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succeeds admirablymeasured against its stated goal
to ”outline some areas for future in-depth studies”
(11).More compellingly, it also lives up to its prom-
ise to be an ”inventory of problems” in the field of
world literature. (13)With a growingworldwide fo-
cus on analyzing ”big data” in thehumanities, both
the data and the problemareas covered in this book
augur well for future research. Researchers in the
Nordic region (and those outside itwith the requi-
site language skills) would do well to consider the
opportunities and challenges the volume presents.

Peter Leonard

Rape in StiegLarsson’sMillenniumTrilogy andBey
ond. Contemporary Scandinavian and Anglophone
Crime Fiction. Red. Berit Åström, Katarina Gre-
gersdotter & Tanya Horeck. Palgrave Macmillan.
Basingstoke &New York 2013.

Trots deckargenrens enorma genomslag är krimi-
nalfiktionsforskningen ännu ett relativt litet fält i
Sverige, något som bidragit till att det fåtal fors-
kare som är verksamma tenderar att söka sig utom-
lands både när det gäller publikationsmöjligheter
och forskarkontakter. Ett utmärkt exempel på detta
är antologin Rape in Stieg Larsson’s Millennium
Trilogy and Beyond. Contemporary Scandinavian
and Anglophone Crime Fiction, redigerad av Berit
Åström, Katarina Gregersdotter och Tanya Ho-
reck. De två förstnämnda redaktörerna är verk-
samma vid Umeå universitet, och har tillsammans
medTanyaHoreck frånAnglia RuskinUniversity
samlat deckarexperter frånEngland,USA,Kanada
och Sverige för att diskutera sexuellt våld inom se-
nare tids skandinaviska och engelskspråkiga kri-
minalfiktion. Syftet har varit dels att undersöka på
vilka sätt våldtäktsskildringar används inomkrimi-
nalfiktionen idag för att framföra samhällskritik,
dels att utforska relaterade frågor angående offer-
skap och olika former avmakt (power och agency).
Som en samlande punkt för antologin fungerar

Stieg LarssonsMillennium-trilogi, och inte minst
Lisbeth Salander-gestalten, somotvivelaktigt utgör
ett av samtidensmest omtalade våldtäktsoffer inom
deckargenrens domäner. I henne förenas våldsutöv-
ning och sårbarhet, hämnare och offer, på ett sätt
som både fascinerar och provocerar. Trots att tri-
logins feministiska budskap ibland har ifrågasatts
råder en stark konsensus bland antologins förfat-
tare omatt Larssons romaner är feministiska. Flera

av skribenterna ägnar sig åt att sakligt och över-
tygande argumentera emot Larssons belackare. I
många fall sker detta genom att man tar upp de
ofta omdiskuterade scenerna där Salander våldtas
av sin förmyndare, och analyserna av hur Larsson
skildrar detta används för att visa varför han inte
bör uppfattas som misogyn, trots att han skildrar
våld mot kvinnor.
Antologin är uppdelad i fyra delar med två till

tre artiklar i varje. Den första avdelningens artik-
lar (av PriscillaWalton, Barbara Fister ochYvonne
Leffler) introducerar diskussionenomsexuellt våld
ochplacerar Larssons trilogi i en genrekontext, hu-
vudsakligen bestående av hårdkokta feministiska
deckare och amerikanska seriemördarthrillers,med
fokus på romaner där kvinnliga hämnare spelar en
framträdande roll. I andra delen diskuteras hur ex-
plicita skildringar av sexuellt våld i skandinaviska
deckare förhåller sig till kroppsliga diskurser (med
artiklar av Marla Harris, Katarina Gregersdotter
och Berit Åström). Tredje delen kretsar kring frå-
gor om röst (agency), genus och sexuell makt (med
bidrag av Meghan A. Freeman och Zoë Brigley
Thompson), och slutligen i sista delen står etiska
frågor i centrum för diskussioner rörande vad som
sker när våldtäktsskildringar transformeras genom
adaptioner förTVoch film (med artiklar avTanya
Horeck, ClaireHenry och PhilippaGates). Det är
på många sätt en imponerande samling skriben-
ter som engagerats, även om man som läsare sam-
tidigt inte kan låta bli att notera att inga manliga
forskare finns med – har man medvetet bara sökt
kvinnliga medverkande, är det ingen man som vå-
gat närma sig ämnet, eller har ingenmanlig skribent
haft något tillräckligt intressant att bidra med för
att kvalificera sig?
Trots att det allt grövre våldet inom kriminal-

fiktionen är ett ämne som ofta tangeras i media
finns det hittills förvånansvärt lite forskning kring
deckarnas våldsskildringar, och ännu mindre när
det gäller det sexuella våldet. Därför utgörRape in
Stieg Larsson’s Millennium Trilogy and Beyond ett
särskilt välkommet bidrag till deckarforskningen,
och det finnsmycket värt att uppmärksamma i an-
tologin. Priscilla Walton – nestor inom den femi-
nistiska kriminallitteraturforskningen – beskriver
Millennium-trilogin som ”the most vivid discus-
sion of rape until today” (s. 25), och drar slutsatsen
att Larsson visar att det krävs kollektiva insatser
för att bekämpa det strukturella våldet mot kvin-
nor, men också att romanerna trots allt visar att
det finns hopp på den fronten. Barbara Fister no-



Övriga recensioner · 377

terar att hos Larsson handlar skildringen av sexu-
ellt våld aldrig om vare sig våld eller sex, utan om
maktrelationer, och hon konstaterar att han inte
heller bygger upp spänning genom hotet om sexu-
ellt våld, något somdäremot är vanligt i amerikan-
ska seriemördarthrillers. Fister menar att Larsson
istället snarare skriver in sig i Sjöwall ochWahlöös
samhällskritiska tradition.
Yvonne Leffler pekar särskilt på demelodrama-

tiska inslagen hos Larsson och uppmärksammar
därtill – kanske lite oväntat – Jan Guillous Carl
Hamilton som en av föregångarna till Lisbeth Sa-
lander-gestalten. Marla Harris bidrar med en in-
siktsfull analys av Håkan Nessers Kvinna med fö
delsemärke, och Katarina Gregersdotter visar hur
den fysiska kroppen i romaner av StiegLarssonoch
av Anders Roslund och Börge Hellström används
som en bild för samhället. Gregersdotter ser dock
hur dennostalgi för det förflutnas svenska välfärds-
samhälle somåterfinnshosRoslundochHellström
(liksom hos så många andra svenska deckarförfat-
tare) helt saknas hosLarsson, som istället ser framåt
i en önskan att med sin feministiska agenda för-
ändra samhället till det bättre.
Berit Åström diskuterar skildringen av kvinn-

liga våldsoffers kroppar och gör en utmärkt jämfö-
relse mellan Mo Hayders Birdman och Jo Nesbøs
Snömannen, två romaner där seriemördare görs till
representanter för hur dagens samhälle förhåller
sig till kvinnor. Åström finner att båda författarna
skildrar kvinnliga mordoffer i avsikt att kritisera
hur samhället behandlar kvinnor, och genom att
fokusera på våldet snarare än på kropparna und-
viker de att erotisera de kvinnliga offren. Åström
pekar på hur de explicita våldsskildringarna hos
Hayder på ett effektivt sätt får läsaren att engagera
sig känslomässigtmot våldet ochmotdet samhälle
som möjliggör, kanske till och med tillåter, ett så-
dant våld. Nesbø undviker däremot de explicita
skildringarna och försöker istället engagera läsaren
genom mer närgående skildringar av mordoffrens
liv ochpersonligheter.Åströmkonstaterar dock att
Nesbøs strategi bara delvis är framgångsrik.
I sitt bidrag ifrågasätterMeghanA. Freemanden

i kriminalfiktionen på senare år så ofta förekom-
mande idén att detektiven ska föra de mördades,
offrens, talan, ochkonstaterar att sådana försök i sig
utgör ytterligare övergrepp. Freeman undersöker
hur författare skildrar just våldtäktsoffers oförmåga
att vittna om sitt trauma, och konstaterar att både
Stieg Larsson ochValMcDermid kringgår proble-
met genom att (åtminstone temporärt) göra sina

huvudpersoner till offer. I sin fascinerande analys
utforskar Freeman det systematiska våld som sam-
hället inte minst genom språket utövar mot den
kvinnliga kroppen.
Zoë Brigley Thompson utgår från bilden av

femme fatales inom olika versioner av noir-tradi-
tionen, då hon jämför romaner av Sara Paretsky,
Megan Abbot och Stieg Larsson i en inspirerande
ochperspektivrik studie.Ävenom läsningen av Sa-
lander somen femme fatale inte helt övertygar, tyd-
liggörs ändå vad det är som gör att hon sticker ut
bland dagens kvinnliga deckarhjältar. Även Tanya
Horeck analyserar Paretsky, vars Tony Hill/Carol
Jordan-serie hon jämför med Liza Marklunds och
Stieg Larssons romanserier. Horeck intresserar sig
för vilka känslor och reaktioner (affect) skildring-
arna av sexuellt våld framkallar hos läsaren, och
hur dessa reaktioner i sin turmanar till etiska ställ-
ningstaganden.Honpekar särskilt på hur seriefor-
men möjliggör ständiga omvärderingar och om-
förhandlingar, något som också utnyttjas av de tre
deckarförfattarna i anslutning till skildringarna av
våld och övergrepp.
IClaireHenrys artikel är fokus också riktatmot

läsarens reaktioner ochmöjligheter till etiska ställ-
ningstaganden, då hon genom detaljerade närläs-
ningar jämför våldtäktsscenerna iMän som hatar
kvinnormedhurdessa gestaltas i den svenska/skan-
dinaviska filmadaptionen av Larssons roman. Lik-
som flera av antologins andra skribenter noterar
Henry att fokus i våldtäktsscenerna ligger på det
som sker efteråt, snarare än på själva våldet, och
särskilt i filmanalysenfinner honmånga intressanta
mönster som inte tidigare uppmärksammats.
Philippa Gates studie kan sägas ta steget längre

änHenrys, dåGates även inkluderar den amerikan-
ska filmadaptionen av Larssons första roman. Ga-
tes tar sig framförallt an frågan om huruvida det
våld som utövas av kvinnor mot ”män som hatar
kvinnor” är berättigat, hur detta i så fall berättigas,
och om och hur detta skiljer sig åt mellan roma-
nerna och de olika filmversionerna. Gates slutsats
är attmedande svenska/skandinaviska versionerna
lämnar det upp till läsaren att avgöra i vilken grad
framförallt Salanders hämndaktioner kan rättfär-
digas, presenteras hämnden som självklar och full-
ständigt rättfärdigad iDavid Finchers filmversion.
Gates konstaterar också att det jämställda förhål-
lande och de delvis omvända könsstereotyper som
återfinns i de svenska versionerna helt saknas hos
Fincher, där Salander snarast framställs som en su-
perhjälte samtidigt som hon sexualiseras och görs
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svagare och mer romantisk – allt enligt klassiskt
Hollywoodkoncept från senare år.
Trots antologins många förtjänster bör dock

några påpekanden göras. I inledningen påstår re-
daktörerna att explicita våldsskildringar skulle vara
särskilt karakteristiska för de skandinaviska deck-
arna. En övertygande argumentation för detta på-
stående saknas dock. Explicita och sexualiserade
våldsskildringar återfinns även imycken annankri-
minalfiktion – inte minst i den engelskspråkiga.
Mängden och arten av explicit våld har snarare att
göramed vilken typ av deckare det rör sig om.Det
är på genremässiga grunder naturligt att våldet är
råare och mer explicit hos exempelvis Lars Kep-
ler och Patricia Cornwell, än hos Jan Mårtenson
ochFredVargas.Däremot sammanfaller upptrapp-
ningen av våldet i kriminalfiktionen generellt (in-
ternationellt sett)medden skandinaviska kriminal-
fiktionens stora internationella genombrott, och
detta är en trolig orsak till missuppfattningen att
deckare från de nordiska länderna skulle vara sär-
skilt våldsamma. Några är det, andra inte.
Ytterligare en sak som kan konstateras är att

medan sådant som journalisten Barry Forshaws
lättviktiga texter om skandinaviska deckare cite-
ras i flera av antologins artiklar, förbigåsmycket av
den akademiska forskning om regionens deckare
som faktiskt finns i form av tidskriftsartiklar och
bokkapitel på engelska. Detta visar på problemet
somuppstår när ett forskningsområdeplötsligt blir
hett. Driftiga skribenter som Forshaw utropar sig
själva till experter och försöker så snabbt sommöj-
ligt inta en så stor del av ”marknaden” sommöjligt,
utan djupgående kunskaper i ämnet. Parallellt be-
finner sigmycket kvalificerad forskning ”under ut-
givning” samtidigt, vilket gör att olika forskaremer
ellermindre omedvetet ofta upprepar samma, eller
åtminstone väldigt likartade, slutsatser och tolk-
ningar. Flera av demedverkande talar om skandina-
viska deckare närmast somen egen subgenre,men i
själva verket är det ett fåtal författare och titlar som
återkommer genom antologin och – ibland felak-
tigt – framställs som representativa för all skandi-
navisk kriminalfiktion. Detta visar också att det
behövs betydligt mer seriös forskning kring skan-
dinaviska deckare och därtill hur viktigt det är att
presentera sin forskning på engelska när intresset
för ämnet är så stort hos internationella forskare.
Detta till trots ärRape in Stieg Larsson’sMillen

nium Trilogy and Beyond en viktig bok som öpp-
nar upp diskussionen kring skildringen av sexuellt
våld i dagens kriminalfiktion, och som vågar pro-

blematisera de enkla och kategoriska ställningsta-
ganden som alltför ofta upprepas i mediala sam-
manhang. Studierna i boken visar därtill att detta
är ett forskningsområdedär tvärvetenskapliga per-
spektiv aktualiseras och där mycket ännu återstår
att göra.Antologin synliggör också att studier som
dessa är relevanta långt utanför de akademiska kret-
sarna. Fysiskt och strukturellt våld mot kvinnor är
ett centralt samhällsproblem och deckaren, brett
definierad, är förmodligen den fiktionsgenre som
når allra flest läsare och tittare idag. När man nu i
allt större utsträckning talar om att forskningen
ska ha samhällsrelevans utgör detta ett exempel på
hur verkligt samhällsrelevant humanistisk forsk-
ning kan se ut. Rape in Stieg Larsson’s Millennium
Trilogy and Beyond visar dessutom att det finns ett
stort antalmöjliga och intressanta sätt att närma sig
fiktionens skildringar av sexuellt våld på – sätt på
vilka vi bättre kanundersöka och förstå dels deme-
kanismer som ligger bakomvåldet i sig, dels fiktio-
nens gestaltning av våld.Antologinutgör också ett
både välkommet och värdefullt bidrag till deckar-
forskningen i allmänhet och Stieg Larsson-forsk-
ningen i synnerhet, till vilken skribenterna bidrar
medmånga nya observationer och slutsatser.Rape
in StiegLarsson’sMillenniumTrilogy andBeyond är
enbok somkommer att vara omöjlig att förbigå för
alla som studerarMillennium-trilogin framöver.

Kerstin Bergman

SimoneMurray,TheAdaptation Industry.TheCul
tural Economy of Contemporary Literary Adapta
tion (Routledge Research in Cultural and Media
Studies, 32). Routledge. Abingdon & New York
2012.

Ända sedan filmmediets födelse har romaner om-
arbetats till film. InteminstHollywoodproduktio-
ner har ofta haft en litterär förlaga. Men under de
senaste decennierna har sådana adaptioner blivit
allt vanligare. En orsak till dessa ökande intermedi-
ala kontakter är att vi lever i en tid avmediekonver-
gens. Boken tappar mark till förmån för andra me-
dier, samtidigt som olika medier kan konsumeras
genomsammamaskiner. En annan anledning är att
bokmarknaden och filmindustrin strukturellt när-
mar sig varandra.Bäggebranschernadominerasnu-
mera avmediekonglomerat som inte sällanhar ägar-
intressen i såväl bokförlag som i andramedieföretag.
SvenskaBonnierkoncernen, därutöverAlbertBon-


