




temaPOPULÄRKULTUR Trivialitetens 
historia 

"Att låna medel från triviallitteraturen behöver inte nödvän

digtvis vara något negativt". Det tvehågsna påståendet 
framfördes av Expressens nya kulturchef, Maria Schottenius, i 
en AlfVen-recension i BLM 1981. Idag skulle förmodligen en 
recensent varken använda begreppet "triviallitteratur" eller 
känna sig tvungen att rerservera sig gentemot den. 

Populärlitteraturen är en märkligt opportunistisk art. Alla 
kan ge exempel på genren. Dess fördärvliga inflytande påtalas 
medjämna mellanrum. Den används ofta som etikett för låg 
kvalitet. Ändå har ingen någonsin lyckats fånga den i en defini
tion. 

Synen på populärlitteraturen har också varierat kraftigt mel
lan olika tidsperioder, och med dem beteckningarna: "triviallit
teratur" hävdar att genren saknar egentligt intresse; "skräplitte
ratur" att det handlar om undermålig kvalitet; "smutslitteratur" 
att den är moraliskt förkastlig; "underhållningslitteratur" me
nar att den saknar ett seriöst syfte; "populärlitteratur" att den 
vänder sig till en stor allmänhet och inte till en kulturell elit; 
"massmarknadslitteratur" att den primärt skapas för att tjäna 
pengar. Det är typiskt att de tre sista beteckningarna fungerar 
nedvärderande, trots att antagligen få människor, ställda inför 
frågan , skulle hävda att litteraturen inte bör vara underhållan
de, inte får vara populär eller att författare in te ska försöka tjäna 
pengar på sina verk genom maximal försäljning. .. . 

I själva verket handlar bestämningarna mindre om popularlit
teraturen än den "fina" kulturens självsyn och hävdelsebehov, 
och ytterst om den ekonomiska och kulturella elitens strategier 
för att dominera. Populärlitteraturen och populärkulturen i 
allmänhet är smakdomarnas eviga Det Andra. Den är grannens 
ouppfostrade, egoistiska unge vars dåliga inflytande på de egna 
okunniga, breda lagren måste bekämpas. Kan inte umgänget 
förbjudas bör det åtminstone begränsas. 

Utstötningen och genrens funktion som e litenssjälvbekräftel
se illustreras av att de grupper som måste skyddas följer de 
genom historien traditionella indelningarna i makt och _för
tryck: kön, klass och ras. Att underhållningslitteraturen speciellt 
har förknippats med och bestämts av kvinnors läsning har bia 
visats av de amerikanska forskarnaJanice Radway (Reading the 

Romance. Woman, Patriarchy, and Popular Literature, 1984) och 

The Submissive Reader/ La lectrise soumise Rene Magritte. 1928 

av DAVID GEDIN 

Andreas Huyssen (tex Mass Gultureas Woman: Modernism's Other, 

1986) och i Sverige av Lisbeth Larssons avhandling om vecko
pressen (En annan historia, 1989) . Att det handlar om de lägre , 
dåligt utbildade klassernas läsning är ett genomgående tema i 
hela historien (se tex Theodore Adornos marxistiskt inspirera
de teorier om populärkulturens "falska medvetande" som ett 
opium för folket). Rasgränserna har varit speciellt framträdan
de ifråga om musiken ("negermusiken": blues, jazz, rock, etc.) 
Slutligen har gränsdragningen följt den mest arketypiska hie
rarkiska åtskillnaden, modellen för de andra förtrycken -den 
mellan barn och vuxna. 

Den konstruerade motsättningen mellan populärkultur och 
finkultur blir tydlig vid en historiskt genomgång. I Sverige har 
utvecklingen skildrats av Ulf Boethius, som analyserade kam
panjen mot Nick Carter-böckerna under 1900-talets första de
cennium i När Nick Carter drevs på flykten (1989). En bredare bild 
tecknas i "Populärlitteraturen- finns den?" (Tidskrift för littera

turvetenskap nr 2/ 91) och framför allt i "Högt och lågt inom 
kulturen. Moderniseringsprocessen och de kulturella hierarki
erna" (i Fornäs, Boethius (red) Ungdom och kulturell modernise

ring, 1990) . 
När Michail Bachtin skildrar karnevalskulturen (Rabelais och 

skrattets historia, 1986) menar han att det under medeltiden 
uppstod en folklig , "lägre" kultur som i stort sett genomgående 
fungerade som den elitistiska, "högre" kulturens motpol. Med
an den senare hävdade det oföränderliga och hierarkiska (allva
ret), stod den förra för förändring och en slags värdenihilism 
(skrattet). "Den officiella festen var en triumf för den redan 
färdiga påbjudna sanningen, en segerrik och allenarådande 
sanning som framställdes som evig, oföränderlig och obestrid
lig." Den prisade, sanktionerade och befäste den rådande ord
ningen. Sambandetmed tiden blevrent formellt, förändringar
na och kriserna förvisades till gången tid. l ... l I motsats till den 
officiella festen firade karnevalen en tillfällig befrielse från den 
förhärskande sanningen och den rådande ordningen, ett upp
hävande av alla hierarkiska förhållanden, privilegier, normer 
och förbud. Karnevalen var en tidens sanna fest, en tillblivel
sens, förändringens och förnyelsens fest, fientlig mot allt bestän
digt, allt fullbordat och avslutat. Den såg in i den ofullbordade 
framtiden." 

U n der karnevalen blev narren kung, sexualiteten släpptes lös 
och under upptågen flöt konsten och livet in i varandra. En 
dikotomi mellan högt och lågt hade uppstått, till skillnad från 
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under antiken då dionysiska komedier och tragedier var nöd
vändiga komplement. Under medeltiden levde ändå de två 
kulturformerna i relativ harmoni, tex under karnevalen där: 
"Inte bara skolarer och lägre klerker utan även högt uppsatta 
kyrkans män och lärda teologer unnade sig en hel del munter 
rekreation, då de tog ledigtfrån detfromma allvaret och ägnade 
sig åt 'munkars skämtan" (joca monacorum) ". 

Men karnevalen var samtidigt en folkets scen där också miss
nöje och kritik fick form. (Se t ex Karnevalen i Romans av Le Roy 
Ladurie, 1982, som skildrar hur en karneval övergick till ett 
folkligt uppror som brutalt slogs ned.) Och medan centralise
ringen tog fart började den folkliga kulturen bekämpas. Kyr
kans hotade ställningunder reformationen och motreformatio
nen under 1500-taletskapade ett behov av attkontrollera folket, 
att bekämpa det som inte rymdes inom respektive rörelses 
renläriga kristendom. Inte minst kom detta att drabba kvinnor
na som i högre grad än männen kom att stå för den förkristna 
synen på världen. Det var också de som främst representerade 
den folkliga kulturen; dels i rollen som uppfostrare av barnen, 
dels som bärare av den muntliga berättartraditionen medan 
männen tidigare lärde sig att läsa. Det manliga monopolet på 
läskunnighet användes sedan för attytterligare beskära kvinnor
nas makt. Häxbränningar, husförhör och katekesen inpräntade 
kravet att följa kyrkans bud och lyda staten. 

Michel Foucault ( Övervakningochstraff Fängelsets födelse. 1987) 
och Norbert Elias (Sedernas historia. Del1, 1989) har beskrivit 
makthavarnas alltstörre ansträngningarfrån och med renässan-

Populärlitteraturen och populärkulturen i all-

mänhet är smakdomarens eviga Det Andra. 

sen att disciplinera folket . Det kanske främsta instrumentet var 
läskunnigheten. Med böckerna kunde centrala normer och 
påbud spridas till befolkningen. Katekesen till de lägre samhälls
skikten och etikettsböcker till de högre. Måttfullhet, smak och 
förnuft var ledorden. De lokala traditionerna började tyna bort. 

Parallellt skedde en ökad kommersialisering. Karnevalen 
förvandlades till uppträdanden inför betalande åskådare, och 
historieberättaren och balladsångaren avlöstes av kringresande 
kolportörer. Men försöken att kontrollera masskulturen miss
lyckades, och mot slutet av 1800-talet hade eliten förlorat kam
pen. Med hjälp av moderna tryckpressar och allt bättre kommu
nikationer spreds populärkulturen: skillingtryck, folkböcker, 
romaner uppdelade i häften och slutligen amerikanska "dime 
navels"- avslutade berättelser i standardiserade serier och med 
grälla omslag. Runt hörnet väntade filmen och de tecknade 
serierna. 

Samtidigt hade också finkulmren utvecklats och förändrats. 
UlfBoethius skriver: "Även inom den borgerliga kulturen ägde 
en differentiering rum. Konstarterna specialiserades och pro
fessionaliserades; konst, musik och litteratur utvecklades var för 
sig inom särskilda, alltmera autonoma sfärer. Specialiseringen 
åtföljdes av en dikotomiseringsprocess: inom både litteratur, 
konst och musik började man skilja mellan 'högt' och 'lågt' , 

6 a•B 

mellan 'seriöst' och 'populärt' / Skönlitteraturen .. ./ avskildes 
under 1700-talet från den övriga litteraturen som en särskild 
kategori; tidigare hade man inte upprätthållit någon skillnad 
mellan den och t ex historiska framställningar eller filosofiska 
skrifter. Allt som förmedlade kunskaper eller bildning hade 
betraktats som litteratur. l .. . / Medelklassen, som under 1700-

Under karnevalen blev narren kund, sexualite-

ten släpptes lös och under upptågen flöt kon-

sten och livet in i varandra. 

och 1800-talen blev det kapitalistiska samhällets viktigaste makt
faktor, utvecklade en egen, klasspecifik kultur. Till denna hörde 
bl a den moderna realistiska romanen, en genre som föraktades 
av den 'stora' traditionens representanter inom de högre stån
den. Denna roman, som hade en av sina viktigaste utgångspunk
ter i den engelska borgerlighetens moraldebatterande (och 
underhållande) veckoskrifter, utgjorde en del av framväxande 
litterär offentlighet. Med romanernas hjälp kunde den läsande 
allmänheten diskutera olika gemensamma problem: i första 
hand sådana som h ade med intimsfären att göra." 

Men snart förvandlades romanläsandet till en mer privat 
sysselsättning i över- och medelklassen. Lägenheterna blev stör
re och ljusare . Kvinnorna fick för första gången egna rum 
samtidigt som de hade mindre arbetsplikter än tidigare. Också 
gänstefolket fick mer ledig tid medan kosmaden för ljus mins
kade. Det var dessa grupper som i första hand ägnade sig åt att 
läsa. Till det kom att romanförfattan det ansågs som en accepta
bel syssla för de ogifta medelklasskvinnor som annars saknade 
försörjningsmöjlig heter. Det var både ett resultat av och bidrog 
till genrens låga anseende. "Under 1800-talet var kopplingen 
mellan kvinnor och masskultur ett faktum. Som Andreas Huys
sen har visat (Ajter the Great Divide. Modernism, Mass Culture, 
Postmodernism, 1986) kom den vid samma tid framväxande 
modernismen att förbindas med 'manliga' egenskaper som 
ironi, distans och kontroll, medan masskulturen gavs 'kvinnliga' 
drag: den vetter mot kaos, upplösta gränser och okontrollerade 
känslor. Masskulturen blev modernismens 'Andra'; de hängde 
samman med varandra på samma komplicerade sätt som den 
kylige esteten Gustave Flaubert och hans romanförgiftade och 
verklighetsfrämmande hjältinna, Madame Bovary." 

Till saken hör att det också var många kvinnor som skrev 
gotiska skräckromaner, genren som har stått fadder åt både 
skräcklitteraturen och science fiction. (Den mest berömda, 
Mary Shellys }rankenstein, är också en av de tidigare.) Då den 
engelska detektivromanerna också snart dominerades av kvinn
ligaförfattare blev deras inslag inom populärlitteraturen än mer 
markant. 

De flesta av den "höga" kulturens särtecken hade etablerats 
under romantiken. Då föddes föreställningen att konsten ska 
vara originell (medan man på 1700-talet ansåg att man tvärtom 
borde använda klassikerna som modell), exklusiv (popularitet 
är tecken på bristande originalitet- geniet är missförstått) och 
distanserad (att låta sig uppslukas tydde på svaghet och bristan
de insikt om konstens form - den romantiska ironin skulle 



markera avs tåndet). Motsatserna - standardisering, genretro
het, känslomässig läsning och identifikation och en stor publik 
-blev de viktigaste kriterierna för den lägre stående populärkul
turen . Samtidigt gav originalitets- och exklusivitetskraven fröet 
till en intern konflikt i och med att ett kulturellt, självförsörjande 
e tablissemang växte fram. Den "höga" kulturen klövs i de ls ett 
etablerat skikt kring akademierna i fredlig samlevnad med den 
borgerliga världen, dels ett avantgarde som tog avstånd från 
samma borgerlighet och det kulturella e tablissemangets instu
titioner. 

Med andra ord fanns från och med sekelskiftet tre centra vars 
kamp sinsemellan bestämde det intellektuella klimatet. Under 
seklets första decennium kunde tex arbetarrörelsen liera sig 
med de konservativa krafterna i angrepp på populärkulturen , 
samtidigt som etablissemanget fördömde "flanörförfattarna" 
(m ed Hjalmar Söderberg i spetsen) för deras "dekadens". 

Det kulturella fältets triangulära relation kan sägas ungeför 
vid gugotalet ha fån den utformning som fortfarand e består. I 

och med att det populärkulturella fälte t breddades av nya 
konstformer - framför allt musiken och filmen- och attrahera
de den nya ungdomskultur som växte fram, kom dessa att en 
gång för alla förknippas m ed varandra. Ungdom och populär
kultur hör ihop, och det nya begreppet "generationsklyfta" 
accentuerades av och bidrog till att bestämma gapet m ellan 
populärkultur och "seriös" kultur. Samtidigt gjorde det popu
lärkulturen mer attraktiv, ungdomskulturen är per definition 
åtminstone delvis avantgardistisk. Rörelsen mellan de tre hör
nen blev tidslig och närmast cykliskt bestämd av generationsväx
lingarna. Ungdomen engagerade sig i populärkulturen , lånade 
delar av den som avantgardistiska, unga konstnärer och förde 
dem med sig n är de störtade d et gamla e tablissemanget och 
övertog taburette rna. 

Ett av de mest typiska exemplen är jazzen , som från att ha varit 
föraktad "negermusik" övergick till att bli hyllat avantgarde för 
att slutligen bli etablerad "finkultur". Den endadel som har stått 
i stort sett fri från kretsloppe t är populärlitteraturens hårda 



kärna: "Harlekinböckerna", 'Vita serien", "Bill och Ben", "Nick 
Carter", etc. Det slags standardiserade långa serier somJanice 
Radway betecknar "kategoriböcker", som ofta får symbolisera 
populärlitteraturen och gärna används då genren ska definie
ras. 

Den underhållingslitteratur som mest uppmärksammas idag 
är annars de "seriösa" förlagens utgivning: "FLN"-litteraturen, 
deckare , thrillers, etc. Uppenbarligen har den både ökat i bredd 
och genomslag under det senaste decennierna och bland annat 
fått många läsare just bland ungdomar. Parallellt har inställning
en bland forskare, kritiker och pedagoger blivit mer positiv. 
Ändå är det uppenbart att hierarkin består. Läser man dagstid
ningarnas kultursidor är det tex bara populärlitteratur och 
barnböcker en recensent kan avhandla utan att själv vara en 
engagerad läsare. 

Med böckerna kunde centrala normer och 

påbud spridas till befolkningen. Katekesen till 

de lägre samhällsskikten och etikettböcker till 

de högre. 

På motsvarande sätt är det samma områden som kan analyse
ras i den akademiska världen utan att forskaren behöver ha en 
positiv grundinställning (något som vore närmast otänkbart om 
det gällde författare i den "höga" genren ). Vilket enormt ge
nomslag det hierarkiska tänkandet har haft inser man om man 
betänker att "seriösa", vuxenförfattare faktiskt tycks tro att de 
utan större ansträngning framgångsrikt kan skriva i dessa gen
rer, medan få hävdar att en motsatt gränsöverskridning vore 
möjligt. Sven Delblanc försökte vinna en bredare publik med 
FLN-romanen Änkan. Roald Dahl har i ett förord beskrivit den 
amerikanska förläggaren Crowell Colliers ide att be de mest 
firade engelskspråkiga författarna att skriva berättelser för barn 
i tron att få en klassiker. Resultatet blev oläsligt. Motsvarande 
försök gjordes också i Sverige för några år sedan. 

Den paternalistiska inställningen finns to m hos forskare som 
har en uttalat positiv syn. I Bland grottbjörnar, törnfåglar och 
monster. En analys av ungdomars läsning. (1988) skriver Ulla 
Lundqvist: "När alla dessa är som bäst: Auel, McCullough, 
Conran, Krantz, Sheldon, Forsyth och King så bjuder de på både 
underhållning och spänning. Litterär kvalitet är det dock inte 
frågan om. Ingen av författarna har kapat förtöjningarna till 
schablonernas värld, och ingen går under ytan varken på män
niskor eller skeendet, inte ens en så kvalificerad och kunnig 
reporter som Forsyth. Slutsatsen blir alltså: inte konst och inte 
skräp utan ett attraktivt mellanting, sådant om vilket man 
möjligen kan säga: det går an. 

Referensen till Almqvists radikala ideal, Sara Vide beck, låter 
närmast självironisk i sammanhanget. 

Jämför med Ulf Boethius kommentar till vår tids syn på 
populärlitteraturen i Tidskrift för litteraturvetenskap: "Numera 
dominerar, tycks det mig, de estetiska avståndstagandena. Man 
talar hellre om 'skräp' än om 'smuts' . Populärlitteratur kallas 
gärna texter som är skrivna på ett enkelt språk och anses sakna 
estetisk komplikation; utifrån ett besynnerligt krav på realism 
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angriper man gärna den schablonartade människoskildringen 
eller de torftiga miljöbeskrivningarna." 

Ulla Lundqvist konstaterar visserligen att de böcker hon 
analyserat mestadels har en komplex syntax, avancerat ordval 
och komplicerade intriger, ändå menar hon att de verk hon 
skildrat är så litterärt bristfälliga att hon ur den synpunkten 
borde dömt ut i stort sett samtliga möjligen med undantag för 
Forsyth och King: "King hör emellertid till demjag inte direkt 
upprnanar elever att läsa - men jag stöter ideligen på frälsta 
elever som vill fråga mig vad jag tycker. Även här menar jag att 
det är klokt att avstå från att moralisera. Mitt svar brukar vara 
ungefär: han är skicklig menjag tycker inte det är spännande 
med övernaturliga inslag." Tonfallet är distinkt nedlåtande. 

Om förföljelsen av Nick Carter-böckerna känns avlägsen idag 
då populärlitteraturen är mer eller mindre accepterad, har 
rollen som syndabock istället delvis ersatts av andra populärkul
turella media. Ett som fortfarande anses som i stort sett lovligt 
villebråd är de tecknade serierna. För bara tre år sedan åtalades 
serietidningen Pox för våldspornografiska inslag bl a med hän
visning till att serierna var tillkomna för att tillfredsställa "sexu
alsadistiska impulser hos läsarna". Det utgjorde kulmen på den 
tredje kampanjvågen mot serier i Sverige där den första kom 
under femtiotalet och den andra under sjuttiotalet. 

Det som uttrycktes var den gamla rädslan att lågt stående 
instinkter ska väckas hos de skyddslösa, d v s de unga och/ eller 
obildade anonyma massorna. Argumenten känns igen. 1812 
menade en av romantikens förgrundsgestalter VF Palmblad att 
unga kvinnor måste skyddas från romanläsning eftersom: "De
ras inbillning är ännu för ren, för skär att dväljas bland föreställ
ningar, som tillhöra en senare ålder." 1954 skrev Nils Bejerot i 
Barn -serier-samhälle: 'Tro inte att seriemagasinen har en dålig 
inverkan endast på de barn som läser smörjan- inte ens d e få 
ungar som aldrig läser några magasin kan undgå att indirekt 
påverkas av dem." Också mediet som syndabock för de tenden
ser i tiden som oroade eliten under Nick Carter-debatten ekar 
hos Bejerot fyrtiofem år senare . Mot serieproducenternas för
modade försvarsargument att deras läsning av indian- och även
tyrsberättelser inte gett någon skada, svarar Bejerot: "För det 
första gör man nog klokt i att in te vara så tvärsäker på den saken. 
Vårvuxnageneration är då sannerligen inte mycketattsätta upp 
som kulturellt föredöme för ungdomen. Det är den gamla 
generationens kulturella arrnod som gått i arv och nu blir 
föremål för exploatering i storindustriell skala." 

Även framtiden ser mörk ut. "Parallellen narkotika- magasin 
är mera reell än man vid ett första påseende kanske är böjd att 
tillstå. Frågan är väl om in te serieraseriet hos många barn urartat 
till en last, till någonting som mycketväl skulle kunna betecknas 
som mental barnkammarnarkomani. Vanemässig konsumtion 
av ett 'nervretande' medel (med stor tillvänjningsrisk) som 
dövar och berusar för stunden men i det långa loppet förgiftar 
sinnet och förråar personligheten. 'Serieläsningen bland barn 
är en andlig farsot', är den slutsats som SverigesFolkskollärarinnors 
Tidningkommer till i en ledarartikel (31-32/ 1953)." 

Avslutningsvis ställer Bejerot in sig i ledet av historiens för
hoppningsfulla smakdomare: "En civiliserad framtid kommer 
att förfäras över seriemagasinens epok. " 

David Gedin är kulturjournalist och doktorand i litteraturvetenskap. 




