker menar att arbetarlitteraturen förnyas med utgivningen av Svinalängorna, och Susanna 

Alakoski jämförs med både Moa Martinson och Ivar Lo Johansson. De pekar på hur hon skildrar de 

chanslösas liv, precis som hennes föregångare skildrade statarnas liv, och hur hon visar att många 

människors drömmar i Sverige, då som nu, inte sträcker sig längre än till tak över huvudet och mat på 

bordet. Hon visar slutligen hur det i värsta fall blir när fattigdom förvandlas till misär och totalt kaos, 

som för Leenas familj i romanen. Och hur både social uppgång och mänskligt förfall beskrivs i 

Svinalängorna kommenteras såhär av Per Planhammar i Göteborgs-Posten: ”För dessa handlar det 

om ett rejält kliv på den sociala stegen, från trångboddhet och utedass till parkettgolv och rinnande 
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 Ola Klippvik, ”Ovanligt stilsäker debutant”, Östgöta Correspondenten, 2006-03-28. 
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 Tove Nordqvist, ”Verkligheten knackar på”, Gefle Dagblad, 2006-03-24. 
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vatten, men det som i förstone ter sig som en ljusnande framtid skall snart rasa samman likt ett 

rangligt tändsticksbygge och avslöja såväl den materiella som andliga fattigdom och den hjärtlöshet 

som ännu göms bakom folkhemsfasaden. Alakoski lägger ett mycket väl avvägt barndomsspråk i 

Leenas mun, och dennas ögonblicksberättelser om klientelet som plågas bakom hyreshusfönstrens 

neddragna persienner, om skolsalarnas maktspel och om den sociala hackordning som utgör vårt 

samhälle bildar sammantaget inget mindre än en studie i underklassens och uppväxtens tyranni.”32   

En annan skarp linje som Jonas Thente i Dagens Nyheter är ensam om att dra, men som här blir 

relevant, berör frågan om vad som händer när föräldrar lyckas dölja misären. På ett engagerat sätt 

fokuserar han frågor om samhällets ansvar för när och hur man måste ingripa när familjer har gått 

sönder, och han undrar när någon läste en lika originell berättelse som faktiskt utmynnar i en hyllning 

till socialsekreterarna på kommunernas socialkontor: ”Det är Alakoskis styrka att det som börjar litet 

pittoreskt och på-axeln-ryckande sakta mörknar till becksvart när Leena når tonåren. Med 

’Svinalängorna’ får man helt enkelt omvänt perspektiv gentemot det gängse: inget priviligierat gnäll 

om hur Staten griper in och förmyndar bort individen. Istället vädjar Leena om hjälp från 

myndigheterna och förtvivlar när föräldrarna lyckas dölja missären för socialtjänsten. Till slut blir 

också Stat och Kommun räddningen för Leena. Och det sker med tvång.”33 

Kvinnans utsatthet. En annan linje i litteraturkritiken handlar om kvinnornas situation. Jan 

Karlsson, som skriver för Sundsvalls Tidning, betonar betydelsen av att inte enbart betrakta 

klassperspektivet utan även kvinnoperspektivet i berättelsen: ”Mammans utveckling från 

bokslukande och förtida feminist till lealöst fyllo med krökt rygg och krossade revben är så tragisk att 

man vill blunda och hålla för ögonen. Men Susanna Alakoski, eller Leena, vägrar att väja för 

sanningen.”34 I sammanhanget kan nämnas att det är förvånansvärt få litteraturkritiker som just 

uppehåller sig vid bilden av kvinnornas maktlöshet och den regelmässiga kvinnomisshandeln som 

beskrivs i boken. På enbart två ytterligare ställen noteras det konkret och kortfattat. Såhär 

sammanfattas det av Lina Kalmteg för Upsala Nya Tidning: ”Pappan misshandlar mamman gul och 

blå. Leena ser till att ständigt ha en 25-öring i fickan så att hon kan rusa till närmaste telefonkiosk för 

att ringa polisen.”35 I Gefle Dagblad ger Tove Nordqvist denna beskrivning av våldet i hemmet: ”I 

samma takt som Leenas pappas supande blir värre blir Susanna Alakoskis skrivande mer genomtänkt, 

mer intensivt. När hon beskriver hur Leenas mamma ligger blåslagen efter pappans framfart är det 

                                                           
32

 Per Planhammar, ”Bakom hyreshusfönstrens neddragna persienner”, GP, 2006-03-31. 
33

 Jonas Thente, ”Ingripande och tvång. En vädjan när föräldrar lyckas dölja misären”, Dagens Nyheter,       
2006-03-25. 
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 Jan Karlsson, ”Underklassens perspektiv”, Sundsvalls Tidning, 2006-03-24. 
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som att stå i rummet. Mammans revben är brutet, ansiktet sönderslaget.”36 Men hur mycket männen 

i Svinalängorna än slår och tyranniserar sina familjer skildras familjerna trots allt ofta med värme, 

såhär av Erik Löfvendahl i Svenska Dagbladet: ”Paradoxalt nog älskar man människorna i den här 

boken efter en stunds läsning, trots att de gör varandra så ofattbart illa.”37 

Barnets utsatthet. Medan kvinnomisshandeln och mammans självmordsförsök kortfattat 

kommenteras, liksom familjens finländska ursprung, blir barnens utsatthet desto mera belyst. 

Kritikerna är eniga. De visar sitt samhällsengagemang och tar tydligt sats innan de avlossar skarpa 

formuleringar mot alla i vuxenvärlden som bara blundar inför hur barnen tvingas utveckla 

överlevnadsförmåga som krävs för att de ska finna väg genom det larmande helvetet på jorden. 

Såhär skriver Måna N Berger i Nerikes Allehanda: ”Omgivningen talar över barnens huvuden och 

lyssnar på de vuxna som förnekar. Missbrukarnas barn är tysta, illafarna offer.”38 Cristine Sarrimo i 

Sydsvenskan ställer sig på barnens sida, men utan att helt fördöma de utsatta vuxna. Samtidigt sätter 

hon ord på betydelsen av att komma från Finland: ”Bilden av den svärande, supande, knivkastande 

finnen förverkligas via barnets utsatta, vanmäktiga och ångestfyllda blick. Och Alakoski lyckas med 

konststycket att inte moralisera eller fördöma utan att just gestalta skadeskjutna oförmögna vuxna 

som utan medveten ovilja plågar sina barn. Pappan som hukar med mössan i hand inför överheten, 

modern som inte har råd att köpa kläder eller resa hem på semester.”39 

 Två tankerepliker av huvudpersonen Leena i romanen, som är utvalda av Lina Kalmteg för läsare av 

Upsala Nya Tidning, kan även här få plats: ”Längtade efter att någon skulle tömma askfaten, att det 

skulle dofta nypressad människa, och att blommornas blad skulle växa uppåt.” Och lite längre ner: 

”Jag visste inte vad jag skulle göra, men jag ställde mig i en kö. En kö för en helt annan inriktning av 

mitt liv.”40  

Alkoholmissbruket. Precis som recensenterna unisont understryker är det smärtsamt att följa 

föräldrarnas supande, det som oundvikligen leder till familjens undergång. I bakgrunden, som en 

mörk skugga, finns smugglaren i Ystad hamn som levererar billig sprit, och när tygpåsen dinglar på 

pappans cykelstyre vet barnen att snart står mjölkvinglasen på bordet igen. Då börjar nästa 

föreställning i berättelsen om familjen som går sönder. Det svarta tar mer och mer över, och Per-Axel 

Svensson i Borås Tidning sätter ord på tragiken: ”[…] det hela slutar i oceaner av vodka och spyor.”41                                                                                                                                                                                                            

I Sundsvalls Tidning skriver Jan Karlsson: ”Det är blodigt allvar. Föräldrarna super med likasinnade i 
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veckor och försummar barn och hem.”42 Men kanske hade det trots allt kunnat vända någonstans, 

kanske hade slutet av berättelsen kunnat bli ett annat, spekulerar Norrbottens-Kurirens recensent 

Jan-Olov Nyström. Förgäves hoppas han att föräldrarna tar sitt ansvar innan det är försent: ”Men de 

väljer bägge dyngfyllan istället för livet. Det är den allra värsta insikten i Alakoskis skildring. Det hade 

allt kunnat vara annorlunda. Om föräldrarna vägrat arvet, om de bara orkat vara som folk.”43  

Behovet av tröst och tillflykt. Barnen måste trots allt orka. Barnen måste överleva: ”Tack vare ett 

par kamrater i samma situation kan Leena överleva kaos.” Det skriver Lennart Bromander för 

Aftonbladet.44 Att katten och den raggiga hunden Terrie också kan trösta blir tydligt när det är som 

värst. Och bönerna till Gud kan lindra smärtan något när föräldrarna super och Leena förstår att 

omvärlden ser hennes mamma och pappa som dåliga människor, men låter henne och syskonen 

betala priset. Även om det är hos kompisarna, husdjuren, och hos Gud som Leena kan hitta styrka för 

att orka fortsätta är ändå skolan den allra viktigaste räddningsplankan, enligt recensenterna. Så här 

beskrivs det bäst av Jan-Olov Nyström i Norrbottens-Kuriren: ”Leena har huvud och kraft. Hon klarar 

både blockflöjt, simträning och skolan bättre än de flesta. Hon är livets trots allt. Hon vägrar arvet. 

Hennes blick går rakt igenom misären, föräldrarnas förnedring, *…+.”45 

Humorn. Att den brutala beskrivningen av mänskligt förfall och barnens kamp för att överleva också 

rymmer stråk av humor har flera av recensenterna noterat. Utan den skulle helt enkelt många inte 

orka läsa hela berättelsen om allt elände: ”Men mitt i allt elände, med gräl och skrik och slagsmål, 

självmordsförsök och delirier, finns hos Alakoski värme och humor, och en kärlek som binder den 

kaotiska familjen samman trots all tillvarons jävlighet.” Så sammanfattar Måna N Berger betydelsen 

av humor i sin recension i Nerikes Allehanda.46 Andra kritiker kopplar de humoristiska inslagen till 

Susanna Alakoskis språk som ibland till och med kan lösgöra fnitter eller skratt. Jan Karlsson skriver 

för Sundsvalls Tidning: ”Och den lakoniskt drastiska humor, fylld av dråpliga scener, språkförbistring 

och ett slags kärleksfull drift med pappans uttalssvårigheter, som inledningsvis präglar romanen, 

förlorar i takt med tomflaskorna och de högljudda grälen varje uns av romantiskt skimmer. De initialt 

befriande skratten fastnar efter hand som fylleperioderna tätnar och förlängs i läsarens hals.”47 

Språket. Framförallt är det de talspråkliga replikerna, de som framhäver den finlandssvenska 

brytningen och tonen i texten, som väcker recensenternas reaktioner. Och det är med medkänsla 

inför de utsatta människorna som de genomgående tolkas; särskilt i berättelsens början när den 
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finska familjen är nyinflyttad i Fridhem, när alla ska vara glada. Här ett exempel som Fredrik 

Borneskans lyfter fram i sin recension i tidningen Dagen: ”Vi har tree rum och sök och ett haav 

allteles runtomkring hörnet.”48 Såhär beskrivs det av Lena Kvist för läsare av Skånska Dagbladet: 

”Hennes språk är snyggt och enkelt och bär fram berättelsen med självförtroende. Hon saltar med 

finska uttryck. Och medge att ingen svordomar [!] låter så uttrycksfulla som finnarnas, voi vittu.”49         

Att Susanna Alakoski är debutant påpekas särskilt av Ola Klippvik i Östgöta Correspondenten:       

”Inte minst för att vara debutant är Alakoski ovanligt säker i sin stil.”50 

 När det gäller den språkliga stilen kan Kristian Lundberg i Helsingborgs Dagblad väl sammanfatta alla 

spridda kommentarer: ”Alakoski har en raffinerad stil som styrs av understatement. Hon har en 

sällsam blick för det humoristiska, det absurda i tillvaron. Hennes berättelse är lika nattsvart som den 

är stjärngnistrande.” Sist i sin recension framhåller han också språkets betydelse för den litterära 

gestaltningen: ”Susanna Alakoski har skrivit en fascinerande roman vars språk är så rent och klart att 

man närapå inte märker att det trots allt handlar om att gestalta ett litterärt stoff. Alakoski lyckas 

med att fläta samman estetik med existens – då blir det stor litteratur.”51  

Olika omdömen. Bland de utvalda recensenterna är det endast en som går på tvären och inte 

rekommenderar läsning av Svinalängorna. Det är Per-Axel Svensson, som skriver för Borås Tidning. 

Sist under rubriken ”Fylleslagsmål som utfyllnad” sammanfattar han sina intryck: ”Kanske är det 

skildringarna av detta ändlösa supande, repris på repris, istället för ett blottläggande av 

underliggande faktorer som gör att denna från början så lovande roman kantrar. De första kapitlen 

ger nämligen löfte om nåt stort. På ett knappt och mycket effektivt språk tecknar Alakoski 

konturerna till vad som kunde blivit en modern proletärroman av snitt, men ett stycke in i 

berättelsen tar romanidén slut och man serveras, som sagt, mest upprepade interiörer med 

fylleslagsmål och hukande barn.”52 

För att ge exempel på en motbild får Per Planhammar, som skriver för Göteborgs-Posten, avsluta:    

”De innerliga porträtten av Leenas och hennes lika utsatta olyckskamrater Åses och Riitas öden hade 

inte varit hälften så drabbande om inte Alakoski också hade givit dem överlevnadsvilja och törst på 

livet. Inte minst därför är Svinalängorna en just så trovärdigt skriven roman om klass, integritet och i 

viss mån kön som länge efterlysts i den samtida svenska litteraturen.”53 
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6. Speglingar av Svinalängorna i 20 läsarbrev 

Att ha fått tillgång till 20 läsares brev, som handlar om Svinalängorna och som är adresserade till 

Susanna Alakoski, blir här en annan utmaning och utgångspunkt för närläsning. En tematisk 

sammanfattning följer efter beskrivningen av de utvalda breven. De skrivfel som förekommer i vissa 

citat är helt överensstämmande med originaltexten.  

Brev 1: Tysk tvåspråkig 52-årig kvinna med anknytning till Sverige gratulerar Susanna Alakoski till 

succén med Svinalängorna och erbjuder sig att översätta boken till tyska: ”Vid mitt sista besök köpte 

jag din underbara bok ’Svinalängorna’ och är helt och hållet hänförd över tematiken och ditt sätt att 

beskriva berörande utan överdriven sentimentalitet.” 

Brev 2: 77-årig kvinnlig socionom betonar betydelsen av klassperspektiv i romanen, och relaterar till 

sin egen klasstillhörighet: ”På 60-talet blev jag ’kallad’ från *…+ socialförvaltning till Tage Erlanders 

statsrådsberedning och bor sedan dess i *…+. Är alltså något slags gammal vänstersocialdemokrat, 

något som jag har i ryggmärgen. Samtidigt är jag nog av finare familj än Du. Min pappa var 

hovmästare på Grand Hotell i *…+.” 

Brev 3: En yngre kvinna vill inte att sidorna i Svinalängorna ska ta slut och känner mest ren glädje:          

”Jag tror min gladhet beror på hoppfullheten och barnets förmåga till överlevnad. Det är ju också min 

egen insikt hur barn stänger av för att överleva… Men också att man kan börja LEVA igen.” 

Brev 4: Längs sju handskrivna rader, under signaturen ”tjej”, uttrycker brevskrivaren sin glädje över 

att ha fått tag i ett bokexemplar: ”Susanna, grattis till din fantastiska författardebut och tack för en 

otroligt gripande tids- och klassresa. Jag är tagen in i själen.” 

Brev 5: En kvinnlig tjänsteman inom ett biståndsprojekt i ett utvecklingsland skriver såhär: ”Jag blev 

så himla glad och lovade mig själv att nästa gång jag läste en urbra bok skulle jag skriva och säga det. 

*…+ Fick inte ett dugg jobb gjort. Jag bara läste och läste och boken följde mig sedan i tankarna flera 

dagar. Vilken bok, vilken penna, vilken kvinna. Var skall det sluta? *…+ Boken går under skinnet. I mitt 

yrke har jag inte så sällan hört skildringar som din (utbildar chefer) och har alltid förvånats över att de 

kunnat ta sig vidare.” 

Brev 6: För en kvinnlig brevskrivare väcker Svinalängorna klara minnesbilder från den egna 

barndomen med en finsk pappa på långt avstånd: ”Jag har inte vuxit upp med honom, men kände 

igen mycket i din bok. Det var så speciellt att för första gången läsa om den världen. Ville bara skriva 

och säga tack och att du var tuff som skrev den.” 
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Brev 7: En man betonar i sitt brev att Susanna Alakoski är modig som skriver om det som få vågar 

berätta: ”Så läser jag en bok om en finsk invandrarfamilj i Ystad. Och plötsligt blir min barndoms 

finska vänner så levande. Och jag känner mig stolt över mitt ursprung. Så djävla kaxiga de var ändå, 

mina finska systrar och bröder. Nu hörs min generations röster. Det är jag glad för.” 

Brev 8: Minnesbilder blir tydliga för en kvinna som själv inte har vågat skriva om sitt eget elände: 

”Jag flyttade till Sverige 1951 med föräldrar och två äldre bröder Jag var 7 år och vi kunde ingen 

svenska. För mej hade det inte varit något problem, men för mina föräldrar speciellt min mamma 

blev det ödesdigert. Hon tog sitt liv när jag var 20 år Pappa var alkoholist. *…+ Men din bok var 

förlösande. Så nu har jag börjat skriva ner allt. Det kanske inte leder till någon bok, men jag tycker 

det är väldigt roligt och jag känner att jag har blivit så förlåtande mot mina föräldrar.” 

Brev 9: En man med finskt ursprung minns och berättar om husen och gatan i Ystad under 50-talet: 

”Vi bodde på *…+. En estländare som var bas på båtskrotningen bodde på 52. Han hade två mentalt 

skadare söner och en stakrt asmatisk fru. Elände elände. Men dom kämpade väl. Det var fint folk. 

Och så fanns det *…+ som söp och slogs. En 30 årig finne. Kanske glömd krigsbarn, bortkommen. Och 

så var det våldtäktsmannen *…+. Han hade suttit på kåken som 15 åring pga att han skurit med kniv 

sin fosterpappa. Fick jag höra. Och så 17 åriga *…+ som pippade min fru på dagarna när jag var på 

jobbet. Eländets elände.” 

Brev 10: En manlig brevskrivare berättar att läsningen av Svinalängorna väckte starka minnen av 

uppväxten i en småstad, och framförallt vänskapen med en jämnårig pojke: ”Men när det var dags 

för ´gymnasium så kom han bara in på Verkstadslinjen, jag själv gick Natur, och kontakterna blev 

glesare och glesare. *…+ Han sköt sig själv en 7 – 8 år senare. Jag har inte tänkt på honom på många år 

men jag vill tacka dig för att du fick mig att minnas.” 

Brev 11: Såhär skriver en kvinna som samtidigt tackar Susanna Alakoski för en oerhört gripande 

bok: ”Tidsbilden av också min barndomstid var verkligen på pricken, men mot slutet så mycket mer 

förtvivlat svekfull av samhället och föräldrarna.” 

Brev 12: En man i 40-årsåldern minns och berättar att han som barn blev slagen av sin 

alkoholiserade pappa som också misshandlade hans mamma: ”I din bok uttrycker du ju ändå, trots 

allt, också en stark kärlek mellan Leena och föräldrarna. Den kan jag inte finna till mina. Men min 

räddning blev lite liknande Leenas en flykt till idrottandet och nu har jag det bra på många sätt – är 

på väg att flytta upp till *…+ för att forska.” 
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Brev 13: En kvinna skriver att hon känner både glädje och hopp efter att ha läst Svinalängorna: ”För 

Leena i boken har en sådan skarpsynthet och vet så självklart vad som är rättvist och gott och ont. 

Och hon har livskraft. *…+ Och så är ju boken rolig.” 

Brev 14: En kvinna i medelåldern med finskt ursprung berättar om hur egna minnesbilder klarnar: 

”Har aldrig läst en bok där jag från första sidan känner igen mig från olika situationer till detaljer! Har 

under 17 års tid försökt berätta för min man hur min uppväxt var och allt som hände. Men nu ska 

han få läsa boken, där står ju allt.” 

Brev 15: En man med erfarenhet av att växa upp i ett utvecklingsland framhåller betydelsen av att 

författaren lyfter fram frågor om hur det kan kännas att vara fattig i Sverige: ”Som missionärsbarn 

var jag relativt rik i Afrika och relativt fattig i Sverige. *…+ Paradoxalt är det i Sverige jag har upplevt 

störst oförståelse för fattigdomens psykologiska sidor.” 

Brev 16: En kvinna med finskt ursprung beskriver hur berättelsen väcker starka minnen: ”Det tog 

mig till i år innan jag läste boken Svinalängorna, det har legat på min bokhylla i flera år och skall jag 

vara ärlig klarade jag inte av att uppleva min barndom igen, jag har känt avsky och äckel. Men efter 

några år med terapeuter, självhjälps grupper och bearbetning av mina traumatiska upplevelser kunde 

jag ta boken till mig, vilken fantastisk skildring, det var så mycket jag kände igen, framförallt den 

tappra överlevaren.” 

Brev 17: En manlig rättsläkare skriver såhär: ”Folk brukar ofta fråga om mitt arbete, om det inte är 

jobbigt med döda barn och folk som blir mördade. Jo visst är det det. Men det är inte den delen av 

arbetet som är svårast. Det svåraste för mig är just de som din bok handlar om. Alkoholisterna, 

narkomanerna, de psykiskt sjuka och de ensamma och de som är utanför i samhället. Att SÅ många 

människor ska behöva dö en miserabel och fullständigt ovärdig död. Människor. Människor som du 

och jag.”  

 Brev 18: I Argentina skriver en man med finskt ursprung ett brev. Hans egen lillebror skickades som 

3-åring till Sverige med en namnskylt om halsen, och efter att ha läst Svinalängorna väcks frågor om 

vad som hände alla de krigsbarn som stannade kvar, och varför de inte togs bättre omhand av 

finländska familjer som bytte land efter kriget: ”De som säger att det var svårt att hitta våra krigsbarn 

i Sverige antingen ljuger eller brydde sig inte om deras öre.” 

Brev 19: En manlig brevskrivare vill särskilt tacka Susanna Alakoski efter läsningen av en bra bok : 

”*…+ din makalösat intreanta berättarförmåga av allt i livet och dess händelser jag diggar dig absolut 

tack för att du finns skulle helst vilja du blev statsminister ha det så jättebra din vän *…+!” 
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Brev 20: I ett kortfattat mail skriver en kvinna att det är viktigt att se fattigdomen i Sverige, och hon 

tycker att den beskrivs på ett tydligt sätt i romanen: ”Tack för att du skriver om fattigdom. Det är 

viktigt. Du är bra.” 

 

Flest kvinnor. Av samtliga brevskrivare är tolv kvinnor och åtta män; alla i olika åldrar och i olika 

livssituationer. 18 är utspridda över hela landet medan en bor i Tyskland och en annan i Argentina. 

Alla skriver på svenska, alla har läst romanen, men ingen hänvisar till någon recension i press, radio, 

TV eller på internet. När det gäller tonen i breven är den att beskriva som påfallande ödmjuk, och det 

förekommer dessutom att pronomen inleds med versaler som ett sätt att anslå en beundrande ton, 

som här när en 77-årig kvinna skriver ett mail efter att ha mött Susanna Alakoski under en 

författarafton: ”Jag hörde Dig i *…+ häromdagen och kan inte låta bli att skriva detta blyga och 

inställsamma brev. *…] Att Du och några till skriver idag kan, hoppas jag, bli ett slags god förnyelse av 

arbetarlitteraturen. Jag blir så berörd av Dina böcker och Ditt liv att jag t ex gång på gång stavar fel 

när jag skriver detta brev, trots att jag redan i tonåren gick skrivmaskinskurs och jobbade som 

kontorist. Jag vill inte att Du svarar på detta brev.” (Brev 2) 

 Att anknyta till sitt yrke eller eget arbete är inte helt ovanligt. Fyra brevskrivare nämner det i 

förbigående; charkuteristen, forskaren, konstnären och tjänstemannen inom ett biståndsprojekt i ett 

utvecklingsland i Asien. Väsentlig betydelse får yrket och arbetet däremot när rättsläkaren gör en 

stark koppling till beskrivningen av människorna i Svinalängorna: ”Din bok gladde (gladde kanske är 

fel ord men finner inget bättre just nu) mig rent professionellt. Jag är rättsläkare. Dagligen ser jag de 

döda. Och dagligen förundras jag över det faktum att de är så många. De som är utanför. De som 

supit bort allt. De som knarkat bort allt. De som inte orkat vidare, utan tagit sitt liv.” (Brev 17) 

Igenkännandet. Att läsarna känner igen sig själva i Svinalängorna, och att de behöver berätta om 

sina egna erfarenheter, framgår ofta längs raderna. Susanna Alakoskis mailadress verkar helt enkelt 

fungera som ett slags plank att bolla egna barndomsminnen mot, och utan tvekan uppfattas hon av 

sina läsare som en författare som verkligen lyssnar och förstår: ”Bra böcker återkommer ofta i 

minnet. Hälsar på och pekar på bortglömda minnesfragment, knyter ihop sammanhang och plötsligt 

växer en ny berättelse fram hos läsaren. Jag kände att något rätades ut i ryggen på mig. Trots mitt 

svenska namn och min svenska uppväxt så finns min släkts historia i Finland. Min mamma kom som 

tjugoåring till Borås och födde mig. Hon jobbade några månader inom Teko-industrin och försvann 

sedan tillbaka till Finland. Vi har brevväxlat några gånger. Men vi kommunicerar på ett språk jag inte 

förstår. *…+ Någon kontakt med Finland i övrigt har jag aldrig haft förutom några klasskamrater i 

skolan förstås. Som adopterad talar man tyst om sin bakgrund.”(Brev 7) Ibland gör det dessutom 
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oerhört ont när egna minnen klarnar: ”Boken var en lika rolig som plågsam upplevelse för mig. *…+  

En av mina bästa vänner i högstadiet bodde (i ett liknande område som bokens Fridhem) och hans 

föräldrar var från Polen och Danmark. De delade en Explorer och en liter äppeljuice varje 

fredagskväll. Han var mycket intelligent men ’störig’, och hans föräldrar var väldigt glada att en så 

’välartad’ pojke som jag ville hänga med deras son.”(Brev 10) Om ett mörkt minne av att själv vara 

utsatt berättar en annan brevskrivare: ”Jag måste bara tacka dig för en enormt stark läsupplevelse. 

Din bok tog verkligen tag i mig och det gjorde så ont ibland att jag var tvungen att lägga ifrån mig den 

en stund innan jag fortsatte sträckläsa den. Men jag kände igen en del från min barndom, min far var 

också alkoholist som slog både min mor och mig. När jag nu läst boken kokar det inom mig av vrede 

och jag känner att jag måste skriva några rader till dig.”(Brev 12) 

Ett minne kan även handla om ett tidigt möte med det svenska samhället: ”En sak som jag aldrig 

glömmer under min tid i Ystad. Jag gick igenom en grovplåtslagar kurs. Förmodligen var jag bäst på 

den kursen. Det var tio startande och fem kom i mål. Efter en fullgjord kurs fick man en startpeng på 

300 kr. Inte så litet när timlönen på den tiden var 6 kr. Jag gick till arbetsförmedlingen för att få mina 

pengar. Men där svarade *…+ att bidraget inte gällde ytlänningar. Jag hade dåliga kunskaper i svenska 

och dålig kännedom om hur samhället fungerar. Så där stod jag.”(Brev 9) 

Glädjen. Parallellt med raka och tydliga spår av barns utsatthet i verkligheten lyser linjer av glädje 

längs rader i några läsarbrev. Ibland är det med hänvisning till pappans repliker i boken, som vittnar 

om finlandssvensk brytning som mest blir komisk när talspråket sätts på pränt: ”Jag skrattade många 

gånger, ofta! Krattar päst som skrattar sist.” (Brev 13) Ännu tydligare blir upplevelsen av glädje när 

den förmedlas av nästa brevskrivare: ”När jag hade läst ur Din bok ville jag börja om! Jag ville vara 

kvar i känslan, i den fina tonen. Boken gjorde mig väldigt glad, nästan upprymd och otroligt sugen på 

att skriva! Konstigt på ett sätt, det glada menar jag, eftersom Du beskriver det totala kaoset och 

smärtan av svek så rent att jag var där.” (Brev 3) 

Modet och tacksamheten. I nästan alla brev framförs tack till Susanna Alakoski för att hon var 

modig och vågade skriva om de utsatta människorna i Svinalängorna, och dessutom för att 

berättelsen inte blev sentimental: Som avslutning i ett brev uttrycks tacksamheten såhär: ”Vi från 

Finland är så stolta över dej!” (Brev 8) I ett annat såhär: ”Ett slags credit åt de omständigheter som 

många av oss kommer ifrån. Tack!” (Brev 11)  

En annan brevskrivare ställer avslutningsvis en tänkvärd fråga som visar att litteraturens kraft ibland 

räcker för att en människa ska våga förändra sitt liv, eller börja söka efter sina egna rötter efter att ha 

läst ut en bok, utan att veta vad det kan leda till: ”Finns det ett skatteverk där man kan få tag i 

adresser till mina syskon?” (Brev 7)     
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 7. Speglingar av Svinalängorna i fyra bloggtexter 

Svinalängorna och blogg; två ord, ett ”klick”. Det räcker för att ta sig dit, till det ständiga bruset i 

bloggsfären där amatörkritiken flyter i sociala strömmar åt olika håll. Det gäller bara att leta sig fram. 

Fyra slumpmässigt valda bloggtexter får här framstå som exempel på amatörkritik på nätet.  Två 

representeras av internetbokhandeln; adlibris.com och bokus.com. De två andra är hämtade från 

fristående sajter och slumpmässigt valda; bokhora.se och sannapaulina.blogg.se. 

adlibris.com: ”Okay bok, men så himla märkvärdig var den inte. Kan läsas utan att man tycker att 

det är slöseri med tiden, men inget jag rekommenderar som en ’bra bok’.” Av signatur Stina.54 

bokus.com: ”Lyssnade på ett uppläst avsnitt via Sveriges Radio, från denna bok och skrattade 

hejdlöst åt det roliga språket och beskrivningarna. Kände att jag helt enkelt måste läsa hela boken 

och köpte den således. Inledningen och början är också verkligen humoristiskt skriven, med ett barns 

syn på tillvaron och alla vardagliga händelser. Roligt språk som man liksom måste skratta åt! Men 

bakom allt, ligger ju en oerhört tragisk familjehistoria och uppväxt. Som liksom gör att skrattet 

fastnar i halsen, ju längre man läser. Tragiken eskalerar mot det oundvikliga och man bokstavligen 

lider med eländet i slutet. Mycket läsvärd bok, som fastnade djupt i mitt hjärta (eller maggropen…) 

Tror att många kan relatera och känna igen mönster i denna historia…”. Av signatur Camilla.55 

bokhora.se: ”Jag gillar ju sådant, klasslitteratur. *…+ Det är så smärtsamt ledset i hjärtat när jag 

läser om fulla mammor och pappor, om social misär och barn som ligger där i mörkret och gråter 

medan fulla föräldrar lever rövare på festerna ute i vardagsrummet. Om långsam söndervittring av en 

familj som en gång var något, som gjorde alla de där sakerna som min familj också gjorde under min 

uppväxt men där något, någonstans gick snett och det blev bara pannkaka. *…+ Det är mycket 

skrämmande och mycket mycket bra läsning. Jag njöt varendaste minut, hela natten igenom. För inte 

gick det att lägga ifrån sig när man väl hade börjat. Det enda minuset var väl att det var alldeles för 

kort. För jag vill veta mer. Men kanske är det nästa bok? Jag hoppas.” Av Johanna Ögren.56  

sannapaulina.blogg.se: ”Sitter här med extrem huvudvärk och letar böcker på nätet. Läste klart 

svinalängorna igår och shit vad jag älskar det. Bokstavligt. Så nu känner jag mig så jäkla lässugen och 

är ganska desperat efter en bok just nu (!)” Av signatur Sanna.57  
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8. Egna reflektioner 

Susanna Alakoski är en modig författare som vågade skriva om en av samhällets svarta skuggsidor 

som sällan blir belyst. Hon vågade blicka tillbaka på sitt eget liv, samlade minnesbilder och beskrev 

mänsklig utsatthet som hon själv har sett på olika avstånd under sin uppväxt. Men även läsare kan 

vara modiga; alla de som inte bara läser en bok för att den är nyutkommen och väcker nyfikenhet 

genom all uppmärksamhet i medierna, utan för att de också vågar låta sig drabbas på djupet av 

berättelsen i en bok. Några av dessa läsare har jag mött i de 20 läsarbrev som Susanna Alakoski 

ställde till mitt förfogande; de som vågade känna att orden började brännas under huden, och 

började minnas hur det verkligen var på riktigt, att själv växa upp under svåra förhållanden.  

I brev efter brev bekräftas bilden av igenkännande. Författaren framställs närmast som en ny nära 

vän, och hennes hemsida på nätet blir som ett plank att bolla de egna barndomsminnena mot. 

Möjligen är det just hit, till alla författares egna rum i rymden, som fler och fler läsare och 

amatörkritiker helst vill vända sig med alla känslor och egna tankar som litteraturläsningen väcker. 

Vår tids författare lanseras som stjärnor av förlagen, uppmärksammas som kändisar i medierna, och 

reser land och rike runt för att möta sina läsare under författaraftnar. Att positionera sig i 

litteratursamhället har blivit allt viktigare medan avstånden krymper till läsarna, som samtidigt allt 

oftare intar rollen som amatörkritiker, enligt Ann Steiner i Litteraturen och mediesamhället.58  

Antagligen är det just den där paradoxala känslan av både avstånd och närhet, anonymitet och 

förtrolighet, som internet och massmedierna skapar och ger utrymme för, som är förklaringen till att 

amatörkritikerna blir fler och fler, att de öppnar sig mer och mer, och plötsligt börjar skriva om det 

allra mest privata i livet i både bloggar och läsarbrev. För alla dessa amatörkritiker finns det heller 

inga strikta regler att följa för form eller innehåll, språk eller stil. På nätet är ordet fritt. 

Medan amatörkritikerna skriver utifrån ett inifrånperspektiv, och ibland beskriver hur det var i 

verkligheten att växa upp i en lägenhet i ett miljonprogram, eller hur det var att växa upp i en 

alkoholistfamilj, och i värsta fall med en pappa som slog, skriver de professionella kritikerna utifrån 

ett annat och mera avsiktligt analytiskt perspektiv, som innebär att Svinalängorna beskrivs utifrån. 

Närläsningen av recensioner, läsarbrev och bloggtexter visar alltså att receptionen skiljer sig på ett 

avgörande sätt. I recensionerna på dagstidningarnas kultursidor håller sig elitläsarna inom strikta 

standardiserade ramar för litteraturkritiken, och gränsen för de personliga värderingarna och 

reflektionerna är klar och tydlig. Enligt textmallen presenteras först nyheten om att en bok är 

utgiven. Därefter diskuteras och analyseras det litterära verket innan det estetiska värdet bestäms. 
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Att sedan den språkliga och stilistiska nivån ofta varierar vid jämförelser mellan olika texter kan 

främst förklaras av att spännvidden mellan recensenternas litterära kunskaper och journalistiska 

erfarenheter är stor. En annan förklaring är att vissa redaktionsledningar mera medvetet än andra 

satsar på god textkvalitet just för att höja läsvärdet på kultursidorna. Ett exempel är Helsingborgs 

Dagblad som låter den prisbelönte författaren Kristian Lundberg frilansa som litteraturkritiker, men 

han utmärker sig här inte enbart som en god stilist. Bland de 20 elitläsarna är han nämligen den ende 

som passerar gränsen för det personliga uttrycket som plötsligt blir privat. Och kanske gör han det, 

medvetet eller omedvetet, just för att han även är författare.59  

 Samtidigt kan man undra i vilken riktning samtalen och diskussionerna om litteraturkritikens 

ställning förs på Expressen när kulturchefen Johan Hilton skamset konstaterar att någon recension 

faktiskt aldrig blev publicerad, trots att utgivningen av Svinalängorna blev en av 2006 års allra största 

händelser inom svensk skönlitteratur. Förklaringen som ges är att debutromanen inte ansågs läsvärd 

och därmed heller inte ens värd att recensera. Frågan är emellertid om den förklaringen verkligen 

räcker, eller om det kan finnas andra underliggande skäl som kan handla om hur väl, eller löst, 

knuten kritikern är till kulturredaktionen, eller om hur prioriterat textmaterialet egentligen är. Den 

receptionshistoriska anekdoten och förklarade felbedömningen kanske mest av allt visar åt vilket håll 

planet sluttar för litteraturkritiken på en av Sveriges allra största dagstidningar.60 

Att litteraturkritiken i svensk dagspress blir mer och mer marginaliserad är en tydlig tendens. 

Informationen om nya böcker sprids mer och mer på bredden i alla andra medier samtidigt som 

amatörkritiken täcker allt större textytor på internet. Genomgripande förändringar verkar krävas för 

att det ska bli mera värt för läsare att bläddra i papperstidningen och fastna för intressanta texter om 

litteratur. Nödvändigheten av att den traditionsbundna formen för litteraturkritik börjar brytas upp 

verkar uppenbar. Den stora utmaningen är förstås att vara först ut och presentera en ny och friare 

form som kan locka litteraturintresserade läsare till kultursidorna, och samtidigt väcka inspiration. 

Tänk om det helt enkelt handlar om att låta kritiken finnas för kritikens egen skull, att odla kritiken 

som en särskild konstform, att låta läsare loda på djupet i långa texter med de vida perspektiven och 

välgrundade kommentarerna. Litteraturkritik måste även få vara en viktig del av opinionsbildningen.  

I vårt samhälle spelar det roll att det finns plats för intellektuella samtal om litteratur, och den 

platsen är ju redan gjuten för svensk dagspress. Det återstår att damma av den och fylla den med 

nytt innehåll. Det tror jag, och det tror Anders Mildner i Kulturjournalistikens gränser.61 
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