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Abstract 

The aim of this study is to study the construction of literary values. I have been looking at how 

literature awarded with sponsored literary prizes has been reviewed in four major English and 

American newspapers. I have been studying the reception of literature by Ian McEwan, Hilary 

Mantel, Colm Tóibín and Zadie Smith between 2000 and 2012. The prizes in focus are the Man 

Booker Prize, the Orange prize for fiction and the Costa Awards. There seems to be an 

increasing number of articles related to each author after they have been awarded a prize, 

however with little change in the content of the reviews. The non critical articles seems to move 

towards a more personal angle. I have also found that critics tend to position the authors’ works 

in comparision to canonised authorships rather than discussing the literature as awarded.  
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Inledning 

 

It’s probably clear by now that literature has nothing to do with national 

prizes and everything to do with a strange rain of blood, sweat, semen, and 

tears.1 

    Roberto Bolaño 

Citatet ovan är Roberto Bolaños slutsats i en essä där han diskuterar Chiles nationella 

litteraturpris som tillfallit Isabel Allende. I en diskussion om bästsäljande författare som 

Allende och Paulo Coelho kopplar han samman litterära priser med litteratur som är ekonomiskt 

gångbar.2 

Bolaño uttrycker skepsis mot prisfenomenet och menar att litteraturens värde borde 

beskrivas på andra sätt, men också att försäljningssiffror är ett otillräckligt mått på dess kvalitet. 

Han är inte ensam om sin inställning. Det heter ofta att man inte kan tävla i litteratur, musik 

eller andra konstnärliga uttryck och att verkets värde och relevans borde bedömas av den som 

tar del av det. Trots detta uppstår varje år i samband med tillkännagivandet av pristagarna för 

de stora litterära priser diskussioner om huruvida rätt person vann, trots att det inte går att tävla 

i litteratur. Ofta följs detta av diskussioner om prisets representativitet och var man finner de 

författare som förtjänar att prisas. Det mest brännande i svensk kontext torde vara Nobelpriset. 

Går det till en romanförfattare eller en poet? Man eller kvinna? Västerländsk eller 

utomeuropeisk författare? Dessa diskussioner verkar ju trots allt tyda på att man anser att ett 

pris är en legitim värderingsmetod. 

 Det verkar i offentliga sammanhang finnas en vilja diskutera vad ”rätt” litteratur är, trots att 

många nog skulle kunna skriva under på att innebörden i ”rätt” litteratur beror på vem du talar 

med. Många verkar önska att just deras ”rätt” ska vara lite mer rätt och lite mer allmängiltigt 

än andras. Här återkommer vi till representativiteten – för vem är det som har makten över den 

värderingsprocess som priset innebär? Vems ”rätt” blir det till slut som förmedlas? 

Pengar finns med som en bakomliggande faktor, ett intresse som sällan tas upp i 

representativitetsdiskussionerna. Nästan som ett mantra upprepas hur bokmarknaden står inför 

förändrade villkor med ökade vinstkrav och nya publiceringsmetoder. Det talas om vertikal 

                                                 

1 Roberto Bolaño, ”On literature, the national literature prize, and the rare consolations of the writing life”, 

Between parentheses, översättning Natascha Wimmer 2011, New Directions Publishing, New York, 2011, s. 

113. 

2 Bolaño, s. 112. 
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integration och koncernbildningar men framför allt misstänker många att pengar tar över som 

värderingsinstrument för litteratur. Om det är ett nytt fenomen eller inte spelar inte så stor roll. 

Vad som däremot är kan vara värt att observera är huruvida ekonomiska intressen spelar in vid 

den konsekrering av litteratur som ett pris innebär. 

James F. English skriver i The Economy of Prestige (2005) om vad han menar är ett ökat 

inflytande av litterära priser: 

The rise of prizes over the past century, and especially their feverish proliferation in 

recent decades, is widely seen as one of the most glaring symptoms of a consumer 

society run rampant, a society that can conceive of artistic achievement only in terms of 

stardom and success, and that is fast replacing a rich and varied cultural world with a 

shallow and homogenous McCulture based on the model of network TV. Prizes from 

this vantage point, are not a celebration but a contamination of the most precious aspects 

of art.3  

 

English diskuterar, liksom Jerry Määttä, det kulturella priset som ett värderingsinstrument som 

blommat upp under 1900-talet parallellt med vad de antar är en ökad kommersialisering av 

litteraturen. En något äldre värderande institution som ofta anses bottna i en borgerlig kultursfär 

är dagstidningskritiken. Flera teoretiker (bland andra Terry Eagleton, Peter Uwe Hohendahl, 

och för all del Pierre Bourdieu4) pekar på hur denna inte bara fungerar som oegennyttigt 

värderande utan även blir en typ av marknadsföring i ett kapitalistiskt system. Trots detta 

ifrågasätter de som menar att det inte går att tävla i litteratur inte kritiken som 

värderingsinstrument på samma sätt som litterära priser. Detta trots att man gång på gång 

observerar dess krympande format och vad man menar är en allt mer ytlig form.5 

Parallellt med de stora förlagens koncernskapande, och hårdare marknadsföring av säljande 

litteratur syns mekanismer hämtade från det kulturella fältet som utnyttjas av det ekonomiska 

maktfältet. ”Kreativitet” är till exempel någonting som premieras inom konventionell 

marknadsföring och man vill med sin kommunikation ”berätta historier”. Stora internationella 

företag tar sig in på det kulturella fältet genom att sponsra priser och utmärkelser. Det verkar 

                                                 

3 James F. English, The Economy of prestige, Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural Value, Harvard 

University Press, Cambridge, 2005, s. 3. 

4 Se till exempel Terry Eagleton, Criticism and Literary Theory Verso, London, 1985, Peter Uwe Hohendahl, 

The Function of Criticism, Cornell University Press, Ithaca, 1982 och Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter 

urval Donald Broady och Mikael Palme, Symposion, Stockholm 1991. 

5 En översikt av kritkens villkor och format finns i Tomas Forser, En kritik av kritiken Anthropos, Gråbo, 2006 

(2002), s. 17-22. 



8 

 

alltså som om värderingsgrunderna till viss del flyter ihop eller flyter utanför sitt fält. Av dessa 

anledningar finner jag det intressant att ställa priser och kritik mot varandra i en jämförande 

studie. Hur ser värderingsstrategierna ut i de respektive fallen, och framför allt – har de 

inflytande över varandra?  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera om och hur synen på ett verk i dagstidningskritiken påverkas 

av ett litterärt pris. Med syftet att undersöka värderingsstrategier på en förändrad bokmarknad 

kommer min huvudsakliga frågeställning att vara följande: Hur behandlas prisbelönt litteratur 

i dagskritiken? Hur motiveras dess värde? Hur används priserna i kritiken? Vilka likheter och 

skillnader finns i de respektive institutionernas strategier för värdering av litteratur och vilka 

slutsatser går att dra om deras respektive bevekelsegrunder för engagemanget i litteraturen? 

Detta kommer jag att undersöka genom att fördjupa mig i hur fyra prisbelönta författarskap, 

nämligen Ian McEwan, Hilary Mantel, Colm Tóibín och Zadie Smith, mottagits i de 

engelskspråkiga dagstidningarna The Times, The Guardian, The New York Times och The Los 

Angeles Times.  Recensionsmaterial ur dessa utgör det huvudsakliga materialet. 

Konsekvensen av ett pris är troligen mångskiftande och svår att generalisera. Jag gör med 

denna studie inte anspråk på att kunna göra ett universellt uttalande om konsekvensen av att 

upphöja ett verk med hjälp av en utmärkelse. Snarare ser jag det som en rad fallstudier där ett 

antal möjligheter tas upp och ger utrymme för en diskussion om hur den samtida 

bokmarknadens villkor ser ut.  Denna uppsats syftar inte till att ta reda på vad god litteratur är, 

utan vad god litteratur anses vara och hur uppfattningen om god litteratur kan användas av 

fältets aktörer i deras strävan att positionera sig.  

Om det är rimligt att förutsätta en omedelbar påverkan mellan de aktörer som tas upp i 

studien är oklart. Att förutsätta detta kräver en litteratursociologisk utgångspunkt varför jag har 

valt att se bokmarknaden utifrån Pierre Bourdieus fältmodell där varje aktörs identitet på fältet 

skapas utifrån relationen till de andra aktörerna. En påverkan dem emellan borde därför bli 

oundviklig. På liknande sätt sker också värderingen av verket.  

Määttä identifierar i artikeln ”Pengar, prestige, publicitet” (2010) hur företag med 

ekonomiskt kapitalöverskott ”tvättar” detta genom att sponsra litterära priser och därmed 

omvandlar det till kulturellt kapital. Samtidigt kan författaren åtnjuta effekterna av det omvända 

skeendet och utväxla sitt kulturella kapital mot ekonomiskt dito.  

English menar, vilket jag kommer att gå mer noggrant in på längre fram, att de typer av 

kapital som är i omlopp är ekonomiskt, kulturellt och journalistiskt, vilket möjliggör nämnda 
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”kapitaltvätt”.  Med hjälp av dessa begrepp skulle man kunna säga att detta är en studie av vilka 

effekter för det journalistiska kapitalet försöket till omvandling av ekonomiskt till kulturellt 

kapital får.  Detta är går att studera ur ett maktanalytiskt perspektiv: hur ser en traditionell 

värderande instans som dagstidningskritiken på att stora företag tar sig rätt att uttala sig om god 

och dålig litteratur genom att subventionera ett pris?     

 

Metod 

Min metod är en ansats till en bred litteratursociologisk studie. Med uppsatsens omfång är det 

svårt att behandla den mängd data som kanske egentligen hade tarvats för att göra det till 

fullödig litteratursociologisk analys, varför jag stannar vid just ”ansats”. Med utgångspunkt i 

tanken på kritikern som makthavare på ett litterärt fält har jag valt att använda 

recensionsmaterial ur engelsk och amerikansk dagspress som huvudsakligt material. Detta har 

jag sedan undersökt kvantitativt och kvalitativt.  

Den kvantitativa undersökningen syftar till att försöka se tendenser i ett längre 

tidsperspektiv. Jag gjorde sökningar på de fyra utvalda författarnamnen och räknade antalet 

artikelträffar per år mellan 2000 och 2012 i varje dagstidning. Detta hoppas jag ska kunna ge 

en bild av hur det English kallar ”det journalistiska kapitalet” har utvecklats under den aktuella 

perioden. Därefter har jag jämfört hur utvecklingen har sett ut i relation till när författarna har 

erhållit sina priser.  

För att räkna antalet artikelträffar har jag använt varje dagstidnings sökmotor för det egna 

elektroniska arkivet. Med hjälp av filtreringsfunktionerna i respektive sökmotor har till exempel 

blogginlägg som dykt upp i sökningarna kunnat uteslutas. Funktionen har även använts för att 

kunna filtrera ut så att artiklar från ett år i sänder blivit synliga i sökningen. Förutom att räkna 

antalet träffar för varje författarnamn översiktligt har artiklarna gåtts igenom i syfte att i stora 

drag utröna vilken typ av artiklar det rört sig om. Då artikeltyperna till viss del flyter in i varför 

de inte sorterats i särskilda kategorier. Den mest enhetliga typen av text som förekommer är 

recensionen, vilken ju bara förekommer en gång (möjligen två i de fall man gör en anmälan) 

för varje titel och tidning.  

Den kvalitativa undersökningen grundar sig på samma artikelmaterial, men består i en 

läsning av detsamma. I första hand har närläsning gjorts av de texter som fungerar som 

recensioner av de valda författarnas verk under den aktuella perioden och försökt identifiera de 

strategier kritikerna använder för att värdera litteraturen. I första hand har jag i läsningen sökt 

efter intertextuella referenser och värderande uttryck. Detta har sedan ställts mot hur de 
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instanser som delar ut priserna uttrycker sig kring värdering i texter som rör till exempel 

kriterier och regler kring tävlan om priset.  

Metoden har valts med förhoppning om att genom att en undersökning av två olika 

”makthavare” på det litterära fältet kan komma åt hur dessa reproducerar värderingar och syn 

på litterärt värde. Textstudien parat med den kvantitativa metoden hoppas jag kan ge en bild av 

ett större utsnitt, både med avseende på tid och antalet inblandade kritiker. Detta innebär att jag 

med studien inte gör anspråk på att kunna lägga fram någonting objektivt framtaget av ett 

heltäckande material. Ambitionen är snarare att kunna presentera några fallstudier och utifrån 

dessa föra en diskussion om värdering av litteratur och maktpositioner inom fältet samt 

förhoppningsvis det ekonomiska kapitalets roll i sammanhanget.  

 

Material och avgränsningar 

Ann Steiner jämför i artikeln ”Kvalitet, pengar och läsupplevelser – Litteraturens värde på 

bokmarknaden” (2009) kritiken som institution med litterära priser. Hon talar med hjälp av 

English om utvecklingen mot en så kallad ”priskultur med egna regler och koder”6. Hon tar upp 

det faktum att kritiker ofta hävdar att allt för många priser leder till likriktning av kulturen. 

Steiner ser med hjälp av English en av prisernas främsta funktioner som att ge ”utdelarna 

auktoritet att skapa kulturellt värde”.7 Det blir alltså ett sätt att tillskansa sig ytterligare kulturellt 

kapital. Hon pekar också på hur priserna kan användas i syfte att definiera den egna identiteten 

genom att till exempel premiera en viss nationalitet, ett visst kön eller en viss genre i 

prisutdelningen.8 

Materialurvalet grundas i valet av de fyra författarna: Ian McEwan, Hilary Mantel, Colm 

Tóibín och Zadie Smith. Författarna har valts ut för att de förutom varsitt Bookerpris har 

förärats ett stort antal priser av skilda slag. Följaktligen blev det fyra britter eftersom 

amerikanska författare först från och med 2014 har tillåtelse att tävla om Bookerpriset. 

Bookerpriset fick spela rollen som minsta gemensamma nämnare eftersom detta allmänt anses 

vara det mest inflytelserika av de priser jag intresserat mig för. Att det blev just dessa fyra beror 

på att jag strävade efter att hitta några som prisats i olika skeden av sin författarkarriär. 

Dessutom strävade jag efter att ha två kvinnor och två män. Begränsningen till fyra författarskap 

                                                 

6 Steiner, Ann, ”Kvalitet, pengar och läsupplevelser – Litteraturens värde på bokmarknaden” Litteraturens värden, 

red. Anders Mortensen, Symposion, Stockholm/Stehag, 2009, s. 166. 

7 Ibid, s. 166. 

8 Ibid, s. 166f. 
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var nödvändig eftersom materialet skulle bli mycket stort i vilket fall som helst. Kanske går det 

inte påstå att just denna begränsning gjorde det överskådligt men det är i alla fall mer 

överskådligt än om fler författarskap skulle ha behandlats. För att få karaktären av en fallstudie 

har jag försökt att täcka in flera aspekter i valet av författare. Viss åldersmässig spridning har 

även eftersträvats (Zadie Smith är född 1975, Hilary Mantel 1952).  

Begränsningen till romanförfattare blir en självklar följd av att Bookerpriset förbehålls 

denna genre. Jag har även velat kombinera författare som erhållit Bookerpriset under den period 

som är aktuell i studien med författare som fått det tidigare, för att utan att ta mig an en allt för 

lång period och därmed stort material förhoppningsvis kunna få en uppfattning om prisets 

effekter i ett längre tidsperspektiv. 

Själva primärmaterialet kommer från fyra engelskspråkiga dagstidningar: The Times och The 

Guardian från Storbritannien samt The New York Times och The Los Angeles Times från USA. 

De brittiska tidningarna valde jag då jag sökte nationella dagstidningar med starkt etablerade 

kultursidor vilka jag förutsätter lockar till sig kritiker med starkt kulturellt kapital samt mandat 

att få tidiga recensionsdatum även på stora utgivningar. Med de amerikanska dagstidningarna 

har samma prägel i viss mån eftersträvats, men eftersom det är ett stort land har kombinationen 

varit svår att hitta. Därför har i stället två regionala dagstidningar från varsin storstadsregion på 

vardera sidan av kontinenten använts. Strävan efter geografisk spridning har gjort att jag i ett 

fall gjort avkall på kriteriet starkt etablerad kultursida genom att välja The Los Angeles Times. 

Trots detta avkall tror jag att valet tillför en bra breddning av dagstidningsprofiler.  

The Times och The New York Times inkluderar även deras respektive söndagsbilagor och 

litteraturbilagor vilka är sökbara i samma databaser som huvudupplagan. Detta har varit ett 

viktigt tillskott till materialet då jag här har fått tillgång till mer djuplodande och essäistiska 

texter om författarna och priserna.  

Materialet kommer från tidningarnas elektroniska arkiv. En ganska naturlig tidsmässig 

avgränsning har skett vid 2000 och sammanfaller med Zadie Smiths debut. En annan anledning 

att välja denna period är att det främst är från dessa år materialet finns digitaliserat vilket har 

underlättat när jag velat skaffa mig en översikt. 

Avgränsningen till dessa fyra tidningar innebär att jag även begränsat mig till deras ”stall” 

av kritiker. Några av dessa kritiker verkar ha ett särskilt intresse för ett par av de författarskap 

som är föremål för denna studie. Detta har inneburit att spridningen mellan olika kritiker 

emellanåt blivit tämligen snäv. 

Av utrymmesskäl ligger fokus på tre priser: Man Booker Prize, (f.d. Booker Prize), Orange 

Prize for Fiction (senare, Women’s Prize for Fiction och Bailey’s Women’s Prize for Fiction) 
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och Costa Literary Award (f.d. Withbread Literary Award). Dessa har valts eftersom de 

sponsras av stora internationella företag som satt sitt namn på priset i fråga. De är också i 

praktiken nischade mot den typ av litteratur som brukar benämnas ”middlebrow”9. Därför har 

jag valt att inte närmare studera till exempel IMPAC Dublin Literary Award som visserligen 

belönar engelskspråkiga författare och delvis sponsras (av IMPAC), men som gör anspråk på 

att belöna ”finare” litteratur och ofta framhåller sig som ett alternativt Nobelpris. Priserna har 

också valts eftersom utdelningsprocesserna är strukturerade på liknande sätt. Prisåret inleds 

med att förläggarna anmäler sina böcker till den utdelande instansen. Ur dessa sållas sedan ett 

antal ut som juryn får att välja mellan. Det första urvalet kallas på engelska ”longlist”. Här 

använder jag dock det svenska uttrycket ”långa listan”. Från denna lista väljer sedan juryn ut 

några finalister. Förteckningen över dessa finalister kallas ”shortlist”, här ”korta listan”.  I 

engelskspråkiga sammanhang förekommer både ”prizes” och ”awards” som benämning på 

litterära priser. Jag bedömer att de används likvärdigt i de sammanhang jag stött på dem.  

Begreppet ”kritik” är mångfacetterat, i synnerhet i en engelskspråkig kontext, och täcker 

såväl recensioner i dagstidningar som essäer och akademiska studier. När jag använder det i 

uppsatsen avser jag dock, om ingenting annat anges, den typ av kritik som förekommer i mitt 

primärmaterial, det vill säga dagstidningsrecensioner och viss mån mer essäistiskt orienterat 

artikelmaterial om litteraturen i fråga. Med ”kritiker” avses författare av litteraturkritiska texter. 

Dessa har jag försökt skilja från författare, och dessutom från personer som skrivit nyhetstexter. 

De senare kallas i den mån de förekommer för ”skribenter”. 

  

Tidigare forskning 

Jerry Määttä har i artikeln ”Pengar, prestige, publicitet – Litterära priser i Sverige 1789-2009” 

(2010) kartlagt svenska litterära priser och sammanställt ett stort statistiskt material över 

mottagare, prissummor och utdelande instanser. Määttä menar att den stora ökning av litterära 

priser han identifierar i sitt material är en konsekvens av ett krackelerande värdesystem. Han 

anser också att priserna skulle kunna vara på väg att inta den roll som traditionellt spelats av en 

allt mindre synlig litteraturkritik: 

 

 

                                                 

9 Janice Radway ringar in begreppet “middlebrow” som det kulturskikt mellan det höglitterära och 

populärlitterära som ofta riktas mot personer som saknar djupare akademisk kunskap om litteratur, men önskar 

framstå som bildade. ”Introduction”  A Feeling for Books, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1997, 

s. 1-17. 
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De litterära priserna har överlag fått en allt viktigare symbolisk funktion i 

det litterära fältet, som ett sätt att mäta kvalitet i ett kulturellt klimat där 

tron på allmängiltiga estetiska värden och kvaliteter börjat krackelera.10 

 

Nobelpriset har som varandes ett av de äldsta priserna varit föremål för mer forskning än de 

övriga. Däribland kan nämnas Kjell Espmarks bok Litteraturpriset: Hundra år med Nobels 

uppdrag. 11 

Anna Gunder driver ett forskningsprojekt kallat ”Nobelpriseffekten”. Studien fokuserar på 

prisets effekt för enskilda pristagare internationellt och i Sverige. Alltså en utgångspunkt som 

ligger relativt nära denna studie. Skillnaden är dock att jag valt att i första hand studera de priser 

som sponsras av företag eftersom jag är intresserad av att studera interaktionseffekter mellan 

vad Bourdieu kallar ”den ekonomiska maktens fält” och ”det litterära produktionsfältet”. 

Det engelskspråkiga fältet är mer utforskat än det svenska. Ett viktigt verk, som även lyfts 

fram av Jerry Määttä är James F. Englishs studie The Economy of Prestige: Prizes, Awards, 

and the Circulation of Cultural Value.12 Määttä identifierar med hjälp av English tre operativa 

kapital kring ett litterärt pris. Det första är det ekonomiska kapitalet: den faktiska monetära 

investeringen som fonden eller företaget gör, det som blir de prispengar som kommer den 

prisade författaren till del. Det andra är det kulturella kapitalet, det anseende ett litterärt pris 

kan ge ett verk eller författarskap. Det sista, det journalistiska kapitalet antas bestå i publicitet, 

eller medial uppmärksamhet. Det faktum att det är just dessa tre kapitaltyper som är i omlopp 

gör det möjligt att ”växla in” ekonomiskt kapital mot exempelvis kulturellt, det som kan 

karaktäriseras som ”penningtvätt”.13  

Det finns även en del studier av priser med annan utgångspunkt, till exempel Margaretha 

Fahlgrens studie: ”Att få eller inte få: Kvinnliga författare och litterära priser i Sverige 1945–

1991” (1995) i vilken hon undersöker vilka kvinnliga författare som erhållit de ”tunga” svenska 

priserna (till exempel Litteraturfrämjandets pris och Förläggareföreningens Augustpris) mellan 

                                                 

10 Jerry Määttä, ”Pengar, prestige, publicitet – Litterära priser i Sverige 1789-2009”, Samlaren, nr 131, Uppsala, 

2010, s. 232. 

11 Kjell Espmark, Litteraturpriset: Hundra år med Nobels uppdrag, Norstedts, Stockholm, 2001. 

12 English. 

13 Ibid, s. 236. 
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i titeln angivna år. Hon utgår från en syn på priser som en del av kampen om prestige inom det 

litterära fältet och ser det som en del av det framgångsrika författarskapet.14    

Förläggareföreningens Augustpris torde vara det pris som till sin utformning mest liknar 

priserna i studien. Inte bara på grund av att vinnarna i de olika kategorierna väljs ut av en jury 

bestående av personer som är verksamma i bokbranschen och att ett antal finalister 

offentliggörs, utan även då prissumman kommer från privata medel och priset alltså i någon 

mån är sponsrat. I samband med prisets tjugoårsjubileum gavs skriften ”-och Augustpriset går 

till”… Svenska Förläggareföreningens Augustpris fyller 20 år (2008).15 

För min studie har de utdelande instansernas respektive hemsidor visat sig vara värdefulla. 

De utgör egentligen i vissa avseenden snarare primärmaterial än sekundärlitteratur, men bidrar 

ändå med viktig historik, i synnerhet för de något yngre priserna som ännu inte hunnit bli 

föremål för jubileumsskrifter och dylikt. 

Det finns flera studier av en anglosaxiska priskulturen. Pulitzerpriset har behandlats i Johan 

Hohenbergs bok The Pulitzer Prizes: A History of the awards in Books, Drama, Music and 

Journalism.16 Bookerpriset uppmärksammades vid sitt trettioårsjubileum med boken Booker 30 

A Celebration of 30 years of the Booker prize for fiction, som historiskt behandlar priset innan 

samarbetet med Man tog sin början.17 Priset diskuteras också i Consuming Fiction: The Booker 

Prize and Fiction in Britain Today av Richard Todd (1996).18  Vissa redogörelser finns också i 

Anne Strachans Prizewinning Literature: UK Literary Awards and Winners.19 

För läsning om kulturella priser som generellt fenomen, med bredare fokus än bara litteratur 

går det att vända sig till andra områden för att få en uppfattning om till exempel 

kapitalcirkulation och positionering. Ett verk som kan nämnas är då Emanuel Levys Oscar 

Fever: The History and Politics of the Academy Awards.20 

                                                 

14 Margaretha Fahlgren, ”Att få eller inte få: Kvinnliga författare och litterära priser i Sverige 1945–1991” 

Tidskrift för Litteraturvetenskap, nr 3-4, Uppsala, 1995, s. 86.  

15 ”-och Augustpriset går till”… Svenska Förläggareföreningens Augustpris fyller 20 år, red. Barbro 

Waldenström, Svenska Förläggareföreningen, Stockholm, 2008. 

16 Johan Hohenberg, The Pulizer Prizes: A History of the awards in Books, Drama, Music and Journalism, New 

York, 1974. 

17 Tom Maschler, et al. Booker 30 A Celebration of 30 years of the Booker prize for fiction, London Booker 

PLC, 1998. Booker PLC, London 1998. 

18 Richard Todd, Consuming Fiction: The Booker Prize and Fiction in Britain Today, Bloomsbury, London, 

1996. 

19 Anne Strachan, Prizewinning Literature: UK Literary Awards and Winners, Library Association, London, 

1989. 

20 Emanuel Levy, Oscar Fever: The History and Politics of the Academy Awards, Continuum, New York, 2001. 
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Teori 

 

Bourdieus fältmodell och några grundläggande begrepp 

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är Pierre Bourdieus fältmodell – bilden av kulturen 

som ett socialt fält på vilket aktörerna samlas för att strida om en viss fråga, till exempel om 

vad som är god litteratur. För studiens förutsättningar passar denna modell bra då det är ett 

verktyg för att tydliggöra hur makt formeras och förstärks och hur aktörerna kämpar om 

inflytande. Denna teoretiska utgångspunkt motiveras dessutom av att den är ett bra sätt att 

beskriva cirkulationen av olika typer av kapital och tar hänsyn till andra värden än de rent 

ekonomiska. En annan styrka i sammanhanget är att det rör sig om ganska konkreta teorier som 

trots att de tar hänsyn till fler värden än de symboliska inte mytologiserar utan snarare 

konkretiserar dessa. Dessa egenskaper blir särskilt användbara eftersom jag önskar diskutera 

samspelet mellan reda pengar och andra värderingsmekanismer på bokmarknaden. Det är även 

en modell som genom tanken på det Bourdieu kallar habitus. Habitus innebär de internaliserade 

kunskaper, uppfattningar, erfarenheter och andra saker som påverkar hur en aktör på ett fält 

agerar och hur den uppfattar att den ska ”spela spelet”. Habitus innefattar också känslan för 

vilken plats man som spelare har på maktfältet.21 Detta medger en diskussion om hur 

författarens identitet konstrueras. Det fungerar dessutom som en teori kring hur konstverket 

skapas – inte bara av konstnären utan av hela fältet vilket ger möjlighet att diskutera kritikerns 

roll som medskapare. 

Tomas Forser skriver i En kritik av kritiken (2002) om vilka implikationer användandet av 

Bourdieus begreppsapparat kan få för en studie av litteraturkritik. Forser framhåller 

modellernas tillkortakommanden då det gäller studier av individer på fältet, och menar att 

poängen är att man ”i relationella analyser iakttager och bestämmer positionerna som 

individerna intar utan att frilägga dem individuellt i bild”.22 Modellen verkar alltså kräva en 

bredare studie för att inte ”neutralisera och oskadliggöra en enskild spelare”.23 Han 

uppmärksammar också hur användandet av Bourdieus modeller allt oftare blir en redovisning 

                                                 

21 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, övers. Richard Nice, Polity Press, Cambridge, 1992, s. 52-79. 

22 Tomas Forser, En kritik av kritiken, Anthropos, Gråbo, 2006 (2002), s. 155. 

23 Ibid, s. 155. 
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av hur själva begreppsapparaten ska användas. Dock menar Forser att modellen är väl lämpad 

just för studerandet av maktstrukturer, vilket han ser som centralt i studerandet av kritikens 

retorik, eftersom han menar att ”Kritik är maktspråk och makt konkretiseras i kritikens 

ordningar”.24  

I sin beskrivning av det litterära fältet i Konstens regler (2000) utgår Pierre Bourdieu från 

antagandet att konsten är skapad av fältet snarare än av endast konstnären. Själva föremålet – 

artefakten – är visserligen en konsekvens av konstnärens (materiella) produktion, men 

föreställningen om verket och konsekreringen av detta som konst är en insats av det samlade 

fältet.  En maktposition på fältet är en position med möjlighet att konsekrera – alltså döma verk 

till fortlevnad eller inte, varför det ekonomiska kapitalet inte blir gångbart. Fältets konsensus 

handlar ju om att strida kring kulturellt värde varför en position där man har rätt att uttala sig 

om detta blir eftersträvansvärd.25 

Grunden för ett fälts existens är ett samförstånd kring ”spelets regler”. En av de viktigaste 

överenskommelserna inom fältet är således att agera som om det kulturella kapitalet alltid 

prioriteras, trots att det hela tiden rör sig om ett spel med ekonomiskt och kulturellt värde. 

Förläggaren eller tavelhandlaren kan alltså sägas bedriva ett företag som förnekar sin 

ekonomiska natur, trots att denna ekonomi är del i förutsättningen för verkets eller 

författarskapets fortlevnad.26 Positionen kan dock inte existera ensam utan är summan av 

relationerna till andra positioner i fältet. Förläggaren saknar position utan författare liksom 

författaren saknar position utan förläggaren. 

Den plats i fältet ett verk får, eller inryms i, är viktig för dess fortlevnad då Bourdieu antar 

att varje specifik position tillser specifika intressen. Eftersom varje position i fältet innebär vissa 

givna förutsättningar kan ett verk i fel position alltså bli ”osynligt”. Bourdieu tar som exempel 

en bok utgiven på ”fel” förlag. Varje position innehåller således även begränsningar för vad 

som är möjligt att göra i denna position.27 English kommer fram till att prisets position på det 

kulturella fältet är en konsekvens av de prisade författarnas kulturella kapital men också av de 

domare som gör juryarbetet. Liksom konstverket befinner sig prisets värde alltså i ständig 

förhandling i skärningspunkten mellan flera olika aktörer. 28  

                                                 

24 Ibid, s. 156. 

25 Pierre Bourdieu, Konstens regler, övers. Johan Stierna, Symposion, Stockholm/Stehag, 2000 (1992), s. 224. 

26 Ibid, s. 226. 

27 Bourdieu, Konstens regler, s. 250. 

28 English s. 127. 
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Polarisering är enligt Bourdieu en för fältets aktörer viktig drivkraft. I hans modell är 

nämligen ekonomiskt kapital trots allt inte gångbart, om det inte ”växlas in” mot kulturellt 

sådant: 

Den enda legitima ackumulationen för författaren, kritikern, 

tavelförsäljaren, förläggaren eller teaterdirektören består i att göra sig ett 

namn, ett känt och erkänt namn – ett konsekrationskapital som medför 

makt att konsekrera objekt (effekten av märket eller namnteckningen) eller 

personer (genom publicering, utställning osv.), och på så sätt tillskriva 

något ett värde eller dra nytta av detta förfarande.29 

 

Visserligen finns det problem med modellen. Till de som vanligen framförs hör, förutom de 

Forser framfört, till exempel att modellen lätt osynliggör de ojämlikheter som beror på 

strukturellt förtryck till följd av till exempel kön och etnicitet. Dock ser jag modellen som 

tillräckligt flexibel för att kunna kombineras med andra teoribildningar för att komma åt dessa 

frågor. Jag tror också att det handlar om att välja ett material som medger en diskussion av 

dylika frågor – där man kan se formandet av en position i fältet som en konsekvens även av kön 

och etnicitet.  

Grundtesen i Bourdieus teorier är enligt Donald Broady att samhällets maktskikt – 

överklassen – har givit upphov till olika specialiserade fält. Bland dessa finns ”det kulturella 

produktionsfältet” och ”den ekonomiska maktens fält” längst ifrån varandra eftersom de är fält 

inom vilka aktörerna strider om vitt skilda frågor och värden.30 Pierre Bourdieu identifierar en 

dynamik mellan det kulturella produktionsfältet och det ekonomiska maktfältet och menar att 

även symboliska tillgångar på det kulturella produktionsfältet följer vad som liknar en 

marknadsekonomisk modell. Bourdieu kallar det för en ”anti-ekonomisk ekonomi”. Bourdieu 

utformar sin begreppsapparat för att beskriva hur olika typer av kapital förflyttas inom fältet. 

En vanlig observation om denna anti-ekonomiska ekonomi är att ett stort kulturellt kapital 

vanligen förknippas med ett lägre ekonomiskt sådant – att till exempel avantgardistisk litteratur 

generellt är mindre inkomstbringande än mer populärt orienterad litteratur. Samtidigt ses större 

uppmärksamhet och ekonomiska framgångar devalvera det kulturella kapitalet.31  

                                                 

29 Bourdieu, Konstens regler, s. 225. 

30 Donald Broady, ”Inledning” Kulturens fält, red. Donald Broady, Daidalos, Stockholm, 1985, s. 17. 

31 Bourdieu, Konstens regler, s. 139f.  
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Dessa specialiserade fält sägs vara autonoma och fungera fritt från varandra. English ställer 

sig frågande till om detta är en relevant observation. Hans synpunkt är snarare att alla former 

av kapital fungerar i relation till andra typer av kapital inom andra fält. Ett ”rent” kapital 

existerar inte, eftersom detta skulle innebära att pengar inte skulle ha någon betydelse inom det 

kulturella fältet, vilket han konstaterar inte är fallet. Kapitalens betydelse kommer av att de har 

ett växlingsvärde i förhållande till andra kapital. Ett ”rent” kapital vore enligt English ett som 

inte fungerar i ett annat fält och som därmed tack vare att det inte går att ”växla skulle vara helt 

ointressant. Denna revidering av Bourdieu blir central i Englishs resonemang eftersom denna 

potential till kapitalväxling enligt honom är det som drivit på det han observerar som en 

lavinartad ökning av kulturella priser. 32  

Det är också viktigt att påpeka hur kulturellt kapital inte verkar devalveras av ekonomiskt, 

åtminstone för en liten grupp författare, där det kulturella kapitalet i stället kan ses som orsaken 

till ekonomisk framgång, vilket skulle kunna vara fallet med de författare jag valt att studera. 

En författare som nått stora försäljningsframgångar och översatts till många språk, men 

samtidigt ofta diskuteras i till exempel nobelprissammanhang – och inte bara av 

vadslagningsfirmor. På kultursidorna diskuteras hens litteratur som, om än inte progressiv så 

åtminstone med starka och dessutom mycket medvetna litterära kvalitéer. 33   

Pierre Bourdieu utvecklar i artikeln ”Classes and Classifications” (1984) hur smak utnyttjas 

av individer för att positionera sig, som individ och inom en grupp gentemot andra grupper. 

Bourdieu formulerar där hur en social agent genom att klassificera andra därmed även 

klassificerar sig själv. Artikeln berör i första hand detta som premiss för mer renodlade 

sociologiska studier, men jag tror att teorin skulle kunna vara tillämplig även i ett mer 

kultursociologiskt sammanhang, särskilt eftersom Bourdieu berör hur dessa strategier fungerar 

kring konstituering av smak och pekar ut hur smaker formar och formas av hur en social agent 

ser sin sociala tillhörighet. Detta blir även aktuellt i en diskussion om vilken smak som 

privilegieras, då Bourdieu menar att dominerade grupper förnekar sig själva det dominerande 

grupper föredrar och därmed tydliggör sig själva som grupp genom inställningen att ”sådant är 

inte för sådana som vi”. Texten handlar om hur klassifikation skapar ett klassamhälle, men 

                                                 

32 English, s. 9-11. 

33 Sådana författtare är till exempel Haruki Murrakami och Joyce Carol Oates. Exempel på hur deras litteratur 

omtalas som kvalitativ är hur de förekommer i spekulationer kring vem som kommer att tilldelas Nobelpriset. 

Exempel på en sådan artikel, där de båda omnämns: Liz Bury ”Haruki Murakami emerges as favourite for Nobel 

Prize for Literature” The Guardian, 2013-09-04, http://www.theguardian.com/books/2013/sep/04/haruki-

murakami-favourite-nobel-prize-literature 2014-03-25. 

http://www.theguardian.com/books/2013/sep/04/haruki-murakami-favourite-nobel-prize-literature
http://www.theguardian.com/books/2013/sep/04/haruki-murakami-favourite-nobel-prize-literature
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Bourdieus tankar om kategorisering borde kunna vara giltiga inom andra sammanhang där 

maktkamp sker, till exempel inom det kulturella produktionsfältet.34  

Bourdieu tar upp olika dikotomier som används för att beskriva smak, till exempel högt-lågt, 

fint-fult med flera. Han menar att dessa bildar ett nätverk bakom vilken hela den sociala 

ordningen står och ser med detta hur nätverket kan föras tillbaka på en grundläggande dikotomi 

inom arbetsdelningen nämligen på ”dominerande” och ”dominerad”. Implikationen blir för 

Bourdieu att viss smak får hög status och annan får lägre: 

 

 Thus, the opposition between the heavy and the light, which, in a 

number of its uses, especially scholastic ones, serves to distinguish 

popular or petit-bourgeois tastes from bourgeois tastes, can be used by 

theatre criticism aimed at the dominant fraction of the dominant class 

to express the relationship between ‘Intellectual’ theatre, which is 

condemned for its ‘laborious’ pretensions and ‘oppressive’ didacticism, 

and ‘bourgeois’ theatre, which is praised for its tact and its art of 

skimming over surfaces.35 

 

Bourdieu går vidare genom att resonera om hur detta innebär att oppositionen mellan högt och 

lågt, dominerande och dominerad, skrivs in i språket vilket för mig motiverar närläsningen som 

metod för att identifiera just maktdispositioner. I materialet syns, om man har detta i åtanke, 

hur kritikerna utnyttjar sin position för att klassificera författarna, ofta baserat på det Bourdieu 

menar är fysiskt inskrivet i deras position: kön, etnicitet och så vidare.  Utifrån detta 

klassificeras deras skrivande (teoretiskt sett som högt eller lågt men i detta fall snarare som mitt 

emellan). En kategori finns inte förrän det finns en benämning på den, menar Bourdieu.36 

Bourdieu beskriver hur ”attribut” blir ”attributioner”: ”Attributes, in the sense of predicates, 

thereby become attributions, powers, capacities, privileges, prerogatives, attributed to the 

holder of a post, so that war is no longer what the warrior does, but the officium, the specific 

function, the raison d’être, of the bellator.”37 Bourdieu menar att detta är en grundmekanism i 

upprätthållandet av ett klassamhälle men tanken borde även kunna tillämpas på hur författare 

                                                 

34 Pierre Bourdieu,”Classes and classifications”, övers. Richard Nice, urval ur A Social Critique of the 

Judgement of Taste, Harvard University Press, Cambridge, 1984. Paginering saknas. 

35 Ibid. 

36 Ibid. 

37 Ibid. 
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benämns och benämner i diskursen kring värdering. Även i detta fall handlar det ju om vem 

som har rätt till värdering och vilka värden en särskild position i fältet kopplas samman med. 

Klassificering blir ett sätt att utöva makt eller att göra anspråk på den varför de blir en viktig 

diskussion i en studie som min: 

 

Systems of classification would not be such a decisive object of 

struggle if they did not contribute to the existence of classes by 

enhancing the efficacy of the objective mechanisms with the 

reinforcement supplied by representations structured in accordance 

with the classification.38  

 

 

Det ekonomiska maktfältet och det kulturella produktionsfältet 

James F. English utgår i The Economy of Prestige från en observation om de kulturella prisernas 

etablering och ökning de senaste hundra åren för att kunna utforska ”the economics of cultural 

prestige”39. Grundantaganden och terminologi har han hämtat från Pierre Bourdieus modeller. 

English menar dock, till skillnad från Bourdieu, att inget fält är helt autonomt: ”every form of 

capital everywhere exists not only in relation to one particular field, but in relations to all other 

fields and all other types of capital. There is no question of perfect autonomy or segregation”.40 

Ett fullständigt autonomt kapital menar han är poänglöst eftersom det inte går att växla mot 

andra typer av kapital.  I detta ser English anledningen till de allt vanligare priserna. Han menar 

att det är den i särklass mest effektiva mekanismen för växling mellan ekonomiskt, kulturellt 

och socialt kapital.41 Därför menar han att aktörer kopplade till priserna snarast bör ses som 

representanter för intressen i kombinationer av olika kapitaltyper. Även förståelsen av ”spelet” 

– maktkampen på fältet menar English bör revideras och han formulerar skarpt hur: 

 

The game they play is not to be reduced to a field of battle on which the forces of 

genuine art defend with the weapons of pure symbolic capital a small (and probably 

shrinking) strip of ”independent” terrain against the imperial forces of commerce 

[…]. We should think, rather, of a game that is being played at every point or 

                                                 

38 Ibid. 

39 English, s. 4 

40 Ibid, s. 10. 

41 Ibid, s. 10 f. 
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position on the field, the entire field of cultural production a full-contact 

marketplace or zone of intraconversion on which the (economic) instruments and 

practices of engagement keep getting more various and complex.42 

 

English beskriver hur priserna fungerar och ser den mediala uppmärksamhet som ofta uppstår 

kring dem som en, förvisso omedveten, del av de konsekrerande mekanismerna kring priserna. 

Ingen kan kommentera ett pris utan att bli en del av det han väljer att benämna som ”the 

economy of prestige” – prestigens ekonomi.43  

Ett pris finns enligt English som en social funktion på det kulturella fältet. Det utgör 

någonting att (med Bourdieus uttryckssätt) strida om. Få priser existerar utan att bli ifrågasatta, 

vilket English menar är en förutsättning för deras inflytande. Prisets inflytande konsekreras 

delvis när det blir ifrågasatt: ”Modern cultural prizes cannot fulfill their social functions unless 

authoritative people – people whose cultural authority is secured in part through these prizes – 

are thundering against them”.44 För att kunna fungera som samlande mekanism på fältet måste 

de alltså ”godkännas” av någon i maktposition på fältet. Men det måste också bli ett sätt att 

utkämpa själva striden. Inte bara för det eventuella värde som ska tillmätas ett verk eller ett 

författarskap, utan också för den egna positionen, oavsett om man är jurymedlem eller prisad 

författare.45 

Just detta, det sociala, är för English centralt i prisens funktioner.46 Det är en praktik och en 

ritual. English ser priser som en konsekvens av det sociala, bland annat genom funktionen hos 

jurygrupper, vilka fungerar som ”taste management”. Han beskriver vad han ser som ett 

”judging habitus” nämligen det habitus som skapas kring just dessa jurymedlemmar och menar 

att prestigen hos dessa är avgörande för prestigen hos priset i stort.47 Han menar att detta i 

förlängningen innebär att prisets anseende därför hänger på den utdelande instansens sociala 

kapital.48 

Det kulturella kapital som är i spel kring ett pris kommer alltså likt det som omgärdar verket 

inte enbart från priset i sig utan är en konsekvens av det samlade kulturella kapitalet från de 

                                                 

42 Ibid, s. 11. 

43 Ibid, s 24. 

44 Ibid, s.24. 

45 Ibid, s. 24f. 

46 Ibid, s. 26f. 

47 Ibid, s. 121f. 

48 Ibid, s. 123. 
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prisade författarna, jurymedlemmarna, initiativtagarna, sponsorerna och de kritiker som 

värderar och kommenterar priset. Det journalistiska kapitalet som den faktiska medlaren mellan 

pengarna och prestigen. 

Määttä skriver att: ”De litterära priserna har överlag fått en allt viktigare symbolisk funktion 

i det litterära fältet, som ett sätt att mäta kvalitet i ett kulturellt klimat där tron på allmängiltiga 

estetiska värden och estetiska kvaliteter börjar krackelera.”49 Han menar också att priserna i allt 

större utsträckning fungerar på samma sätt som kritiken traditionellt gjort, vilket är som 

marknadsförare och konsekrerande instans.50  

De litterära och kulturella priserna opererar enligt Jerry Määttä med i huvudsak tre typer av 

kapital: kulturellt, ekonomiskt och journalistiskt, vilka han mer slagkraftigt kallar ”pengar, 

prestige och publicitet”.51 Määttä påpekar det paradoxala i att ett belönat verk ofta förlänas ett 

högt kulturellt kapital, men tack vare publiciteten får en stark folklig förankring. En tanke som 

skulle kunna vara en motsättning mot Bourdieus uppfattning om en omvänd ekonomi där högt 

kulturellt och högt ekonomiskt kapital är oförenligt.52 

Määttä menar att prissummorna kan få en mycket stor betydelse i en bransch som annars är 

fattig på ekonomiskt kapital.53 Det finns alltså en tydlig vinst att göra för den som belönas. Vari 

ligger då vinsten för den som står för kapitalet? Med utgångspunkt i English påpekar han att 

litterära priser har blivit ett effektivt sätt att ”växla” olika kapital mot varandra – någonting som 

kallas för ”capital intraconversion”.54 Exempelvis genom att företag med stort ekonomiskt 

kapital låter detta användas som prissumma för litterära priser, varvid de kopplas samman med 

det kulturella kapital detta symboliserar.55  

Den ekonomiska vinsten för upphovspersonen beror inte bara på prissumman utan även på 

den ofta ökade exponeringen som priset kan medföra. Den ökade mediala exponeringen är det 

Määttä benämner ”publicitet”. Det är detta som medför att ett pris som delas ut till någon som 

förknippas med högt kapital (Määttä tar som exempel på detta upp Augustpriset och Man 
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Booker Prize) kan bli en storsäljare, och generera de summor pengar som vanligen förknippas 

med mer populärt orienterad litteratur.56  

Määttä kopplar samman högt kulturellt kapital med stora förlag vilket i sig inte borde vara 

ett felaktigt påstående men ändå ett som behöver diskuteras. Visserligen är det prestigefyllt för 

många författare att uppmärksammas av ett större förlag. Det publika genomslaget kan bli desto 

större eftersom förlaget förmodligen har en omfattande PR-apparat som kommer att ta sig an 

att föra ut verket på marknaden. Samtidigt kan vinstkrav uppfattas som en mer påtaglig del av 

det stora, koncernägda förlagets bagage varför man förmodligen i samma utsträckning kan 

förutsätta att en folklighet som snarast borde kunna förknippas med det ”låga” även utgör en 

större del av de stora förlagens utgivningsprofil. 

Förutom pengar och publicitet observerar Määttä hur prestige är en viktig aspekt i skapandet 

av prisets effekter. Prestige definieras som den kollektiva tron på någontings betydelse och 

kulturella värde. Den tron blir alltså viktig i formandet av de inblandade parternas kulturella 

kapital.57 

 

Författarrollen – mer om identitetsskapande 

I ”Vad är en författare?” undersöker Michel Foucault förhållandet mellan text och författare, 

och ”hur texten pekar mot denna figur som åtminstone till det yttre tycks befinna sig utanför 

texten och föregå densamma”. 58 Han utgår från observationen att skriften i vår samtid blivit 

uttrycksbefriad: ”den refererar endast till sig själv, men är likväl inte begränsad till sin egen 

inre form”. Han menar också att skriften i våra dagar är knuten till ett dödsoffer i stället för som 

fordom kopplad till en ambition att förlänga liv.59  

Foucaults tes är att begreppen ”verk” och ”skrift” som han hävdar används som ersättningar 

för författarens position i själva verket cementerar den och ”slingrar sig undan den verkliga 

innebörden av dess försvinnande”.60 

Vidare undersöker Foucault de luckor som uppstått i vakuumet efter författaren, och vad 

som skulle kunna tänkas fylla dessa. Särskilt relevant för en studie som berör hur författarens 

identitet konstrueras blir hans diskussion av ”författarnamnet”. Han menar att detta inte 
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fungerar som andra egennamn i det att det inte har en likadan koppling till den det benämner.61 

Det är inte ”blott en beståndsdel i en diskurs […] det spelar en roll i förhållande till olika 

diskurser genom att åta sig en klassificerande funktion”.62 Författarnamnet används således för 

att legitimera vissa diskurser och karaktärisera dem som någonting mer än vanligt tal, och på 

något sätt definierar diskursen.63 Som Foucault uttrycker det:  

 

Det verkar sålunda som om författarnamnet, tillskillnad från egennamnet 

som går direkt från diskursen till den reella utanförvarande individ som har 

producerat den, på något sätt löper på gränsen till texterna, ger dem 

konturer, följer deras kanter, tydliggör deras tillvarelseform, eller 

åtminstone karaktäriserar dem.64  

 

Detta får betydelse för analysen av hur författaren framhålls i materialet eftersom Foucault 

menar att det ger möjlighet att förklara motsägelser i en serie texter. Detta sker genom att 

undersöka hans biografi.65 

 

Värdering, smak och kanon på det litterära fältet 

Eftersom jag undersöker två värderande instanser på det litterära fältet vill jag föra fram några 

teoretiska perspektiv på just värdering av litteratur. ”Smak” menar Bourdieu i ”Classes and 

classification” (1984) är någonting som tydliggör den egna positionen på det sociala fältet 

genom företrädesvis negativa definitioner. Detta konstituerar en position, klass eller vad man 

nu väljer som analytisk term.66 Formerandet av kanon skulle i viss mån kunna ses som 

motsatsen. Det blir ett fastslående av en universell smak. Någonting som alla förväntas ha, eller 

åtminstone vilja skapa sig, en relation till.67  

Ann Steiner anför en distinktion mellan kanonisering och konsekrering som jag kommer att 

följa i studien. Hon ser det som två kompletterande begrepp och pekar på kanonisering som en 

långsiktig effekt och konsekrering som kortsiktigt. I det senare inkluderar han till exempel 
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dagspresskritik, men i första hand förlagets roll i urval och marknadsföring. I det förra 

begreppet ses snarare bibliotek, skolor och universitet som ansvariga för verkets position.68 

Anna Williams belyser i Stjärnor utan stjärnbilder (1997) en tudelad syn på formandet av 

kanon.  Å ena sidan den som orienterar sig mer mot att det skulle finnas fasta och okränkbara 

litterära värden, å andra sidan synen på dessa värden som någonting relativt, skapat av 

positioner i det litterära fältet. Författarens identitet blir viktig även i kanonbildningen. Både 

Williams och Lars Brink, litteraturvetare och författare till avhandlingen Gymnasiets litterära 

kanon, tar upp hur vissa grupper verkar uteslutas ur till exempel undervisning och 

översiktsverk. 69 

Flera teoretiker utgår på olika sätt från strukturella idéer om formandet av smak liknande de 

som Pierre Bourdieu presenterar. Williams betonar hur ”värdering sker också i många olika led, 

både när verk trycks, publiceras, köps och bevaras”.70 Hon menar att ett bra sätt för ett verk att 

bli livaktigt är om det uppfyller de krav som tenderar att ställas på det enskilda verket vid vissa 

specifika tidpunkter i vår samtid eller historiskt.71  

”Kanon” är i den definition Brink använder i sin avhandling ett ord som kommer från 

grekiskan, men innan dess från semitiska språk. Den ursprungliga betydelse som anförs av 

Brink är ”måttstock”, men han tar också upp de sekundära betydelserna ”norm i största 

allmänhet” och ”fulländad gestalt”.72 

Brink menar att begreppet inom litteraturvetenskapen används som ett ”metaforiskt 

begrepp”. Han ser det som ”den relativt fast fixerade grupp av verk som konstituerar den 

allmänt accepterade bilden av litteraturens historia”.73 Han ser också hur kanonbegreppet och 

klassikerbegreppet i viss mån sammanfaller.74 

Kanon kan antas medföra en rad maktstrukturella problem vilka ofta står i centrum i 

kanonforskning.  Exempelvis Brink lyfter fram hierarkisering, kontinuitet och externa faktorers 

betydelse för kanonbildningen.  Han ser en tydlig skillnad mellan deskriptiv och normativ 
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kanonforskning. Den förra innebär en beskrivning av och teoretisering kring varför kanon ser 

ut som den gör. Den senare ägnar sig snarare åt att motivera och legitimera en befintlig kanon.75 

Williams belyser hur olika teoretiker diskuterat faran med en alltför dikotomisk diskussion 

av kanonbildingen, uppdelad i positiv respektive negativ inställning till kanon. Detta diskuteras 

också av Tomas Karlsohn som tar upp två kritiska förhållningssätt till kanon i artikeln ”Kanon 

och kritik, en debatt och några eftertankar” (2009). Det första vill hävda vikten av kanon som 

en gemensam kulturell referensram. Det andra förhållningssättet är det mer relativiserande som 

ofta lyfter fram kanon som en konsekvens av maktutövning och konservering av 

maktstrukturer. De argument han här framhåller som centrala är de som rör litteraturen som 

estetisk snarare än politisk och övertygelsen om verkets inneboende kvalitet.76  Å andra sidan 

ägnar han sig åt de argument som framhåller kanonbildning som någonting med makt att 

osynliggöra redan förtryckta och minoritetsgrupper. Dessa argument lyfter i första hand fram 

relationen mellan makt och kanon. De framhåller hur den kanon som lärs ut bara representerar 

ett särskilt synsätt, nämligen det från den traditionellt hegemoniska gruppen vita västerländska 

män. Karlsohn presenterar också argumentet att detta får kunskapsteoretiska implikationer då 

det osynliggör kunskap som knuten till det särskilda kunskapssubjektet med avseende på kön, 

klass och etnicitet.77  

Karlsohn beskriver hur kanonkritikernas argumentation lätt leder till slutsatsen att kvalitet 

är beroende av identitet. Den har dessutom en tendens att osynliggöra skillnader inom de 

grupper man vill synliggöra.78 Han anför också att kanonkritiker ofta förespråkar det han menar 

är ett krav på relevans för läsaren. Över huvud taget kommer Karlsohn fram till att den 

kanonkritiska synen på identitet tenderar att bli ganska snäv, i viss mån lika snäv som den 

kanonpositiva där en hegemoni får stort utrymme. Karlsohn ser hur en kanon i stället för att 

vara en maktdemonstration kan tjäna som en historisering, en kontakt med det förflutna.79  

John Guillory diskuterar kanon och kritik i boken Cultural Capital (2002 (1993)). För att på 

ett adekvat sätt kunna frångå det han ser som en alldeles för identitetsorienterad kanondebatt 

vill han i stället anföra hur institutionella faktorer påverkar kanonprocesserna. Han tar för 
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ändamålet hjälp av Bourdieus terminologi och framhäver behärskandet av kanon som historiskt 

viktigt kulturellt kapital, men ifrågasätter om kanon har samma betydelse i dag. 80 

Guillory når sin slutsats bland annat genom att diskutera representationens natur:  

 

The movement to open the canon to noncanonical authors submits 

the syllabus that to a kind of demographic oversight. Canonical and 

noncanonical authors are suppposed to stand for particular social 

groups, dominant or subordinate.81  

 

Guillory pekar också på hur forskare genom att hävda ”social identity” som en faktor 

grundläggande för ett verks läsning eller ickeläsning tenderar att värdera författarens 

erfarenheter snarare än dennes litterära verk. 82 

Guillory problematiserar det faktum att kanonkritiker ofta vill ge de som av någon anledning 

hamnat utanför kanon upprättelse genom att kanonisera eller skapa en alternativ kanon. Han 

pekar på någonting som borde vara uppenbart, nämligen att det inte gör litteraturen bättre eller 

sämre: ”It is not necessary to claim canonical status for noncanonical works in order to justify 

their study”.83 Guillory menar också att den subversiva kraften i författarskapen kan vara större 

om de tillåts stå som alternativ utanför kanon istället för att tvingas in i den. På detta sätt 

argumenterar han för att det bara är som just ickekanoniserade verk som texter av 

minoritetsförfattare kan vara representativa, när de släpps in i kanon blir de inte längre 

representativa för den minoritet de ursprungligen representerat.84  

Guillory framhåller att även kanonkritiken är uteslutande till sin karaktär. Han pekar alltså 

på hur de flesta ickekanoniserade verk kanske inte har de egenskaper man vill tillskriva en 

alternativ kanon. För mig implicerar detta att även en alternativ kanon är just en kanon.85 
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Med hjälp av Forser tar Steiner hon också upp förändringen av kritikens karaktär och menar 

att i början av nittonhundratalet hade kritikern större makt att konsekrera ett författarskap och 

genom sin makt öka försäljningen av vissa titlar.86 

I artikeln ”Om böckers värde” skriver Kristina Lundblad om det dubbla värdebegrepp som 

tillskrivs litteraturen i och med dess fysiska form parat med dess kulturella innehåll. Lundblad 

ser hur boken som vara är tudelad: å ena sidan finns dess fysiska form, själva bokbandet, å 

andra sidan dess litterära innehåll. Hon ser också hur detta ger implikationer för hur böcker 

säljs och menar att ”böcker säljs med hjälp av litteratur och litteratur säljs med hjälp av 

böcker”.87  En utveckling som verkar ske parallellt med utvecklingen av marknadsekonomin.88 

Som konsekvens av detta menar hon också att unicitet blir ett nytt och allt tyngre 

värdekriterium.89 Partibundna böcker blir också en del av den så kallade ”masskulturen”. 

Lundblad formulerar det som att ”när det gäller smak har majoritetsvalets principer ofta 

ogiltigförklarats”.90  

Ann Steiner diskuterar förhållandet mellan pengar och litteratur som grund för en 

värderingsprocess. Hon anför den amerikanska litteraturvetaren Paul Delaneys observation om 

att det ”inte minst bland litteraturkritiker och forskare finns ett förakt för författare, förlag och 

bokhandel som strävar efter att tjäna pengar”.91 Han ifrågasätter också huruvida litteraturen kan 

och bör vara ”marknadens främsta motståndare” med tanke på de faktiska materiella villkor 

som finns kring bokproduktion, samt om böcker kan omfattas av en ”klassisk ekonomisk 

teoribildning”.92 Steiner framför också en beskrivning av hur verkets värde konstitueras: ”En 

titels kulturella och estetiska värde styrs exempelvis av kultursidors värderingar, sociala kontext 

[sic] och litteraturvetenskapens kanonisering, men inget av detta speglas i titelns 

försäljningspris”.93 Steiner belyser svårigheten med att bestämma verkets ekonomiska värde 

och tar upp försäljningssiffror, värde på spinoffprodukter, och förlagets vinst som potentiella 
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företeelser att mäta. Hon pekar också på att inget av dessa sätt är direkt kopplat till verkets 

”litterära kvalitet”.94 

Steiner ser en nackdel med att ”litteratur bedöms av en utbildad yrkeskår och är en del av en 

socialt kodad praktik”.95 Hon anför Barbara Herrstein Smiths bredare beskrivning av litterär 

värdering, där redan författaren i sitt arbete med manuset utför ett värderingsarbete. Hon 

uppmärksammar också hur kritikerns utsaga – trots att det ofta är den första externa 

bedömningen av ett verk tycks få relativt små ekonomiska konsekvenser. Hon går emot Forser 

som menar att ”[f]öreställningen om ett upphöjt, skyddat verk” har försvunnit sedan 

millennieskiftet – och påstår att ”fortfarande präglas många kultursidor och deras skribenter av 

tron på en högtstående kultur som kan identifieras av de som har rätt bildning och/eller 

utbildning”.96 

I studien A Feeling for Books (1997) beskriver Janice Radway framväxten av ett så kallat 

”middlebrowskikt” i den amerikanska litteraturen genom att diskutera ”Book of the Month 

Club”. Hon presenterar tilltaget att sälja litteratur till en bred massa genom att framhålla 

materiell och litterär kvalitet samt genom att skapa ett distributionssystem som kunde nå fler 

än en konventionell bokhandel. Begreppet ”middlebrow” är betydligt mer vedertaget i 

anglosaxisk kontext och innebär med Radways beskrivning kultur för den som har liten kunskap 

om kultur men är mån om att ta del av kvalitativ sådan för att bidra till bildning. Begreppet 

kopplas ibland också samman med till exempel litteratur som säljs i många exemplar men 

innehållsligt inte kan förknippas med ”populärt” eller ”lågt” utan hålls relativt högt av 

konsekrerande instanser, som kritiker. Eftersom de fyra författarna i studien är just bra säljande 

och väl ansedda verkar det relevant att ta stöd mot Radway i beskrivningen av 

värderingsmekanismerna kring dem.  

En jämförelse med Radways beskrivning av Book of the Month Club i A Feeling for Books 

ger ytterligare perspektiv på prisfenomenet. Radway beskriver hur idén till Book of the Month 

Club föddes då dess grundare kom på att ge en Shakespeareutgåva i skinnband som gåva till 

dem som köpte en särskild slags dyr chokladkartong. Bokklubben utvecklades sedan genom en 

strävan att sälja böcker till dem som vanligtvis inte köpte böcker eftersom de inte såg sig ha 

tillräcklig kunskap för att välja ut enskilda titlar. Idén var att understryka böckernas litterära 

kvalitet eftersom man identifierat en skepsis mot nya former och billiga tryck. Grundaren hade 
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identifierat hur det kunde bli problematiskt för den som saknade bildning på området att välja 

ut böcker i det man allmänt såg som en i volym kraftigt ökande bokflod. Hans lösning var alltså 

att låta någon annan välja och således garantera kvalitén för köparen.97 

 

 

Receptionsstudier 

Eftersom stora delar av materialet består av dagstidningsrecensioner vill jag diskutera några 

teoretiska infallsvinklar på litteraturkritik. Pierre Bourdieu ser i ”Vem har skapat skaparna” hur 

kritiken som institution bidrar till att konsekrera författarskap och skapa bilden av författaren. 

I sin bok Kritik av kritiken ger Tomas Forser en översikt över hur svensk kritik sedd ur historiskt 

perspektiv. Någonting han ser som avgörande för hur kritiken ser ut är huruvida kritikern har 

ett värderelativistiskt eller ett värdeessentialistiskt synsätt. Kritikerns hållning, menar Forser, 

synliggörs inte bara genom explicita värdeomdömen, utan också i dennes analys av verket och 

ser att ”Litteraturrecensionen rör sig från beskrivning mot explicit värdering i en text, där 

tolkningen blir en motivering för den avslutande värderingen”.98  

Forser ser hur kritiken som studieobjekt antingen frikopplats från sitt sociala sammanhang 

eller begränsats till porträtt av enskilda kritiker. I stället vill han studera kritiken som ”ett 

litteratursociologiskt fenomen”, mer specifikt som ”textproduktion inom den litterära 

institution, där en av instanserna är pressens offentlighetsform och dess krav på texttyper och 

produktionsvillkor”.99 Detta innebär ett perspektiv som inte är helt väsensskilt från till exempel 

Peter Uwe Hohendahls och Terry Eagletons. Det är dessutom den typen av perspektiv jag själv 

önskar anlägga. Kritiken som litteratursociologiskt fenomen blir ju även föremål för min studie 

varför jag här tänker fördjupa mig i Forsers bok och torde med hjälp av Pierre Bourdieus teorier 

vara ett bra sätt att identifiera kritikens roll som värdeskapare i ett maktfält.  

Forser skriver angående kritikens syn på sig själv: ”Litteraturkritiken är en central instans i 

den gradvisa framväxten av ett samhälleligt system som söker garantera permanens och relativ 

autonomi åt det litterära livet på trots av dess marknadsmässiga avhängighet.”100 Detta antyder 

ju att en identitet i ”det litterära systemet” bygger på ett avstånd till det ekonomiska. Forser 

menar alltså att det kritikern faktiskt gör är att sätta ett värde på litteraturen: ”Kritikerna 
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förmedlar mellan marknaden och konsten och sätter bytesvärde på den vara som bara vill 

kännas vid bruksvärde”.101 Ett uttalande som jag tolkar som synnerligen relevant för min studie 

då det innebär att Forser implicerar att kritikern har en roll i transformationen av ekonomiskt 

kapital till kulturellt, just det som English menar är en av de kulturella prisernas viktigaste 

funktion. ”Kritikern legitimerar sina omdömen genom att ta ansvar för dem. Värderingen är ett 

performativt yttrande, där rykte och position står på spel”, menar Forser och illustrerar således 

hur han ser kritikerns position som medskapare på det litterära fältet.102   

Forser pekar på hur dagstidningskritikern står mellan ”det kritiska uppdraget” och ”det 

journalistiska ansvaret”. Detta innebär att boken för kritikern blir någonting med nyhetsvärde. 

Kritikens praktiska funktion blir inte bara att konsekrera verk och författarskap utan även att 

etablera kritikerns position på det kulturella fältet. Kritikerns identitet blir alltså svår att 

eliminera ur ekvationen.103  

Terry Eagleton gör i The function of criticism en marxistisk analys av kritikens historiska 

funktion och ser den – i den skepnad vi vanligtvis känner den som – som en produkt av den 

borgerliga kulturdominansen. I anpassningen till ett kapitalistiskt och liberalt samhällsystem 

menar han att kritiken sedan kommit att tjäna som en slags fördold reklam för litteraturen som 

kommoditet – en konsumtionsvara.104 I centrum för Eagletons analys ställs alltså den resa mot 

en kommoditet som han anser att boken/litteraturen gjort.105  

Forser skriver om kritikerns position och menar att trots att denne inte har samma suveräna 

inflytande som i en mer borgerligt dominerad kultursfär är det fortfarande en god idé att studera 

dagstidningskritiken för att skaffa sig en uppfattning om maktutövande på det kulturella 

fältet.106 Men till föreliggande studie gäller det att inte fokusera på kritikerns identitetsskapande 

i alltför stor utsträckning. Trots allt är det ju skapandet av författaren den ska komma att handla 

om.  

Kritikerns (i ordets vidare bemärkelse) position i en modern kontext diskuterar Theodor 

Adorno i artikeln ”Cultural Criticism and Society”. Han ser kritikerns position som en 

                                                 

101 Ibid, s. 143. 

102 Ibid, s. 131. 

103 Ibid, s. 141. 

104 Uttrycket ”kommoditet” är hämtat från ”commodity” – konsumtionsvara. Uttrycket samt en beskrivning av 

konsumtionsvarans betydelse finns till exempel i Don Slater, Consumer Culture and Modernity, Polity Press, 

Cambridge, 2002 (1997), kapitel ett och två.  

105 Terry Eagleton The Function of Criticism, Verso, London, 1985. 

106 Forser s. 153f. 
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marknadsförare av litteraturen som handelsvara: ”Professional critics were first of all reporters: 

they oriented people in the market of intellectual products”. 107 Men i första hand ser han hur 

kritikern är en person som är med om att förhandla om konstverkets värde och konstnärens 

position på fältet:  

 

The model of the cultural critic is no less the appraising collector than the 

art collector. In general, cultural criticism recalls the gesture of bargaining, 

of the expert questioning the autenticy if a painting or classifying it among 

the Masters lesser works. One devaluates in order to get more. The cultural 

critic evaluates and hence is inevitably involved in a sphere stained with 

’cultural values’, even when he rants against the mortgaging of culture.108 

 

Det blir svårt att sprida konsten utan att göra den till en produkt. Någonting som blir lättare att 

förklara med begreppet ”dubbelt värde” som Lundblad tar upp: Man kan inte dra nytta av 

konsten för att sälja artefakten utan att samtidigt dra nytta av artefakten för att föra ut konsten.109  

 

Priserna 

Gemensamt för de priser som ligger i fokus för studien är att de finansieras av stora företag, 

som satt sitt namn på priset. De har också en öppen urvalsprocess som inleds med att förläggare 

får anmäla böcker ur sin katalog och fortsätter med urval som offentliggörs i två listor. Först 

långa listor – ett första grövre urval, sedan korta listor – ett fåtal finalister. Priserna är i praktiken 

nischade mot den engelskspråkiga bokmarknaden. Orange Prize for Fiction skriver visserligen 

att författarens härkomst inte spelar någon roll, men i praktiken blir det svårt för annan litteratur 

än brittisk att tävla då originalutgåvan måste ha publicerats på engelska av ett engelskt förlag.  

De utdelande instanserna konstruerar med hjälp av sina kriterier och krav en bild av vilken 

litteratur som är lämplig – i informationstexten kallas den bok som är lämplig att tävla om priset 

”eligible”. Den bild som tecknas av den lämpliga litteraturen är den av en bok som är skriven 

på engelska, och utgiven på ett brittiskt förlag som är etablerat och har ett överskott av pengar. 

Man förutsätter alltså att ”den bästa” litteraturen finns inom denna tämligen snäva definition. 

                                                 

107 Teodor Adorno ”Cultural Criticism and Society”, Prisms, övers. Samuel Weber och Shierry Weber, MIT 

Press, Cambridge, 1983, s. 20. 

108 Ibid, s. 22f. 

109 Ibid, s. 20. 



33 

 

Priserna talar också om att en bok måste anses vara ”unified and substantial work”. Utöver detta 

finns i praktiken ingen begränsning i sidantal.110  

 

Man Booker Prize 

Booker Prize delades ut för första gången 1969. Till en början kom finansieringen endast från 

en stiftelse – The Booker Prize Foundation. Investeringsbolaget Man Group gick in som 

sponsorer från och med 2002. Prissumman har ökat markant sedan 1969. Då låg den på 5 000 

pund och i dag på 50 000 pund. Man Booker Prize Foundation har det administrativa ansvaret 

för priset och ägnar sig även åt andra åtaganden, exempelvis läsfrämjande.111  

På prisets informationssida citeras Ion Terwing, som är direktör för Man Booker Prize-

stiftelsen: ”From the very beginning of what was originally called the Booker Prize there was 

just one criterion – the prize would be for ’the best novel in the opinion of the judges’. And 42 

years later that is still a key sentence in the rules”.112 

Man Booker Prize, som delas ut varje år till en roman skriven inom det brittiska samväldet. 

Syftet med detta pris är enligt informationssidan att premiera ”the finest fiction”. Kriteriet som 

ställs upp är alltså att det ska röra sig om fiktion, samt ha givits ut inom det brittiska samväldet, 

eller Irland på originalspråket engelska.  

Juryn förnyas regelbundet och man strävar efter att representera flera discipliner såsom ”critics, 

writers and academics, but also poets, politicians and actors, all with a passion for quality 

fiction” 113. Juryn väljs av en kommitté bestående av en författare, två förläggare, en litterär 

agent, två bokhandlare, en bibliotekarie, en redaktör, administratören för Man Booker 

International Prize, samt representanter för Man Group. 

Förutom det årliga huvudpriset till en engelskspråkig författare delar man ut Man Booker 

International prize vartannat år. Detta syftar inte till att uppmärksamma årets bästa roman, utan 

till att ”highlights one writer's overall contribution to fiction on the world stage”. Målsättningen 

är alltså enligt egen utsago att belöna ett författarskap snarare än en enskild titel.114 

                                                 

110 Se respektive pris redogörelse för regler (för Costa Awards finns redogörelsen under “Frequently Asked 

Questions): The Man Booker Prize, ”Rules and submissions for entering the Man Booker Prize 2014”, 

http://www.themanbookerprize.com/entering-the-awards, 2014-01-06, Costa Book Awards, ”Frequently Asked 

Questions” , http://www.costa.co.uk/costa-book-awards/faqs/, 2014-01-06, Women’s Prize for Fiction, ”Rules”, 

http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/rules, 2014-01-06. 

111 The Man Booker Prize, ”Background”, http://www.themanbookerprize.com/background, 2013-12-29. 

112 Ibid. 

113 Ibid. 

114 Ibid. 

http://www.themanbookerprize.com/entering-the-awards
http://www.costa.co.uk/costa-book-awards/faqs/
http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/rules
http://www.themanbookerprize.com/background
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En lämplig bok är för Bookerpriset ”any full-length novel, written originally in English and 

published in the UK by an imprint formally established in the UK within the prize year”.115 

Författaren måste vara nu levande och boken får inte ha översatts till engelska från ett annat 

språk. Boken måste ha publicerats mellan två fastställda datum. Barnböcker är tillåtna om de 

publicerats på ett förlag för vuxenlitteratur mellan dessa datum. Självpublicerade böcker är inte 

tillåtna och man anger särskilt att inte heller böcker som givits ut på förlag som startats med 

syfte att ge ut just den boken är tillåtna. Booker Prize Foundation trycker hårt på att förlaget 

måste vara väl etablerat. E-böcker är tillåtna, men bara om förlaget kan åta sig att göra inbundna 

exemplar i det fall boken skulle nå långa listan.116  

Man Booker-priset har också en rad ekonomiska villkor för att boken ska få lov att tävla om 

priset. Förlaget som representerar den tävlande författaren åläggs att bidra med 5 000 pund till 

”general publicity” i det fall boken når långa listan samt ytterligare 5 000 pund för samma syfte 

i det fall boken skulle vinna. Därtill är man skyldig att ombesörja framställandet av kopior för 

synskadade. Stiftelsen kräver också att förlaget ”must use their best endeavours to ensure that 

authors whose books are submitted make themselves available for publicity from longlist stage 

on”.117 Den utdelande instansen verkar alltså vilja säkerställa den publicitet som antas vara 

konsekvensen av ett pris. Slutligen kräver man att förlaget ombesörjer att det inte finns färre än 

1000 tryckta kopior då boken når långa listan. 

Från och med 2014 finns en ny regel som begränsar hur många titlar ett förlag får anmäla 

som bygger på hur många titlar man haft på långa respektive korta listan tidigare år. Det gör 

Man Booker till det enda pris som begränsar hur många böcker man får tävla med. 

När Man Booker-stiftelsen själva skriver om vad det innebär att få priset är det mestadels 

ekonomiska aspekter som nämns: 

 

Every year the Man Booker Prize winner is guaranteed a huge increase in 

sales, firstly in hardback and then in paperback. There is spin-off too in 

global sales of books, in future publishing contracts and in film and TV 

rights. Besides the fortune, the winner of the Man Booker Prize can also be 

                                                 

115 The Man Booker Prize, ”Rules and submissions for entering the Man Booker Prize 2014” 

http://www.themanbookerprize.com/entering-the-awards, 2014-01-06. 

116 Ibid. 

117 Ibid. 
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sure of fame. The announcement of the winner is covered by television, radio 

and press worldwide.118 

 

Publicitetsaspekten utelämnas i princip helt. Det verkar som om man förlitar sig på den 

allmänna kunskapen om priset på den här punken. Man anför dock ett citat från den tidigare 

tvåfaldiga vinnaren J.M. Coetzee, som menar att Man Booker Prize är ”the ultimate prize to 

win in the English speaking world”.119 

I avdelningen ”Facts and figures” presenteras olika aspekter av prisets historia med fokus på 

rekord och händelser som förändrat priset på ett sätt som liknar hur man talar om fysiska 

prestationer till exempel att J.M. Coetzee var först med att vinna två gånger och att Mantel var 

den första brittiska författaren som belönades två gånger. 120 

 

Costa Book Awards 

Costa Book Awards sponsras av cafékedjan Costa Coffee.  På sin egen hemsida kallar de priset 

för ”one of UK’s most prestigeous and popular literary prizes”.121 Priset grundades 1971, som 

”Withbread Literary Award”, då sponsrat av Withbread, en koncern som äger flera café- och 

restaurangkedjor, bland annat Costa Coffe. 1985 bytte man namn på priset till ”Withbread Book 

Awards”. Costa övertog sponsorskapet 2006 då priset antog sitt nuvarande namn.122  

Priset delas ut i fem kategorier: debut, roman, biografi, poesi och barn (fritt översatt). Från 

och med 2012 har man dessutom lagt till en novellkategori. En av dessa väljs sedan till årets 

bok. Prissumman anges tydligt på hemsidans förstasida och ligger på 5000 pund för vinnaren i 

varje kategori, samt ytterligare 30 000 pund för den som utses till årets bok. 

Under rubriken ”Frequently asked questions” motiverar man prisets existens ytterligare. 

Som svar på frågan om hur stor prissumman är finns, efter informationen angivits, en 

anmärkning: ” But of course it's not just about the prize money”.123 Detta tjänar som 

introduktion till en kort text om den fördelaktiga publicitet priset innebär. På hemsidan anförs 

ett citat från en tidigare pristagare, Claire Tomalin, som berättar om hur försäljningen av hennes 

                                                 

118 The Man Booker Prize, ”Frequently asked questions”, http://www.themanbookerprize.com/faqs, 2013-12-29. 

119 The Man Booker Prize, ”Facts and figures”, http://www.themanbookerprize.com/facts-figures, 2013-02-06. 

120 Ibid. 

121 Costa Book Awards, ”Welcome”, http://www.costabookawards.com/ 2013-11-09. 

122 Costa Book Awards, ”Frequently Asked Questions” , http://www.costa.co.uk/costa-book-awards/faqs/, 2014-

01-06. 

123 Ibid. 

http://www.themanbookerprize.com/faqs
http://www.themanbookerprize.com/facts-figures
http://www.costabookawards.com/
http://www.costa.co.uk/costa-book-awards/faqs/
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belönade bok sköt i höjden. Lustigt nog med anmärkningen om hur detta fick positiva 

ekonomiska effekter, trots att det inte bara handlar om pengarna: ”The effect on the sales of 

both my book on Pepys and my husband's novel Spies has been phenomenal. It is lovely to win 

a prize but we and our publishers are all amazed by the surge into the bestseller lists”.124  

I samma avdelning tas helt kort upp varför Costa valt att ge sig in priskarusellen. Som svar 

på frågan ”Why does Costa sponsor a book prize?” ger man följande svar: 

 

By sponsoring the Book Awards, Costa aims to encourage new and existing readers to 

take time out with a coffee and enjoy great books. Coffee and books are the perfect blend 

and there's nothing quite like putting your feet up with a good book and a great cup of 

coffee. Costa has always offered readers the chance to take time out to enjoy both these 

pleasures in our stores - many of them located in bookshops.125 

 

 

Jag förutsätter att det finns andra skäl för Costa att sponsra. Till exempel borde den positiva 

publicitet som anförs av Tomalin även att fungera för det sponsrande företaget. Texten får 

företaget att verka sträva efter att skaffa sig en mindre anonym profil och framstå som om de 

bryr sig om fler värden än de ekonomiska genom att trycka på att de vill uppmuntra nya och 

gamla läsare att njuta av en god bok. Som företag är de unika med att trycka på kopplingen 

mellan den egna produkten och det man väljer att sponsra – kaffe och böcker hör ihop. 

För att en bok ska kunna tävla om priset måste den anmälas av förläggaren – en författare 

får inte anmäla sina egna böcker. Den måste därtill ha publicerats mellan 1 november 

föregående år och 31 oktober innevarande år, i original i Storbritannien eller Irland. 

Självpublicerade böcker eller e-böcker är inte tillåtna. Det finns ingen information om 

åtaganden om särskilda extra upplagor och annat liknande de som finns för Man Booker 

Prize.126  

För att välja de vinnande böckerna sammanträder tre domare i varje kategori, och väljer ut 

en kort lista om fyra verk av vilka ett sedan utses till vinnare. För att sedan välja ut årets bok 

sammanträder en jury om nio personer Hur sammansättningen av juryn går till anger man inte. 

                                                 

124 Costa Book Awards”Frequently Asked Questions”, 2014-01-06. 

125 Ibid. 

126 Ibid. 
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För det mesta verkar den bestå av författare, akademiker och personer verksamma i 

förlagsbranschen.127  

 

Orange Prize for Fiction  

I texten om Orange Prize, senare kallat Women’s Prize for fictions, historia inleder dess 

initiativtagare, författaren Kate Mosse, med att kalla priset för ”one of the most respected, most 

celebrated, and most successful literary awards”.128 Initiativet till ett pris för endast kvinnliga 

författare togs 1992 efter att Man Bookerprisets korta lista endast innehöll manliga författare. 

Mosse skriver att man ville skapa ett pris ”celebrating women’s creativity” och att tanken på 

att genre eller nationalitet inte skulle spela någon roll var viktig i det initiala skedet. Hon 

presenterar också siffran 10 % om den totala andelen kvinnor på korta listan sedan 

Bookerprisets start fram till 1992.129  

En del av finansieringen kom ursprungligen från privata donatorer. Donatorerna sägs vara 

anonym, men uppmärksammas genom att prisstatyetten kallas för en ”Bessie”. Dessa 

donationer var uppenbarligen inte tillräckliga då man fann det nödvändigt att söka upp 

ytterligare sponsorer. Orange anges inte ha haft någon kultursponsring före Women’s prize for 

fiction. I översikten över prisets historia framstår det som om Orange söktes upp av 

initiativtagarna till priset, och inte tvärt om. Företagets bevekelsegrund verkar ha varit att de 

ville börja syssla med kultursponsring. Samarbetet lyfts fram som gott och givande och orsaken 

till att man valde att avsluta det ges inte. ”Together, we won pretty much every major UK 

sponsorship award and Orange was widely applauded for their enormous and significant 

commitment to reading and literature” skriver Mosse om samarbetet .130 Mått som ekonomisk 

vinning tas inte upp.  

Tillåtna böcker i tävlingen är alla som skrivits av en kvinna och publicerats i Storbritannien 

på engelska under det aktuella året: ”Translations of books originally written in other languages 

are not eligible for the Prize”.131 Endast de engelska förlagen har rätt att anmäla böcker – alltså 

inte andra engelskspråkiga förlag eller författarna själva. Förlaget väger tungt i avgörandet om 

                                                 

127 En lista över samtliga tidigare jurymedlemar finns här: Costa Book Awards, ”Previous Judges”, 

http://www.costabookawards.com/media/8069/previous_judges_2013_pdf.pdf. 

128 Kate Mosse, Women’s Prize for Fiction, ”History”, http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/history, 

2014-01-06. 

129 Ibid. 

130 Ibid. 

131 Women’s Prize for Fiction, ”Rules”, http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/rules, 2014-01-06. 

http://www.costabookawards.com/media/8069/previous_judges_2013_pdf.pdf
http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/history
http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/rules
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en bok är tillåten eller inte. Exempelvis kan en barn- eller ungdomsbok vara tillåten om den 

publicerats av ett förlag för vuxenlitteratur, annars inte. Förlaget verkar därmed viktigare än 

faktisk målgrupp. Detta syns även i kriteriet att den måste ha publicerats av ett etablerat förlag, 

vilket förklaras som följer: 

 

‘Established’ is here defined as a house which publishes a list of 

titles by a range of authors with ISBNs, sells them in pounds sterling, 

and distributes its books nationally through recognised booksellers 

and online retailers.132 

 

En bok som anses ”eligible” är dessutom ”unified and substantial works written by a single 

author”. Noveller och kortromaner är inte tillåtna. Om en novellsamling av en och samma 

författare anses lämplig framgår inte.133   

Juryn uppmuntras att helt enkelt välja den bästa boken av de som sänts in och att således inte 

ta någon hänsyn till reception, tidigare verk eller sammantagen produktion:  

 

The judges are given the key criteria for the Prize – accessibility, originality 

and excellence in writing by women. They are asked to forget about reviews, 

publicity spends, an author’s previous reputation, the sense of ‘who deserves 

it’ and choose simply on the basis of novels that inspire them, move them, 

make them think – and that they admire and enjoy!134  

 

Priset administreras av en kommitté som kallas för ”Booktrust”. Dessa kontaktar potentiella 

domare. De som väljs ut anses vara ”at the top of their respective proffessions”. I listan på 

tidigare jurysammansättningar syns alla typer av branschfolk. Från verksamma författare till 

förläggare och akademiker.135 

 

Författarna 

Här presenteras kort bakgrunden för de författare som förekommer i studien. Det alla fyra har 

gemensamt är att de mottagit flera av de i föregående kapitel beskrivna priserna. En 

                                                 

132 Ibid. 

133 Ibid. 

134 Women’s Prize for Fiction, ”Judging”, http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/judging, 2014-01-06. 

135 Women’s Prize for Fiction, ”Judging”, 2014-01-06. 

http://www.womensprizeforfiction.co.uk/about/judging
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noggrannare schematisk översikt över författarnas verk och vilka priser de tilldelats finns i 

bilaga 1. 

Ian McEwan 

Ian McEwan (f. 1948) debuterade 1976 med novellsamlingen First Love, Last Rites vilken 

belönades med Somerset Maugham Award. Bland de priser han senare belönats med kan 

nämnas Withbread Award (numera Costa Award) för The Child in Time 1987. Romanen 

Amsterdam belönades med Booker Prize 1998 och han har placerats på korta listan ytterligare 

två gånger.136 

McEwan är en välkänd författare även internationellt och samtliga romaner han skrivit de 

tolv senaste åren har publicerats i svensk översättning. Kritikerna har framför allt uttryckt sig 

positivt kring Atonement, Saturday och On Chesil Beach. Solar och Sweet Tooth har fått ett 

betydligt svalare mottagande. Under sin tidiga karriär behandlade McEwan ofta makabra teman 

och förknippades med gotisk litteratur. Hans mest omtyckta verk under den studerade perioden 

kan beskrivas som relations- eller familjedramer. 

 

Hilary Mantel 

Hilary Mantel (f. 1952) debuterade 1988 med romanen Eight months on Ghazza Street. 2005 

publicerades romanen Beyond Black som nådde korta listan för Commonwealth writers Prize 

och Orange, samt långa listan för Man Booker. Mantel har två gånger vunnit Man Bookerpriset, 

första gången 2009 för den historiska romanen Wolf Hall, andra gången för uppföljaren Bring 

Up the Bodies 2012.137  

 

Colm Tóibín 

Tóibín är född 1955 och debuterade 1990 med två böcker, varav den ena, The South, hamnade 

på Withbread first Novel Awards (numera Costas) korta lista. Han har varit verksam som 

journalist, och utöver sin skönlitterära produktion utgivit en rad reportageböcker. Några 

romaner ur hans skönlitterära produktion bör särskilt nämnas. The Blackwater Lightship (1999) 

som nominerades till korta listan för IMPAC Dublin Literary Award och Man Booker Prize, 

The Master (2004), som belönades med IMPAC och hamnade på korta listan för Man Booker 

                                                 

136 Rodgers, Coleridge and White Literary Agency”Ian McEwan”, 

http://www.rcwlitagency.com/authors/mcewan-ian/, 2013-11-13. 

137 A. M. Heath Literary Agency ”Hilary Mantel”, http://www.amheath.com/author?id=112 2013-12-25. 

http://www.rcwlitagency.com/authors/mcewan-ian/
http://www.amheath.com/author?id=112
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och Brooklyn (2009) som utnämndes till Costa Novel of the Year.138 För the Master erhöll 

Tóibín även två priser specialiserade för queerlitteratur vilka inte nämns i agenturens korta 

biografiska text över honom.  

 

Zadie Smith 

Zadie Smith föddes 1975 och debuterade 2001 med romanen White Teeth. Hon hade rönt stor 

uppmärksamhet redan före publiceringen då hon för denna roman fick ett ovanligt stort förskott. 

White Teeth erhöll Withbread First Novel Award (Senare Costa First Novel Award).139 

Romanen blev väl mottagen av kritikerna i studien och fanns med i en essä av den inflytelserika 

kritikern James Wood, som ett exempel på vad han kallade ”hysterical realism”.  Uppföljaren, 

The Autograph Man (2002) fick ett svalare mottagande. Hennes tredje roman, On Beauty 

(2005), antogs till Korta listan för Man Booker Prize och Orange Prize for fiction. Romanen 

NW från 2012 antogs till korta listan för Women’s Prize for fiction (Tidigare Orange).140 Några 

vanliga teman i Smiths författarskap är familj, klass/etnicitet och skrivande. 

 

 

                                                 

138 Rodgers, Coleridge and White Literary Agency,  ”Colm Tóibín”, 

http://www.rcwlitagency.com/authors/toibin-colm-2/ 2013-12-25. 

139 Rodgers, Coleridge and White Literary Agency, ”Zadie Smith”, http://www.rcwlitagency.com/authors/smith-

zadie/, 2013-12-25. 

140 Ibid. 

http://www.rcwlitagency.com/authors/toibin-colm-2/
http://www.rcwlitagency.com/authors/smith-zadie/
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Mottagandet av prisbelönade författarskap 

 

En kvantitativ översikt 

Ian McEwan 

 

Diagram1: Antal träffar i artikelsökning för ”Ian Mc Ewan” 

 

Ian McEwan blev 1983 listad av litteraturmagasinet Granta som en av ”Britains Best Young 

Novelists”.141 1998 erhöll han Bookerpriset.142 Det är värt att notera att han 2000 utnämndes 

till ”Commander of the Most Excellent Order of the British Empire” för sina litterära insatser.143 

2001 gavs boken Atonement ut, vilken valdes ut till Bookerprisets korta lista.144 En kraftig 

ökning i antalet artikelträffar syns 2005, vilket sammanfaller med utgivningen av romanen 

Saturday. Saturday var aktuell för Bookerpriset, men nådde aldrig längre än långa listan.145 

                                                 

141 Granta, ”Granta 7: Best of Young British Novelists”, Granta, http://www.granta.com/Archive/7, 2014-04-21. 

142 British Council – Literature, ”Ian McEwan”, http://literature.britishcouncil.org/ian-mcewan, 2014-04-21. 

143 Ibid. 

144 Man Booker Prize, ”The Booker Prize 2001”, http://www.themanbookerprize.com/node/66, 2014-04-21. 

145 Man Booker Prize, “The Man Booker Prize 2005”, http://www.themanbookerprize.com/node/62, 2014-04-21. 
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Flera av dessa artiklar rör hur den tematiserar terroristattentatet den 11 september 2001.146 Den 

mest markanta ökningen i antalet artiklar om McEwan syns 2007, då Atonement filmatiserades 

vilket på nytt aktualiserade romanen. Detta sammanföll med utgivningen av romanen On Chesil 

Beach, även utvald till Bookerprisets korta lista.147 McEwan utnämndes 2008 av The Times till 

en av ”Britains 50 greatest authors of all time”. Två år senare, gavs romanen Solar (2010) ut, 

vilken mottogs något svalare än hans föregående romaner.148 2009 erhöll han The Jerusalem 

Prize.   

Rörande fördelningen av artiklar mellan de aktuella dagstidningarna syns det att de flesta 

träffarna finns på de brittiska dagstidningarna, The Times och The Guardian. En större andel 

träffar i amerikanska tidningar syns endast 2008, året som följer på filmatiseringen av 

Atonement. 

                                                 

146 Exempelvis Zoe Heller, ”One Day in the Life”, The New York Times, 

http://www.nytimes.com/2005/03/20/books/review/020COVERHELLER.html?_r=0, 2014-04-21. 

147 Man Booker Prize, “The Man Booker Prize 2007”, http://www.themanbookerprize.com/node/60, 2014-04-21. 

148 Exempelvis: Jason Cowley, “Solar by Ian McEwan”, The Guardian, 2010-03-14, 

http://www.theguardian.com/books/2010/mar/14/solar-ian-mcewan, 2014-04-21.  

http://www.nytimes.com/2005/03/20/books/review/020COVERHELLER.html?_r=0
http://www.themanbookerprize.com/node/60
http://www.theguardian.com/books/2010/mar/14/solar-ian-mcewan
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Hilary Mantel 

 

Diagram 2: Antal träffar i artikelsökning för ”Hilary Mantel” 

 

I antalet artikelträffar på Hilary Mantel syns de första ökningarna 2003, 2005 och 2006, dessa 

sammanföll med publiceringen av självbiografin Giving up the Ghost (2003), romanen Beyond 

Black (2005) samt nomineringen av denna till Orange Prize.149 Betydligt mycket mer 

uppmärksamhet fick Mantels författarskap då hon 2009 belönades med Bookerpriset för den 

historiska romanen Wolf Hall.150 Den var även på korta listan för National Book Critics Circle 

Award.151 Dock uppmärksammades Bookerpriset i betydligt större utsträckning i det material 

som gåtts igenom för denna studie. 2010 fick hon för samma roman även Walter Scott 

Award.152 Hon utnämndes också till ”Author of the Year” 2010 av brittiska National Book 

Awards som sponsrades av glasögontillverkaren Specsavers.153 Därtill nominerades hon till 

korta listan för Orange Prize.154 Även här ser vi hur Bookerpriset omskrivs mer än andra priser. 

                                                 

149 Women’s Prize for Fiction, ”2006”, http://www.womensprizeforfiction.co.uk/2006, 2014-04-21. 

150 Man Booker Prize, “The Man Booker Prize 2009”, http://www.themanbookerprize.com/node/58, 2014-04-21. 

151 British Council,- Literature ”Hilary Mantell”, http://literature.britishcouncil.org/hilary-mantel, 2014-04-21. 

152 Ibid. 

153 Specsavers National Book Awards,”Author of the year”, http://www.nationalbookawards.co.uk/author-of-the-

year/, 2014-04-21. 

154 Womens Prize for Fiction, ”2010”, http://www.womensprizeforfiction.co.uk/2010, 2014-04-21. 
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2012 fick Mantel ett andra Bookerpris för uppföljaren till Wolf Hall, Bring Up the Bodies.155 

Också för denna belönades hon med Specsavers National Book Awards och utnämndes till 

”Author of the Year”.156 För samma roman prisades Mantel dessutom i två kategorier i Costa 

Book Awards; årets roman och årets bok.157 Den stora ökningen i artikelträffar sker i första 

hand i brittisk press, men det sker en markant ökning även i amerikansk. Allra störst andel av 

ökningen står The Guardian för.   

 

                                                 

155 Man Booker Prize, ”The Man Booker Prize 2012”, http://www.themanbookerprize.com/node/42, 2014-04-21. 

156 Specsaver National Book Awards, “Author of the Year”, http://www.nationalbookawards.co.uk/author-of-

the-year/, 2014-04-21. 

157 Costa Book Awards “Costa Book Awards 2006-present”, http://www.costa.co.uk/media/111169/2013-cba-

complete-past-winners-list.pdf, 2014-04-21. 

http://www.themanbookerprize.com/node/42
http://www.nationalbookawards.co.uk/author-of-the-year/
http://www.nationalbookawards.co.uk/author-of-the-year/
http://www.costa.co.uk/media/111169/2013-cba-complete-past-winners-list.pdf
http://www.costa.co.uk/media/111169/2013-cba-complete-past-winners-list.pdf
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Colm Tóibín 

 

Diagram 3: Antal träffar i artikelsökning för ”Colm Tóibín” 

 

Tóibín hamnade 2001 på korta listan för IMPAC Dublin Literary Award158 för boken The 

Blackwater Lightship.159 Detta renderade endast en i de studerade dagstidningarna blygsam 

ökning av artikelträffar. En rejäl ökning i uppmärksamhet syns däremot 2004 då Tóibín gav ut 

romanen The Master. Denna belönades med Los Angeles Times Book Prize for Fiction.160 

Något som inte förklarar att den inte alls omskrevs, inte ens med recension, det året. Dessutom 

belönades den med två priser som instiftats för att uppmärksamma HBTQ-litteratur, nämligen 

Lambda Award och Stonewall Award.161 Därtill uppmärksammades den av New York Times 

                                                 

158 IMPAC Dublin Literary Award är ett litterärt pris som delas ut i samarbete mellan Dublin City Council och 

konsultföretaget IMPAC.   

159 IMPAC Dublin Literary Award, ”2001 Shortlist”, http://www.impacdublinaward.ie/award-archive/winners-

1996-2012/2001-shortlist/, 2014-04-21. 

160 British Council – Literature, “Colm Tóibín”, http://literature.britishcouncil.org/colm-taiban, 2014-04-21. 

161 Lambda Literary Award, ”17th Annual Lambda Literary Award”, http://www.lambdaliterary.org/winners-

finalists/07/09/lambda-literary-awards-2004/, 2014-02-21.  

American Library Association, “ALA Announces 2005 Stonewall Book Award Winner”, 

http://www.ala.org/news/news/pressreleases2005/january2005/2005stonewallwinner, 2014-04-21.  
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som en av årets bästa böcker, vilka också stod för den stora ökningen i artikelträffar.162 

Romanen utvaldes också till Bookerprisets korta lista.163 Den relativt stora uppmärksamheten 

höll i sig året därpå. 2009 gavs romanen Brooklyn ut.164 Denna valdes ut för långa listan till 

Booker Prize.165 Tóibín vann för samma roman Costas pris för Novel of the year.166 De tre 

därpå följande åren syns antalet artikelträffar ha legat ganska stadigt, både i totalt antal och i 

fördelning mellan de olika dagstidningarna. Kanske tack vare en lång period av priser och 

utmärkelser samt hög litterär produktivitet. 2010 utkom novellsamlingen The Empty Family 

vilken uppmärksammades med Irish PEN Award.167  Romanen valdes till korta listan för 

novellpriset Frank O’Connor Short Story Award.168 Därtill valdes den till korta listan för 

IMPAC Dublin Literary Award.169 2012 kom romanen The Testament of Mary.170 

 

                                                 

162 The New York Times, ”The 10 Best Books of 2004”, The New York Times, 2004-12-12, 

http://www.nytimes.com/2004/12/12/books/review/12TENBEST.html, 2014-04-21. 

163 Man Booker Prize, “The Man Booker Prize 2004”, http://www.themanbookerprize.com/node/63, 2014-04-21. 

164 British Council – Literature, “Colm Tóibín”, http://literature.britishcouncil.org/colm-taiban, 2014-04-21. 

165 Man Booker Prize, “The Man Booker Prize 2009, http://www.themanbookerprize.com/node/58, 2014-04-21. 

166 Costa Book Awards “Costa Book Awards 2006-present”, http://www.costa.co.uk/media/111169/2013-cba-

complete-past-winners-list.pdf, 2014-04-21. 

167 Caroline Walsh, ”Colm Tóibín wins Irish PEN Award”, The Irish Times, 2011-02-04. 

168 Alison Flood, ”Strong Showing for Irish Writers on Frank O’Connor Shortlist”, The Guardian, 2011-07-12, 

http://www.theguardian.com/books/2011/jul/12/irish-writers-frank-o-connor-shortlist, 2014-04-21. 

169 IMPAC Dublin Litterary Award, ”2011 Shortlist”, http://www.impacdublinaward.ie/award-archive/winners-

1996-2012/2011-shortlist/, 2014-04-21. 

170 British Council – Literature, “Colm Tóibín”, http://literature.britishcouncil.org/colm-taiban, 2014-04-21. 

http://www.nytimes.com/2004/12/12/books/review/12TENBEST.html
http://www.themanbookerprize.com/node/63
http://literature.britishcouncil.org/colm-taiban
http://www.themanbookerprize.com/node/58
http://www.costa.co.uk/media/111169/2013-cba-complete-past-winners-list.pdf
http://www.costa.co.uk/media/111169/2013-cba-complete-past-winners-list.pdf
http://www.theguardian.com/books/2011/jul/12/irish-writers-frank-o-connor-shortlist
http://www.impacdublinaward.ie/award-archive/winners-1996-2012/2011-shortlist/
http://www.impacdublinaward.ie/award-archive/winners-1996-2012/2011-shortlist/
http://literature.britishcouncil.org/colm-taiban
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Zadie Smith 

 

Diagram 4: Antal träffar i artikelsökning för ”Zadie Smith” 

 

Zadie Smith rönte en del uppmärksamhet som debutant då förskottet för hennes första roman 

var osedvanligt stort.171 Hon hade också en nära relation till Granta där hon tidigare hade 

medverkat. Hennes första roman, White Teeth, utkom 2000.172 Denna belönades med Costas 

debutantpris.173 Smiths andra roman, The Autograph man placerades den på korta listan för 

Orange Prize.174 Hon utnämndes 2003 till en av ”Grantas best young British novelists”.175 2005 

kom romanen On Beauty. Denna mottogs positivt av kritikerna vilka i synnerhet uppskattade 

hur hon alluderade på Edward Morgan Forsters roman Howards End.176 Romanen valdes ut till 

korta listan för Bookerpriset och belönades året därpå med Orange Prize.177  Trots att Smith 

                                                 

171 British Council – Literature, ”Zadie Smith”, http://literature.britishcouncil.org/zadie-smith, 2014-04-21. 

172 Ibid. 

173 Costa Book Awards “Costa Book Awards 2006-present”, http://www.costa.co.uk/media/111169/2013-cba-

complete-past-winners-list.pdf, 2014-04-21. 

174 Women’s Prize for Fiction, ”2003”, http://www.womensprizeforfiction.co.uk/2003, 2014-04-21. 

175 Granta, “Best of Young British Novelists 2003”, http://www.granta.com/Archive/81, 2014-04-21.  

176 Exempel 

177 Man Booker Prize, “The Man Booker Prize 2005, http://www.themanbookerprize.com/node/62, 2014-04-21. 

Women’s Prize for Fiction, ”2006”, http://www.womensprizeforfiction.co.uk/2006, 2014-04-21.  
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sedan inte gav ut andra böcker än den i sammanhanget förbisedda essäsamlingen Changing my 

mind: Occasional Essays låg antalet artikelträffar endast marginellt lägre än då hon 

uppmärksammades som debutant. En ökning syns återigen 2012 i samband med utgivningen 

av Smiths första roman sedan 2005; NW.178  

Anmärkningsvärt för artikelträffarna om Zadie Smith är att fördelningen antalet artikelträffar 

på hennes namn är jämnare än för de andra författarna. Detta till stor del tack vare The 

Guardian. Antalet träffar i de amerikanska dagstidningarna är jämförelsevis blygsamt, men 

med en viss ökning för resultaten i New York Times 2012.  

 

Recensioner 

 

Ian McEwan 

Intertextuella referenser 

Det som huvudsakligen refereras i recensionsmaterialet som rör Ian McEwans produktion är 

andra böcker av författaren själv. Det är värt att betänka att denna förutsättning finns för att 

McEwan har ett tämligen långt författarskap bakom sig. Romanen Atonement från 2001 verkar 

innebära en slags brytpunkt för synen på kvalitén i hans författarskap och jämförs med resten 

av författarskapet. Geoff Dyer skriver i The Guardian om hur Atonement stilistiskt skiljer sig 

från McEwans tidigare romaner:  

 

Atonement does not feel, at first, like a book by McEwan. The opening 

is almost perversely ungripping. Instead of the expected sharpness of 

focus, the first 70 or so pages are a lengthy summary of shifting 

impressions. One longs for a cinematic clarity and concentration of 

dialogue and action, but such interludes dissolve before our - and the 

participants' – eyes.179 

 

Därefter tas Atonement upp i de flesta efterföljande recensionerna som ett exempel på när 

McEwans skrivande varit särskilt lyckat. Någonting som också flera gånger tas upp är 

McEwans tendenser att beskriva sorgliga eller makabra teman, vilket frekvent exemplifieras 

med hans egna titlar Enduring Love, The Child in Time och Amsterdam. En av kritikerna menar 

                                                 

178 British Council – Literature, ”Zadie Smith”, http://literature.britishcouncil.org/zadie-smith, 2014-04-21. 

179 Geoff Dyer, “Who’s afraid of influence”, The Guardian, 2001-09-22, 

http://www.theguardian.com/books/2001/sep/22/fiction.ianmcewan, 2013-02-17. 

http://literature.britishcouncil.org/zadie-smith
http://www.theguardian.com/books/2001/sep/22/fiction.ianmcewan
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dessutom att han i brittisk press fått smeknamnet ”Ian Macabre”.180 Michiko Kakutani ser hur 

McEwan brukar fokusera sitt berättande på ett trauma som kommer att följa huvudpersonen 

genom livet: ”As in so many earlier McEwan novels, this shocking event will expose 

psychological fault lines running through his characters' lives and force them to confront a 

series of moral choices”. 181 Även hans tendenser till ”shock beginnings” tas upp i flera 

recensioner. 182  

”Externa” intertextuella referenser förekommer i första hans då det rör sig om positiva 

recensioner. En av de viktigaste parallellerna, och den som kritikerna är mest eniga om, är den 

mellan Saturday och Virginia Woolfs Mrs Dalloway. Där identifierar man såväl stilmässiga 

likheter (den koncentrerade tiden, ”stream of consciosness”) som intrigmässiga och tematiska 

(medelklassens London, middagsbjudningen, döden). Atonement jämförs stilmässigt med 

Virginia Woolfs Mrs Dalloway. Jämförelsen med Woolfs prosa förekommer även i de 

recensioner som rör Atonement, men utforskas mer rörande Saturday.183 Kakutani beskriver till 

och med vid ett tillfälle McEwans prosa med uttrycket ”woolfian”.184 New York Times-kritikern 

Michiko Kakutani gör följande jämförelse: 

 

Once again, we are given a day in the life of an upper-middle-class character, 

who lives in London. Once again, we are treated to meditations about time 

and age and death, and finely honed musings about the waning of an era in 

which the central character came of age. And once again, we watch as a 

series of mundane events (a spot of shopping, a stroll through the 

neighborhood, preparations for a party) is punctuated by a violent and 

alarming event: in the case of "Mrs. Dalloway," the suicide of a World War 

I veteran; in the case of "Saturday," a harrowing showdown between the hero 

and a man who is threatening his wife and daughter.185 

                                                 

180 Tom Shone ”White Lies”, New York Times 2002-03-10, http://www.nytimes.com/2002/03/10/books/white-

lies.html?pagewanted=all&src=pm 2013-12-11. 

181 Michiko Kakutani, ”BOOKS OF THE TIMES: And When She Was Bad She Was…”,The New York Times 

07-03-2002, http://www.nytimes.com/2002/03/07/books/books-of-the-times-and-when-she-was-bad-she-

was.html 2013-11-19. 

182 Exempelvis Peter Kemp, ”Saturday”, The Sunday Times 2005-01-30, 

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/culture/books/article129372.ece 2013-11-19.  

183 Exempelvis Michiko Kakutani för New York Times: Michiko Kakutani, ”A hero with 9/11 peripheral 

vision”, The New York Times, 2005-03-18, http://www.nytimes.com/2005/03/18/books/18BOOK.html?_r=0, 

2013-11-19. 

184 Kakutani, ”BOOKS OF THE TIMES: And When She Was Bad She Was…, 2013-11-19. 

185 Kakutani,”A Hero With 9/11 Peripheral Vision”, 2013-11-19. 

http://www.nytimes.com/2002/03/10/books/white-lies.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.nytimes.com/2002/03/10/books/white-lies.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/culture/books/article129372.ece
http://www.nytimes.com/2005/03/18/books/18BOOK.html?_r=0
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Överhuvudtaget måste jämförandet med ”klassiker” ses som ett starkt positivt 

ställningstagande. Andra böcker och författarskap som förekommer är Clarissa, Northanger 

Abbey, Lady Chatterley’s Lover, Howards End, Ulysses – många verk som tilldelats 

klassikerstatus och är en del av västerländsk kanon.186 Han jämförs av Mark Lawson i The 

Guardian också med generationskamrater som Martin Amis och Julian Barnes.187  

Tom Shone, kritiker för New York Times, sätter McEwan i samma kontext som ”young 

male writers” vilka han menar tenderar att skriva med en underton av självförakt. Denna grupp 

exemplifierar Shone huvudsakligen med namn ur McEwans egen generation: 

 

 This tone of sequestered self-disgust -- a Brobdingnagian desire to explore the 

innermost crevices of the human body, and by extension, psyche -- is a very 

prevalent one in English fiction, at least among young male writers. Most grow 

out of it at some point; some never quite shake it off (Martin Amis was still 

giggling over excrement gags in his last full-length novel, ''The Information''), 

and some, like Will Self, never think to try. 188 

 

För att framhålla McEwans kvalitet gör Shone dock en åtskillnad mellan McEwan och dessa 

författare. Han pekar ut hur McEwan inte fastnat i dessa strategier och hur mycket han 

utvecklats från ”Ian Macabre”.189 

 

Värderande uttryck 

När kritikerna använder värderande uttryck om Ian McEwans skrivande är det framför allt för 

att ge positiva omdömen. Det är alltså vanligare att skriva i klara ordalag att en bok är ”bra” än 

att den är ”dålig”. Flera värderande uttryck positionerar romanerna gentemot andra av 

författarens böcker, exempelvis detta: ”The dust jacket proclaims Atonement his “finest 

                                                 

186 Exempelvis: Dyer, “Who’s afraid of influence”, 2013-02-17, Kakutani, ”BOOKS OF THE TIMES: And 

When She Was Bad She Was…”, 2013-11-19. 

187 Mark Lawson, “Against the Flow”, The Guardian, 2005-01-22, 

http://www.theguardian.com/books/2005/jan/22/bookerprize2005.bookerprize, 2014-04-22.  

188 Shone, White Lies, 2013-12-11. 

189 Ibid, 2013-12-11. 

http://www.theguardian.com/books/2005/jan/22/bookerprize2005.bookerprize
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achievement”, and although publishers are prone to this whiggishly perfectible view of their 

authors’ talents, in this case they are triumphantly right”.190  

Mer reflekterande och beskrivande positiva omdömen får flera gånger stå tillbaka för 

sammanfattning av intrigen, men de förekommer trots allt, exempelvis i The Times recension 

av On Chesil Beach:”Better to say with gratitude that McEwan’s latest fiction is full of richness: 

of serious thought about the nature of love and human relationships, informed by a poetic 

sensibility and expressed in prose whose lyricism never errs on the side of self-indulgence.”  

I recensionerna för de senare romanerna, Solar och Sweet Tooth är de värderande uttrycken 

inte i samma utsträckning direkt positiva. I stället används de för att karaktärisera verken som 

exempelvis humoristiska. En mycket målande negativ beskrivning finns i New York Times 

recension av Solar: ”while it gets off to a rollicking start, its plot machinery soon starts to run 

out of gas, sputtering and stalling as it makes its way from one comic set piece to another”.191  

Kritikerna konstruerar alltså för McEwan en författaridentitet som når sin kvalitativa 

höjdpunkt under den första halvan av den studerade perioden, medan den sett ur ett 

prishistoriskt perspektiv snarare når sin höjd innan den studerade perioden tar sin början, 

nämligen med Bookerpriset 1998. 

Någonting som förekommer i mottagandet av Ian McEwan i större utsträckning än för de 

andra författarna är ett försök att positionera hans skrivande som allmängiltigt i stället för att 

knyta kvaliteterna till författarens egna erfarenheter. Ett exempel på hur man försöker förklara 

allmängiltigheten i McEwans skrivande är följande: ”McEwan examines with a kind of 

relentless delicacy the catastrophic wounds that innocence and inexperience can lead two 

sensitive, intelligent people, deeply in love and profoundly suited by all but the slightest 

mismatch of temperament, to inflict upon one another.”192 

I Los Angeles Times framhåller Taylor Antrim det positiva i överraskningsmomentet: 

McEwans humoristiska sida är det han menar räddar boken Solar. Kritikern Taylor Antrim 
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menar att detta är bokens räddning. Humorn blir också grund för en jämförelse med McEwans 

tidigare produktioner, vilka även Antrim menar är av det mörkare slaget.193 

 

Hilary Mantel 

Intertextuella referenser 

Hilary Mantel blir för kritikerna under några år i första hand en skrivande kvinna, med 

personliga bevekelsegrunder. Det går också att se hur just det kvinnliga och det personliga 

kopplas ihop. I exempelvis The Guardians recension av memoarboken Giving Up the Ghost 

(2003) diskuteras den i första hand som självbiografisk och därmed ställs Mantels skrivande i 

relation till inom genren vanliga litterära grepp.194 I en längre essä i Times Literary Supplement 

diskuterar Ruth Scurr Mantels nämnda memoar i jämförelse med Janet Frames dito. 

Barnlösheten blir en fråga för intertextuella referenser som främst rör kvinnor. Hon nämner i 

en diskussion om hur Mantel behandlar barnlöshet i sitt skrivande, andra kvinnliga författare 

för vilka hon menar att litteraturen fått ersätta barn nämligen George Eliot, Virginia Woolf, 

Elizabeth Bowen och Iris Murdoch.195 Barnlösheten verkar också ge förutsättningen att koppla 

Mantels erfarenheter och skrivande till den kvinnliga kroppen. Detta gör till exempel Inga 

Clendinnen i The New York Times: ”In endometriosis, the womb lining migrates to abnormal 

locations, as on the ovaries or within the peritoneal cavity. Mantel's womb and various other 

parts of her person had to be removed, and this in a woman with a visceral commitment to the 

continuity of family”. 196 

I ett senare skede träder Mantel fram som framför allt genreförfattare, tack vare 

uppmärksamheten kring Woolf Hall som utkom 2009 och senare Bring Up the Bodies från 2012. 

En vanlig strategi för att skriva fram Mantel som en författare av historiska romaner är att 

jämföra hennes verk med andra inom genren. Man utnyttjar också att Mantel tidigare skrivit 

historiska romaner som vunnit ett visst anseende. Bring Up the Bodies diskuteras i första hand 

i jämförelse med Mantels tidigare romaner och som nämnt i synnerhet med Wolf Hall. Det som 
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främst definierar dem verkar vara genren: historiska romaner. Möjligen kan man sluta sig till 

att då ett verk går att placera i en genre är det i första hand gentemot andra verk inom genren 

det definieras och värderas. 

Andrew Motion som skriver för The Times sätter Mantels författarskap i kontext med andra 

historiska romaner genom att ta upp hur hon berömts för sin verksamhet inom genren, även 

före Wolf Hall. Han är inte ensam om att referera till Mantels roman A Place for Greater Safety 

som utspelar sig under franska revolutionen.197 Recensionen i The Sunday Times av romanen 

Wolf Hall innehåller till exempel få intertextuella referenser, men däremot en historisk 

sammanfattning av det som Mantel behandlar i boken. Den enda explicita referensen Bennet 

gör är till sitt eget skrivande om samma period: ”Having written my own fictional (and 

negative) Thomas More, I was inter-ested in how she characterised him. Mantel cuts More no 

slack”.198 

I den kanon av historisk fiktion som man använder för att värdera Mantels böcker om 

Cromwell tar Margaret Atwood i sin recension av Bring Up the Bodies för The Guardian upp 

både Philippa Gregory (The Other Boleyn Girl) och TV-serien The Tudors – båda samtida 

kulturella fenomen – och konstaterar att vi inte verkar kunna få nog av Tudorsläkten. Atwood 

diskuterar den historiske Cromwell, men sätter honom i relation till den historiske Henry VIII. 

Hon tar också upp Mantels historiska roman från 1992: A Place for Greater Safety. Atwood 

diskuterar även svårigheterna med historiska romaner i ett bredare perspektiv.199 

Konsekvensen av den historiska romanen verkar vara en autencitetsfråga, särskilt eftersom 

Mantel i sina senaste romaner behandlar verkliga händelser och faktiska personer. 

Författarrollen utvidgas här från att producera fiktion till att påverka läsarens uppfattning om 

ett historiskt skede. En längre recension i New York Times, som föregår Bookerpriset, försöker 

snarare att ställa romanen i relation till historiska fakta än sätta den i relation till annan samtida 

litteratur.200 

Som en förlängning av den personliga vinkeln på Mantels författarskap låter kritikerna flera 

gånger henne själv komma till tals. Hennes eget perspektiv på sitt skrivande verkar vara viktigt 
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för hur kritikerna ser hennes identitet som författare. De presenterar då ett metaorienterat 

perspektiv på Mantels skrivande av fiktion. Exempelvis diskuterar Times Literary Supplements 

kritiker Bring Up the Bodies utifrån Mantels egna perspektiv på sitt skrivande, och citerar flera 

intervjuer.201 

I en recension av Bring Up the Bodies menar man att Woolf Hall var en värdig vinnare av 

Bookerpriset:  

 

Two years ago something astonishingly fair happened in the world of prestigious 

prizes: the Man Booker Prize and the National Book Critics Circle Award for 

fiction for 2009 both went to the right winner.” 202 

 

För alla fyra författarna syns en benägenhet i mottagandet att i första hand göra jämförelser med 

böcker inom författarskapet. Rörande Mantels produktion under den för studien föreliggande 

perioden tycker jag mig skönja en uppdelning: de första två böckerna får representera Mantels 

personliga vinkel och tycks locka fram diskussioner om hennes person, hennes sjukdom osv. 

De två senare böckerna skiljs från det personliga. Till en början på grund av genre men senare 

genom att konsekreras genom Man Bookerpriset. I recensionerna av dessa böcker har den 

personliga kontexten lämnats därhän för att ge utrymme åt en mer konsekrerande diskussion. 

Det verkar alltså som att det var ett Man Bookerpris som krävdes för att Mantel skulle slippa 

vara en kvinnlig författare och kunna bli bara författare. 

Receptionen av Bring Up the Bodies tar ofta fasta på verket som en uppföljare i stället för 

att relatera det till resten av Mantels produktion. Den diskuteras nästan uteslutande 

värdemässigt i relation till Wolf Hall. Då Janet Maslin recenserar Bring Up the Bodies i New 

York Times refererar hon kontinuerligt till och jämför med Wolf Hall. Hon citerar även en del 

ur den nyare romanen.203 Detta blir anmärkningsvärt i synnerhet i jämförelse med receptionen 

av Ian McEwans böcker där hela produktionen verkar räknas på samma villkor. 

I The Guardian börjar recensionen av Wolf Hall med en kort sammanfattning om hur 

uppfattningen om huvudpersonen Tomas Cromwell förändrats genom tiderna och diskuterar 

honom som en oväntad hjälte. Christopher Tayler refererar också till några olika historiker som 
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skrivit om Cromwell: Geoffrey Elton, Robert Hutchinson, och Robert Bolt, men även till 

Shakespeares krönikespel. Även Foucault figurerar, men i begreppet ”pop-Foucaultian”: ”and 

in the pop-Foucaultian worldview of much historical fiction since the 1980s, his bureaucratic 

innovations would be seen as inherently sinister”.204 Begreppet “pop-Foucaultian” torde inte 

beröra Foucault I en vetenskaplig bemärkelse utan snarare åsyfta att Christopher Tayler i 

litteraturen tycker sig se en förenklad, och därmed ”populärt” tillgänglig användning av 

Foucaults teorier kring byråkrati och övervakning.  

Flera kritiker utgår i sina texter från ett berömt porträtt av Cromwell utfört av Hans Holbein 

som ingång till en beskrivning av hur Mantel gestaltat sin karaktär eftersom porträttet har en 

central funktion i böckerna.205 Här syns alltså hur, som Forser belyser, kritiken utnyttjar verket 

som någonting mer än recensionsobjekt: den grundar även sin egen estetik på det.  När 

kritikerna citerar Mantels verk använder de i första hand följande citat, också det som exempel 

på hur viktig Cromwell är för berättelsen: ”at home in courtroom or waterfront, bishop's palace 

or inn yard. He can draft a contract, train a falcon, draw a map, stop a street fight, furnish a 

house and fix a jury”.206 Det syns alltså hur Mantel, i de prisbelönta böckerna blir mindre viktig 

som person i receptionen av verket och hur hennes hantverk och gestaltande av huvudperson 

blir mer centralt. Både i recensionsmaterialet för Beyond Black, och av kanske mer naturliga 

skäl Giving Up the Ghost, diskuteras Mantels egen biografi i större utsträckning. 

 

Värderande uttryck 

När kritikerna värderar litteraturen verkar de bygga detta på redan konsekrerad litteratur. För 

de värderande uttrycken innebär detta att många tenderar att som sådana använda uttryck 

förknippade med egenskaper i litteraturen som traditionellt anses förekomma hos kanoniserad 

och konsekrerad litteratur, det vill säga litteratur av god kvalitet. Exempel på sådant är skarpt 

öga för bilder och att detaljerat kunna beskriva det visuella som framkommer i materialet. Ett 

annat exempel är att kunna göra en nyanserad personframställning. Till exempel skriver en 

kritiker i The Sunday Times: ”Mantel always writes with scalpel-sharp observation and a 
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prodigal gift for imagery”.207 Kritikern Paul Bailey använder uttrycket ”writerly” för att 

beskriva boken.208 Min översättning av uttrycket är ”författarmässigt” och sammanfattar bra 

vad kritikerna värderar högt. ”Författarmässigt” liknar lite det här med att kalla viss litteratur 

för lämplig då det implicerar att viss litteratur är mer ”litteratur” än annan.  

En kommentar värd att uppmärksamma i detta sammanhang blir då: ”She's witty, ironic, 

intelligent and, I suspect, haunted. This is a book out of the unconscious, where the best novels 

come from”.209 Här antyder man en ganska förlegad syn på litterär kvalitet – kopplad till någon 

slags geni. Detta trots att mycket av recensionsmaterialet anspelar på faktiska litterära grepp 

som kvalitetsindikatorer. 

Kritikern för The Sunday Times beskriver förväntan inför läsningen av Wolf Hall. I stället 

för explicita värdeomdömen ägnar sig kritikern åt att försöka ringa in hur Mantel arbetar med 

exempelvis karaktärsframställning. Uppenbarligen bygger mycket på förväntan eftersom 

kritikern även antar att ”readers might be shocked […]”. Relevansen av Tomas Cromwell som 

historisk person och intresset för densamma i vår samtid diskuteras och kritikern kommer fram 

till att Mantels framställning är relevant då man tydligen inte längre vill se Cromwell som enbart 

hjälte.210 

Maggie Gee kallar romanen Beyond Black för ”disturbing”, men innebörden av detta reds 

inte riktigt ut i recensionen. Hennes främsta kommentar är att romanen skulle ha kunnat vara 

kortare. I övrigt återger hon i stort sett intrigens viktigaste element.211 I Kate Saunders intervju 

nämns vad Mantel ”brukar” berömmas för – nämligen ”wit” (ungefär ”kvickhet”, ”espri”). Hon 

konstaterar också att Beyond Black lever upp till detta samt att den är ”terribly funny”. Hon 

kallar i ett kortfattat omdöme boken för ”chilling, creepy and endlessly inventive”.212 

Omdömen som snarast kopplas till ett efterlevande av genrekonventioner.  

Porträttet av huvudpersonen Thomas Cromwell framhålls som särskilt bra, vilket av Andrew 

Motion anförs som anledning till att Bring Up the Bodies borde vara svår att skriva (implicit då 
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läsarna därför har höga förväntningar på verket). Trots att den har mycket att leva upp till menar 

dock Motion att Bring Up the Bodies är ”a richly self-sufficient pleasure”, vilket kan tolkas som 

att han anser att den står sig bra även utan sin föregångare.213 Han beskriver även var han anser 

att Mantels största talang ligger, nämligen ”to stand outside her characters, and display them to 

her readers as though she were taking us on an expert talking-tour of the Tudor room in the 

National Portrait Gallery; at the same time, she makes us feel we are a part of their lives”. Han 

tar även upp konkreta grepp Mantel använt.214  

Någonting annat som bedöms positivt av The Guardians kritiker Olivia Lainig är förmågan 

att spegla verkligheten: ”This is a beautiful and profoundly humane book, a dark mirror held 

up to our own world. And the fact that its conclusion takes place after the curtain has fallen 

only proves that Hilary Mantel is one of our bravest as well as most brilliant writers”. Dock 

ställs detta mot upprepade utsagor om hur mycket hon uppskattar Mantels fantasi.215 

Taylers avslutande omdöme om Wolf Hall lyder:  

 

But Wolf Hall succeeds on its own terms and then some, both as a non-

frothy historical novel and as a display of Mantel's extraordinary talent. 

Lyrically yet cleanly and tightly written, solidly imagined yet filled with 

spooky resonances, and very funny at times, it's not like much else in 

contemporary British fiction.216 

 

Texten i Times Literary Supplement om memoarerna är befriad från värderande uttryck. Även 

recensionen i the Sunday Times diskuterar barnlösheten och flera andra aspekter av innehållet 

men det enda explicit värderande inslaget är en kommentar om en felaktig användning av 

uttrycket ”to hiss” (att väsa).217  

När Mantels verk diskuteras i jämförelse med varandra verkar kritikerna inte kunna göra 

annat än att relativisera. Det handlar om ständiga jämförelser. När det rör andra författares verk 

handlar det om att likna den aktuella författaren vid någon (ofta redan konsekrerad) men då de 

ska jämföras med sig själva är det allt som oftast för att svara på frågan om den senaste romanen 
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bättre eller sämre än den föregående. Värderingen av Bring Up the Bodies verkar inte kunna 

ske fristående från Woolf Hall: ”Is Bring Up the Bodies better than, worse than or equal to Wolf 

Hall? While lacking, necessarily, the shocking freshness of the first book, it is narrower, tighter, 

at times a more brilliant and terrifying novel”.218  

Det som premieras här för en middlebrowroman, är alltså å ena sidan att kunna skriva in sig 

i en västerländsk kanon genom att behärska en rad verktyg såsom observationsförmåga, å andra 

sidan att ha en unik distinkt röst. Det gäller alltså att vara unik, men inte för unik – utrymmet 

för kreativitet finns bara inom vissa ramar. Antagligen för att man inte har någon strategi för 

att värdera det man inte kan jämföra med någonting befintligt. Det finns inom de grepp som 

den tidigare västerländska litteraturen etablerat, med värderingar som liksom priserna varit 

värdelösa om inte fältet tillskrivit dem någon mening.  

 

Colm Tóibín 

 

Intertextuella referenser 

Två faktorer blir viktiga i receptionen av Colm Tóibíns litteratur: sexualitet och Henry James. 

Kritikerna använder i stor utsträckning den förra identiteten för att motivera och förstärka den 

senare. Litterärt faller skuggan från romanen The Master (2004) över hela Tóibíns produktion 

under den senare delen av 2000-talet. Romanen är en delvis fiktiv biografi över författaren 

Henry James. Kritikerna vill ofta se en personlig koppling mellan Tóibín och James och framför 

allt mellan verket och Tóibín personligen, då båda är öppet homosexuella. Kopplingen förstärks 

ständigt av kritikerna. Det är som om de är mer benägna att se intertextuella samband mellan 

två författare som har någonting gemensamt personligen. Intertextuella referenser till Henry 

James verkar alltså bli en självklar följd av Tóibíns val av tema men det har visat sig att de inte 

tar slut efter The Master. I recensionerna för hans fyra därpå följande verk väljer kritikerna 

påfallande ofta att referera till Henry James, men även själva The Master oftare än något annat 

av Tóibíns föregående verk, bland dem The Blackwater Lightship som belönades med både 

Booker-priset och Dublin IMPAC Literary Award. Även novellsamlingen Mothers and Sons 

(2006) som formmässigt har minst gemensamt med The Master tas upp i denna kontext.219 
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I samband med The Master cementerades Tóibíns identitet som ”homosexuell författare” 

ytterligare då den belönades med två priser nischade för så kallad ”gay and lesbian literature”. 

Visserligen bidrar priserna till att skapa Tóibíns författaridentitet, men samtidigt är ju inte hans 

habitus avhängigt av enkom en sådan faktor. Det är viktigt att komma ihåg att identiteten skapas 

i en slags dialektik: jag tvivlar på att han hade belönats med priserna om han inte redan tidigare 

diskuterats som en författare med ”gay/lesbian”-inriktning. I sin recension av The Blackwater 

Lightship (som 2005 belönades med ett av dessa priser, The Stonewall Award) för The New 

York Times visar Rand Richards Cooper en kluvenhet inför denna identitet då han 

uppenbarligen känner sig tvungen att diskutera verket ur en gaykontext, men samtidigt inte vill 

reducera verket:  

 

This naïveté, and the way it elicits the men's coming-out stories, makes the 

book read at times like a primer for citizens of good will eager to welcome the 

gay people they've only now realized are living among them. […] Yet it's 

reductive to view ''The Blackwater Lightship'' as a gay novel. 220  

 

Kritikerna anser alltså att det finns en personligt motiverad koppling mellan Tóibín och James. 

Den personliga kopplingen får motivera ett djupare utforskande av sambanden mellan de båda 

författarskapen. The Master ägnas till exempel en längre essä i New York Times, där skribenten 

tar fasta på kopplingen mellan James och Tóibíns skrivande om homosexuella författare.  Henry 

James blir alltså verkligen viktig i offentlighetens skapande av Tóibín som författare. Inte bara 

den biografiska utan även den stilistiska kopplingen diskuteras: 

 

While prudently refraining from pastiche of the elaborate style 

James had contrived for himself by the late 1890s, Tóibín displays 

— in a manner that is masterly — the wit and metaphorical flair, 

psychological subtlety and phrases of pouncing incisiveness with 

which a great novelist captured the nuances of consciousness and 

the duplicities of society.221 
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Den association som baseras på författarens identitet ter sig alltså i fallet Tóibín betydligt 

starkare, och över tiden mer konsekvent, än till exempel den som är en konsekvens av hans 

faktiska litterära hantverk och de stilmässiga associationerna till andra författare man kan göra. 

Däremot refererar ingen av kritikerna till Tóibíns tidigare verk i receptionen av själva The 

Master.  

The Master är visserligen ingen biografi i ordets rätta bemärkelse men Hermione Lee väljer 

ändå att i sin recension för The Guardian placera verket i den genren.222 Kanske beror det på 

att Tóibín anses ha en personlig koppling till James biografi. En referens som är en konsekvens 

av denna koppling är biografiförfattaren Peter Ayckroyd, men även biografigenren som helhet. 

Kritikerna diskuterar vad en författare bör ”göra” och ”inte göra” utifrån de underförstådda 

regler en genretillhörighet innebär. (”one simply doesn’t”) och kommer fram till att Tóibín 

bryter mot genrens regler.223 Annars refereras genomgående till James faktiska liv – den 

biografiska personen James blir ett viktigt sätt att knyta ihop Tóibíns författarskap.224 Även i 

en recension av Mothers and sons refererar man till inte bara The Master utan till fakta om 

Henry James och hans verk. Likaså i recension av Brooklyn.225  

The Master placeras även i kontexten ”gay literature”. Kritikerna sätter den här alltså i en 

intertextuell kontext baserad på dess tema. Los Angeles Times har inte själva recenserat 

romanen i fråga. Däremot finns den på en lista över ”20 classic works of gay literature” på 

tidningens nätupplaga. Här listas Tóibín tillsammans med till exempel Jean Genet, Jeanette 

Winterson och serietecknaren Alison Bechdel.226 Det blir ett exempel på hur den sexuella 

identiteten i sammanhanget går före till exempel nationalitet, kön och genre. 

När Mantel utkom med sina böcker om Simon Cromwell, som belönades med Man 

Bookerpriset överskuggade detta hennes tidigare utgivning, och alla referenser till hennes 

tidigare verk försvann ur kritikernas referenssystem. I Tóibíns fall faller i stället skuggan från 

The Master även över den Man Bookerprisbelönade Brooklyn. Även i den recension som 
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publicerades i samband med att Brooklyn gavs ut är referensen till The Master central. Ibland 

verkar det som om de egentligen velat att utmärkelsen skulle tillfalla The Master. 

Ett annat viktigt intertextuellt sammanhang blir Henry James som litterär figur i stället för 

som historisk person. Peter Kemp recenserar The Master i The Times och anger att Henry James 

tidigare figurerat i fiktion, nämligen i kriminalromanen Panama av Eric Zenecey (1997). Han 

tar också upp Lyndall Gordon.227 

Två kvinnliga författare tas upp som referenser. Båda torde räknas som kanoniserade inom 

den engelskspråkiga litteraturen. Genom en personlig koppling refererar New York Times Liesl 

Schillinger till George Eliots Silas Marner i recensionen av Brooklyn. Stilmässigt jämförs The 

Master också med Michael Cunninghams The Hours, som handlar om Virginia Woolf och det 

litterära arv hon efterlämnade:  

 

''The Master'' resembles ''The Hours'' in its way of re-envisioning a literary 

past through the filter of present-day attitudes. It also resembles ''The 

Hours'' as a not entirely free-standing meditation on work that the reader is 

presumed to know.228 

 

Det sker trots allt kopplingar till fler författarskap än Henry James. Samtliga är engelskspråkiga, 

flera av dem räknas dessutom som kanoniserade. Francine Prose, som recenserar The Empty 

Family för New York Times tar bland anat upp James Joyce, och i synnerhet The Dubliners.229  

Därtill görs en rad associationer till andra medier. Pico Iyer, som recenserar Mothers and 

Sons jämför stämningarna i novellerna med Bruce Springsteens låtar.230 I recensionen av The 

Testament of Mary jämförs huvudpersonen med såväl June Cleaver, en av huvudpersonerna i 

den amerikanske tv-serien Leave it to Beaver, som Medea. Här refereras inte explicit men finns 

ändå i bakgrunden allt mytiskt stoff kring Jungfru Maria.231  

Den vanligaste referensen är, liksom i de andra fallen en till någonting annat inom 

författarens egen produktion. Detta får allt som oftast tjäna som jämförelsematerial. I den 
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recension av Brooklyn som publicerades i The Guardian inleder Christopher Tayler med att 

göra en bred översikt över Tóibíns tidigare skrivande, identifiera vanliga teman och grepp. Mot 

detta ställer han sedan den nya romanen.232 Brooklyn jämförs i texten som publicerades i The 

Times med anledning av romanens utnämning till ”novel of the year” med Tóibíns tidigare verk, 

i synnerhet The Heather Blazing från 1992 vilken skribenten Ruth Scurr menar har liknande 

tematiker. Dessa identifieras som: ”an intimate portrait of a sad life, built up steadily from 

descriptive sentences” Scurr tar upp parallellen till Henry James:  ”With Brooklyn, Tóibín has 

transcended the homage he paid to James in The Master”.233 

Att man genremässigt definierar The Master som en biografi med fiktiva inslag, vilket ger 

ett sammanhang för intertextuella referenser. Genreuppdelningen är dock inte konsekvent. The 

Master på ett självklart sätt i facket ”fiktiv biografi”, medan Mantels Cromwellromaner, som 

ju också är fiktion kring en faktiskt historisk person, till synes självklart blir historiska romaner. 

Kanske är det författarens personliga koppling till huvudpersonen som spelar in även här. The 

Master är en roman som inte infriar de ofta negativa förväntningarna genren verkar medföra 

för kritikerna – den är ”bra för sin genre”. Kanske därför den gör ett sådant översvallande 

positivt intryck. Detta förklarar dock inte hur en enskild roman kan leva vidare i kritiken så 

länge trots att Tóibín presterar vad kritikerna håller för verk av mycket hög kvalitet även senare. 

Den homosexuella tematiken är alltså viktiga för kritikern. Kanske för att detta ger en tydlig 

möjlighet att skriva en identitet åt författaren. Det blir ett maktspråk, liksom ständiga 

påpekandet av Smiths etnicitet och Mantels kön. Dock är den enda författaren som dyker upp i 

diskussioner om litteratur som tematiserar homosexualitet just Henry James. Övriga referenser 

kopplas till andra teman och grepp i Tóibíns skriverier.  

Ytterligare en viktig aspekt av Tóibíns författaridentitet verkar vara hans irländska härkomst. 

Tayler skriver att Tóibín är ”the most admired irish writer since John Banville”.234  Ytterligare 

ett exempel på en sådan positionering är följande citat: 
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Toibin is not a typical Irish writer if you associate such with musical 

rhapsodies, loquaciousness or blarney; but he has a deep and elegiac 

sense of his homeland that comes out in his cadences and dialogue.235 

 

Det verkar då riktigt att fråga sig varför Tóibíns verk inte spridits mer utanför de brittiska öarna. 

Tóibíns identitet som irländare verkar lika stark som Zadie Smiths som halvjamaican. Trots att 

Tóibín sätts i ett intertextuellt perspektiv med en mängd engelskspråkiga författare födda på 

andra ställen än Irland är han i dessa omdömen inte en av de goda engelskspråkiga författarna, 

utan i stället bra för att vara irländsk. Detta verkar vara att placera honom snäppet under en 

”riktigt” bra författare. 

Men identiteten formas även, utöver kön, nationalitet, sexualitet och etnicitet, till viss del av 

det författarna faktiskt skriver. Det verkar dock inte gå att lättvindigt placera Tóibín i kategorin 

biografiförfattare: ”Sometimes he allows himself simplistic biographical links, but at its best, 

the novel deals carefully and subtly with the complicated, mysterious process of how a novelist 

- above all, this master-novelist - goes about "masking and unmasking himself".236 

Mothers and Sons jämförs med de två föregående romanerna. Patrick Ness, The Guardian, 

menar:  

 

There are some excellent stories in Mothers and Sons and moments of 

lovely concision and insight, but Tóibín at times seems uncomfortable 

within the confines of the shorter form, unsure how to use limitations as 

strengths. He is a subtle, intelligent and deeply felt writer, and it may 

simply be that the larger canvas suits him best.237  

 

Värderande uttryck 

Värderingar sker liksom i de tidigare fallen först och främst positivt genom att peka ut grepp 

och tekniker som anses vara ”god litteratur”. Exempelvis: 

 

The short story is a craftsman’s form, and Tóibín’s craft is immaculate. […] 

But as it progressed, this reader at least felt that its maker did not know how 
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to conclude it — or did not want to come to any resolution — and the sense 

of things not known began to seem a liability.238 

 

I söndagsrecensionen i New York Times kallas The master för en ”remarkable novel”.239 I den 

längre essän i New York Times omnämns The Master som ”the work of a first-rate novelist”.240 

Ofta undviker man däremot att göra övergripande värderingar, utan använder just 

detaljanalysen för att värdera. Ett tydligt exempel är recensionen av The Master som 

publicerades i New York Times. Ett annat exempel på hur man låter delen representera helheten 

är hur Mary Gordon när hon för New York Times räkning recenserar The Testament of Mary 

väljer att använda starka positivt värderande uttryck om mindre detaljer i boken, som enskilda 

ordval. Repetitionen av ”Oh” i en dialog kallar hon ”masterly”.241  

Pico Iyer, kritiker på New York Times, undviker för det mesta explicita omdömen, men ett 

sammanfattande värderande uttalande lyder som följer:  

 

It is, however, a book to be offered to anyone who savors some of the 

most accomplished and nuanced soundings contemporary fiction has to 

offer; the opening portrait of the robber and his mother sets the tone for 

what is really a stunning series of variations on a theme.242 

 

Det finns enligt kritikerna även ett sätt att framställa romanens karaktärer som är att föredra: 

”Every character, every relationship, is made up of the accretions of an undescribed but 

palpable past, something that makes them both vividly and solidly real to the reader, and as 

mysterious as other people always are”.243 Det syns alltså hur kritiken är ett maktspråk. Oaktat 

hur läsaren sedan väljer att uppfatta det uttrycker kritikern alltså vad som är god och dålig 

litteratur. 
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Brooklyn utnämndes till ”the novel of the year” av The Times söndagsmagasin, the Sunday 

Times. I en längre recensionsliknande text motiveras valet där Ruth Scurr har utelämnat den 

kritiska diskussionen och bara ägnat sig åt att lyfta fram romanens positiva sidor och det som 

gör att den utmärker sig som årets bästa roman. Scurr menar inledningsvis att ” Brooklyn is 

Colm Tóibín’s most beautifully executed novel to date”.244 

Ett vanligt förekommande sätt att göra en positiv värdering är att berätta hur man anser att 

en författare ”bör” skriva för att det ska resultera i kvalitativ litteratur, och sedan påpeka hur 

den aktuella författaren gör just detta. Kritikern för The Times positionerar det dessutom så att 

det ser ut som om hans synpunkt är någonting som mer generellt anses vara för god litteratur i 

linje med hur man använder grepp som konsekrerats i västerländsk kanon:  

 

A novelist need only have confidence to write a book so devoted to the 

thoughts of an ordinary and even featureless central character that it 

offers nothing else. He needs patience, resourcefulness and impeccable 

instincts to pull it off, as Toíbín does.245 

 

Över huvud taget ägnar tidningarna stort utrymme åt sammanfattning av intrigen när de skriver 

om Tóibíns verk, och kritikerna faller in i en analytisk stil i större utsträckning än för de andra 

författarna i studien.  

 

 

Zadie Smith 

 

Intertextuella referenser 

Av de fyra författarna som förekommer i materialet är Smith den enda hos vilken kritikerna ser 

icke-europeiska, och icke engelskspråkiga intertextuella referenser. Majoriteten av de 

referenser som tas upp är till manliga författare verksamma under 1900-talet. En annan vanligt 

förekommande anmärkning är att jämföra Smiths senare romaner med hennes debut, där de 

senare romanerna ofta verkar stå sig slätt. 
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De vanligaste intertextuella referenserna i recensionsmaterialet om Zadie Smith är, trots de 

avvikande inslagen, till västerländska kanoniserade författare. Smiths debut, White Teeth 

(2000), liknas med sin myllrande stämning och sina stora grepp vid Charles Dickens verk.246 

Genremässigt försöker man passa in den med komedi, drama och satir. Även hennes senare 

verk kopplas ihop med en stil som kallas ”dickensian” trots att den enda av hennes romaner 

som enligt henne själv egentligen strävat mot den traditionen var hennes debut.247  Detta verkar 

också träda fram som en idealstil, Kakutani menar i sin recension av NW från 2012 att den som 

hoppas på ett återupplivande av den dickenska stämningen kommer att bli besviken.248  

Intertextuella referenser används alltså huvudsakligen för att beskriva enskilda stilgrepp 

snarare än övergripande drag. Här används en referens till en dikt av Yeats (ytterligare en 

engelskspråkig, manlig, konsekrerad författare!) för att beskriva ett freskliknande persongalleri:  

 

”Becks, B-boys, Indie kids, wide-boys, ravers, rudeboys, Acidheads, Sharons, 

Tracies, Kevs, Nation Brothers, Raggas and Pakis” swagger and limp their 

way, like Yeats's ”rough millennial beast”, toward their own purgatories and 

heavens.249  

 

Här återkommer också Virginia Woolf som referens. Karaktärsanvändningen i NW anses ha 

likheter med den i Mrs Dalloway.250 En anmärkning som i sammanhanget, med de intertextuella 

referenser som används om Ian McEwan kanske säger mer om Woolfs ställning än om Smiths. 

Smiths första roman verkar på kort tid bli så konsekrerad att hennes stil kan ge upphov till 

intertextuella referenser i diskussion om andra författares verk. Michael Gorra (The New York 

Times) påpekar i sin recension av Monica Alis debutroman Brick Lane (2003) att hon jämförts 

med Smith. Han menar dock att de inte har mycket gemensamt utöver ”demographics”. 251 
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Kopplingar mellan författarna har alltså gjorts huvudsakligen på grund av orsaker utanför själva 

litteraturen. 

Smiths tredje roman, On Beauty, jämförs med E.M. Forsters Howards End. Den förra anses 

vara en modern bearbetning av den senare. Likheten, menar kritikern Kakutani, syns framför 

allt i intrigen.252 Även Helen Dunmore, The Times, tar upp den parallellen.  Hon tar också upp 

Smiths eget metaskrivande och det faktum att hon själv anför Forster som förebild, samt anför 

citat från intervjutexter. Hon använder inte många värderande uttryck men ifrågasätter 

ambitionen att skriva en ”ny” Howards End.253 

Adam Dunmore tar i Sunday Times upp referenser till Smiths metaverk, nämligen en essä 

om lyrisk realism och han diskuterar hur hon själv kan placeras in i en modern litteraturtradition. 

Dunmore använder en rad intertextuella referenser i sitt slutgiltiga omdöme i stället för explicit 

värderande uttryck: ”On Beauty owes a lot to a lot of writers — Forster, Philip Larkin, Kingsley 

Amis, even Keats — but it’s clear that Zadie Smith knows why she wants these debts, and also 

that she intends to repay them.”254 Det antyder att han ser ett värde i att luta sig mot dessa 

kanoniserade författare. 

I sin recension av White Teeth i The Guardian refererar kritikern till Edward Said vilket är 

anmärkningsvärt då det är den enda icke skönlitterära referensen. Även här tar man upp 

Rushdie, men också Sam Selvon, Caryl Phillips, Michael Ondaatje och Hanif Kureishi. 

Samtliga män.255 

Adam Mars-Jones, som recenserar NW (2012) i The Guardian refererar till James Joyce som 

”the patron saint of this novel”.256 Även diskussion av genre är ett sätt att försöka placera 

romanerna i ett intertextuellt sammanhang. Kritikern i The Guardian gör här ett försök att ringa 

in NW genremässigt, men misslyckas:  

 

It's like an oddly shaped inner-city park, bounded not only by chick-lit 

and thriller but by the modernism it aspires to. The touches of dilute 
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Joycean play are less like new ways of looking at the world than mildly 

adventurous ways of organising a narrative. NW even abuts on the 

territory of the "Hampstead novel" (Hampstead being geographically 

close however socially and spiritually distant), that antique dismissive 

term for novels in which middle-class people alternately gloat and lament 

over their privileges.257 

 

Värderande uttryck 

Zadie Smiths verk värderas i stor utsträckning i relation till hennes tidigare verk, i synnerhet 

hennes debut, White Teeth. De värderande och beskrivande ord som förekommer verkar ofta 

inspirerade av Smiths egen stil. I sin essä Tell me how does it feel? publicerad i The Guardian 

den 6 oktober 2001 kallar James Wood Zadie Smiths stil för ”hysterical realism”, en ”genre” 

där Wood menar att författaren till varje pris vill skapa en myllrande känsla. Kännetecknande 

för denna prosa är enligt Wood följande: 

 

It is characterised by a fear of silence. This kind of realism is a perpetual 

motion machine that appears to have been embarrassed into velocity. 

Stories and sub-stories sprout on every page. There is a pursuit of vitality 

at all costs.258 

 

Ofta försöker kritikerna fånga just denna känsla av ”hysterical realism” då de beskriver Smiths 

prosa, och använder sig då av uttryck som ”riotous, multicultural drama”.259   

Som debutant gör Smith allra störst intryck på kritikerkåren: ”Zadie Smith's first novel, 

''White Teeth'' (2000), was one of the most remarkable debuts in recent years: a riotous 

multicultural drama that spanned some 150 years of history and that proved to be as entertaining 

as it was ambitious”.260  Om White Teeth inte framstod som litteraturens frälsning då den utkom 
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gör den sannerligen så i recensionerna av dess uppföljare: ”Unfortunately this new novel is a 

pokey, pallid successor and a poor testament to its author's copious talents.”261 

En ”clunky new novel” kallas NW av Kakutani i New York Times. ”Clunky” är ett ord som 

används för att beskriva någonting som är otympliggt eller besvärligt. Kakutani beskriver också 

prosan med ordet ”splashy”.262 I båda fallen rör det sig om målande uttryck, vilka troligen har 

valts för att spegla romanens stil. Eftersom ingen av orden har någon etablerad värderande 

funktion används de här förmodligen i första hand för att beskriva Smiths prosa. 

 Ett av de ord som mest frekvent används för att beskriva Smiths debut är ”ambitious”, ofta 

anses hennes omfattande persongallerier eller vilja att skriva mycket detaljerat med detta. 

Kanske förknippas det också med det faktum att författaren är en ung kvinna. Ordet har ju en 

mer dubbel konnotation i engelskan, där det också kan stå för någon som strävar bortom var 

den bör ha. Trots att Wood observerar Smith som en del av någonting som förekommer även 

hos andra samtida författare anses Smith ha ett unikt anslag: ”an idiosyncratic voice entirely 

her own” som i sammanhanget framhålls positivt då unicitet är någonting som ses positivt.263  

 

Ms. Smith possesses a captivating authorial voice - at once authoritative 

and nonchalant, and capacious enough to accommodate high moral 

seriousness, laid-back humor and virtually everything in between - and 

in these pages, she uses that voice to enormous effect, giving us that rare 

thing: a novel that is as affecting as it is entertaining, as provocative as it 

is humane.264 

 

NW värderas, liksom alla andra böcker av Smith som recenseras, hela tiden i jämförelse med 

White Teeth, exempelvis “NW” is a much smaller, more meager book than White Teeth” och ” 

It’s not that “NW” avoids big issues tackled by “White Teeth,”. Stilen beskrivs såhär: ”Ms. 

Smith’s attempts at satire”. Det faktum att påståendet inte följs av ett ”men” som förklarar att 

försöket lyckats eller misslyckats gör att jag läser det som om försöket till satir. I stället beskrivs 

dessa försök bara som ”predictable” misslyckats. 265 
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I New York Times kallas Smiths prosa för ”magical”. Det tydliggörs dock att ”prosa” inte 

inkluderar karaktärsbygge och intrig, vilka värderingsmässigt ställs mot just prosan och 

framhålls som mindre skickligt genomfört. Smith lyckas ”trots” den magiska prosan alltså inte 

leverera en solid roman. Klimax kallas av kritikern för absurt melodramatiskt.266 

Recensionerna av Zadie Smiths verk innehåller negativa värderingar i större utsträckning 

än för något av de andra författarskapen. Begreppet ”clunky” och det tvetydiga ”ambitious” har 

redan nämnts. The Autograph man kallas en ”weirdly sodden detour”. 267 Man menar att Smith 

blir ”a bit long-winded”. Detta följs upp med en anmärkning om hennes sympatiska 

karaktärsframställning, någonting som därmed i samhanhanget framstår som positivt. Debuten 

värderas starkt positivt: ”In what will surely rank as one of her generation's most precocious 

debuts, Ms. Smith announces herself as a writer of remarkable powers, a writer whose talents 

prove commensurate with her ambitions”.268 

 

 

Mottagande i nordisk dagspress 

För att få en bild av prisernas eventuella genomslag internationellt skapa en referens till de 

engelskspråkiga tidningarna har jag helt översiktligt undersökt hur de aktuella författarna 

förekommer i nordisk dagspress. Jag har tittat på två svenska, en norsk och en dansk 

dagstidning. 

Ian McEwan 

På Dagens Nyheter ger ”Ian McEwan” 63 sökträffar där den tidigaste är från 2003. En stor 

andel av träffarna är referenser i andra texter, som krönikor eller recensioner av andras verk. 

McEwan verkar alltså fungera som en slags gemensam referenspunkt, både vad det gäller stil 

och intrig, även utanför den engelskspråkiga världen. Han har tydligen en stil som journalisterna 

och kritikerna förutsätter att läsaren känner till. Fyra av texterna är recensioner, varav en rör 

filmatiseringen av Atonement.  

I en artikel om Saturday från 2005 skriver Lena Jordebro i Dagens Nyheter: ”De flesta 

engelska kritiker är överens: med sin nya roman "Saturday" visar Ian McEwan att han är på 
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höjdpunkten av sin karriär”.269 Med tanke på hur den engelska och amerikanska receptionen 

sett ut verkar det finnas senare belägg för detta antagande.  

Givetvis finns en hel del artiklar om litterära priser, åtta stycken. De flesta rör Man Booker 

(sex av de åtta) trots att McEwan under perioden inte tilldelades priset. även några något 

smalare priser få utrymme, nämligen franska Prix Femina, och Jerusalempriset.  

Svenska Dagbladet ger 50 resultat där det första är från 2002. McEwan figurerar där som 

referens. Fyra artiklar rör Nobelpriset och oddsen för att olika författare ska få det. Sju artiklar 

rör andra priser, varav fyra Man Booker, resterande Pen, Jerusalem och Prix Femina. Även här 

fungerar dock McEwan i de allra flesta fall som en referens. Fem texter är recensioner. 

I danska Berlingske Tidene får ”Ian McEwan” under den aktuella perioden 47 träffar. De 

flesta av dessa är artiklar eller recensioner där han nämns som referens. Ett stort antal rör Soning 

(Atonement) och filmadaptionen av denna. Norska Aftenposten ger 17 träffar under samma 

period. Även här används McEwan i många fall som referens. 

 

Hilary Mantel 

En sökning på ”Hilary Mantel” på Dagens Nyheter ger 16 sökträffar mellan åren 2005 och 

2013. Majoriteten av dessa berör att hon nominerats till eller erhållit Man Bookerpriset. I två 

fall används hennes romaner som exempel i diskussion kring historiska romaner och en berör 

översättning av litteratur. Ytterligare en berör inte hennes författarskap alls utan ett uttalande 

om prinsessan Katherine. Dock finner man det i denna artikel även värt att påpeka att Mantel 

är ”en av Storbritanniens mest prisade författare” och att hon ”två gånger tilldelats det 

prestigefyllda Bookerpriset”.270 De artiklar som inte berör priserna är dock publicerade efter att 

priserna erhållits. Trots att hon framhålls som ”en av de mest prisade” nämns inte några andra 

priser i någon av artiklarna. Inte ens de hon nyligen tilldelats, som Orange Prize for fiction och 

Costa Award. Få eller inga artiklar är recensioner. Troligtvis beroende på att det före den 

nyligen utkomna Wolf Hall var några år sedan Mantel översattes till svenska. Prissumman 

nämns i artikel om Man Bookerpriset. 

Svenska Dagbladets sökmotor ger 28 träffar på ”Hilary Mantel”. Även här berör de flesta 

priserna. En av de längsta texterna berör att hon kan bli den första att ta hem ”alla de tre stora 

brittiska litteraturpriserna”. Det första omnämnandet skedde 2009 i samband med att hon erhöll 
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sitt första Bookerpris. Bland omnämnanden finns även tidigare nämnda Orange Prize och Costa 

Award men även National Book awards. 

Den danska dagstidningen Berlingske Tidene ger två sökträffar på ”Hilary Mantel. Den 

första från 2006, i samband med en nominering till Man Bookerpriset, vilket hon inte vann. Det 

aktuella året gick priset i stället till Zadie Smith. Den andra träffen berör att hon 2012 fick sitt 

andra Man Bookerpris.  

På Norges största dagstidning Aftenposten får ”Hilary Mantel” fyra träffar. Det tidigaste är 

från 2009 och behandlar att hon det året fått Man Bookerpriset för Wolf Hall. Två av dem berör 

det provokativa uttalandet om den brittiska prinsessan. Den sista artikeln är en längre intervju 

med anledning av hennes andra Man Bookerpris där hon lyfts fram som första kvinna någonsin 

att få två pris. De två belönade romanerna nämns med sina norska titlar och finns alltså 

översatta.   

 

Colm Tóibín 

I Dagens Nyheters arkiv ger ”Colm Tóibín” sex artikelträffar under den aktuella perioden 

mellan åren 2000 och 2012. En av dessa är en anmälan av hans egen novellsamling The Empty 

Family. En av dem rör Henry James bok När skruven dras åt (The Turn of the Screw) där 

omnämnandet lyder: ”Men det finns ytterligare en sida av saken, som har att göra med James 

rädsla för sin egen latenta homosexualitet, ett tema som Colm Tóibín utforskar mycket fint i sin 

egen roman om James, Mästaren”.271 

I tre artiklar nämns Tóibín i förbigående som en del av det som kallas ”den irländska 

boomgenerationen av författare”, något som behandlas som ett vedertaget uttryck.272 Dessa 

artiklar rör huvudsakligen en annan författares (som anses tillhöra samma generation) verk. En 

av dem publiceras i samband med att den aktuella författaren nominerats till Bookerpriset.273 

En av artiklarna är en sammanfattning av The Economists, The Guardian och New York Times 

listor över årets bästa böcker 2008.274 
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I Svenska Dagbladets arkiv ges tretton träffar under den aktuella perioden.  Den ena är en 

recension av En lång vinter (A Long Winter, 2012). En artikel är en längre intervju inför hans 

besök vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg samma år.275  I en artikel andra dyker hans 

namn upp i spekulationer om nobelpristagare i litteratur. Av Tóibíns romaner finns fem 

översatta till svenska, enligt Kungliga Bibliotekets databas Libris. Övrigt artikelmaterial rör 

nomineringar till Booker-priset, IMPAC-priset och Costa-priset. 

I Berlingske Tidene ger ”Colm Tóibín” fyra träffar. Två är recensioner av den danska 

utgåvan av Brooklyn (vilken inte tas upp i DN eller SvD). En är en lista med boktips inför 

sommarsemestern där man rekommenderar Mesteren (The Master, 2006). Den sista är en 

recension av just Mesteren.276  

I Aftenpostens arkiv ger sökningen fem träffar. En av dem är en recension av Tóibíns egna 

verk nämligen Mesteren (The Master). I en artikel tas han upp som nobelprisfavorit. En 

uppmärksammar att han bjudits in till en litteraturfestival i Lillehammer. Den sista nämner 

honom bland en rad andra irländska författare i en guide till irländsk kultur i Oslo som 

publicerades efter Saint Patricks Day 2008.277  

 

Zadie Smith 

Sökning i Dagens Nyheter ger 39 träffar för ”Zadie Smith”. Åtta av dessa av litterära priser 

varav fyra Orange Prize, ett Commonwealthpriset och två Man Bookerpriset. Det tidigaste 

artikeln är från 2002 och rör hennes nominering till det årets Man Bookerpris och inte en 

recension av en översättning, som man kanske skulle kunna tro. Endast två av artiklarna är 

recensioner, och ingen av dem diskuterar den Bookerprisnominerade romanen. 

I Svenska Dagbladets arkiv förekommer 38 träffar. Den första är från 2002 och tar upp James 

Woods artikel om ”hysterical realism”. Den första tillgängliga recensionen är från 2006 och 

behandlar On Beauty.278  

                                                 

275 Kaj Schueller, ”Rytmen viktig för Colm Tóibín”, Svenska Dagbladet, 2012-10-03, 

http://www.svd.se/kultur/rytmen-far-styra-colm-toibin_7548016.svd, 2014-03-31. 

276 Eva Pohl, ”Intelligent psykologisk forfatterportræt”, Berlingske Tidene, 2006-06-10, 

http://www.b.dk/boeger/intelligent-psykologisk-forfatterportraet, 2014-03-31. 

277 Miriam Lund Knapstad och Erik Möller Solheim, ”Gnomens guide till Oslo”, Aftenposten, 2008-05-25, 

http://www.osloby.no/sulten/Gnomens-guide-til-Oslo-6923806.html#.Uz5jsPl_s0I, 2014-04-04 

278 Magnus Eriksson, ”Osnygga sanningar om skönhet”, Svenska Dagbladet, 2008-04-28, 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/osnyggasanningar-om-skonhet_32956.svd, 2014-04-04. 

http://www.svd.se/kultur/rytmen-far-styra-colm-toibin_7548016.svd
http://www.b.dk/boeger/intelligent-psykologisk-forfatterportraet
http://www.osloby.no/sulten/Gnomens-guide-til-Oslo-6923806.html#.Uz5jsPl_s0I
http://www.svd.se/kultur/litteratur/osnyggasanningar-om-skonhet_32956.svd


74 

 

”Det börjar bli till en genre, alla dessa böcker om kulturella gränsöverskridanden, skrivna 

av brittiska kvinnor med rötter i andra länder.”279 I denna genre inkluderar Lina Sjöberg, 

förutom Yasmin Crowther som recensionen angår Monica Ali och Zadie Smith. Här ser vi 

ytterligare ett exempel på när författarskapet definieras av kön och etnicitet. 

Priserna i pressen 

I följande avsnitt kommer jag kort att titta på hur priserna omskrivits i några texter som inte är 

att betrakta som recensioner.  

En viktig aspekt av hur litterära priser omskrivs i dagspressen då det inte rör recensioner är 

att det ofta inte är kritikerna, utan reportrar, som skriver dessa artiklar. Merparten av de texter 

som rör rapportering kring själva priskarusellen har snarare karaktären av nyhetstext än 

analytisk text, även om det förvisso förekommer några enstaka analytiska eller debatterande 

texter. En vanligt förekommande företeelse är till exempel att rapportera kring 

tillkännagivanden av långa och korta listor, att återge dessa och att diskutera deras relevans.280 

Texterna publiceras sällan med endast priset som bevekelsegrund, utan kretsar ofta kring en 

belönad författare, en listad författare eller en författares synpunkt på någonting relaterat till 

priset. Ett vanligt inslag i texterna är värderande partier där man på olika sätt försöker beskriva 

den bok som är aktuell i texten. Skribenterna gör då ett kort positivt utlåtande av mycket allmänt 

hållen karaktär. Detta verkar legitimera dels det pressutrymme artikeln innebär – en bra bok är 

ju av allmänt intresse – och legitimerar dessutom skribenten. Det blir ett sätt att visa att denne 

tagit del av boken och att den förstår sig på bra litteratur. De artiklar som rör en enskild 

författare inkluderar ofta en uppräkning av de andra författarna som listats. En kontext som kan 

sägas motsvara det sammanhang kritikerna historiskt ställer dem i.281 

Det finns ett sätt att omskriva priserna som någonting som hör till detta att vara en erkänd 

bästsäljande författare, som om det är ett erkännande giganterna förtjänar. Efter Zadie Smiths 

Bookerpris 2006 skrev kulturjournalisten Jack Malvern för The Times ”It is the first time that 

Smith has won an important literary prize after six years of watching other authors edge ahead 
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of her”.282 Att vinna ett stort pris verkar alltså höra till. Liknande tendenser finns till exempel i 

en kort rapport över vilka som eliminerats då man valde ut de från den långa listan som skulle 

nå den korta. Malvern citerar en representant för juryn: ”Josephine Hart, a novelist, said that 

there was “regret rather than anger” that they had to exclude big names. But it is not an award 

for the best body of work.”283 

På senare tid har nationalitetsaspekten av priserna aktualiserats då kravet på att författaren 

som tävlar om Bookerpriset ska vara från Storbritannien har avskaffats. En tydlig markering av 

synen på kvalitet kopplad till nationalitet gör Kate Saunders då hon i The Times påpekar, hur 

hon inte tror att den amerikanska litteraturen kommer att erhålla särskilt många priser trots att 

den tillåts tävla. Som bevis anför hon att de senaste tre årens vinnare varit britter trots att priset 

är öppet för andra samväldesförfattare. 284  

I en artikel i Los Angeles Times diskuteras svårigheten med att sticka ut på dagens 

bokmarknad. Skribenten Susan Salter Reynolds räknar upp några författare hon menar har 

lyckats bryta igenom bruset. Påfallande många av dessa har belönats med ett eller flera av de 

stora priserna, till exempel Zadie Smith, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro och Alice Munro.285 

I en intervju på detta ämne uttrycker Smith också hur det är nödvändigt för en författare att 

skilja ut sig från mängden, någonting hon ser priserna som en oundviklig del av formandet av 

författaridentiteten: ”The way publishing is these days, for a lot of mid-list and a lot of starting 

writers the prize is everything. It’s not some kind of cherry on the top, it’s essential to getting 

noticed, to getting readers”.286 

Kulturellt kapital verkar i vissa fall alltså vara någonting även författare – de som genererar 

det kulturella kapital de sponsrande företagen önskar växla in sitt ekonomiska mot – är villiga 

att betala för. I fallet med Smith framförs nödvändigheten i prisernas existens för att ge den 

oetablerade författaren möjligheten att kunna lyfta sig från mellanskiktet. Här blir det tydligt 

att skillnaden mellan mellanskiktet och det stora inte verkar vara kvalitén utan identiteten. I 

                                                 

282 Malvern,”Zadie Smith Comes From Behind to Win a Booker Prize at Last”, 2014-04-04. 

283 Jack Malvern, ”Big names are left on shelf as Booker judges go for an intellectual climax”, The Times, 2005-
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285 Susan Salter Reynolds, ”Cutting through the din of the dot com age”, Los Angeles Times 2009-12-20, 
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Consumer Culture and Modernity (2002) visar Don Slater hur konsumtion och kommoditeter i 

vårt samhälle fungerar som en identitetskonstruerande mekanism.287 Liksom Bourdieu 

applicerar ekonomins språk och modeller för att beskriva det kulturella fältet kan man med till 

exempel English se hur det konsumtionssamhälle Slater beskriver kan appliceras även på 

ickemateriella företeelser. Handeln är en del i förhandlande om utrymme och identitet på det 

kulturella fältet: ”Consumer Culture is crucially about the negotiation of status and identity – 

the practice and communication of social position”.288 Kortfattat beskriver Slater hur 

konsumtionen blivit det som definierar och formar samhället – i så stor utsträckning att allt kan 

bli en handelsvara – en kommoditet. Här blir det alltså tydligt hur kulturellt kapital inte beter 

sig som ekonomiskt i det att det blir mindre om man ger ifrån sig av det, utan att det snarare i 

fallet med de sponsrade priserna verkar öka mängden kapital på marknaden.289 

Den vanligaste användningen av priserna i de texter som inte är recensionsmaterial är som 

identitetskategori på ett sätt som i mångt och mycket liknar användandet av kön, etnicitet, 

sexualitet och nationalitet. Det är ytterligare ett sätt att kategorisera en författare. Här finns dock 

en viktig skillnad – denna kategori är till skillnad från de förra förhoppningsvis kopplad till 

författarens litterära prestationer. Detta innebär dock att tidningarna, genom att koppla samman 

författare och pris, gör sig till del av den marknadsföringsapparaten. 

I en kommentar till Mantels andra Bookerpris skriver Erica Wagner för The Times:  

 

She is at work on the third part of the trilogy now. Might she take the 

Man Booker Prize a third time, when it’s published? I wouldn’t be in the 

least surprised if she did. She is a heroine of British literature, her steady 

gathering of literary power a lesson to writers and readers both. How 

lucky we are to have her in our midst.290  

 

Här ger Wagner uttryck för en förväntan på Mantels kommande verk som syns vara sprungen 

ur den kontext priset skänkt hennes författarskap. En förväntan på hela Mantels litterära 

produktion som inte riktigt rimmar med detta att de utdelande instanserna strävar efter att belöna 

ett enskilt verk – den bästa boken. 

                                                 

287 Don Slater, Consumer Culture and Modernity, Polity Press, Cambridge, 2002 (1997), s. 29f. 

288 Slater, s. 30.  

289 Ibid, s. 29ff. 

290 Erica Wagner, ”Hilary Mantel deserves her Man Booker Prize win”, The Times 2012-10-16, 
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Skribenter verkar, efter Mantels framgångar med böckerna om Simon Cromwell, till viss del 

förutsätta ett bredare genomslag som en konsekvens av ett stort kapitaltungt pris. Hur stämmer 

då detta för de övriga tre författarna i denna studie? Ian McEwan har förvisso nått en mycket 

bred massa. Hans litteratur är väl etablerad även utanför det engelska språkområdet. Det är dock 

svårt att se detta som en explosion motsvarande den kring Hilary Mantel.  

 

 

Att värdera litteratur 

Resultat  

Här kommer jag att presentera vad jag ser som resultatet av min undersökning. För att återknyta 

till English och Määttä vill jag sammanfatta resultaten utifrån de tre typerna av kapital de 

identifierar som operativa kring ett pris och försöka se hur de går att urskilja i mitt material. 

Pengar 

Det ekonomiska kapitalets betydelse är ganska svårt att i sammanhanget sätta fingret på 

eftersom det är en värderande faktor som inte diskuteras av kritikerna. Samtidigt kan just denna 

frånvaro av diskussion vara en fingervisning om hur detta kapital uppfattas. Det journalistiska 

material jag har undersökt förbiser i princip helt det ekonomiska kapitalet som en faktor för 

prisernas fortlevnad. Det verkar i första hand vara någonting som är viktigt för de instanser som 

delar ut priserna då det är i deras beskrivning av sig själva som inflytelserika och viktiga som 

till exempel prissummor och antaganden om ökad försäljning dyker upp. Trots att det enda 

ekonomiska kapital som faktiskt officiellt byter ägare i samband med att ett litterärt pris med 

pengapris delas ut bör man komma ihåg att det är betydligt mycket mer ekonomiskt kapital i 

omlopp. Vi har till exempel sett en prisad författare lyfta fram just ökade försäljningssiffror. 

Priserna ses även som försäljningsargument hos förlagen som trycker information om priser på 

bokomslag (se bilaga 2). Vi har också sett hur det faktiskt kostar förlagen pengar att låta deras 

litteratur tävla om ett pris.  

Pengar borde kanske ta större plats i diskussionen eftersom det i sammanhanget med just 

sponsrade priser fungerar som det som överhuvudtaget möjliggör en diskussion om värde. Om 

ingen hade tagit sig för att belöna författarskap med pengar hade det ju inte funnits något 

incitament för att diskutera hur relevant denna värderingsmekanism är. Företaget hade 

dessutom knappast haft sitt namn på ett pris om de inte gått in med en summa pengar. Det 

verkar som om det kulturella fältet trots allt accepterar detta villkor – att låta någon sätta sitt 

namn på en värderingsmekanism i utbyte mot pengar. Även detta finner jag indikera vad 
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English misstänker, nämligen att fälten inte kan förutsättas vara helt och hållet autonoma, utan 

att det ekonomiska och kulturella fältet numer är sammanbundet. 

En tydlig effekt av priserna är förlagens beslut att börja marknadsföra böckerna som just 

prisbelönta. Ett exempel på detta är hur man på de nya upplagor som ges ut efter priserna trycker 

information om priset på pärmen. Förlagen hjälper här till att skapa den prisbelönta litteraturen 

genom att inte bara skapa förväntningar på innehållet, utan också placera författaren i en 

kontext, samma som de instanser som delar ut priserna. ”Vinnare av Man Booker-priset” 

innebär ju inte bara att man säger att boken valdes ut av en jury som bättre än några andra 

böcker, utan att den här författaren värderas lika högt som Ian McEwan, Hilary Mantel och de 

andra.  

Den hårda marknadsföringen av litteraturen som prisad talar för att förlagen antar att priset 

är viktigt även för läsaren eller snarare den potentiella bokköparen. Detta sätt att marknadsföra 

boken verkar förutsätta att den potentiella köparen tror på priset som kvalitetsstämpel. 

Säljargumentet verkar alltså bli att många andra köpt boken. ”The International Bestseller” ter 

sig då som ett lika tungt argument som vinnare av Bookerpriset med tanke på hur ofta det syns 

på till exempel pocketomslag.  

Slutsatsen är att allt verkar falla tillbaka på en ackumulering av kapital, oavsett vilken typ 

av kapital det rör sig om, skulle kunna ses som en konsekvens av valet av teoretiskt ramverk 

för studien, eftersom ett starkt teoretiskt fokus på kapital kommer att medföra att man ser det 

mer än andra konsekvenser. Det skulle också kunna diskuteras som en konsekvens av en 

normalisering ett ekonomiskt tänkande, där den tidigare diskuterade sammansmältningen av 

det kulturella och det ekonomiska fältet gör att de värden som premieras inom det ekonomiska 

fältet, samt dess språkbruk och begreppsvärld tar allt större utrymme inom det kulturella fältet. 

Det är helt enkelt svårt att föreställa sig ett sätt att värdera som inte innebär en mätning av någon 

typ av kapital. Kanske är det också detta som möjliggör frånvaron av diskussion kring de 

ekonomiska aspekterna som omgärdar priskulturen.  

Prestige 

De instanser som delar ut priserna har egentligen, med en fältmodell i åtanke, samma mål: att 

framföra vad som är god litteratur och samtidigt positionera sig själva på fältet. För detta 

använder man liknande metoder men olika referensramar. De instanser som delar ut priserna 

förlitar sig på att deras position inom fältet ska vara tillräckligt för att kunna placera 

författarskapet i ett sammanhang – tillsammans med de tidigare prisade författarna. I 

informationstexter skriver de utdelande instanserna flera gånger ut att de företräder ett stort 

prestigefyllt pris.  
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Förbindelsen mellan tidigare prisade författare blir ett av de viktigaste sätten att skapa 

position, både för den utdelande instansen och för de belönade författarna.  För kritikerna blir 

denna förbindelse ett viktigt verktyg när de skriver om den prisade litteraturen. I synnerhet syns 

detta då de rapporterar att en författare belönats varvid man nästan regelmässigt lyfter fram en 

rad tidigare pristagare. Detta grundar sig visserligen i prisdomarnas subjektiva värderingar, 

vilket kan te sig abstrakt, men sammanhanget framstår nu som mer konkret då det har fått ett 

namn genom priset. Jag skulle vilja säga att detta är det närmaste en explicit legitimering av 

priserna det går att komma från kritikernas sida. Själva utnyttjar kritikerna en liknande strategi, 

som dock i stället för prisets konkreta sammanhang baseras på deras litterära referensramar och 

det intertextuella sammanhang de väljer att ställa författaren i. 

De olika dagstidningarna har olika traditioner rörande kulturbevakning. The Times och The 

New York Times har båda inflytelserika och väl etablerade litteraturbilagor vilket borde bereda 

väg för mer publicering av analyserande kulturartiklar. De som utför värderandet är påfallande 

ofta själv etablerade författare, förmodligen på grund av de undersökta tidningarnas höga status. 

Deras rätt att värdera litteratur fastslås i signaturen under recensionen där deras kulturella 

kapital tydligt anges. Det blir ett sätt att legitimera recensionens innehåll och kritikerns slutsats. 

Man borde alltså kunna sluta sig till att en recension i en av de tidningar som behandlas i studien 

inte bara är sidutrymme utan sidutrymme på vilket man kan positionera sig inför ”rätt” personer 

och även blir positionerad av ”rätt” personer. Det vill säga personer med högt kulturellt kapital. 

I rencensionsmaterialet förmedlas författarnas kulturella kapital genom jämförelser med 

andra författare. De förekommer även som någon man väljer att referera till, när man diskuterar’ 

andra författares verk.  En annan strategi kritikerna använder för att positionera både sig själva 

och den recenserade författaren är att beskriva de grepp författaren använder som passar in i 

kritikerns bild av hur ”god” litteratur är.  

Ur ett översiktligt perspektiv ser det ut som om de intertextuella referenserna är vanligare 

förekommande i de mer positivt orienterade recensionerna I synnerhet recensionerna av Ian 

McEwans Atonement och Saturday är späckade med referenser.  Detta tokar jag som en 

indikation på att den intertextuella referensen används för att placera författaren i ett kanoniskt 

sammanhang vilket är mer berättigat att göra då den recenserade boken uppfyller de krav 

kritikern har på litterär kvalitet. Möjligen är det först då det blir självklart att koppla samman 

författaren med ett erkänt kvalitativt författarskap.  

Ett sätt att tolka denna strategi är att se det som en ambition att placera författaren i samma 

skara i en slags förhoppning om att kunna identifiera ”stor” litteratur redan i dess egen samtid 

eller om det först och främst är en strävan att beskriva genom jämförelse. 
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De intertextuella referenserna är i stor utsträckning fokuserade på västerländska 

kanoniserade författare. Måhända är detta ett sätt för kritikerna att försöka placera de studerade 

författarskapen i en sådan kontext. Det finns även en tendens till att jämföra de kvinnliga 

författarna med andra kvinnliga författarskap och männens med andra manliga. Dock framstår 

det manliga skrivandet i större utsträckning som norm då både Smith och Mantel jämförs med 

män, men Tóibín och McEwan endast undantagsvis jämförs med kvinnliga författare. En 

intertextuell referens är ju i praktiken en implicit värdering byggd på de värden man förknippar 

med referensen.  

Recensioner och dylikt kan man antagligen förvänta sig när så pass väletablerade författare 

som föremålen för denna studie tilldelas ett stort pris eller ger ut en ny bok. Vad som däremot 

verkar förändras i journalistiken med priset är att författaren i större utsträckning används i 

generella diskussioner om litteratur och litterära värden. Bookerpriset verkar även bidra till att 

göra författarna oftare omskrivs som referenser i exempelvis recensioner av annan litteratur. 

Lars Brinks anmärkning om hur författarnamnet som litterär referens kan användas för att se 

kanoniskt genomslag blir relevant för studien då det verkar ske i större utsträckning med de 

författare som förknippas med särskilda attribut, som Mantel (historical fiction) och Zadie 

Smith (kvinnlig författare med utländsk bakgrund). Kanonkonstruktion och identitet verkar 

således kunna kopplas samman. Nu medger materialet inte några slutsatser kring huruvida 

prisade författare används på dylikt sätt i större utsträckning än icke prisade författare. Däremot 

syns det att de fyra författarna i detta avseende används på olika sätt. Ian McEwan som 

auktoritet, Zadie Smith som ”etnisk” författare, Tóibín i första hand som expert på Henry James 

samt Mantel som kvinna. Därtill syns en tendens till att man inte bara publicerar en recension 

på nya verk utan analyserar verket ur fler aspekter när priserna hopar sig.  

Dessa identiteter verkar i recensionsmaterialet inte luckras upp av anknytningen till 

kapitaltunga priser. I artikelmaterialet om själva priserna ser det däremot lite annorlunda ut. 

Författarna verkar nästan ha två skilda identiteter. Å ena sidan den skrivande, den som 

analyseras och av kritikern sätts i kontext med äldre kanoniserade författare. Å andra sidan den 

som prisbelönt offentlig person. Priset förändrar alltså inte den författaridentitet författaren 

redan har, utan lägger till ytterligare en.  

Priserna och kritiken blir, i enlighet med Bourdieus tankar om hur positioner skapas, som en 

slags utbyggnad av varandras referenssystem. Påverkan torde alltså inte bara fungera i ena 

riktningen. Det går inte att se kritiken som en direkt konsekvens av priserna i fallen för varje 

enskilt verk. Kanske hade man kunnat se förändringar över en längre tid i vilken typ av litteratur 

man väljer att recensera med ett större material. 
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Publicitet 

Bookerpriset får som fenomen betydligt större medial uppmärksamhet än övriga priser, varför 

det får sägas vara mer inflytelserikt i avseendet publicitet. De brittiska tidningarna publicerar 

långa och korta listor och diskuterar både de verk som fallit bort och de som nominerats. Orange 

och Costa nämns i förbigående men Booker diskuteras och genererar också viss diskussion om 

litterära värden. Huruvida de Bookerprisbelönade författarna får mer medialt utrymme än andra 

ligger på grund av materialurval och avgränsningarna för studien utanför det jag har möjlighet 

att kunna säga någonting om. 

Utifrån den kvantitativa analysen av artikelmaterialet verkar det dock som om författare som 

tidigare inte erhållit något pris får mer uppmärksamhet i synnerhet då man uppmärksammas för 

Bookerpriset. Har denna väl erhållit ett Bookerpris blir det betydligt större affär kring 

utgivningarna. Artikelfrekvensen når högst toppar runt bokutgivningarna. Det är då svårt att 

avgöra om prisen eller den nya boken ligger till grund för uppmärksamheten eftersom priserna 

i studien endast delas ut till böcker som släppts samma år.  

Men det verkar som om en ny titel från en Bookerpristagare är en stor sak. Författaren har 

då blivit till exempel ”Booker Prize winner”, vilket gör utgivningen till mer nyhetsstoff.  Man 

tenderar i allmänhet också att ha fler artiklar om nya utgivningar utöver den rena recensionen, 

och fler intervjuer, vilka visar ett större intresse för författarens person. 

Booker verkar vara det pris som i synnerhet sammanfaller med ökat antal artikelträffar 

Orange och Costa nämns, jämfört med typen av uppmärksamhet en Bookerprisnominering får, 

i förbigående. Bookerpriset kan däremot föranleda diskussioner om till exempel litterära 

värden, funktioner för litterära priser, och aktualisera olika genrer, som noveller eller historical 

fiction. Trots att man inte visar någon medvetenhet om det ekonomiska kapitalet verkar man 

alltså se att priserna är en värderande instans och delaktiga i konstituerande av ett kulturellt 

kapital, även om det inte är just med Bourdieus teorier man uttrycker det. 

Ett pris, eller en nominering, verkar också ha en begränsad livslängd i det mediala kapitalet, 

publiciteten. Åtminstone då det rör de priser jag behandlar i studien. Ian McEwan, som 

belönades med Bookerpriset 1998, det vill säga två år före det tidigaste året i studien, diskuteras 

inte som en Bookerprisförfattare. Å andra sidan har det kring honom skapats en annan stark 

identitet, nämligen i kopplingen till kanoniserad anglosaxisk litteratur.   

Alla priser får inte samma effekter. Vi har redan sett hur Bookerpriset får större genomslag 

än något av de andra priserna i studien. Vid en titt på hur omslagen på pocketutgåvorna som 

utkommit efter tillkännagivandet av priserna visar det sig att det som prioriteras på omslaget är 
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just Bookerpriset, även då boken erhållit flera andra priser (se bilaga 2). Detta är knappast en 

slump. Om Man Bookerpriset är det som exponeras mest på det kulturella fältet torde det vara 

det som är lättast att röna uppmärksamhet kring. En titt på omslaget ger då vid handen att boken 

inte bara förknippas med det kulturella kapital som juryn och de andra pristagarna förlänar utan 

även det kulturella kapital som förvaltas av de kritiker som diskuterar priset.  

 

Slutdiskussion 

Vid en första anblick verkar priser och kritik som värderingsmekanismer ha relativt lite 

gemensamt. Priserna framstår som ett föga finkalibrerat sätt att värdera, medan 

dagstidningskritiken gör ett försök till en mer analytisk och framför allt kritisk värdering. Men 

om man ser lite närmare på vad dessa instanser faktiskt gör blir bilden en annan. Det som i 

första hand framkommer i en närläsning av dagstidningskritiken är en ständig strävan att placera 

författarskapet i ett sammanhang. Antingen, som vi har sett i recensionsmaterialet med tidigare 

kanoniserad litteratur, eller som i fallet med priserna, med den litteratur som tidigare prisats.  

Liksom med Bourdieus antagande om alstrande av kapital som någonting som skapas genom 

interaktion mellan olika instanser och aktörer tror jag att det är svårt att tala om en ensidig 

påverkan på endera hållet. Om man ser till påverkan på själva kritiken som varandes recensioner 

tror jag att det föreligger större risk för att det är priset som påverkas av kritikerna än tvärt om. 

Särskilt då det rör sig om så prestigefyllda kulturredaktioner som de i studien.  Kritikern lutar 

sig, som vi har sett med Forser, Eagleton, med flera säkert mot sina kunskaper om litterär kanon, 

kunskaper som kommer att förläna denne en viss trovärdighet och en viss rätt att uttala sig. 

Materialet är hämtat från några ansedda kulturredaktioner, och som sådan förväntas man 

antagligen ha en åsikt om författaren som tilldelats ett stort pris, redan innan den tilldelas priset. 

Ett talande exempel på dessa redaktioners inflytande är artikeln i Dagens Nyheter som återger 

New York Times lista över årets bästa böcker. För framtida studier skulle sådana listor i 

jämförelse med till exempel bästsäljarlistor och försäljningssiffror kunna vara av intresse. 

Priser tycks vara en självklart integrerad del av det litterära värderingssystemet inom vilket 

kritikerna och författarna verkar. Det finns i den mediala diskussionen kring priser en tendens 

till uppfattningen att vissa författare tillhör en kategori som ”förtjänar” priser, och att det är 

märkligt när de inte tillfaller dem. Vid ett tillfälle syns dessutom uppfattningen att ett pris en 

författare tilldelats borde ha givits honom för ett tidigare verk, nästan som om prisad litteratur 

vore en särskild genre. Dessa tankegångar har jag även hört i svensk kontext, särskilt då 
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debutanter diskuteras. I dessa fall rör det sig om uttalanden om att böcker skulle kunna klassas 

som ”Borås debutantpris-litteratur” trots att de faktiskt inte belönats med priset.   

Trots detta är det inte hos kritikerna en förekommande värderingsstrategi att ställa den 

prisade litteraturen i samma kontext som annan prisad litteratur. Priser diskuteras inte som en 

kontext utifrån vilken litteratur kan värderas och diskuteras utan mer som ett självklart 

privilegium som tillfaller somliga författare. Litterära priser syns i kritiken som ett autonomt 

värderingssystem vid sidan av det egna.  Detta föranleder mig att tänka att kritikerna ställer sig 

vid sidan av den ekonomisering som English observerar på det kulturella fältet. Att inte 

diskutera priserna mer än som en självklarhet är ett sätt att hålla litteraturen ”ren” från 

ekonomin.  

Det finns i första hand två aspekter av resultaten att diskutera. För det första den kvantitativa. 

När vi ser antalet artikelträffar verkar de öka i antal i samband med utgivningar, men öka mer 

då utgivningen följs av ett pris. Detta är en aspekt av det Määttä kallar publicitet. Den typen av 

publicitet som ökar är inte antalet recensioner. Varje tidning kan ju bara recensera varje ny bok 

en gång. Ett tydligare resultat skulle kunna ges av en kvantitativ studie som inkluderar fler olika 

dagstidningar, då även mindre etablerade kulturredaktioner skulle inkluderas, och tanken är att 

då ett författarskap ges utrymme även i dessa har de verkligen fått genomslag. Vad som däremot 

kommer fram som av större intresse är författaren som person då längre intervjuer i samband 

med bokutgivning och personliga åsikter blir allt vanligare. 

Det är tveksamt om det går att uttala sig om huruvida den ökade uppmärksamheten är en 

effekt av priserna. Den kvalitativa aspekten av resultaten får mig att tänka att det i stället kan 

röra sig om motsatsen – att priserna i den form jag studerat är en konsekvens av en ökad 

uppmärksamhet.  

På fältet samlas aktörer för att strida om vad som är god litteratur. Määttä och English har 

konstaterat att det verkar som om man genom att sponsra litterära priser försöker att köpa sig 

kulturellt kapital nog för att kunna inta en position på fältet, där man alltså antas kunna delta i 

det Bourdieu kallar strid. De har möjligen inte köpt sig rätten att döma god litteratur från dålig, 

men de har om inte annat köpt utrymme att föra upp viss litteratur på agendan. Enligt sina 

programförklaringar är detta också vad de strävar efter att göra: att uppmärksamma samtidens 

bästa litteratur.  Pengar kanske inte kan styra vad fältet anser om den prisade litteraturen, men 

däremot verkar man bli tvungen att tala om den. 

Det går visserligen diskutera om det faktiskt är litteraturen som uppmärksammas. Trots att 

priset utdelas för ett verk faller ju den mediala uppmärksamheten i enlighet med Foucaults idéer 

om behovet av någon ansvarig för texten ofta på författaren. Om vi antar att förlagen vinner en 
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ökad försäljning då någon av deras författare tilldelas ett pris skulle man kanske kunna se en 

ökad uppmärksamhet för litteraturen där. Å andra sidan har till exempel Radway pekat på att 

en köpare inte nödvändigtvis är en läsare varvid litteraturen återigen faller mellan stolarna. 

Men priserna verkar påverka. Om inte annat påverkar de agenturernas möjlighet att sälja 

författaren. De korta biografiska texterna som finns på agenturernas hemsidor består nästan 

uteslutande av uppräknande av vilka priser författarna har belönats med. Priserna verkar alltså 

användas som indikator på att detta är kommersiellt gångbar litteratur. Dock väljer man 

uppenbarligen att inte nämna de titlar som kommit att bli bestsellers. 

Är det då möjligt att påstå att ett företag genom att sponsra ett litterärt pris deltar i den strid 

som pågår på fältet? Möjligen är det så, men instanserna som utser pristagare går i vilket fall 

som helst inte i bräschen för att föra fram ny litteratur. Kanske utnyttjar de i viss mån kritikerna 

för att få en fingervisning om den lämpliga litteraturen. När priset sedan delas ut har de kanske 

snarare signalerat att man instämmer med den åsikt som redan finns i fältet. Priserna har bidragit 

till att uppmärksamma något som redan anses som ”god” litteratur – inte till att föra fram en ny 

åsikt om vad sådan litteratur innebär. 

 

Konsensus och kanon 

Någonting jag tycker mig skönja i materialet är en relativ konsensus kring vilken litteratur som 

bör uppmärksammas och en av de viktigare slutsatserna jag drar utifrån materialet är att 

påverkan mellan priserna och dagstidningskritiken inte är ensidig. Jag skulle vilja koppla detta 

till Englishs tankar kring likriktning av kultur med framväxten av priserna. Jag skulle också i 

samband med detta vilja ta upp frågan om hur detta skulle skilja sig från kanonbildning så som 

den inbegrips i till exempel undervisning.  

I Karlsohns skiss över de synpunkter kanonpositiva brukar föra fram framträder samtidens 

lättillgängliga underhållningskultur. Det verkar som om någonting måste ställas mot 

föreställningen om ”den stora konsten” för att motivera en kanon. De utdelande instanserna 

lyfter inte fram någon sådan fiende. I stället verkar prisets existensberättigande komma endast 

inifrån, från det utdelande instanser se som själva verkets kvaliteter. De vill tillföra någonting 

till kanon trots att de enligt Englishs analys är en del av just den ”McCulture” som av 

kanonpositiva ställs mot kanon. Här tror jag att just viljan att kunna använda priset som 

säljargument spelar in: Ett pris kan inte ha någon uttalad ”fiende” om det ska fungera som ett 

säljargument för middlebrowlitteratur, ty det skulle utesluta halva köparskaran. Jag menar alltså 

att man försöker motivera det English ser som ”McCulture” med samma argument som andra 

använder för att motivera kanon, nämligen de om kvalitet och allmängiltighet.  
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Det som ter sig som konsensus kan alltså vara en konsekvens av kanon eller gemensamma 

kulturella referensramar i en anglosaxisk litterär kontext. Vid en översyn av genomslaget i 

nordisk dagspress ter det sig åtminstone så då de fyra författarna i studien jämfört med läget i 

den engelskspråkiga pressen ges relativt litet utrymme i den nordiska. Men av de material som 

recenseras rör påfallande många artiklar just litterära priser jämfört med i vilken utsträckning 

till exempel deras böcker recenseras. Detta ger en viktig indikation på hur priserna ses 

internationellt. 

Kanon ser i materialet som använts för denna studie ut att vara närvarande i värderingen av 

prisbelönad litteratur om inte annat så som ett verktyg. Det verkar dock inte bara ut att vara 

någonting som formas av fältets aktörer utan även någonting som formar hur man uttrycker sig 

kring aktörer och vilka referensramar som används då man konsekrerar ett författarskap. Varför 

då? Kanske är detta det lättaste sättet att komma runt det subjektiva draget i litteraturkritiken. 

Kanon är det närmaste en fungerande illusion av konsensus eller ett objektivt verktyg för 

värdering man har att röra sig med. Denna syn på kanon gör den i så fall också till ett användbart 

verktyg för att åskådliggöra den analyserade litteraturen för en läsare med vilken man 

förutsätter kanon vara en gemensam referensram. Detta är ett antagande som möjligen kan vara 

problematiskt eftersom läsare förmodligen har olika bakgrund och kan besitta vitt skilda 

kunskaper om kanon.  En alltför kanonorienterad referensram riskerar därför att bli 

exkluderande för en del läsare. 

 

Pengar  

Att tilldela en bok ett pris är, liksom att recensera den i en dagstidning, ett sätt att värdera den. 

I fallen med de företagssponsrade priserna sker värderingen bland annat med hjälp av en större 

summa pengar. Trots att min föreställning om fältet var att det skulle finnas en motvilja mot 

pengar som värderingsmekanism fann jag i recensionsmaterialet, eller övrigt artikelmaterial 

ingen diskussion av implikationerna av värderingsmekanismer finansierade av stora företag.  

English har etablerat kapitalväxling som en stark drivkraft för prissponsring och skriver att 

”Prizes are bound up in a varying degree with the business end of art”.291 Om detta fungerar 

borde de sponsrande företagen synas på fältet som innehavare ett ökat kulturellt kapital. Är det 

möjligt att köpa sig kulturellt kapital? Med observationen att det inte pratas om pengar borde 

svaret vara negativt. Om inte pengarna diskuteras blir ju inte de som bidragit med dem synliga 

på fältet, annat än genom namnet på priset. Trots prisets, i synnerhet Bookerprisets, stora 

                                                 

291 English s. 4. 
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inverkan på vad som syns i press och kritik syns varken kritik eller tacksamhet mot de företag 

som bidrar med pengarna, eller köpt sig in på fältet. ”Man”, den del av prisets namn sponsorn 

Man-koncernen givit det, utelämnas rentav i dagligt tal om priset och kallas oftare bara 

”Bookerpriset”. Det kulturella fältet är i det avseendet en otacksam protegé. 

Avståndstagandet från det ekonomiska sker i kritiken inte bara genom undlåtandet att 

explicit nämna faktiska pengar. English menar att det kulturella kapitalet definieras med en 

terminologi som i mångt och mycket är lånad från det ekonomiska maktfältet. Kritikerna verkar 

dock i sin konsekrerande roll för det mesta undvika detta språk. I stället använder de, som 

konstaterat strategin att ställa litteraturen i ett intertextuellt sammanhang. Kristina Lundblad 

har tagit upp flera sätt att mäta en boks värde.292 Jag tror att man skulle kunna tala om en slags 

arbetsdelning mellan olika värdeindikatorer där kritikerna ägnar sig åt ett litterärt värde kopplat 

till författarens plats i ett litteraturhistoriskt sammanhang och förlag och agenter ägnar sig åt att 

skapa ett ekonomiskt värde. Troligen hade konsekreringen på ett trovärdigt sätt på ett kulturellt 

fält inte kunnat ske med denna terminologi om man vill behålla föreställningen om en viss 

autonomi.  

Trots att kritikerna inte nämner priserna eller de organisationer som står bakom dem kan de 

knappast undvika att gå prisens ärende. Genom att bidra till konsekrerandet av ett författarskap 

bidrar de alltså indirekt till konsekrerandet av ett pris. Kanske desto mer effektivt genom att 

utelämna diskussionen av själva priset och därmed inte riskera att ifrågasätt dess auktoritet. Det 

blir alltså i förlängningen inte bara författarens kulturella kapital som hälls ner i priset, utan 

även kritikernas. Detta utnyttjas även av bokförlagen i vad man borde kunna koka ner till en 

ren ekonomisk anledning. Visst syns kritikernas åsikter citerade på omslagen, men än tydligare 

sticker medaljer och gördlar ut, som talar om vilket pris romanen belönats med.  

 

Författaren som person 

Att värdera författarens verk i recensionsformat innebär ofta, då kritikerna formulerar sig att 

man värderar personen som författare snarare än det verk man satt sig för att recensera, till 

exempel genom att jämföra med någon den skriver som eller genom att ge den ett epitet. Detta 

är inte helt väsensskilt från hur prestationen i samband med utdelandet av ett pris tillskrivs 

personen snarare än verket, trots att det är detta som belönas.  

För recensenterna finns uppenbarligen inte ”den bästa romanen” åtminstone ser de inte som 

sin uppgift att kora en sådan. Dock framstår identiteten som någonting viktigt för recensenterna. 

                                                 

292 Lundblad, s.146-153. 
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Många recensenter vill i recensionerna gärna lyfta fram ett medvetande bakom texten, och se 

den sammankopplad med en personlighet. Man vill också gärna tillskriva författare ett epitet 

baserat på personen. Detta sker i synnerhet då författarens person avviker från den hegemoniska 

föreställningen vit medelålders medelklassman, exempelvis ”homosexuell författare”, 

”kvinnlig författare”, ”arbetarförfattare” och så vidare.  Allt som oftast sker detta med hjälp av 

byggandet av en litterär kontext kring författaren.   

Bilden av det goda verket är både med pris och kritik nästan omöjlig att skilja från bilden av 

den goda författaren. Gällande både priser och kritik verkar det finnas ett stort behov av att 

kunna tillskriva verket en person. Det skulle vara intressant att se om man blir mer benägen att 

tillskriva verket en specifik person ju mer pengar verket sätter i cirkulation. Utifrån min studie 

skulle jag spontant vilja säga att så är fallet. 

Även etnicitetsperspektivet är värt att diskutera. Som nämnt är det huvudsakligen 

västerländska, kanoniserade, ofta manliga (och även vita) författare som fungerar som 

referenspunkter i värderandet av de studerade författarskapen. Undantaget för detta är Zadie 

Smith, vars skrivande jämförs med flera ”postkoloniala” författarskap bland vilka ett av de mest 

prominenta, Salman Rushdie, kan nämnas. Etnicitet blir en aktuell fråga även inom en etniskt 

anglosaxisk kontext, till exempel när en kritiker beskriver Colm Tóibíns skrivande som icke-

irländskt och menar att detta är någonting positivt. Kritiker verkar alltså mena att nationalitet 

är viktigt för hur litteratur är, och för dess kvalitet, där ”akademisk” brittisk litteratur är bättre 

än den perifera irländska, som till sin karaktär är lantligare. Det är i sammanhanget då lätt att 

få intrycket att det som gör att denna litteratur förtjänar sitt pris är att den skiljer sig från den 

irländska. 

Etnicitetsaspekten blir påtaglig i fallet med priserna då de utdelande instanserna explicit till 

exempel skriver ut att ingen som inte publicerats på engelska eller i Storbritannien får tävla om 

priset. De är alltså förbehållna vissa nationaliteter eller språkgrupper. Kritikerna har inga sådana 

förbehåll men visar sig ändå i princip uteslutande sätta den litteratur de bedömer i sammanhang 

med annan engelskspråkig litteratur. 

Det går att se priserna som värdering i relation till kritikernas syn på identitet, ty trots att 

man har många förbehåll gällande vem som kan tävla om priset talas det inte om att boken är 

bra för att vara skriven av en irländsk författare, att författaren är framstående som kvinnlig 

författare eller liknande. Framställningen där är mindre präglad av kopplingen till författarens 

etnicitet. I alla fall i diskussionen, även om praktiken innebär att icke-vita, kvinnor oh så vidare 

är förfördelade. När de får priserna faller de automatiskt i första hand i kategorin ”prisad”.  
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Det personliga verkar starkt närvarande för de tre författare som på något sätt kan knytas till 

en minoritet eller underordnad grupp: Zadie Smith med utomeuropeiskt ursprung, Colm Tóibín 

som homosexuell och Hilary Mantel som kvinna. Utrymmet detta får i kritiken medför för mig 

nästan slutsatsen att kritikerna frestas att se detta som ett existensberättigande för deras 

författarskap, ty det personliga perspektivet är helt frånvarande i kritiken av Ian McEwans verk. 

Att klassificera såväl verk som person verkar vara ett viktigt verktyg i värderingsprocessen. 

Viljan att klassificera, som tagits upp av Bourdieu, syns i nästan varje recension i materialet, 

men också i hela tilltaget att dela ut litterära priser. Särskilt i de fall då det finns en särskild 

kategori som ska prisas, till exempel kvinnor hos Orange-priset.  Ett av de allra tydligaste 

exemplen är när en kritiker menar att kvinnor av vissa etniciteter som skriver ”har blivit en 

genre”. Här ser vi dock en skillnad mot annan litterär klassificering, och en som möjligen kan 

bli farlig. I vanliga fall baseras genre på ett verks litterära innehåll eller form. Här ser vi hur 

klassificeringen av personen blir en klassificering av verket, på samma sätt som ofta sker till 

exempel när det gäller arbetarlitteratur. Denna sammanblandning av verk och person syns ju 

även i andra led av prisprocessen, till exempel att författaren som person får symbolisera verket, 

trots att det är möjligt att tillskriva redaktörer, kritiker och andra uppfattningen om verkets 

värde. 

I flera fall ser vi hur förlagen, för att deras böcker ska få nomineras till priserna måste kunna 

ställa upp med anmälningsavgifter och nyupplagor. Detta exkluderar ju de författare som 

utkommer på mindre förlag från möjligheten att erhålla själva priset, utan även för den 

konsekrering det innebär. Att delta i priskarusellen kan då, som syns, vara en dyr historia för 

förlagen då det rör sig om ganska stora investeringar. Vad får man då tillbaka på detta? Förutom 

vad som ser ut att vara en ökad uppmärksamhet för den egna författaren i pressen får man en 

gratis konsekrering av författarskapet.  

Att belöna en prestigefull författare förlänar priset ökat kulturellt kapital på samma sätt som 

att ett pris kan cementera en författare som varandes ”stor”. Men samtidigt tror jag ändå att 

priset skapas av de som tar emot det – ett pris är ingenting utan sin historik. Jag tolkar till 

exempel tidningsundersökningar om vilka författare olika kulturpersonligheter tror kommer att 

tilldelas årets Nobelpris som ett tecken på att det finns en tydlig bild av hur en 

nobelprisförfattare är, konstruerad utifrån vilka författare som tidigare erhållit priset. Priserna 

hade ingenting betytt om man inte hade behandlat dem som betydelsefulla. Alice Munro ansågs 

vara en bra författare redan innan hon fick Nobelpriset, med alla de kvalitéer man menar 

definierar kvalitativ litteratur. Priset är ett sätt att värdera som på många sätt liknar skapandet 

av kanon, vilket ju torde innebära att somliga utelämnas varför en diskussion om alternativa 
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priser för att uppmärksamma förfördelade grupper blir relevant. Guillory har i sin kritik av 

kanondiskussionen pekat på hur den litteratur som förbises av kanon kan vara starkare som 

stående utanför. I det sammanhanget blir Orange-priset särskilt intressant eftersom det 

instiftades för att kompensera vad grundarna observerade som en snedfördelning i vinnarna av 

Bookerpriset. 

 

Den lämpliga boken 

Det går här att dra en parallell till Radways beskrivning av upprinnelsen till Book of the Month 

Club, nämligen att upphovspersonen sett det som viktigt att lyfta fram en särskild titel ur 

bokfloden. Detta är den funktion hos priset som Zadie Smith tar upp som avgörande för unga 

författare i intervjun för The Telegraph.293 Organisationsmässigt ser Book of the Month Club 

ut att ha premisser som liknar prisernas: med jämna mellanrum väljer en jury ut en titel som 

anses särskilt läsvärd. Radway tar upp hur denna jury önskade lyfta fram kvalité och därmed 

föra fram ”den bästa” litteraturen. En strävan som också syns i de utdelande instansernas egna 

beskrivningar av sina respektive pris. Vad som skiljer sig åt är distributionssystemet. Book of 

the Month Club hade ett eget distributionssystem medan priserna förlitar sig på ”externa” 

distributionssystem. 

När distributionssystemet hamnar i centrum skänker det boken ytterligare beröringspunkter 

med ”kommoditeten”, det vill säga konsumtionsvaran. Ytterligare aspekter av detta som lyfts 

fram av Radway är hur bokbandet blir centralt. Hon beskriver både hur det fanns en skepsis 

mot billigare utgåvor på grund av deras materiella förutsättningar och hur boken lyftes fram i 

husmoderstidningar som en viktig inredningsdetalj på grund av att den ansågs besitta en viss 

”själ”. Det första fallet tycker jag uppvisar vad som närmast kan beskrivas som dubbelmoral då 

Radway beskriver hur man såg billiga utgåvor som kulturellt förfall samtidigt som man ville 

framhålla de essentiella symboliska värdena. 

Book of the Month Club framträder inte bara som ett distributionssystem utan även som ett 

värderingssystem. Jag finner det värt att återvända till syftet föra fram ”den bästa” litteraturen 

eftersom detta implicerar att både priserna och bokklubben syftar till att skapa vad Lars Brink 

beskriver som normerande kanon. Någonting som det skikt som kallas ”middlebrow” i viss 

utsträckning verkar förlita sig på då det rör sig om ”kvalitetslitteratur” tillgänglig för många.  

                                                 

293 Furness, Hanna, ”Zadie Smith: Winning book prizes is 'everything' for up-and-coming writers”, 2013-12-25. 
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Då nya former inträder på marknaden räds aktörerna på fältet en devalvering av de 

traditionella symboliska värdena och eftersom dessa fungerar i symbios med de ekonomiska 

värdena medför det samtidigt en förlust av dessa. Därmed strävar man efter att befästa dessa 

traditionella symboliska värden genom att ”lyfta upp” enskilda verk ur bokfloden vilka man 

kan hålla fram som särskilt bra. Detta ska sedan hjälpa en att sälja fler exemplar av denna 

”objektivt” kvalitativa bok. 

En lämplig (”eligible”) bok är, enligt instanserna, som delar ut pris någonting som kan 

definieras strikt i materiella termer. Enligt kritikerna är det böcker som passar in i deras 

uppfattning om god litteratur. De kommersiella priserna verkar premiera ganska vaga 

egenskaper och ofta anger att priset ska tilldelas ”den bästa boken” eller kriterier med liknande 

formulering. 

Vi har sett hur English menar att priserna medför en likriktning. Ett försök till likriktning 

kommer också att medföra att någon utesluts, även då det sker med välvillig intention, 

exempelvis strävan efter en allmän bildning. Här syns recensionsmaterialet skilja sig från 

priserna. För att avkoda recensionerna och skaffa sig en uppfattning om det recenserade verkets 

kvalitet krävs ju en kännedom om den kanon kritikern använder som referensram. Saknar man 

den är det rimligtvis lättare att ta råd av en instans som bara talar om vilka böcker som är bra. 

Exempelvis en bokklubb eller ett pris. Om detta är en möjlig effekt av ett pris har ju instanserna 

lyckats med att föra fram litteratur.  

Jag har undersökt hur prisbelönade författarskap värderas i dagstidningsrecensioner och 

diskuterat detta i relation till bilden av det litterära priset som värderande institution. För en 

prisbelönt författare verkar antalet artiklar som behandlar denna öka. När antalet publicerade 

artiklar om en författare ökar är det inte i första hand analys och diskussion av deras skrivande 

som behandlas. Artiklarna rör ofta i stället placeringar på bestsellerlistor, prisnomineringar och 

personligt orienterade reportage. 

Priserna verkar inte ha en direkt påverkan på kritiken i fallen med de stora etablerade 

dagstidningarna i studien. Detta kan bero på flera faktorer, till exempel att dessa tidningar ofta 

har tidiga recensionsdatum och således publicerar kritiken långt innan nomineringar till priserna 

är aktuella. En lämplig förklaringsmodell kan också hämtas från Bourdieus modeller då han 

menar att verkets status skapas i samspel mellan olika aktörer på fältet. Priserna är inte den enda 

konsekreringsmekanismen.  

Ett vanligt verktyg för värdering är en i recensionsmaterialet redan etablerad kanon. Denna 

tjänar som norm och jämförelsematerial för de författare som diskuteras i recensionen. Kritikern 

förhåller sig här då å ena sidan deskriptivt till kanon då den ju ofta används för att beskriva. Å 
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andra sidan kan man tolka användandet som normativt då gesten kan ses som ett försök av 

kritikern att placera in författaren i denna kanon eller en alternativ kanon.  

I recensionsmaterialet syns hur författarskapen framför allt värderas genom att författaren 

ställs i relation till andra författarskap, ofta kanoniserade sådana. Det är svårt att se en direkt 

påverkan på själva värdeomdömet i ena eller andra riktningen. Det är snarare rimligt att 

misstänka att priserna påverkas av kritikerna, då de som står för mitt studiematerial antas ha 

starka positioner på fältet. I stället ter sig värderandet som en pågående förhandling. Priserna 

används även i som argument i själva förhandlingen, inte av kritikerna så mycket som av till 

exempel förlagen. En viktig aspekt av positioneringen är institutionerna som medskapare av 

författaridentiteten vilken konstitueras utifrån både skrivande och författarens person. En effekt 

av priserna är att de emellanåt tar över som identitetsmarkör för författaren och därmed i viss 

mån ersätter andra, till exempel etnisk eller kvinnlig. Författarna blir då till exempel 

”Bookerprisvinnare”. Identitetsskapandet ter sig som en värderingsstrategi: den blir ett sätt att 

relativisera verkets symboliska värde och att skapa en avgränsad grupp att jämföra med.  

Identitetstanken får implikationer även för kritikern, bokköparen, läsaren och de som delar 

ut priserna. Janice Radway lyfter fram hur Book of the Month Club hjälpte till att formera ett 

kulturellt skikt för dem som strävade efter att framstå som bildade men hade rötter i ett kulturellt 

skikt mer förknippat med underhållning. Med detta i åtanke ter sig såväl kanon och priser som 

kritik som någonting med stor möjlighet att påverka enskilda personers identitetskonstruktion. 

Detta eftersom man framhåller vissa kulturyttringar som mer eftersträvansvärda att ha 

kännedom om än andra. Det viktigaste samspelet mellan kritik och pris borde alltså vara det 

som sker på en högre nivå – i det att de målar upp bilden av att det finns en litterär hierarki 

snarare än den faktiska rangordning de sysslar med i recensioner, korta och långa listor. Inte 

ens Bolaño kommer undan denna hierarkisering när han fastslår att den värdefulla litteraturen 

är sprungen ur blod, svett och tårar. 
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Priser CBE        Utnämnd till en av ”50 
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Övrigt  Shortlist 

Booker 

Solid Geometry 

filmatiseras 

 Enduring Love 

filmatiseras 

Longlist 

Booker 

 Shortlist 

Booker, 

Atonement 

filmatiseras 

     

 

 

Hilary Mantel 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Verk    Giving up the 

Ghost 

 Beyond 

Black 

   Wolf Hall   Bring Up the Bodies 

Priser    MIND Book of 

the year 

  CBE   Man Booker, 

National Book 

Critics Cricle 
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Walter Scott Prize, 

Specsavers 

National Book 

Awards  

 Man Booker, Specsavers NBA 

Costa Novel, Costa BOTY 

Övrigt    Medverkar i 

juryn för 

Grantas Best 

Young 

Novelists 

 Longlist 

Booker 

Shortlist 

Commonwealth 

writers prize, 

Orange Prize 

   Shortlisted: Orange 

Prize 
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Verk     The Master  Mothers 
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  Brooklyn The Empty 

Family 

 The Testament of 

Mary 

Priser     LA Times Novel 
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  Costa 
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Övrigt  IMPAC 

Shortlist 

(Blackwater 

Lightship) 
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NYT one of the 10 

most notable 
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  Royal 

Society of 
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Honorary 

PhD 

University 

of Ulster 

Longlist 

Booker 

 Shortlist 

IMPAC, Frank 

O’Connor 

Short Story 
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Verk White Teeth  The Autograph 

man 

  On Beauty    Changing my mind   NW 

Priser Costa First 

Novel 
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  Grantas best young 

British novelists 

  Orange Prize 

for fiction 

      

Övrigt    Shortlist Orange 

 

 Shortlist 

Booker 
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