
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 134 2013

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Berkeley: Linda Rugg
Göteborg: Lisbeth Larsson
Köpenhamn: Johnny Kondrup
Lund: ErikHedling, EvaHættner Aurelius
München:Annegret Heitmann
Oslo: ElisabethOxfeldt
Stockholm:Anders Cullhed, Anders Olsson, BoelWestin
Tartu:Daniel Sävborg
Uppsala:Torsten Pettersson, Johan Svedjedal
Zürich:KlausMüller-Wille
Åbo:Claes Ahlund

Redaktörer:Otto Fischer (uppsatser) och JerryMäättä (recensioner)

Inlagans typografi:Anders Svedin

Utgivenmed stöd av
Svenska Akademien ochVetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammetWord till info@svelitt.se.
Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2014 och för recensioner 1
september 2014. Samlaren publiceras även digitalt, varför den som sänder in material till
Samlaren därmed anses medge digital publicering. Den digitala utgåvan nås på: http://www.
svelitt.se/samlaren/index.html. Sällskapet avser att kontinuerligt tillgängliggöra även äldre
årgångar av tidskriften.
Uppsatsförfattarna erhåller digitalt underlag för särtryck i form av en pdf-fil.
Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till för-

fogande som bedömare av inkomnamanuskript.
Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.
Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978–91–87666–33–2
issn 0348–6133

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2014



358 · Övriga recensioner

de författare som tilldelats den garanterade förfat-
tarpenningen.Gunder undersöker detta genomatt
studera utlåningen på svenska folkbibliotek. Det
rör sig om noggrant analyserade siffror och statis-
tik, men här hade jag gärna sett en fördjupad dis-
kussion kring faktorer som påverkar generellt, ex-
empelvis konsekvenserna av bibliotekens omstruk-
tureringar under den undersökta perioden. Detta
hänger samman med den främsta invändningen
mot Garanterade författare, att den inte fullföljer
analyser som skulle kunna vidga perspektiven ytter-
ligare. Det finns många frågor kvar att ställa eller
utreda, vilket också Gunder själv påpekar vid flera
tillfällen. Studien innehåller flera brasklappar om
att det rör sig om en liten undersökning, och där-
med kanman inte kritisera dessa val; ibland räcker
helt enkelt inte tid och resurser till för att ställa alla
de frågor vi skulle vilja som forskare. Samtidigt kan
jag inte låta bli att önska att studien hade fått ta
ett steg till, kompletterats med intervjuer och lå-
tit vissa större frågor ta plats i analyserna. Det blir
helt enkelt lite för mycket siffror och statistik och
för lite utrymme att komplicera frågorna. I gen-
gäld kanske jag ska hoppas att Gunder får möjlig-
het att följa upp denna undersökning med ett mer
omfattande arbete.

Ann Steiner

Karl Berglund, Deckarboomen under lupp. Statis
tiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 1977–
2010 (Skrifter utgivna avAvdelningen för litteratur-
sociologi vidLitteraturvetenskapliga institutionen
iUppsala, 64).Avdelningen för litteratursociologi,
Uppsala universitet. Uppsala 2013.

I sitt pågående avhandlingsprojekt om svensk kri-
minallitteratur i skiftetmellan 1900-tal och 2000-
tal har Karl Berglund samlat en stor mängd statis-
tik om utgivning, försäljning och biblioteksutlå-
ning av deckare i Sverige 1977–2010.Det har blivit
såmycket data attBerglundkunna göra enbok som
helt och hållet ägnas att presentera, kommentera
och analysera den svenska deckarboomen. Detta
material ska enligt författaren ligga till grund för
det fortsatta avhandlingsarbetet.
Texter sombygger på statistisktmaterial kan vara

mördande tråkig sifferexercis i fel händer. Det krä-
ver sin skribent att levandegöra ett i sig dött siffer-
material. Berglundhar förmågan attmed lätt hand,
men samtidigtmycket precist, i löpande text återge,

kommentera och förklara vad som berättas i bo-
kens inte mindre än 99 tabeller och diagram. Det
finns alltsåmycket att fördjupa sig i för siffernördar
och tabellbitare, men för personer med tendenser
till dyskalkyli är det möjligt att följa ordens snits-
lade bana genomden grafiska framställningenmed
full behållning. På bara ett ställe blir jag förvirrad
av hur texten talar om försäljningens topp 10-lis-
tor varvat med topp 40-listor, intill en tabell över
topp 40-listornas deckarförfattare (80). Jag för-
står att Berglund velat undvika att tynga framställ-
ningen med tabeller och stoppat undan det mesta
i bilagor. Men här hade framställningen tjänat på
att förtydligas och att även tabellC43 hade fått ut-
rymme bredvid tabell 4.
För den särskilt intresserade finns även en ut-

märkt metodbeskrivning, med vars hjälp läsaren
kan ta ställning till hur Berglund gjort avgräns-
ningar och definitioner. Man kan sedan välja att
inte instämma i hans bevekelsegrunder, men det
är i alla fall på ett mycket tydligt sätt redovisat hur
exempelvis fördelningen av deckarutgivande för-
lag gjorts i fem grupper (18f ). Grupperingen har
gjorts på grundval av såväl storleken på förlagens
utgivning som inriktningen i utgivningen som om
de är förlag i egentlig mening. Utan att kunna ge
något förslag till hur en annankategorisering skulle
se ut för att ge en heltäckande återgivning av deck-
arförlagen och -utgivarna, kan man ändå konsta-
tera att grupperna är sammansatta efter olika prin-
ciper. Även diskussionen kring variablerna för att
sålla fram demest framgångsrika författarna är fö-
redömligt noggrann (52f ), och en möjlig diskus-
sion om alla de fem variablerna är oavhängiga var-
andra undanröjs genom en tydlig redovisning av
kriteriernas uppfyllande i bilagans tabeller.
Från bokensmetodavsnitt kanman även hämta

konstaterandet att det är nödvändigt att använda
olika källor för att sammanställa heltäckande bok-
statistik. Berglund visar att Nationalbibliografin
är otillräcklig för studier av genreavgränsade delar
av den svenska bokutgivningen. Detta är visserli-
gen sagt av andra före honom, men det förtjänar
att göras om igen.MedBerglunds aktuella genom-
gång somunderlag finns förutsättningar att föra en
mer principiell diskussionomvilken sorts nationell
bok- och bokmarknadsstatistik det finns behov av
i Sverige och hur tillgängliga datakällor kan tjäna
till att skapa sådan statistik.
Berglund redovisar inledningsvis en rad frågor

somhan avser att besvara i boken.Hurmångadeck-
are publiceras i Sverige årligen? Hur mycket har
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utgivningen ökat under undersökningsperioden
1977–2010? Hur förhåller sig deckarutgivningen
till utgivningen av annan skönlitteratur i Sverige?
Hur ser könsfördelningen ut bland författarna?
Vilka är de mest framgångsrika författarna, deck-
arna och förlagen? Svaren på dessa frågor presen-
teras tydligt och övertygande, och Berglund åter-
kopplar till frågor och svar i sin slutdiskussion. Jag
vill här ägna utrymme åt några teman som väckte
mitt intresse under läsningen.
Egenutgivarna, de författare som ger ut sina

deckare på eget förlag, får särskild uppmärksam-
het i Berglunds framställning, vilket man kan up-
pehålla sig vid. Det statistiska materialet visar att
den stora ökningen av deckarutgivningen i slutet
av undersökningsperioden har sin främsta orsak i
ökad egenutgivning. Berglund skriver att egenut-
givning ”blivit en allt större och viktigare del av lit-
teratursamhället” (s. 43).Att andelen egenutgivare
bland det totala antalet deckarförfattare i Sverige
blivit större visarBerglunds data.Menpå vilket sätt
egenutgivarna blivit viktigare och för vem i littera-
tursamhället, mer än de egenutgivande författarna
själva, är dock inte helt klart. Det är inte heller nå-
got specifikt fenomen för deckargenren. Egenutgi-
varna har i takt med utvecklingen av den digitala
tekniken för produktion och distribution av litte-
ratur blivit fler generellt sett i svensk bokutgivning.
Däremot når egenutgivarna sällan den breda läse-
kretsen, och det är sällsynt att de blir recenserade
i dagspress eller i specialtidskrifterna för litteratur.
De utgör ingen nämnvärd del av den totala försälj-
ningen av deckare, vare sig räknat i pengar eller i
antal sålda exemplar, och tar knappast någramark-
nadsandelar frånde etablerade förlagens utgivning.
Åtminstone inte ännu i Sverige. Berglundhänvisar
i ennot till en artikel iSvensk bokhandel somexem-
pel på en utveckling där egenutgivare faktiskt lyck-
ats ta sig in på bästsäljarlistor utomlands. Men det
skulle vara intressantmed en fördjupad diskussion
om varför egenutgivarnas ökade andel av deckar-
utgivningen i Sverige är viktig. Det är intressant
som fenomen, ochbilden av den svenska bokutgiv-
ningen blir inte fullständig utan en redovisning av
egenutgivarna,menpå vilket sätt har egenutgivarna
betydelse för en analys av den svenska bokmarkna-
den eller det litterära fältet?
Berglund skriver att det tyvärr saknas pålitliga

uppgifter om bokförsäljning (52), vilket verkligen
skulle ha behövts för att kunna göra intressanta
analyser av deckarnas ökade betydelse för förla-
gen och bokmarknaden. Inte minst hade det va-

rit möjligt att säga något mer bestämt om hur stor
del deckarna utgjort av den försäljningsökning av
skönlitteratur som inleddes i slutet av 1990-talet.
Många gånger utpekasmomssänkningen 2002 som
en betydelsefull orsak till denna ökning, men ök-
ningen tog sin början flera år tidigare. Vissa siff-
ror tyder på att en generell pocketboom lade grun-
den till denna ökning, men hur stor andel av dessa
pocketböcker somutgjordes av deckare av svenska
eller utländska författare verkar vara mycket svårt
att få grepp om.
Ett par värdefulla avsnitt i Berglunds bok berör

skillnadenmellan de kvinnor ochmän som skriver
deckare avseende bl.a. utgivning, försäljning och
prisbelöning (38–42, 59–62, 85–89). Berglund vi-
sar att kvinnornas andel bland författarna ökat och
att de framgångsrika kvinnornas andel ökat ännu
mer. Men ökningen har skett från en låg nivå och
det är fortfarandemännen somär imajoritet bland
författarna – inte minst bland mottagarna av de
deckarpriser som fördelas efter merit av Svenska
Deckarakademin och inte efter försäljningsfram-
gång.Här skulle diskussionen kunna spetsas till yt-
terligare genom att undersöka sammansättningen
av Deckarakademins jury och om möjligt koppla
dessmedlemmar till den generationskategorisering
somBerglund använder i sin analys.Ochnaturligt-
vis reda ut om juryn till största delenbestått avmän,
vilket inte känns osannolikt.
Frågan om vad som startade deckarboomen ger

inte Berglund något större utrymme i denna fram-
ställning. Berglund skriver om litterära agenter och
enbokmarknad i förändring, omägarförhållanden
ochupplösandet av ramavtalmellan förlag och för-
fattarförbund (68ff ), men använder dem inte som
möjliga påverkande faktorer för deckarboomen.
En orsak som Berglund uttryckligen anger är att
”författare etablerade i andra genrer har övergått
till att skriva deckare” (107). Denna trend ska ha
varit som störst under slutet av 1990-talet.Dåhade
emellertid deckarboomen precis bara inletts och
det kan inte bara ha varit andra svenska deckarför-
fattares stora framgångar som lockade. Så vad var
det som satte igångdet?Det är naturligtvis en fråga
med ett komplext svar, och det ligger antagligen
utanför Berglunds avhandlingsprojekt att ge sig i
kast med att förklara orsakssamband och utveck-
lingstendenser. Och för att kunna närma sig detta
område skulle det förmodligen vara nödvändigt att
vända sig utanför den svenskspråkiga litteraturen
och bokens samhälle som sådant och se vilken be-
tydelse introduktionen av översatt underhållnings-



360 · Övriga recensioner

litteratur haft. Hur har brittiska och amerikanska
deckarserier påTVpåverkat den svenska bokmark-
naden?På vilket sätt kanElizabethGeorge ochMi-
netteWalters ha banat väg för den svenska deckar-
boomen?Vilkenbetydelse har kommissarieMorse
och andra TV-deckare haft? Och hur förhåller sig
den svenska utvecklingen till den i andra länder?
Finns det en liknande deckarboom i Storbritan-
nien, i Norge, i Tyskland? Hänger det som hänt i
Sverige ihopmed något som känns igen på den in-
ternationella bokmarknaden?
Andra faktorer somkan ha spelat roll är föränd-

rade förutsättningar för läsandet–hur själva läsan-
det ändrats med den digitala utvecklingen, med
globaliseringen och det till den hörande ökade re-
sandet,mednya generationer av storkonsumerande
läsare med en annan genomsnittlig utbildnings-
nivå och andra kulturvanor i stort än tidigare ge-
nerationers läsare. Berglundnämner hur köpandet
av deckare sammanfaller med minskad utlåning
på biblioteken (101f ). Jag undrar helt enkelt, när
jag bläddrar fram och tillbakamellan alla de 99 ta-
bellerna och diagrammen i boken, vilka läsarna av
deckarboomens alla titlar är. För utan läsare ingen
försäljningssuccé.

Erik Peurell

Magnus Persson, Den goda boken. Samtida före
ställningar om litteratur och läsning. Studentlitte-
ratur. Lund 2012.

Varför man ska läsa litteratur är en fråga som
Magnus Persson ägnat sig åt i flera artiklar och
böcker. Eller rättare sagt hur frågan om litteratu-
rens och läsningens existensberättigande besvaras
i olika samhälleliga kontexter. Skillnaden är viktig,
eftersom Perssons ambition inte i första hand är
att leverera en ny legitimering av litteraturläsning
– utan snarare att belysa och problematisera de re-
dan existerande. Hur litteraturläsning legitimeras
på olika arenor i samtiden står i centrum också för
Perssons senaste bok,Den goda boken. Samtida fö
reställningar om litteratur och läsning.
Valet av material är uppfriskande och ibland

oväntat – frågorna om litteraturens värde ochnytta
ställs till skolans styrdokument såväl som till läsrö-
relsen, biblioterapin, kanondebatter, författare och
konstinstitutionen. Det finns goda skäl att vidga
det litteraturdidaktiska fältet på detta sätt. I takt
med att humaniora, och särskilt litteraturveten-

skapen, får allt svårare att legitimera både sin egen
verksamhet och meningen med litteraturläsning
kliver andra aktörer självsäkert fram och predikar
litteraturens evangelium. För trots allt tal om lit-
teraturens försvagade ställning och elevernas bris-
tande läsförmåga läser man och diskuterar littera-
tur i Sverige i en omfattning som aldrig förr.
Det är alltså till dessa nya arenor som Persson

riktar de didaktiska frågorna (vad, hur, varför läser
vi?). Att sammanfatta hans ”resultat” låter sig inte
göras i en recension, särskilt inte eftersom Persson
snarare än att presentera tydliga svar riktar in sig på
att beskriva och granska hur det talas om litteratu-
rens värde i olika sammanhang – vilka argumenta-
tionslinjer somfinns, vilka inkonsekvenser ochofta
motstridiga grundantaganden som förekommer.
En tydlig slutsats man kan dra av studien är ändå
att det Persson kallar ”myten om den goda littera-
turen” är stark och genomsyrar de flesta av de sam-
manhanghanundersöker. Enligt Persson är enmyt
”ett särskilt slags språk sombland annat känneteck-
nas av att det blandar samman historia och natur,
och av att det arbetar med en avpolitiserad retorik
som försöker dölja sina egna ideologiska utgångs-
punkter” (s. 11). Persson visar övertygandehur det i
vår samtidfinns en seglivad tro på litteraturens god-
het som skär igenom alla läger – de olika aktörer-
nas skilda intressen ochbevekelsegrunder till trots.
I skolans styrdokument, i handböcker om läsning,
i biblioterapi och läskampanjer iscensatta av såväl
ideella som kommersiella krafter lever denna myt.
Oavsett hur de enskilda argumenten för läsning av
skönlitteratur ser ut (om den främjar demokrati,
inlevelseförmåga, bildning, hälsa, multikulturell
kompetens eller nationell samhörighet) finns näs-
tan alltid ett outtalat antagande omatt skönlittera-
turen är av godo, ja att den i sig själv är god.
Den goda boken är en sammanställning av åtta

tidigare publicerade artiklar som bearbetats, samt
ett nyskrivet kapitel och en inledning. Den som
läst Magnus Persson tidigare känner snabbt igen
sig i den klara och föredömligt tillgängliga fram-
ställningen. Både fördelarna och nackdelarnamed
det artikelformat som präglar de enskilda kapitlen
är tydliga i denna bok, som ändå vill vara mer än
en samling enskilda texter. Behållningen är fram-
förallt att de olika artiklarna möjliggör en brokig-
het i materialet som en sammanhållen studie kan-
ske inte hade haft. Denna breddning innebär på
samma gång en fördjupning av det didaktiska fäl-
tet.När det gäller utbildningssystemet ställer Pers-
son frågorna inte bara till grundskola och gymna-


