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dermed utnytte de verk medlemmer av gruppene
hadde offentliggjort,mens opphavsmennenepå sin
side nøt godt av det vederlag kringkastingsforeta-
kene betalte, somutgjorde et ikke uvesentlig bidrag
til styrket økonomi.
Fredriksson diskuterer den mulige spenningen

mellommaskuline og feminine uttrykksformer, og
antyder at allmennkringkastingsidealet kanha vært
en barrieremot den feminint kodedemassekultur.
Det er da fristende å avsluttemed et eksempel fra

USA.NealMcElroy var en fremgangsrikmarkeds-
direktør for Procter & Gamble, og den første som
fikk nettverk til å produsere lett underholdnings-
dramatikk. I 1950 komThe First Hundred Years
om to naboektepar, serien ble formidlet av CBS
fra4.12.1950.Denne formen for lett dramatikk ori-
entert mot den amerikanske hjemmeværende hus-
mor ble kalt ”soap opera” etter det hovedprodukt
Proctor&Gamble solgte, nemlig såpe.McElroy ble
den første forsvarsminister iUSAutenmilitær bak-
grunn.Han satt i samtalemedWernher vonBraun
4.10.1957 da et bud fra Pentagon fortalte at man
hadde oppfanget radiosignaler fra en satellitt i bane
rundt Jorden, Sputnik I var skutt opp.Dette gjorde
at dennybakte forsvarsministeren tok initiativ til å
etablere Advanced Research Projects Agency, som
i 1969 etablerte begynnelsen til det nettverket vi i
dag kjenner som Internettet.

7. Avrundning
Fredriksson har skrevet en ambisiøs avhandling,
og han har klart å smelte sammen jus, rettspoli-
tikk, kulturstudier og allmennpolitikk. Fremstil-
lingen er levende og lærerik, for meg har opphavs-
retten fått både farger og stemninger ved systema-
tisk å bli sammenlignetmeddeutvalgte verkene og
den offentlige diskusjon.
Ved å favne så vidt, vil selvsagt den enkelte leser

oppleve at demangler ting somnettoppdenne lese-
ren synes ville vært interessant å få belyst. I så måte
kan kanskje min egen omtale være illustrerende.
Men det er egentlig ikke en negativ kritikk, det er
bare enunderstrekning avhvordandetmå værenår
man velger å gå ut så bredt.
Dette er en bok som ikke bare er av nytte for

svenske lesere, men også andre nordiske lesere.
Den er sikkert av interesse for kulturvitere og ju-
rister, men jeg ville tro at den også har interesse
for den opplyste allmennhet som Fredriksson så
ofte nevner.

Jon Bing

WhyLiterary Studies?RaisonsD’être of aDiscipline.
Red. Stein Haugom Olsen & Anders Pettersson.
Novus Press. Oslo 2011.

Det är högkonjunktur för böcker som undersöker
frågan varförman skall läsa böcker.Man är frestad
att tala om en egen genre, men därtill är spännvid-
den allt för stor. Det kan röra sig om rena apolo-
gier, omhandböcker i konsten att läsa litteratur, om
skönlitterära författares försvarstal för litteraturen,
omdidaktiska studier av litteraturens plats i skolan
och om litteraturvetenskapliga betraktelser över
den egnadisciplinens tillstånd.Till den sistnämnda
kategorinhörWhyLiterary Studies?RaisonsD’être
of a Discipline. Antologin består av artiklar av re-
daktörerna Stein HaugomOlsen och Anders Pet-
tersson, samt avPaisleyLivingston, ErikBjerckHa-
gen, Bo Pettersson och Torsten Pettersson.
Antologin erbjuder intressanta och viktiga re-

sonemang om litteraturvetenskapens uppgift och
funktioner i vår tid. Redaktörerna slår i inled-
ningen fast att det inte rör sig om ännu en lamen-
tation över ämnets kris. Anledningen till det är att
ämnet helt enkelt inte befinner sig i någon kris.
Litteraturvetenskapen mår bra, och det är ju goda
nyheter. Ämnet utgör en oumbärlig del av huma-
niora och har bidragit till en insikt i litterära tex-
ters särart och funktioner, och därmed i förläng-
ningen till en ökad förståelse avmänniskan, kultu-
ren och historien.
Till skillnad från naturvetenskaperna präglas

inte litteraturvetenskapen av drastiska paradigm-
skiften, utan av en gradvis ackumulation av kunskap
där nya teorier inte automatiskt gör gamla överflö-
diga eller passé.Det enda somhindrar ämnets fort-
satta blomstring, skriver redaktörerna, är bristande
finansiering.Här kanman invända att redaktörerna
gör det lite enkelt för sig. Nog finns det en mängd
problem och utmaningar som inte enbart handlar
om pengar. Även om man på några ställen snud-
dar vid frågan om litteraturens plats i vår samtida
offentlighet saknas mer djupgående resonemang
om exempelvis skönlitteraturens förändrade sta-
tus och villkor i det nya medielandskapet, om äm-
nets koppling till skola och lärarutbildning, omdet
minskade intresset för och den försämrade förmå-
gan hos stora grupper att tillgodogöra sig kvalifi-
cerad litteratur. Särskilt litteraturvetenskapens re-
lation till lärarutbildningen är en knäckfråga av
mycket stor strategisk vikt. Tyvärr har litteratur-
vetare här ofta intagit en relativt ointresserad håll-
ning.Didaktiska problematiker har inte ansetts till-
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höra ämnets ”kärna”.Omämnet skall bibehålla sin
centrala position i akademin är det nog hög tid att
ändra på det.
Antologin är alltså inte en krisskrift,men den är

inte heller någon stridsskrift. Den litteraturveten-
skapliga självreflexionen tar sig ju gärna uttryck i en
kamp mellan olika teoretiska skolbildningar, men
här råder istället en öppen och generös pluralism.
I den mån det förekommer någon polemik är den
i regel förlagd till noterna. Detta skall inte uppfat-
tas som att skribenterna undviker att ta ställning.
Det centrala för demär attmejsla fram så starka och
inkluderande argument för litteraturstudierna som
möjligt. Två bidragande orsaker till att de lyckas så
väl är den starka ämneshistoriska överblicken och
förankringen, sommedför attman inte fastnar i de
för dagen rådande teoretiska ställningskrigen, samt
att man med perspektiv hämtade från den analy-
tiska filosofin kan inta en i positivmening svalme-
tateoretisk hållning till den grundläggande frågan
omvarförman skall läsa och studera skönlitteratur.
Vilka svar ges då på frågan? Det är naturligtvis

svårt att koka ned de många nyanserade och kom-
plexa resonemangen till några enkla svar. En hu-
vudpoäng är emellertid att litteraturvetenskapen
måste ses som en fundamental del av den större
kontext som utgörs av humaniora. Som Anders
Pettersson framhåller: ”The humanities are the re-
pository of our knowledge of human history, of
the foundations or lack of foundations of truth and
value, andof themechanisms thatmake communi-
cation between humans possible” (s. 58). Skönlit-
teraturen ger oss helt enkelt oumbärliga historiska,
filosofiska och kommunikativa insikter. I flera av
bidragen understrykerman också den existentiella
betydelsen av läsning. Det är inte säkert att littera-
turen gör oss mer empatiska, men den tränar vår
fantasi och föreställningsförmåga, och lär oss nya
saker både om oss själva och andra.
Skillnaderna och likheternamellan ”vanliga” lä-

sare och professionella berörs och problematiseras
i flera av artiklarna. Erik BjerckHagen argumente-
rar för att klyftan mellan dessa läsarkategorier bör
luckras upp. Han efterlyser en litteraturvetenskap
som använder ett språk som är ”common to the
whole culture – or more or less the whole culture”
(s. 112). Ideala forskare blir med ett sådant synsätt
de som lyckas skriva om litteratur på ett läsbart
och njutbart sätt och som inte sällan själva närmar
sig en skönlitterär stil. Exempel på sådana forskare
utgörs enligt Bjerck av namn somF.R. Leavis, Lio-
nel Trilling, Harold Bloom och JamesWood. Om

man bortser från det enkönade urvalet är det lätt
att finna Hagens hållning sympatisk. Det uteslu-
ter enligt min mening givetvis inte att litteratur-
vetare också måste få uttrycka sig på ett speciali-
serat fackspråk.
Sammanfattningsvis gerWhy Literary Studies?

inspirerande, perspektivrika och viktiga bidrag till
vårt ämnes fortsatta självreflexion.

Magnus Persson

Svensk litteratur som världslitteratur. En antologi.
Red. Johan Svedjedal (Skrifter utgivna av Avdel-
ningen för litteratursociologi vid Litteraturveten-
skapliga institutionen iUppsala, 65). Avdelningen
för litteratursociologi, Uppsala universitet. Upp-
sala 2012.

This anthology takes the particularities of the pre-
sentmoment – the breakthrough success of Swed-
ish detective novels abroad – as an opportunity
to tell a longer and larger story about literary in-
terconnections between Sweden and the outside
world over time. Through the study of particular
moments in Swedish literary history over the past
two centuries, the collected chapters attempt to
both explain how Swedish writers won interna-
tional audiences in the past, and consider the pre-
sent moment and its implications for the future
of a small nation’s literature in a globalized world.
The book contains several empirical studies of a
particular authorship,marketing concept, or trans-
lation dynamic that is either implicated in, caus-
ative of, or transformed by the concept of world
literature. Befitting the transnational subject mat-
ter, most of the chapters in the volume were orig-
inally delivered as English-language presentations
in Beijing.
In the substantial first section, editor Johan

Svedjedal lays out the interconnected processes
that define the field imperfectly labeled as ”world
literature,” setting the stage for later essays that con-
sider these individual moving parts more closely.
Svedjedal treats some of the knottiest theoretical
questions inherent in such a volume – world liter-
ature as a problem, not an object, to use Moretti’s
terms (12). Building on the work of theorists both
international (David Damrosch) and domestic
(Stefan Helgesson), Svedjedal ably demonstrates
just how broad, and broadly-interpreted, the do-
main of world literature can be – indeed, his con-


