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ABSTRACT 

 
Det här är inte en recension.  

Normer i den samtida svenska litteraturkritiken. 
Magisteruppsats i litteraturvetenskap, 2006 

av Lina Samuelsson 
 

 
Syftet med uppsatsen är att föra en diskussion om vilka normer som finns i den nutida 

litteraturkritiken. Två veckors recensioner, sammanlagt nästan hundra stycken, från fem olika 

dagstidningar har studerats ur ett genusperspektiv. 

Forskningen om litteraturkritik har bedrivits i begränsad omfattning och görs fortfarande 

så. Området blir ofta förbisett både inom journalistikvetenskapen och litteraturvetenskapen 

och än mer ovanligt är en genusmedveten kritikforskning även om många av de debatter som 

rört litteraturkritik, däribland den som bröt ut efter Linda Skugges recension av Björn 

Ranelids Kvinnan är första könet i Expressen, tagit upp feministiska frågeställningar. 

Efter en genomgång av olika patriarkala tendenser i litteraturkritiken genom tiderna – 

bland annat hur kvinnliga författare blivit lästa och värderade utifrån sitt kön – analyseras 

dagens litteraturkritik i tre delkapitel. Det första handlar om olika former av segregering och 

gemenskap inom litteraturkritiken: vad som recenseras av vem, vilka författare och verk som 

sätts i samband och i vilken kontext verket placeras. Särskilt påtagligt är hur den manliga 

homosocialiteten odlas i litteraturkritiken och det glastak som går vid en fördelning av 60 

respektive 40 procent mellan män och kvinnor i litteraturkritiken, såväl recenserade som 

recensenter.  

Det andra delkapitlet, ”Status och värdering” handlar om hur kritiker bedömer verk av 

män respektive av kvinnor. Jag upptäckte att det inte är någon markant skillnad i hur ofta verk 

av kvinnor respektive män får positiv eller negativ kritik, däremot är det skillnad i hur 

värderingen sker. Vilka kvaliteter ett verk har betonas mer i recensionerna av litteratur skriven 

av kvinnor. I kapitlet diskuterar jag också frågan om högt och lågt i litteraturkritiken och om 

det finns en gemensam kritikersmak eller syn på kritikerrollen. 

Den sista delen handlar om vilka ideologiska och estetiska värderingar som finns i 

litteraturkritiken och hur kritikerna själva förhåller sig till könsfrågan. Jag diskuterar om det 

är ett tecken på jämlikställdhet att de litteraturkritiska texterna är så könlösa eller är en form 

av sexism. Slutligen diskuterar jag de tydligaste normerna i dagens litteraturkritik: behovet av 

att litteratur ska säga något mer och ge läsaren en insikt. Men inte för enkelt; läsningen ska 

vara



en utmaning, nästan en plåga. Varken författaren eller texten ska på något sätt stryka medhårs, 

komma med förklaringar och förenklingar eller moraliska budskap. Litteraturen ska vara 

okonventionell och självständig, är den det är författaren enligt kritikern mogen. 

Jag kopplar dessa normer om litteraturen till kritikerns behov av att legitimera sig, 

försvara sin rätt att tala. Jag diskuterar därefter hur dessa normer, som inte tycks könsbundna, 

trots det får en segregerad litteraturkritik som resultat. 
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1. Inledning 

I september 2003 recenserar journalisten och författaren Linda Skugge en ny roman av Björn 

Ranelid, Kvinnan är första könet. Romanen kallar hon ”den sjukaste bok jag nånsin har läst”. 

Hon skriver att hon har sett författaren på en fest och att han då hade läppglans och rakade ar-

mar. Särskilt kritiserar hon Ranelids sexskildringar, som hon tycker är löjliga, och hans syn på 

feminism, vilken enligt henne innebär att han tycker att kvinnor ska sköta om sitt utseende 

och vara stolta över att visa sig nakna. Hon avslutar med att fråga vilka det är som läser 

Ranelids romaner: ”Blir tanterna som läser honom helt till sig i kussimurran och vill att 

Ranelid ...”.1 

Recensionen väckte stor debatt på kultursidorna. Samtidigt märks en tydlig besvikelse i de 

inlägg som skrivs, debatten kallas ”pseudohändelse” och det finns en genans över att detta, ett 

bråk mellan en etablerad författare och en känd krönikör som också börjat skriva kritik, är 

höstens stora kulturdebatt.2 

Kanske kan man tycka det om man ser debatten som en fråga om ”silverhannar och unga 

kvinnor”, som psykologen Rigmor Robért vill få det till, eller en diskussion om huruvida den 

recenserade författaren använder smink eller inte.3 Men däremellan ställs andra viktiga frågor 

som gör ”Raneliddebatten” till den största debatten om litteraturkritik (eller icke-kritik, som 

många menade) hittills under 2000-talet, och den första diskussionen på länge om vad 

litteraturkritik är och bör vara sätts igång på allvar. 

Visst, någon gång per år så skriver en kritiker ett inlägg på kultursidorna om att 

litteraturkritiken är ointressant eller kommersiell eller maktlös, som följs upp med enstaka 

svar från andra kolleger. Sådana debatter kommer dock aldrig riktigt in på djupet av vad 

litteraturkritik är eftersom alla redan är så överens om detta.4  

Men mellan läppglanset och silverhannarna som diskuterades efter Skugges recension 

avslöjas något om de mest brännande frågorna gällande litteraturkritik – vad litteraturkritik är, 

                                                
1 Linda Skugge, ”Raneliderligt”, recension av Björn Ranelids Kvinnan är första könet i Expressen 19.9.2003. 
2 För inlägg i Skugge/Raneliddebatten, se exempelvis: Stefan Jonsson i Dagens Nyheter 8.10.2003, Magnus 
Eriksson i Svenska Dagbladet 10.10.2003, Bengt Ohlsson i Aftonbladet 15.10.2003, Markus Wilhelmson i 
Expressen 18.10.2003, Anita Goldman i Aftonbladet 30.10.2003, Ingrid Elam i samtal på Publicistklubben 
refererat av Åsa Sandell i Helsingborgs Dagblad 6.11.2003, Henriette Zorn i Södra Dalarnes Tidning 
16.12.2003.  
Det bör tilläggas att Linda Skugge också är författare och vid debattens tidpunkt gett ut två romaner. Men det var 
främst hennes roll som krönikör och journalist som fokuserades, något som ytterligare underströk att hon och 
Ranelid inte var jämlika kolleger. 
3 Se Rigmor Robért i Expressen 22.10.2003 och Cecilia Hagens intervju med Björn Ranelid i Expressen 
16.11.2003. 
4 Se exempelvis kritikdebatterna i Göteborgs-Posten 24.2.2000 – 7.3.2000 eller Aftonbladet 16.6.2003 – 
21.6.2003. 
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bör vara och får vara. Och även om många gillade Linda Skugges recension, något jag åter-

kommer till längre fram i uppsatsen, föll domen hårt från många etablerade kritiker: det här är 

inte en recension. Man talade om en ”icke-debatt” och ”icke-recension”. Men vad föranledde 

prefixet ”icke”? Vad gjorde Skugges recension illegitim? Eller för att vända på resonemanget, 

som jag tänker göra: vad är en recension? Vad krävs för att ge kritiken legitimitet? När är en 

text om litteratur en recension? Vilka normer styr dagens litteraturkritik? 

 

1.1 Frågeställning, perspektiv och disposition 

Den här uppsatsen handlar om normer inom den nutida litteraturkritik som skrivs i 

dagstidningar, studerade utifrån ett genusperspektiv. Det innebär en tonvikt på frågor som rör 

en genusordning men också en medvetenhet om att normer inte är könsneutrala. Jag anser att 

det är särskilt viktigt eftersom perspektivet är negligerat i den litteraturkritikforskning som har 

bedrivits. Eller som Toril Moi skriver: ”Om feminister ibland kan göra sig skyldiga till 

överbetoning av kön på bekostnad av andra faktorer, torde detta vara ursäktligt jämfört med 

den massiva bortträngningen av kön som rutinmässigt utförs av majoriteten av dem som ver-

kar på alla vetenskapliga områden.”5 

Även om genusperspektiven är bristfälliga i den kritikforskning som bedrivits så har 

genusfrågorna varit aktuella i kulturdebatter och tidningsartiklar. Många tolkade Linda 

Skugges recension som feministisk och menade att när hon recenserade Björn Ranelids 

utseende och person gjorde hon bara samma sak som kvinnliga författare allt som oftast blir 

utsatta för.6 

Normer är ett så brett begrepp och innefattar så mycket att en frågeställning som ”vilka 

normer råder inom den nutida litteraturkritiken” måste specificeras ytterligare. Min ambition 

har varit att föra en diskussion kring normer inom litteraturkritiken och för att kunna göra det 

har jag undersökt vad som skrivs och av vem, vad som betonas och är i fokus i en recension 

och hur kontexten ser ut. Jag har ställt frågor om värdering och smak: hur sker värderingen av 

ett verk? Vad räknas som högt respektive lågt? Vad hyllas eller förkastas, och hur sker detta? 

Finns det en gemensam smak eller skilda uppfattningar om vad som är bra eller dåligt? Hur 

ser kritikern på sin egen roll och på litteraturen? Jag har också studerat vilka ideologiska och 

estetiska värderingar som är rådande och vilken betydelse de har för läsningen av verket.  

                                                
5 Toril Moi, ”Att erövra Bourdieu” (1991) övers. i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1994:1, s. 17. 
6 Se exempelvis: Natalia Kazmierska i Expressen 13.10.2003, Malin Ullgren i Expressen 20.10.2003, Zoran 
Alagic i Expressen 28.10.2003, Belinda Olsson i Aftonbladet 15.10.2003. Se även Linda Skugges egna 
kommentarer: Linda Skugge i Expressen 8.11.2003 och Linda Skugge i Expressen 12.10.2003. 
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Studiens genusperspektiv innebär att jag hela tiden för en diskussion om frågan vad kön 

och genusordning har för betydelse i litteraturkritiken. Vad recenserar kvinnor och vad 

recenserar män? Hur recenseras kvinnor och hur recenseras män? Har litteraturkritiken ett 

kön?  

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Det andra kapitlet redogör för olika sätt att se på 

litteraturkritik och vad det är, ger en kort översikt av den kritikforskning som bedrivits och 

redogör för litteraturkritikens historia utifrån ett genusperspektiv. Kapitel 3 fördjupar frågan 

om vad en norm är och hur normer skapas och verkar. Min undersökning av normer i den 

nutida litteraturkritiken är uppsatsens huvuddel, förlagd till kapitel 4 och uppdelad i tre 

delkapitel som delvis överlappar varandra, ”Segregering och gemenskap”, ”Status och 

värdering” samt ”Ideologi och estetik”. Inför varje kapitel kommer jag att formulera de 

frågeställningar som kommer att undersökas och diskuteras i kapitlet för att i det sista kapitlet 

avsluta med en diskussion om normer inom litteraturkritiken. 

 

1.2 Metod, urval, material 

Med utgångspunkt från Skugge/Raneliddebatten och de frågor som den väckte valde jag år 

2003 för min undersökning. Syftet är därmed inte att jämföra litteraturkritiken med Skugges 

recension utan att helt enkelt undersöka vilka normer som finns i den allmänna 

litteraturkritiken, den vi läser varje dag. De recensioner som inte väcker debatt. De 

recensioner som oftast inte ifrågasätts. De recensioner som är recensioner. Om Skugges 

recension inte var litteraturkritik – vad är det då som är det? 

För att kunna undersöka denna ”vanliga vardagslitteraturkritik” har jag valt att studera 

litteraturkritiken i ett antal dagstidningar. Inte främst för att jämföra dem med varandra utan 

för att skapa bredd i urvalet. 

De kultursidor som jag undersökt är från Dagens Nyheter, Sveriges största dagstidning, 

Expressen, en rikstäckande kvällstidning med kontinuerlig litteraturkritik och dessutom den 

tidning där Skugge/Raneliddebatten började, samt Göteborgs-Posten, Göteborgs största 

tidning med en lång tradition av litteraturkritik. Jag har även valt två landsortstidningar, från 

söder Helsingborgs Dagblad och från norr Västerbottens-Kuriren, Norrlands största dags-

tidning. De är båda tidningar som regelbundet bedriver egen litteraturkritisk verksamhet. 

Min studie omfattar en vårvecka (v. 13, 24–30 mars 2003) och en höstvecka (v. 41, 6–12 

oktober 2003) för att få med både vår- och höstutgivning av litteratur. Jag har studerat alla 

bokrecensioner som publicerats under denna tid, vilket är allt som allt 95 stycken (55 från 
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vårveckan och 40 från höstveckan).7 Jag har utgått från tidningarnas egna definitioner för vad 

som är en bokrecension vilket oftast utmärks av en speciell layout eller vinjett i tidningen. 

Jag har inte själv valt bort några recensioner utan både recensioner av lyrik, barn- och 

ungdomsböcker, handböcker, debattböcker, memoarer så väl som romaner diskuteras, 

däremot inte böcker som recenseras som konst. Dessutom har jag valt bort andra litteratur-

kritiska genrer som essäer och kommentarer. 

Veckorna är helt godtyckligt valda. Det har inte varit min mening att studera ett visst 

mottagande av någon bok, varken de goda exemplen eller de mest omtalade fallen, utan det 

vardagliga flödet. Min studie är kvalitativ och främst inriktad på närläsningar av 

recensionerna. 

Fokus ligger på texterna men jag kommer även att diskutera frågor som rör kritikens 

produktionsvillkor och kritikerns roll, därför att jag anser att dessa har betydelse för de 

normer som skapas. Däremot kommer jag inte att göra någon egen undersökning av kritikens 

praktiska förutsättningar. Samma sak gäller kvantitativa studier av litteraturkritik. I den mån 

de finns att tillgå har jag uppmärksammat deras resultat, men själv har jag ett alldeles för litet 

material för att kunna studera kvantitativa aspekter. 

                                                
7 Materialet presenteras i källförteckningen under rubriken ”6.2 Materialförteckning”. I den löpande texten 
kommer hänvisningar till recensioner ske inom parentes. Jag har också tagit mig friheten att för tydlighetens 
skull alltid kursivera verkens titlar i citat även om dessa inte alltid är kursiverade i originaltexten. 
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2. Kritik 
I detta kapitel introducerar och definierar jag begreppet litteraturkritik, samt diskuterar vilken 

funktion den svenska litteraturkritiken har idag. Jag kommer sedan att redogöra för tidigare 

forskning om litteraturkritik och, i samband med en översikt av litteraturkritikens historia, 

visa på den feministiska kritik som riktats mot litteraturkritiken. 

 

2.1 Vad är litteraturkritik? 

Litteraturkritik är ett brett begrepp som kan syfta på recensionsverksamhet av böcker så väl 

som på ett kritiskt studium av litteratur inom litteraturvetenskapen i allmänhet. Engelskans 

criticism syftar särskilt på kritik i denna vidare mening.8 Jag kommer dock använda begreppet 

litteraturkritik som synonymt med den litteraturkritiska genre som jag undersöker, 

recensionen.  

Recensionen så som vi känner igen den idag uppkom som genre i och med kritikens 

inträde i pressen under slutet av 1800-talet.9 Även om recenserandet idag också förekommer i 

tidskrifter, tv, radio och på Internet så har dagspressen förblivit det viktigaste forumet för 

litteraturkritik.10 Det är också dagspressens recensioner som jag ämnar undersöka. Ofta är 

dessa placerade på speciella kultursidor, som inte sällan i större tidningar återfinns i egna 

kulturdelar. Så har det inte alltid varit. Vid den moderna pressens genombrott kring slutet av 

1800-talet, som dessutom sammanfaller med litteraturkritikens och den moderna författar-

rollens uppkomst, skrevs litteraturkritiken tillsammans med allmän samhällsdebatt. Litteratur-

kritiken hörde samman med all annan offentlig diskussion.11  

Jürgen Habermas skriver i Borgerlig Offentlighet om hur litteraturkritikerns roll uppkom i 

och med att litteraturen blev mer offentlig och fick en ny publik, den borgerliga allmänheten, 

under 1700-talet. Kritikerns uppgift är att organisera publikens omdöme och samtidigt 

förmedla domen till publiken vilket gör honom till, med Habermas uttryck, ”publikens 

representant och uppfostrare på samma gång”.12 Litteraturkritikens historia kommer jag att gå 

närmare in på längre fram i kapitlet. 

                                                
8 Tomas Forser, Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik (Gråbo 2002), s. 9f. 
9 Ibid., s. 115f och s. 144. 
10 Ibid., s. 10. 
11 Ibid., s. 10, s. 23f och s. 115f. 
12 Jürgen Habermas, Borgerlig Offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället 
[1981] 4:e uppl. övers. (Lund 2003), s. 43–49.  
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Under 1900-talet har som sagt dagstidningarnas recensioner varit det viktigaste forumet 

för litteraturkritik. 13  

Kritiken ses idag som en viktig del av kultursidornas verksamhet. Ingrid Elam, tidigare 

kulturchef på Dagens Nyheter, kallar kritiken för ”kultursidornas ryggrad” i en artikel om sin 

tid som kulturchef på tidningen. Hon skriver att ”[k]ritikern presenterar en kvalificerad 

läsning, lyssning eller tolkning av verkligheten eller av ett konstnärligt verk” och att det är 

upp till kritikern att välja vad han eller hon vill fokusera på i denna kvalificerade läsning. Vad 

som är en ”kvalificerad läsning” definierar inte Elam men hon påpekar att dagens kritik ofta 

inte är det.14 Däremot är de krav som Elam ställer på en kritiker inte särskilt annorlunda de 

som andra kulturredaktörer, kritiker eller kritikforskare som uttalat sig i ämnet formulerat. 

Ofta handlar det just om att utifrån sin kunskap sätta in ett verk i en litterär kontext, bedöma 

det, förklara det, referera det och ge läsaren en vägledning om huruvida, som Forser uttrycker 

det, ”läsningen är mödan lönt”.15 En slags blandning av konsumentupplysning, offentligt 

samtal om litteratur och underhållning. Vilken av dessa uppgifter som kommer i första hand 

kan variera mellan olika kritiker.  

Begreppet kritik kommer från grekiskans krínein som betyder skilja ut och avgöra. Det 

användes under antiken för att avgöra vad som skulle bevaras för eftervärlden i 

vetenskapscentrat Museion. När Tomas Forser redogör för begreppets härkomst förklarar han 

att förutom att skilja ut och avgöra kunde begreppen värdering, bedömning och dom kopplas 

till ordets betydelse. ”Där i Museion börjar den västerländska skriftkulturens ’kanon’-

bildning; den särskiljande och den räddande uppgiften utförd av initierade smakdomare”, 

skriver han och tillägger: ”Den räddande uppgiften är väl fortfarande en möjlig hållning.”16 

Med Forsers tolkning av kritikbegreppet ligger det alltså i ordets ursprung att vara 

normerande, att välja ut vad som är värt att rädda och föra vidare. 

Vad som märks redan här är att det både finns en viss gemensam uppfattning om vad 

litteraturkritik är och hur den bör bedrivas, men också stora skillnader i uppfattningen om 

vilken uppgift som är viktigast, vad litteraturkritik bör vara. Och det är också i dessa splittrade 

så väl som gemensamma praktiker som normer skapas, upprätthålls och bryts. 

En relevant fråga är förstås: Har litteraturkritiken någon verklig makt idag? När 

Alexandrias lärda män valde ut skrifter till biblioteket var deras makt över vad som skulle 

komma att läsas självklar, men idag finns det många sätt att få tag på litteratur. Recensioner är 
                                                
13 Forser, 2002, s. 10. 
14 Ingrid Elam, ”Konsten att avgå som kulturchef” i .doc 2000:10, s. 24. 
15 Forser, 2002, s. 116. 
16 Ibid., 2002, s. 11. 
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inte särskilt avgörande för bokbranschens omsättning och läsarundersökningar visar att 

litteraturkritiken har en ganska liten publik.17  

Må så vara. Det som fortgår är ändå bedömandet, avgörandet, kanonbildningen. ”Men 

även så är det berättigat att yrka på att kritikerna som kritiker och i sina andra kapaciteter 

bidrar till effekter som kunde beskrivas som kunskapsfördelning, socialisation, social kontroll, 

verklighetsdefinition och institutionell förändring på det litterära området. Den långsiktigaste 

av alla effekter på det litterära området innebär att en bok förvandlas till en klassiker”, skriver 

Per Rydén.18 

Litteraturkritiken är en del av den litterära institutionen och en av de första kontakterna 

med denna för en nyutgiven bok. 19 De böcker som går vidare till litteraturhistorieöversikter är 

de som det forskas om inom litteraturvetenskapen på universitetet.20 Men de flesta verk 

kommer aldrig så långt, de glöms bort eller får en kort försäljningstid. Och ytterst få 

uppmärksammas över huvud taget med recensioner på kultursidorna. Litteraturkritiken är 

förvisso inte avgörande för en plats i den litterära hierarkin, men en viktig del av den 

uppmärksamhet ett nyutkommet verk får.21 

Vad skiljer då litteraturkritiken från litteraturvetenskapen? Båda företeelserna hör till 

begreppet ”kritik”. Ändå anser jag att det är viktigt att studera litteraturkritik, i bemärkelsen 

recensioner, som ett eget område. Särkilt eftersom detta sällan görs, vilket jag ska visa i nästa 

kapitel, men också för att lyfta fram de förutsättningar som är typiska just för litteratur-

kritiken. 

 

2.2 Kritikforskning 

Alla som gett sig in på forskning om litteraturkritik verkar vara överens: alldeles för lite är 

gjort. Litteraturkritiken är en tämligen outforskad sfär.22 Det är också därför jag tycker att det 

är viktigt att skilja litteraturkritiken från litteraturvetenskaplig teori, litteraturhistorieskrivning 

och kulturjournalistik. Inte för att det inte finns likheter, det gör det och det kommer vi att se 

prov på i denna uppsats, utan för att låta litteraturkritiken studeras utifrån sina egna 

förutsättningar. 
                                                
17 Per Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880, Press & litteratur, 14 (Lund 1987), s. 29, s. 429. 
18 Ibid., s. 435. 
19 Forser, 2002, s. 9. 
20 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-
talet, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 
35 (Stockholm 1997), s. 32. 
21 Rydén, s. 89 och s. 148ff. 
22 Se exempelvis Rydén, s. 70 och Forser s. 15. 
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De översiktsverk som finns om den svenska litteraturkritikens historia och villkor är Per 

Rydéns omfattande Domedagar från 1987 och Tomas Forsers Kritik av kritiken från 2002. 

Rydén skisserar vad litteraturforskningen kan och bör göra men påpekar besviket ”[a]tt inte 

ens kritikens klassiker överlag hunnit kartläggas talar tydligast om forskningsläget”.23 Femton 

år senare konstaterar Forser att den mesta forskningen fortfarande saknas och han försöker i 

sin Kritik av kritiken uppdatera kritikens historia och redogöra för dess villkor och tendenser. 

I litteraturhistoriska verk som Lönnroth och Delblancs Den svenska litteraturen från 1999 har 

dock de mest kända kritikerna fått en del av spaltutrymmet.24 

Den forskning som har gjorts om litteraturkritik är ofta studier av ett visst författarskaps 

reception, en viss kritikers produktion eller studier av kritiken under olika tidsperioder. 

Exempelvis Gunilla Domellöfs studie av kritikerreceptionen av svenska 30-talsförfattare i 

Mätt med främmande mått från 2001 och Mats Janssons studier av 40-talets litteraturkritik i 

Kritisk tidsspegel från 1998. Många perioder är dock outforskade och för de senaste årens 

diskussioner får man vända sig till debattinlägg i tidningarna. 

Särskilt gäller detta feministiska synpunkter på litteraturkritiken. Förutom Domellöfs 

studie är det en väldigt liten del av kritikforskningen som anlagt ett genusperspektiv. Desto 

mer har vi sett feministisk kritik av litteraturkritiken dryftas i debatter vilket jag kommer att 

gå närmare in på i nästa delkapitel. 

Litteraturkritiken i Norden verkar under likartade omständigheter men våra grannländer 

ligger lite före oss i kritikforskningen. I Norge gavs Norsk Litteraturkritikks Historie ut i två 

band 1990, omfattande åren 1770–1940. Det finns också ett större utbud av kritikforskning 

med ett feministiskt perspektiv. Det är därför intressant att ta del också av norsk och dansk 

litteraturkritikforskning som Cecilie Lund Wrights studie från 2005 om skandinavisk 

kulturjournalistik och Åse Lervik Hiorts norska antologi med litteraturkritik skriven av 

kvinnor.  

I och med den lilla mängd litteraturkritikforskning som finns är studier som gjorts under 

60- och 70-talet fortfarande de enda i sitt slag. Bengt Nordberg har i Recensenter och läsare 

undersökt stil och retorik i lyrikrecensioner. Undersökningen är från 1968. Rolf Yrlids 

Litteraturrecensionens anatomi, en studie av Pär Lagerkvists recensioner som ställer många 

intressanta frågor om värdering och retorik, är från 1973. 

Det går inte att komma ifrån att det är fler studier som fattas än som har gjorts. Antagligen 

beror detta på att litteraturkritik är ett område som faller emellan den litteraturvetenskapliga 

                                                
23 Rydén, s. 79.  
24 Den svenska litteraturen red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc ny rev. utg. bd 1–3 (Stockholm 1999). 
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och den presshistoriska eller journalistikvetenskapliga institutionen. De stora litteratur-

kritikerna omnämns sällan i litteraturhistoriska handböcker, och inte heller i presshistorien. I 

Margareta Bergers Pennskaft, om de kvinnliga journalisternas historia, konstateras bara att det 

fanns kvinnor som skrev litteraturkritik men att det är en bok för sig. En bok som ännu inte 

skrivits.25 

I andra studier som Birger Christofferssons Svenska kritiker och deras metoder (1962) 

studeras litteraturkritiker istället som litteraturvetare i linje med det mer omfattande kritik-

begreppet. 

Hur ska man då studera litteraturkritik? Kan man studera litteraturkritiken som man 

studerar litteratur? Rydén anser att man kan det och att man också bör studera litteratur-

kritiken som man traditionellt studerar litteratur, genom närläsning hellre än med kvantitativa 

metoder.26 Men litteraturkritiken har då samma problem som litteraturvetenskapen själv, den 

verkar i samma medium som den studerar. Ja, det blir rentav ännu värre, kritiken är i sig en 

kritisk studie som sedan studeras kritiskt. Men kritiken har kritiserats, inte minst från femi-

nistiskt håll. Vi ska nu titta närmare på hur. 

 

2.3 Litteraturkritikens patriarkala historia 

Som redan nämnts börjar den moderna litteraturkritikens historia kring 1880. Det är då den 

första professionella kritikerkåren etableras. Först nu är tidningarna så pass stora och spridda 

att litteraturkritiken kan få ett tillräckligt stort utrymme i pressen. Det är också vid denna tid 

som den moderna författarrollen växer fram. Rydén beskriver det som tre samverkande 

tillväxtfaktorer – ”tidningarna blir flera, böckerna blir flera och benägenheten att anmäla dem 

blir åtminstone på sina håll större”. Det uppkom helt enkelt behov av en kritikerkår.27 

Men visst har det funnits litteraturkritik redan tidigare. Gunhild Bergh skriver i en 

avhandling de svenska 1600- och 1700-talskritikernas historia. Det är Kellgren, Thorild, Dalin 

och Gjörwell och en massa andra herrar. Föga förvånande finns ingen kvinna med i Berghs 

översikt.28 

Fanns det då inga kvinnliga kritiker? Jag vill inte gå i fällan att förringa de kvinnliga 

kritikerna än mer genom att negligera dem. Vidgar man kritikerbegreppet något kan det även 

rymma journalisten Catharina Ahlgren som på 1700-talet diskuterade litteratur i brevtidningen 

                                                
25 Margareta Berger, Pennskaft. Kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690–1975 (Stockholm 1977), s. 214. 
26 Rydén, s. 3. 
27 Ibid., s. 454. 
28 Gunhild Bergh, Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen (diss. Uppsala; Stockholm 1916). 
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Brefwäxling mellan twänne Fruntimmer och Ulrica Carolina Widström som under 1800-talet 

verkade inom intellektuella kretsar som poet och journalist.29 Dessutom innehöll kvinnliga 

författares romaner ofta kommentarer av litteraturkritisk art. Åsa Arping visar hur författaren 

Sophie von Knorring förde litteraturkritiska diskussioner, inte minst i polemik mot sina egna 

kritiker, i sina romaner.30 Samtidigt ska man inte överdriva deras betydelse, litteraturkritiken 

var och skulle länge förbli en mycket mansdominerad värld. 

Medan yrkeskvinnor tar sig in på närliggande områden och blir författare och journalister 

förblir kritikerkåren länge, med Per Rydéns beskrivning, mogna, välutbildade män. Han 

räknar upp de få kvinnor som skrev kritik i tidningar vid det moderna genombrottet – Ellen 

Key, Anna Branting och Jacobine Ring – och påpekar att dessa kvinnor redan var etablerade 

kulturpersonligheter och bara bedrev ytterst lite litteraturkritik vid sidan av sina huvudsakliga 

sysslor.31 Eva Heggestad kommer fram till samma resultat, de kvinnor som någon gång skri-

ver gör detta bara vid enstaka tillfällen och har andra huvudsysselsättningar. Som enda undan-

tag lyfter hon fram Eva Brag som skrev ett 30-tal recensioner under slutet av 1800-talet.32 

Så kommer det att fortsätta länge. Visst fanns det betydelsefulla kvinnliga kritiker som 

gått till historien, som Klara Johansson som var verksam i början av 1900-talet. När Thomas 

Forser listar ”den svenska 1900-talslitteraturkritikens tolv i topp” i Kritik av kritiken är det 

hon och Dagens Nyheters Madeleine Gustafsson som är de enda kvinnorna.33 

På 1970-talet ökar kvinnorepresentationen men inte förrän på 1990-talet kan man tala om 

en något så när jämn könsfördelning inom yrket. Innan dess har kvinnor mest fått skriva om 

barn- och ungdomslitteratur vilken med Forsers uttryck ”inget hyckleri i världen kan ge 

samma status som vuxenlitteraturen i då och ännu gällande ordning”. Den största skillnaden 

mellan litteraturkritiken nu och för 10–15 år sedan, menar Forser, är att de kvinnliga 

kritikerna trätt in på området och bidragit till nya genusmedvetna perspektiv och förståelser.34 

Varför tog det då en sådan tid för kvinnorna att ta sig in i litteraturkritiken? Ja, den frågan 

är en uppsats för sig, men en förklaring skulle kunna vara den roll som litteraturen får på 

1880-talet. David Gedin visar i sin avhandling Fältets herrar hur den moderna författarrollen 

                                                
29 Om Catharina Ahlgren som litteratör se Margareta Björkman, Catharina Ahlgren (Stockholm 2006), s. 355–
399. Om Ulrica Carolina Widström se Tilda Maria Forselius, Jag smakar Min Själs Höghet och hjärtats känslor 
dem skrifver jag. Om Ulrica Carolina Widströms liv och dikt, c-uppsats, Litteraturvetenskapliga Institutionen vid 
Stockholms Universitet 1998. 
30 Åsa Arping, Den anspråksfulla blygsamheten (diss. Göteborg; Stockholm/Stehag 2002), s. 146ff. 
31 Rydén, s. 129ff. 
32 Eva Heggestad, ”Kritik och kön. 1880-talets kvinnliga kritiker och exemplet Eva Brag” i Samlaren 115 
(1994), s. 55. 
33 Forser, 2002, s. 196. 
34 Ibid., s. 140, s. 158. 
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växer fram under slutet av 1800-talet och hur den stängde ute de populära kvinnliga 

romanförfattarna. Nu när kritiken, pressen och författarrollen etableras händer alltså det som 

så ofta händer när något får ökad status: kvinnorna skjuts åt sidan. Före 1880 fanns det många 

kvinnliga romanförfattare och romanförfattande sågs rentav som något av en kvinnosyssla. 

Inte minst därför måste männen höja dess status när de intog romanskrivandet. En del i den 

processen var litteraturkritiken och den nya ”litteratören”, en författare som även deltog i 

debatten och kritiken. Det blev viktigt vem man var, att göra sig ett namn: ett namn som 

kunde förvärva prestige och respekt och i förlängningen makt. 

Kvinnorna fortsatte förvisso att skriva romaner men deras verk ansågs inte längre lika 

betydelsefulla. I och med litteraturens institutionaliseringsprocess flyttas de kvinnliga för-

fattarnas positioner bakåt.35 

Att författarens kön var en så betydelsefull faktor för bokens reception kan verka underligt 

med tanke på att om det var något som var direkt utmärkande för den tidiga litteraturkritiken 

så var det att dess anonymitet. Kritikern skrev under signatur och författaren använde ofta 

pseudonym. Men att inte på namnet kunna avgöra författarens kön gav 1800-talskritikerna 

stora problem. Åsa Arping beskriver kritikerns detektivarbete med att avslöja författarens kön, 

detta var nämligen nödvändigt för bedömningen av boken: ”När kritikerna tolkade och 

värderade romaner fungerade kön inte bara som en analytisk kategori bland andra – utan i 

många fall som den främsta kategorin.” Att män och kvinnor bedömdes efter olika kriterier 

var helt enkelt en självklarhet.36 

Att kön fortfarande 1972 hade betydelse för en boks mottagande visar Pil Dahlerups 

studie av hur författaren Cecil Bødkers två första diktsamlingar recenseras av en manlig 

kritiker. Båda Bødkers diktsamlingar får goda recensioner men när debuten gavs ut trodde 

kritikern att författaren var en man, när den andra publicerats vet han att författaren är kvinna. 

Detta medför tydliga skillnader i hans ordval och uttryckssätt. När han vet att Cecil Bødker är 

kvinna daltar han med henne, han använder flera gånger adjektivet ”liten”: 
Cecil Bødker är en ”liten klar och behaglig källa”, hennes styrka ligger i ”det 
lilla, väl träffande iakttagelsen”, hon skriver ”små kontemplativa strofer”, ”en 
liten dikt om livet” och ”tre små strofer som hon kallat ’Generationer’”. 
Generellt sett är Cecil Bødkers attityd ”en liten axelryckning”. 

Den manliga poeten däremot har inte skrivit en enda ”liten” dikt.37 
 

                                                
35 David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll (diss. Stockholm 2004), s. 73–80. 
36 Arping, s. 172. 
37 Pil Dahlerup, ”Omedvetna attityder hos en recensent” [1972] övers. i Feministiska litteraturanalyser 1972–
2002, red. Åsa Arping & Anna Nordenstam (Lund 2005), s. 17–21. 
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Dahlerup menar att: ”Slutsatsen av denna jämförelse blir att recensenten inte explicit har ut-

sagt något om manliga författares överlägsenhet över kvinnliga. Men implicit får han sagt en 

hel del i den riktningen – och detta enbart med hjälp av några traditioner (vilkas existens han 

troligen är omedveten om), som tillhandahåller ett språkligt mönster för män och ett annat för 

kvinnor.”38 

Dahlerups studie visar alltså att litteraturkritiken ingalunda är fri från patriarkala mönster. 

Recensentens uttryckssätt var helt beroende av om han trodde att det var en manlig eller 

kvinnlig författare. Gjorde han rentav en annan läsning, när han visste att författaren var 

kvinna? Feministiska debattörer har frågat om kvinnliga och manliga författare läses och 

bedöms på samma sätt. Är det rentav så att kvinnliga och manliga kritiker läser annorlunda? 

Bedömer de annorlunda, och i så fall hur? Har de kvinnliga recensenterna andra villkor 

jämfört med de manliga, och vidare, har de kvinnliga författarna andra villkor än de manliga? 

Hur hänger det ihop? Den kanske viktigaste frågan är då: förfördelas kvinnliga författare? Är 

det här litteraturhistoriens skeva kanonbildning börjar? Är det så att litteratur som kvinnor 

skriver värderas lägre? Kanske även litteratur som kvinnor läser? 

Litteraturkritiken tampas här med samma problem som sina systergrenar litteratur-

vetenskapen och litteraturhistorien. Anna Williams har undersökt hur kvinnliga författarskap 

hanteras i litteraturhistorieöversikter under 1900-talet och kommit fram till att kvinnor både 

får mindre plats och buntas ihop, dessutom poängteras deras kön. De är inte författare, utan 

kvinnliga författare. Williams påpekar hur litteraturhistorieskrivningen hänger samman med 

litteraturvetenskapen. Det som litteraturvetenskapen värderar, det som det forskas om, är det 

som kanoniseras.39 

Hela litteraturhistorien präglas av genussystemets åtskiljande av kvinnor och män, 

konstaterar Williams. Om 1880-talet säger hon så här: ”Kvinnorna placeras under egna 

rubriker och skriver ’kvinnolitteratur’, ’damromaner’ eller ’kvinnlig problemlitteratur’, medan 

männens litteratur beskrivs ur ett mer allmänmänskligt, könsneutralt perspektiv.” Hundra år 

senare är det som om ingenting har hänt: ”Kvinnorna behandlas också som ett kollektiv, vilket 

ju bland annat blir konsekvensen av de könssegregerande presentationerna där kvinnorna 

hamnar i särskilda kvinnoavsnitt. […] Kvinnors litteratur länkas också enligt traditionen till 

det biografiska och personliga mer än männens. Både kvinnliga och manliga författare skrev 

                                                
38 Ibid., s. 23f.  
39 Williams, s. 14ff och s. 32. 
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självbiografiska romaner under 1970-talet, men kvinnornas beskrivs som ’bekännelselitter-

atur’ och ’kvinnolitteratur’ […].”40 

Det ser inte annorlunda ut i litteraturkritiken. Åsa Moberg jämför hur Kerstin Thorvalls 

debutroman Det mest förbjudna och Ulf Lundells debutroman Jack, båda från 1976, 

recenseras. ”Jag får intrycket att det finns två olika måttstockar när man skall bedöma 

personliga och uppriktiga böcker av unga män och likadana böcker av 50-åriga kvinnor”, 

skriver hon. Ulf Lundells bok är en utomordentlig generationsroman enligt kritikerna medan 

Kerstin Thorvalls ”är allt mellan ’ointressant’ och ’självbespeglande’”.41  

På 1960-talet beskrev den amerikanska feministen Mary Ellmann i Thinking about women 

hur böcker av kvinnor recenserades som om de var kvinnor. Hon kallade de manliga 

recensenternas lässtil för fallisk och menade att de hade stereotypa uppfattningar om kvinnor 

som de överförde på böckerna, något hon kallade för ”könsanalogi”. Kritiken, menade hon, 

var ingenting annat än ett intellektuellt byst- och höftmätande. 42 Gunilla Domellöf använde 

Ellmanns teori för att studera hur svenska 1930-talsförfattarinnor recenserades av sin samtid 

och finner samma mönster. Domellöf menar att med den metod recensenterna använder är 

kön ”en grundkategori i beskrivningen, tolkningen och värderingen av litteratur”.43 Agnes von 

Krusenstiernas romaner kallades för formlösa till stilen, i analogi med att de ansågs som 

osedliga och omoraliska till innehållet.44 

Precis som vid slutet av 1800-talet likställs den goda litteraturen med den som är 

moraliskt passande och kritikerns uppgift är att skilja mellan bra och dåliga världsbilder. Det 

är på sådana grunder som Karin Boyes roman Kris avfärdas, det hjälper inte hur väl skriven 

den än är när livssynen är alldeles för negativ för kritikernas smak och vad som ansågs 

passande. Domellöf påpekar också, liksom Ebba Witt-Brattström, att mäns skapande 

associeras med hjärnan och kvinnans med reproduktionsorganen: ”Kvinnans skapande blir 

analogt med födandet, hennes individualitet underordnas hennes kön och hennes konst 

naturen.” Mimmi Palms (Stina Aronssons) Feberboken kallas ”biktbok” och Domellöf be-

skriver mottagandet som ”en provkarta på benämningar av kvinnligt tal som meningslöst 

babblande”.45 

                                                
40 Ibid., s. 95, s. 181f. 
41 Åsa Moberg, ”Jack och Anna” i Aftonbladet 19.10.1976. 
42 Mary Ellmann, Thinking about women (London 1968), s. 29. Det är Domellöf som i sin användning av 
Ellmann översatt begreppet ”sexual analogy” till ”könsanologi”. 
43 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och 
romaner 1930–1935 (Hedemora 2001), s. 56.  
44 Domellöf, s. 61f. 
45 Domellöf, s. 54, s. 63, s. 70ff och s. 108. Ebba Witt-Brattström Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet 
(diss. Stockholm 1988), s. 111f. 
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Litteraturkritikerna framstår som könsrollernas grindvaktare. Nya värdekriterier utvecklas 

just för att skilja kvinnorna från männen. Kvinnor ansågs inte kunna skriva ”neutralt”. 

”Litteraturkritiken blev ett medel att kväsa kvinnornas uppror mot såväl litterära som sociala 

konventioner”, skriver Domellöf.46  

När Moa Martinson på 1930-talet debuterar med Kvinnor och äppelträd beskriver 

recensenterna sitt äckel inför skildringarna av kvinnoerfarenheter som barnafödande. 

”Underlivssynpunkten dominerar”, skriver en manlig kritiker. Varför klarade inte männen av 

att läsa Moa Martinson? undrar Ebba Witt-Brattström i sin avhandling om Martinson. Kan de 

manliga kritikerna inte relatera till de könsspecifika erfarenheterna, till kvinnlig sexualitet, 

reproduktion? 47 

Litteraturkritikern Åsa Beckman ställer samma fråga efter att poeten Ann Jäderlunds Som 

en gång varit äng recenserats av Tommy Olofsson. Hon tycker att Olofsson inte förstår 

”bokens mycket kvinnliga problematik” utan istället läser dikterna ”som om den text han hade 

att göra med vore en sluten eller ovillig kvinna”. Beckman tror att det beror på att män och 

kvinnor läser olika och att kvinnor, till följd av den manliga litteraturhistorien, lärt sig att läsa 

könsöverskridande: ”Om man som kvinna ska kunna läsa sig igenom litteraturhistorien är 

man helt enkelt tvungen att träna upp förmågan att gå in i ett annat köns tankesätt och 

bildvärld – utan den förmågan skulle man finna att man inte är tilltalad, att man över huvud 

taget inte hör dit.” Men manliga kritiker har aldrig känt sig nödgade att skaffa en liknande 

förståelse för kvinnliga författare, något som blir uppenbart i deras läsning av Jäderlund 

menar Beckman.48 

Det är viktigt att komma ihåg hur heterogen den feministiska rörelsen och teoribildningen 

är, något som blir tydligt i en sådan här översikt. När Williams beskriver hur kvinnor mot sin 

vilja får sitt kön poängterat, blir lästa som kvinnor skriver Beckman istället att Ann Jäderlund 

bör läsas med en könsmedvetenhet och specifik kvinnoerfarenhet. Men det är egentligen inte 

så konstigt, feminismen har alltid haft en kluvenhet mellan att betona kön och samtidigt 

komma förbi könets begränsningar. Att poängtera manligt och kvinnligt samtidigt som man 

vill dekonstruera dikotomin. Att påpeka könsskillnader för att visa att de egentligen inte 

behöver finnas. Jag kommer att gå djupare in på den problematiken eftersom jag själv ställs 

inför den i mina recensionsanalyser. 

                                                
46 Domellöf, s. 17. 
47 Witt-Brattström, s. 104. Citerar Anders Österlings recension från Svenska Dagbladet 25.11.1933. 
48 Åsa Beckman, ”Öva er i att lämna ert kön!” i Dagens Nyheter 24.11.1988. 
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En feministisk kritik som är mer lätthanterlig är den som rör kvantitativa aspekter. Så 

som: Recenseras kvinnor i mindre grad, får de mindre spaltutrymme i tidningen? Anlitar 

tidningarna färre kvinnliga recensenter? Hur könssegregerad är litteraturkritiken, recenserar 

kvinnor alltid kvinnor? Innebär i så fall få kvinnliga recensenter en än mer undanskymd plats 

för de kvinnliga författarna? 

Cecilie Wright Lunds studie från 2005 av nordisk kritik tyder på att kultursidorna fort-

farande är ett 2/3-samhälle till männens fördel. Hon studerar då inte bara litteraturkritik utan 

all kulturjournalistik.49 Dock kommer Eva Clementi fram till ett liknande resultat gällande 

svensk litteraturkritik i sin nyligen framlagda magisteruppsats. I den visar hon att män 

fortfarande tar större plats än kvinnor i kulturjournalistiken. Män skriver längre recensioner än 

kvinnor och eftersom det oftast är kvinnliga kritiker som recenserar kvinnliga författare 

innebär det att kvinnors böcker får mindre utrymme.50 

Nästan femton år efter Åsa Beckmans upprop mot manliga kritikers oförmåga att förstå 

kvinnliga författare publicerar en grupp unga kvinnliga författare ett manifest där de helt 

enkelt kräver att ”få skriva som dom vill”. Gruppen kallar sig S.K.A.M. och inringat av 

sexistiska faksimilcitat ur samtidskritiken skriver de ett manifest som inleds: 
1. tjejer ska inte få fett med skit så fort de ger ut en bok 
2. tjejer ska få skriva som dom vill om ätstörningar, ridläger, mens och 

våldtäkt  
3. tjejer ska få skriva om sina egna ätstörningar, sina egna ridläger, sin egen 

mens (vi skriver om våra erfarenheter, vi lever i patriarkatet, vi skriver om 
patriarkatet)  

4. våra texter ska inte behöva vara konstruktiva eller uppbyggliga  
5. manliga recensenter ska inte läsa in jävla heterokärlek i alla våra grejer, vi 
tar avstånd från kärlekskravet och kravet på sentimentalitet.51 

 
Och så fortsätter det i tolv punkter i ett manifest som trots ordvalet ”tjejer” handlar om 

etablerade kvinnliga författare. Sara Stridsberg, en av författarna i S.K.A.M., skriver i en 

artikel i den feministiska kulturtidskriften bang: ”Det är svårt att jämföra enskilda böckers 

kvaliteter, men hur böcker tas emot av kritiken (dagskritik, priser, uppmärksamhet) går att 

jämföra. Likaså vilken typ av erfarenheter som räknas och belönas. […] Det handlar om 

värdehierarkier och om vilken plats tjejers och killars (bland annat av att leva i ett patriarkat) 

erfarenheter har i Litteraturen.”52 

                                                
49 Cecilie Wright Lund, Kritikk og kommers. Kulturdekning i skandinavisk dagspresse (Oslo 2005), s. 98. 
50 Eva Clementi, Bokens kapital i dagspressen. En studie av fyra stockholmstidningars litteraturbevakning, 
magisteruppsats i journalistikvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms 
Universitet 2005, s. 30. 
51 ”S.K.A.M Litterärt Manifest No 1” i bang 2002:4, s. 33. 
52 Sara Stridsberg, ”En all-män-mänsklig erfarenhet”, i bang 2003:2, s. 40. 
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Just kring slutet av 1990-talet och början av 2000-talet uppmärksammades särskilt 

villkoren för hur unga kvinnliga författare recenserades. Ofta klumpades de ihop och det 

diskuterades om berättelser om unga, deprimerade kvinnor med ätstörningar var en ny 

kvinnlig genre. Skrev alla unga kvinnor likadant eller var det kritikerna som än en gång var 

oförmögna att förstå dem? ”Det ska villigt erkännas: som kritiker bävar man numera inför 

vårens och höstens kvinnliga debuter. Inte ännu en prosa(poetisk) roman om destruktiv jag-

utveckling, hoppas man tyst”, skrev litteraturkritikern Henriette Zorn.53 

I början av 2000-talet märks också en större medvetenhet från kulturredaktionerna att 

granska jämställdheten. På uppdrag av Expressen undersöker Ann Olsson-Gislöw tidningens 

kultursidor under två perioder 2003. ”När man ska skärskåda en kultursida behövs ett 

pappersark, en blyertspenna och en billig miniräknare. Efter en del läsande och knappande 

framträder en vacker bild – av det starka könet, det stolta könet, det viktiga könet, det riktiga 

könet, det kulturella könet – MANNEN”, skriver hon.54 Bara några månader innan har Eva-

Lotta Hultén gjort en liknande undersökning av Aftonbladets, Dagens Nyheters och 

Sydsvenska Dagbladets kultursidor och samma sak här, männen dominerar, både bland de 

omskrivna och de som skriver.55 

Domellöfs, Dahlerups och Arpings studier visade att kvinnliga författare recenseras uti-

från sitt kön och därmed också anpassas till stereotypa könsroller. Men deras undersökningar 

rör äldre litteraturkritik. Sedan dess har mycket hänt, både i kritiken och i samhället. Vilka 

rester finns kvar? Kan man se liknande tendenser idag?  

Olsson-Gislöws, Hulténs, Clementis och Lund Wrights undersökningar är kvantitativa och 

har gällt allt material på kultursidorna, alltså inte enbart litteraturkritiken. Men vad döljer 

siffrorna? Hur ser texterna ut? Här tar min studie vid. Först måste vi dock ägna vår upp-

märksamhet åt ett viktigt litet ord: norm. 

                                                
53 Henriette Zorn, ”Dessa flickor som älskar och mår dåligt” i Hufvudstadsbladet 20.10.2002. 
54 Ann Olsson-Gislöw, ”Kulturpojkarna på solsidan” (citat) och ”Damrummet upptaget” i Expressen 4.4.2003 
och 5.12.2003. 
55 Eva-Lotta Hultén, ”Massor av kvinnor inte många” i Göteborgs-Posten 13.12.2002 och ”Män producerar – 
kvinnor konsumerar” i Sydsvenska Dagbladet 19.12.2002. 
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3. Normer 
 
Först måste vi fråga oss vad en norm är. Nästa fråga är om den nutida litteraturkritiken har 

normer. Hur skapas en norm? Skapar kritiken normer? 

Ordboksdefinitionen av norm är ”regel, rättesnöre; måttstock, mönster”. Adjektivet 

normativ betyder då ”som tjänar till mönster el. rättsnöre”.56 Det jag söker efter är alltså regler 

och mönster i den nutida litteraturkritiken, sådant som fungerar som måttstock eller 

rättesnöre. Nationalencyklopedin beskriver en norm som ”handlingsregel, påbud om hur man 

bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat”.57 Det innebär att normer 

har en reglerande och mätande funktion, de bestämmer inte bara hur det är utan också hur det 

bör vara.  

Jag har valt att särskilt fokusera på de normer som rör genus. Det är också ett område där 

man ofta talar om just normer. Yvonne Hirdman beskriver genus som något som berör allt, 

som smittar av sig, ”genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna 

om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, 

situationer, tyg, mat, politik, arbete”. Men att de får vissa mönster, en genusordning, beror på 

det Hirdman kallar ”det stereotypa genuskontraktet”.58 

Den här typen av genusordning som rör vid allt rör alltså även litteraturen. Feministiska 

forskare har gjort genusstudier av litteraturen sedan början av 1900-talet. De har ifrågasatt en 

mansdominerad kanon, sexistiska beskrivningar av kvinnor och negligerandet av kvinnliga 

författare. Att den här kritiken även gällt litteraturkritiken har jag visat i föregående kapitel. 

Men litteraturkritiken verkar också under egna villkor som skiljer den från andra delar av 

den litterära institutionen. Den är dagsaktuell, snabb och den bedrivs inom journalistiska 

medier. I och med den medieforskning som gjorts, framförallt de senaste femtio åren, har 

också journalistiken kritiserats för patriarkala strukturer – för osynliggörandet av kvinnor, 

upprätthållandet av segregerade manliga och kvinnliga världar, heteronormativa och genus-

stereotypa fördomar – vilket ofta har förklarats med journalistikens produktionsvillkor. 

Mycket journalistik skrivs under kort tid och det finns inte alltid tid och resurser för att 

ifrågasätta de etablerade världsbilderna, istället fortsätter dessa att okritiskt förmedlas. 

                                                
56 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 13:e uppl. (Stockholm 2006), s. 619. 
57 Nationalencyklopedien, http://www.ne.se, sökord: norm [9.9.2006]. 
58 Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former, 2:a uppl. (Malmö 2004), s. 16 och s. 84. 
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Tillspetsning, personifikation, dramatisering, förenkling och polarisering av det förmedlade 

kommer i dess följd.59 

Litteraturkritiken verkar alltså både inom den litterära institutionen och i ett journalistiskt 

medium. Det är inte orimligt att tänka sig att litteraturkritikens normer är påverkade av de 

normer som finns inom journalistiken och litteraturvetenskapen. Samtidigt ska man komma 

ihåg att litteraturkritiken är en egen genre med egna förutsättningar. 

Finns det då normer inom litteraturkritiken, och hur upptäcks i så fall dessa? 

Normbrytandet är ett sätt att ”avslöja” de rådande normerna. När andra kritiker och 

kulturredaktörer bestämde att Linda Skugges recension inte var en äkta recension, inte var 

litteraturkritik, slog de samtidigt fast att det finns regler för hur litteraturkritik ska bedrivas. 

Magnus Eriksson skriver i Svenska Dagbladet att det krävs ”beläsenhet, bildning, litterär iakt-

tagelseförmåga, empati, stil och formuleringsförmåga, alltså sådana för litteraturkritiken 

grundläggande kvaliteter som Skugge saknar”.60 Alla höll inte med Eriksson, men många 

gjorde det. Litteraturkritik kräver bildning. 

Andra talade om att Linda Skugge äntligen kom med något nytt, ifrågasatte och 

förändrade den rådande litteraturkritiska traditionen. ”Alldeles för många litteraturrecensioner 

följer samma mall. Recensenten redovisar noggrant handlingen eller ämnet som boken 

behandlar, sedan mot slutet, när nio läsare av tio tackat för sig, kommer ett par meningar med 

akademiska floskler som ska föreställa tyckande”, skriver Magnus Ransheim i Helsingborgs 

Dagblad.61 

Oavsett vilken ställning man tar i frågan, för eller emot Linda Skugges recension, blir det 

tydligt att det i den nuvarande litteraturkritiken finns regler som man förväntas hålla sig till – 

på gott eller ont. Jag tror inte att det behövs särskilt drastiska normbrott för att göra normer 

synliga. Man kan jämföra med queerforskningen som också studerar normativitet. Där talas 

det om ’queera läckage’, små normbrott som avslöjar det artificiella normala.62 På samma sätt 

har jag tänkt när jag studerat mina litteraturrecensioner. De verkar vara till synes neutrala, 

normala, vanliga recensioner men efter många läsningar upptäcks deras läckage, små 

normbrott i form av insinueringar, ordval, fokuseringar. 

Kurt Aspelin menar att det är naturligt att det finns normer i litteraturkritiken, det hör 

samman med hur den litterära institutionen fungerar. Men det är också naturligt att bryta emot 

                                                
59 Forser, 2002, s. 150. För en introduktion till feministisk mediekritik se Gunilla Jarlbro, Medier, genus och 
makt (Lund 2006). 
60 Magnus Eriksson, ”Skugge är alltings mått”, Svenska Dagbladet 17.10.2003. 
61 Magnus Ransheim, ”Pinsamt om Skugge”, Helsingborgs Dagblad 18.10.2003 
62 Se exempelvis Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm 2002), s. 118. 
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dem. Aspelin menar att det finns vissa ”litterära ’knutpunkts’-situationer” där kritikerns 

uppgift är att bryta mot de etablerade normerna: ”Varje nytt litterärt verk betyder på en gång 

en större eller mindre förändring av elementens inbördes position och en modifikation och en 

riktningsförändring av den gällande normen. I ett visst läge tål inte systemet dessa 

påfrestningar: normbrottet framstår som förändringens dynamiska faktor.”63 

Aspelins studie gäller litteraturkritiken från början av 1800-talet men normer modifieras 

på samma sätt idag. Man kan se Linda Skugges recension som just en sådan här knutpunkts-

situation där de nuvarande normerna blev tydliga och måste försvaras eller flyttas. 

Det visar också debatten som väckte så många frågor. Var det här ett trendbrott? Var 

Linda Skugges recension kulmen, eller kanske början, på en ny kritik anpassad efter mer 

kommersiella krav och kultursidornas journalistisering? En sådan förändring oroade många 

medan andra såg den som efterlängtad.  

Mats Jansson visar i sin studie Kritisk tidsspegel att normbyten är det som bidrar till en 

förändring av litteraturkritiken, och litteraturen. De för tiden rådande normerna kallar han 

paradigm och beskriver som ”litteraturkritiska böjningsmönster”. Ett böjningsmönster är upp-

byggt av ”en uppsättning värderingar, begrepp och metoder som genomlöper detta litteratur-

kritiska material i ett diakront perspektiv”.64 Linda Skugges recension passade inte in i det i 

2000-talets början rådande böjningsmönstret, men det var inte heller helt fel i tiden. Som ett 

medvetet böjningsfel, ett grammatiskt snedsteg, som visar att visst finns det regler. Hur skulle 

det annars gå att bryta med dem? 

Men hur verkar normerna? Vilken funktion har de? Jag skulle vilja använda det uttryck 

Yvonne Hirdman använder för genus även på normer, ”det häftar vid allt”. Men det är förstås 

först när genuskontraktet upprättas som det bildas ett normmönster. 

Michel Foucault menar att i det moderna samhället har normerna tagit över den juridiska 

lagens funktion, det är i normerna som makten ligger. Normerna har inte någon självklar 

grund, de växer fram i en kamp eller i ett växelspel mellan olika motsättningar där det i 

slutändan framträder ett mönster, en sanning. Men det är en sanning som inte grundar sig på 

vad som är sant utan vad som anses som sant.65  

                                                
63 Kurt Aspelin, Poesi och verklighet. Del II. 1830-talets liberala litteraturkritik och den borgerliga realismens 
problem (Stockholm 1997), s. 190f. 
64 Mats Jansson, Kritisk tidsspegel. Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik (Stockholm/Stehag 1998), s. 15f 
och s. 99. 
65 Michel Foucault, Sexualitetens historia: 1. Viljan att veta [1976] övers. (Stockholm 1980), s. 180f och  
Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970  [1971] övers. 
(Stockholm/Stehag 1993), passim. 
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Normen har en klassificerande och disciplinerande funktion. Genom att klassificera kan vi 

bestämma oss för hur vi ska förhålla oss till det klassificerade, och på så sätt göra 

klassifikationen sann. Utifrån klassifikationen kan vi sedan disciplinera, se till att det 

klassificerade håller sig inom sina ramar, berömma eller läxa upp utifrån hur det ter sig. 

Normer reglerar på det viset sig själva. Utifrån identifiering, klassificering och systematise-

ring skapas normer som sedan fungerar disciplinerande och reglerande gentemot den etab-

lerade normen. Ulf Olsson visar till exempel hur myten om Strindbergs sjukliga vansinne 

etablerades i litteraturkritiken och sedan blev en norm som kritikerna också måste förhålla sig 

till.66 

Ett annat exempel är att vi gärna vill ha en författare på ett verk. På så sätt kan vi värdera 

dem utifrån vår uppfattning om författaren. Foucault menar att författaren själv anpassar sig 

till detta:  
Det skulle naturligtvis vara absurt att förneka existensen av individer som 

skriver och hittar på. Men jag tror att den individ som med ett möjligt verk i 
sikte börjar skriva en text, åtminstone sedan en viss epok tar till sig författar-
funktionen för egen del. Det han skriver och det han inte skriver, det han avser 
som ett utkast till verket – även ett första utkast – liksom det han lämnar åt sidan 
som alldagligt tal, hela detta spel av skillnader föreskrivs av författarfunktionen 
sådan som hans epok givit honom den och sådan som han i sin tur omformar 
den.67 

 

Det är inte orimligt att se på kritikerrollen på samma sätt. Kritikern förhåller sig till den 

förväntade rollen, de normer han eller hon upplever som förväntade på rollen. Men kritikern 

har också den klassificerande och disciplinerande uppgiften gentemot författaren, som en 

diskursens agent. 

Den franske kultursociologen Pierre Bourdieu har studerat hur kulturvärlden fungerar så 

som ett fält. Med det menar han ett område där de agerande strider om en gemensam sak, i det 

här fallet gäller striden vad god kultur är. Inom fältet finns en hierarki som beror på hur 

mycket kulturellt eller socialt kapital man har, vilket man får genom utbildning och kontakter. 

Högt kapital innebär mer legitimitet att bestämma på fältet.68 Donald Broady har studerat den 

svenska litteraturkritiken som ett autonomt fält enligt Bourdieus mening. Striden som utspelar 

                                                
66 Ulf Olsson, Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen  (Stockholm/Stehag 2002), s. 41 och 75ff. 
67 Foucault, Diskursens ordning, s. 21. 
68 Om fältbegreppet se ”Några egenskaper hos fälten” [1976] i Kultur och kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu 
övers. (Göteborg 1992), s. 131–138. Mer specifikt om det litterära fältet se Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det 
litterära fältets uppkomst och struktur [1992] övers. (Stockholm/Stehag 2000), passim. 



 21 

sig där är ”frågan om hur litteratur och litteraturkritik bör skrivas”.69 En fråga vi känner igen 

från Skuggedebatten. 

I ett sådant system är det nästan självklart att det finns normer. Kapital och legitimitet, 

vapen i kampen på fältet, tillhandahålls genom att ha rätt smak, rätt åsikter och rätt 

värderingar. Att föra sig och uttrycka sig på rätt sätt, att veta vad som är passande. Att ha rätt 

smak och beteende, det som Bourdieu kallar habitus, är helt enkelt nödvändigt för att ha en 

chans på fältet. Och rätten att reglera vad som är god smak och rätt beteende är det symboliska 

våld som fungerar som fältets polis.70 

Bourdieu och Foucault har helt olika utgångspunkter men de visar båda på en väldigt 

normstyrd kulturvärld. De visar också att normer uppkommer i en kamp eller i ett växelspel. 

Normerna kan förändras och normerna ska förändras, det är så de håller kvar sin makt. 

Men en diskurs uppkommer inte ur intet. Den är beroende av sina materiella villkor – 

kritikern och de materiella förutsättningar som kritikern arbetar under. Låt oss titta närmare på 

dem. 

 

Kritikern 

”Den enskilde kritikern kan säkert känna sig ha ett nästan äventyrligt stort ansvar när han 

sitter och väger en nyutkommen bok i sin hand och vet sig ha som sin uppgift att på kort tid 

och utan att kunna rådföra sig med andra ha att medverka till inplaceringen av en annan 

människas prestation i ett i princip allomfattande system.”71 Så skriver Rydén i Domedagar.  

Flera kritiker som skrivit om sitt arbete har vittnat om hur svår de tycker att kritikeruppgiften 

är. De är medvetna om vilken makt de har. Författare kan bli sårade, förläggare arga och 

redaktörer missnöjda. Och framförallt, kritikern måste värna om sitt eget yrke och då är varje 

kritisk text en del av hans eller hennes marknadsföring, även kritikern måste måna om sitt 

”kändisvärde”, menar Tomas Forser, och det påverkar förstås också hur texten skrivs – mer 

fokus på kritikern.72 

Till sist handlar det också om pengar, som Johan Svedjedal påpekar. Kritik gör ingen rik 

men det är ett bra extraknäck för författare, litteraturvetare, redaktörer och andra inom 

branschen. Men detta innebär också att de flesta kritiker får blandade lojaliteter. ”Att vara 

                                                
69 Donald Broady & Mikael Palme, ”Inträdet” i Kulturens fält. En antologi red. Donald Broady (Göteborg 1998), 
s. 175. Artikeln publicerades första gången i Ord & Bild 1991:4 men har omarbetats i Kulturens fält. 
70 Bourdieu, ”Några egenskaper hos fälten”, s. 131–138. För en bra förklaring om symboliskt våld se Moi, s. 5ff. 
71 Rydén, s. 433. 
72 Tomas Forser, ”Tabloidiseringen av det litterära samtalet. Om kritiken, dess villkor och former” i Tidskrift för 
litteraturvetenskap 1998:1, s. 75. 
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kritiker är kanske inte att försöka sitta på två stolar samtidigt, men att leka ’hela havet stor-

mar’: att springa från stol till stol”, skriver Svedjedal.73 

Den svenska kulturjournalistiken är liten och i kultursverige känner alla varandra. Det 

bildas det som Göran Palm kallar för en ”viskningskultur” vilken enligt honom gör det rentav 

omöjligt att bedriva en ordentlig litteraturkritik: 
Man måste exempelvis försöka sätta sig över en, som jag tror, ledande kritisk 
tradition i vårt land, en tradition som är tjänande mer än ställningstagande, 
frikostig hellre än kräsen, ödmjukt mottagande, thorildskt friande, levertinskt 
impressionistisk, ängsligt begåvningsspejande, andrahandsdiktande, en tradition 
för vilken helvetet eller åtminstone helvetets förgård utgörs av auktoritativa 
maner, ideologiska normer, moraliska krav, estetiska resonemang och andra 
franska påhitt – kritikern bör stå upprätt och med ryggen böjd på samma gång. 

Klarar man detta hinder gäller det att få bukt med den i Martin Luthers alla 
lydriken på jorden ständigt pockande samvetsömheten. Det kan ju hända att 
författaren är svårt sjuk, har satsat allt just på denna bok eller är kroniskt 
överkänslig för kritik, och vem är jag att jag vill göra henne ledsen när det 
kanske går att undvika?74 

 
Är det så kritikern tänker? Det är svårt att veta. Den enskilde kritikern kan ha många olika 

skäl till varför han eller hon skriver och tycker som han/hon gör. Göran Palm talar om att 

kritikern inte vill göra någon illa utan istället hålla sig på god fot med andra inom branschen. 

Om inte annat för den egna karriärens skull. Donald Broady visar i sin bourdieuska studie att 

vem som helst inte blir litteraturkritiker hur som helst: 
Specifika investeringar avkrävs den som ger sig in i spelet. Han eller hon måste 
ha lärt sig tillräckligt mycket om tidigare och aktuella litterära fejder för att 
urskilja de rätta frågeställningarna, man måste ha lärt sig tala, tänka, skriva på 
rätt sätt, ha lärt känna de rätta människorna. För att bli igenkänd och erkänd som 
t.ex. litteraturkritiker måste nykomlingen vidare ha demonstrerat att han 
accepterar bestämda grundläggande föreställningar – i synnerhet att det är 
värdefullt att strida om vad god litteratur eller god litteraturkritik är – vilka 
omfattas av alla som deltar i spelet. Specifika vinster (erkännande, 
publiceringsmöjligheter, arbetstillfällen vid kulturredaktioner) finns att hämta 
inom fältet.75 

 

Med sådana villkor måste kritikern mer eller mindre anpassa sig efter de regler och hierarkier 

som finns inom kulturvärlden. Han eller hon måste följa normerna, alternativt medvetet bryta 

emot dem. Så låt oss titta närmare på litteraturkritikens produktionsvillkor. 

 

                                                
73 Johan Svedjedal, ”Kritiska tankar. Om litteraturkritiken och det litterära systemet” i Tidskrift för 
litteraturvetenskap 1998:1, s. 51. 
74 Göran Palm, Kritik av kulturen (Stockholm 1978), s. 54ff. 
75 Broady & Palme, s. 175. 
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Produktionsvillkoren 

När Linda Skugges recension debatterades kom också frågan om litteraturkritiken var hotad 

fram: företrädde hon den nya sortens litteraturkritik, en kommersiell och personcentrerad 

sådan, med underhållning som främsta uppgift? 

Under slutet av 1900-talet och börjat av 2000-talet har frågan om litteraturkritikens 

tabloidisering ofta aktualiserats. Man har menat att litteraturkritikens tilltal allt mer närmar 

sig kvällstidningarnas, tabloidernas. Tomas Forser är särskilt kritisk mot detta och menar att 

litteraturkritikens behov får stå åt sidan för journalistiken med dess krav på tillspetsad och 

förenklad information, slagkraftiga formuleringar och fokus på privatpersoner.76 

Forser skiljer alltså litteraturkritikens behov från journalistikens och menar att de är så 

oförenliga att det inte går att bedriva god och genomtänkt litteraturkritik inom de 

journalistiska medierna. ”Kritikerns förtrogna samtal med texten, inplaceringen av den i olika 

kontexter, väntan på att dess mening skall växa under noggrann läsning; allt det som är att 

öppna sig för litteraturen kräver andra produktionsförhållanden och villkor än de som gäller 

nu”, skriver han.77 

Forser anser alltså att det främst är litteraturkritikens journalistiska produktionsvillkor som 

leder till sämre kvalitet. Per Rydén ser också litteraturkritiken som en produkt av journal-

istiken och den litterära offentlighetens villkor, med den intressekonflikt det medför.78 Både 

Forser och Rydén menar att det är journalistiska krav, i konflikt med litterära, som gör att ”en 

bok antingen blir ett mästerverk eller en skandal”.79 

Som jag nämnde har journalistiken kritiserats för sina produktionsvillkor och säkert är 

även litteraturkritiken, så länge den verkar i dessa medier, under inflytande av dessa. 

Samtidigt antyder Forser och Rydén en syn på litteraturen som något exklusivt. Att de 

oberoende litterära värdena skulle vara i konflikt med journalistikens kommersiella krav.  

När kritikern Ruth Halldén å ena sidan kallar det för ”ett svek mot litteraturen” att vara 

feg som kritiker och inte våga ge en bok negativ kritik skyller hon å andra sidan detta på 

journalistikens krav:  
När jag skriver en negativ recension känner jag mig alltid illa till mods och har 
ofta önskat att tidningarna kunde hoppa över det obetydliga eller dåliga lite 
oftare. Men pressen är inte så funtad. Den vill redovisa för både gott och ont, 
och den vill framför allt ha fart, fläkt och strid. Tidningsmakarna gillar det salta 
och fräna, även om den enskilde får sitta emellan. En tidning är en amfiteater 
som säljer biljetter till hårda blodiga strider.80 

                                                
76 Forser, 2002, s. 150ff och s. 164. 
77 Ibid., s. 13. 
78 Rydén, s. 149ff. 
79 Forser, 2002, s. 150 och Rydén (citat), s. 417. 
80 Ruth Halldén, ”Halvmesyr” i förf. Tankar om kultur (Stockholm 1999), s. 62ff. 
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Linda Skugges recension skulle då vara ett exempel på en ny litteraturkritik och visst sålde 

den biljetter, visst blev det blodiga strider och fart och fläkt, för att använda Halldéns liknelse. 

Har litteraturkritiken blivit råare? Mats Jansson, författaren bakom Kritisk tidsspegel, får den 

frågan i en intervju angående Skuggedebatten och svarar: ”Litteraturkritiken kunde vara väl så 

rå tidigare. Recensionerna har förändrats på andra sätt. Det handlar mer om att texterna har 

blivit kortare, mer snuttifierade och det medför andra möjligheter att resonera och 

argumentera. Utrymmet för analys har krympt och tvingat fram ett annat kritikerspråk.”81 

Jansson säger inte att det är dåligt, han konstaterar bara att nya villkor och förutsättningar 

innebär en ny sorts kritik. 

Personliga behov av pengar, status och kulturellt kapital, osynliga diskurser, tuffa 

produktionsvillkor – visst påverkar det hur litteraturkritiken ser ut, på gott och ont. Och visst 

gör det att det bildas normer. Vi ska nu börja undersöka normerna i dagens kritik. 

                                                
81 Markus Wilhelmsson, ”Här är höstens stora kulturfajt”, intervju med Mats Jansson, i Expressen 18.10.2003. 
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4. Dagens litteraturkritik 

Min analys av de nästan hundra recensionerna, publicerade i fyra olika dagstidningar i mars 

och april samt oktober år 2003, har jag delat upp i tre delkapitel. Den första handlar om det 

kanske mest uppenbara och greppbara – fördelningen mellan män och kvinnor – och svarar på 

frågan: Vad skrivs och av vem? Det kapitlet kallar jag ”Segregering och gemenskap”. Kapitlet 

som följer på det, ”Status och värdering”, handlar på sätt och vis om konsekvenserna och 

villkoren för den segregerade litteraturkritik som jag beskrivit i föregående kapitel, synen på 

vad som ges status och hur värderingen av verk och författarskap sker. Men vad som värderas 

är inte taget ur luften utan beror på vilka ideologiska och estetiska normer som premieras. Om 

detta handlar det tredje och sista kapitlet, ”Ideologi och estetik”. 

Jag har bara undersökt två veckor och det kan förstås hända att två helt andra veckor 

skulle se helt annorlunda ut, men jag anser att det är mer troligt att även det resultatet skulle 

ligga nära mitt. Det finns en viss svårighet i att se normer i sin egen tid, eftersom det innebär 

att kritiskt analysera det som ter sig som det normala och givna. Kanske skulle en studie om 

tio, tjugo eller femtio år göra helt andra element synliga. Dock tror jag att det är viktigt att 

försöka se kritiskt även på det som verkar som mest naturligt och självklart, dagens aktuella 

normsystem. 

Analysdelen är ett försök att se dessa normsystem, att skissa fram vilka de skulle kunna 

vara genom att redogöra för tendenser jag ser i materialet. I uppsatsens sista kapitel, mitt 

slutsatskapitel, kommer jag att diskutera vilka normer som kan ligga bakom dessa tendenser. 

 

4.1 Segregering och gemenskap 

I detta kapitel ska vi titta närmare på olika former och förutsättningar för segregering och 

gemenskap i litteraturkritiken. Hur ser fördelningen ut? Varför ser den ut så? Hur upprätthålls 

den? Och allra viktigast, vilka normer döljer den? 

Jag skulle tro att det första som slår den som studerar litteraturkritik ur ett genusperspektiv 

är hur uppdelad kritiken är. Det finns ett lag med kvinnor och ett med män. Kvinnor läser 

kvinnor, män läser män, kvinnor jämförs med kvinnor och män jämförs med män. Som om 

det fanns manlig och kvinnlig litteratur.  
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60–40 

Yvonne Hirdman beskriver isärhållandet av män och kvinnor som grundläggande för att upp-

rätthålla en könsmaktsordning och stereotypa genuskontrakt.82 Kan vi spåra en sådan köns-

maktsordning i litteraturkritiken? 

Cecilie Wright Lunds undersökning av kulturjournalistik i Norden resulterade i hennes 

beskrivning av den som ett 2/3-dels samhälle med manlig dominans.83 Den motsvarande 

siffran för min studie är 60–40. Och denna fördelning, till männens fördel, är så genomgående 

att den svårligen kan vara en slump.84 Män skriver runt 60 procent av recensionerna. Ca 60 

procent av recensenterna är män. Omkring 60 procent av de recenserade böckerna är skrivna 

av män och 60 procent av recensionerna gäller böcker skrivna av män. Motsvarande för 

kvinnor är kring 40 procent. 60–40 – hit, men inte längre. 

Det är något förrädiskt med 60–40, det ger nämligen en illusion av jämlikhet. Min första 

tanke när jag funderade över könsrepresentationen i materialet var att det verkade relativt, 

rentav förvånande, jämnt fördelat mellan manliga och kvinnliga kritiker och manliga och 

kvinnliga författare. Jag är inte ensam om att göra den iakttagelsen. När journalisten Eva-

Lotta Hultén studerade Aftonbladets, Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets kultur-

sidor i slutet av 2002 var det första hon slogs av att det såg så jämställt ut. Såg ut att vara, ja, 

men det var det inte. ”Det var först när jag sedan sätter mig och bockar för, en för om artikeln 

är skriven av en man eller kvinna och en för vilket kön den handlar om som jag upptäcker hur 

sned könsfördelningen faktiskt är”, skriver hon. Av de recensioner hon räknar en månad i 

Aftonbladet är 41 skrivna av män och 23 av kvinnor, ett resultat liknande mitt.85 

Ändå uppfattade vi alltså materialet som jämställt. De kvinnliga namnen liksom lyser med 

sin närvaro snarare än med sin frånvaro. De finns ju där, de recenserar böcker och deras 

böcker recenseras. 60–40 är ingen markant snedfördelning, vilket bara visar hur svårt det är 

att se den manliga dominansen när den alltid finns där. Som när Eva-Lotta Hultén uttrycker 

sin förvåning över, inte bara resultatet av undersökningen, utan framförallt av hennes egen 

                                                
82 Y. Hirdman, s. 65ff. 
83 Wright Lund, s. 98. 
84 Med vissa variationer. Men detta är som sagt inte en kvantitativ undersökning och mitt material är för litet för 
en sådan. De exakta siffrorna är hur som helst: 
Andel recenserade böcker beroende av författarens kön: 53 böcker skrivna av manliga författare (58 %), 39 
böcker skrivna av  kvinnliga författare (42 %). 
Antal recensioner skrivna av män respektive kvinnor: 56 skrivna av män (59 %), 39 av kvinnor (41 %). 
Kritikerns kön: 40 män (57 %) och 30 kvinnor (43 %). 
Författarens kön: 33 män 33 (55 %) och 27 kvinnor (45 %). 
85 Eva-Lotta Hultén, 13.12.2002. 
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syn på det: ”Varför förfaller även jag – som är så feministisk och genusmedveten och påläst 

och jämställd och gud vet allt – till att tycka att en fördelning på 70 procent män och 30 

procent kvinnor ser jämn ut?”86 

Jag tror inte att det är för att Hultén är nöjd med de siffrorna, jag tror att det beror på att vi 

är vana vid en sådan fördelning. Vi är vana vid att kvinnor bara nästan får lika mycket 

utrymme som män, och vi tycker det ser jämnt ut för att kvinnornas namn märks mycket mer 

än männens. Vi ser dem, lägger märke till dem på ett annat sätt än mansnamnen som är 

naturliga i sammanhanget, som utstrålar neutralitet. Kvinnonamnen speglar sig i varandra och 

kastar reflexer som gör att de verkar vara så många. På det sättet skapas en illusion: det ser 

jämnt ut, så det finns ingenting att klaga på. 

 

Män läser män, kvinnor läser kvinnor 

Om 60 procent av alla recensioner är skrivna av män, och 60 procent av alla böcker som 

recenseras är skrivna av män, betyder det då att män recenserar män? Ja, i princip, och det är 

nog det som är det allra mest utmärkande vid första blicken på materialet. En manlig 

författare innebär i nästan alla fall också en manlig kritiker och vanligtvis är det också kvinnor 

som recenserar andra kvinnor. Helt enkelt: män recenserar män och kvinnor recenserar 

kvinnor. 

Men det betyder förstås inte att det är samma 60 procent det är frågan om, det finns fall då 

en manlig kritiker recenserar en kvinnlig författare även om de är få. Nästan lika sällan 

recenserar kvinnor män, men med tanke på det färre antalet recensioner skrivna av kvinnor 

innebär det dock ändå att det är vanligare att kvinnor recenserar män än tvärtom.87 Kanske en 

konsekvens av att fler böcker av män recenseras. Eller så är det som Åsa Beckman antyder, 

att kvinnor lärt sig (tvingats lära sig) att läsa könsöverskridande på ett sätt som män inte har. 

Den kvinna som vill läsa sig igenom litteraturhistorien måste läsa manliga författare. Män kan 

å andra sidan undvika att läsa kvinnors böcker i mycket stor utsträckning.88 

Och det gör de, även som litteraturkritiker. I mitt material är det ytterst få fall där män 

recenserar kvinnor, och jag tror inte att det är någon slump vilka böcker de då recenserar – det 

beror på bokens genre. 

                                                
86 Ibid. 
87 I mitt material är 31 verk recenserade av män och skrivna av män och 37 verk recenserade av kvinnor och 
skrivna av kvinnor. I 9 fall recenserar manliga kritiker kvinnliga författare och i lika många fall recenserar 
kvinnliga kritiker manliga författare. Dessa siffror bör dock läsas mot det jag tidigare påpekat, att färre kvinnliga 
författare recenseras och att det är färre kvinnliga kritiker. 
88 Beckman, 24.11.1988. 
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Ylva Eggehorns Älska tappert recenserades i två tidningar, i båda fallen av manliga 

kritiker. Boken är en kristen essäsamling och jag undrar om inte det religiösa temat är det som 

gjort att den behandlats av manliga kritiker. Två deckare skrivna av kvinnor, Sue Graftons 

Villospår och Elizabeth Georges I det innersta rummet, recenserades också av män. 

De enda fackböckerna skrivna av kvinnor, Hur universum fick sina fläckar av Janna Levin 

och Tusenkonstnären Stig Lindberg av Gisela Eronn recenserades av män. Detta beror 

troligen på att de är just fackböcker, en genre som män betydligt oftare än kvinnor recenserar. 

Jag skulle tro att det beror på den kritikerroll som ofta antas just i recenserandet av 

faktaböcker. Här är kritikern kontrollant, han påpekar faktauppgifter som inte stämmer och 

bedömer författarens trovärdighet. Ofta tenderar det att bli en elev–lärarsituation, en roll som 

varit typisk för den tidiga litteraturkritikern och särskilt då i förhållande till kvinnliga 

författare.89 I Andreas Kittels recension av Gisela Eronns bok om konstnären Stig Larsson är 

det extra tydligt (HD 6.10.2003). Kittel skriver att boken mest liknar en skoluppsats, 

”hopsvängd av fakta, artiklar, anekdoter och en handfull sidor för kalenderbitaren” och 

antyder att det finns många sakfel. 

Den enda romanen skriven av en kvinna som recenseras av en man är Linn Ullmanns Nåd 

men den recenseras i tre andra tidningar av kvinnor. Utöver det är det litteraturkritikern och 

författaren Eva Adolfssons litteraturvetenskapliga essäsamling Hör, jag talar! som i ett fall 

recenseras av en man, i tre andra tidningar av kvinnliga kolleger. 

Eva Adolfsson och Linn Ullmann kan, med tanke på att de i alla andra tidningar 

recenseras av kvinnor, betraktas som undantagsfall från den gängse normen att kvinnor 

skriver om andra kvinnors romaner och genrer som betecknats som kvinnliga. Att 

deckargenren, trots många kvinnliga läsare så väl som författare, ändå är en genre där manlig 

homosocialitet frodas ska jag utveckla mer senare, men vi kan redan konstatera att det därför 

inte är särskilt konstigt att män recenserar även kvinnor som skriver i genren. 

När det gäller deckarna, faktaböckerna och den teologiska essäsamlingen skulle man alltså 

kunna misstänka att det är böckernas genrer som ansetts som manliga och därför recenseras 

av män trots att de är skrivna av kvinnor. Här går genrens kön före författarens, vilket alltså 

ytterligare understryker en segregering snarare än bryter emot den. Nu är det förstås så att 

många kvinnor läser deckare och att religion inte heller med nödvändighet ses som ett typiskt 

manligt område, men jag tror fortfarande inte att det är en slump vilka böcker skrivna av 

                                                
89 Domellöf, s. 80.  
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kvinnor som män väljer att recensera. Det ska framförallt vara ämnen som inte är alltför 

”kvinnliga”. 

Bland de manliga författare som recenseras av kvinnor märks däremot en större variation. 

Lars Ardelius, Anders Paulrud, Bertolt Brecht, Andrew Miller, Don DeLillo, Peter Englund, 

Dennis Lehane och Bengt Emil Johnson recenseras alla någon gång av en kvinnlig kritiker. 

 

Segregerade genrer 

Jag talade om genrers kön, har genrer kön? Ja, det kan man nog säga. Tittar man på vad som 

recenseras av män respektive av kvinnor så är det en genomgående uppdelning beroende på 

bokens genre. Tydligast är det att män recenserar fakta- och debattböcker och kvinnor recen-

serar barn- och ungdomsböcker. En uppdelning som avspeglar traditionella könsstereotyper 

där män står för kunskap och vetande, politik och filosofi och kvinnor för det personliga, det 

privata, hemmets sfär, barnens värld. I min historiska översikt nämnde jag att just barn-

boksrecenserandet länge var den enda genre som stod till buds för kvinnliga kritiker. Även om 

kvinnor idag recenserar även andra genrer, och i viss utsträckning gjorde det förr också, så 

innebär deras fullkomliga dominans inom barn- och ungdomskritiken att de, med den 60–40 

fördelning som finns, blir ännu mer begränsade från andra genrer. 

”Litterär könsapartheid” kallar Ursula Berge systemet: ”Män recenserar aldrig böcker om 

barn, familj, könsroller, skola, sexualitet, queer och andra ’kvinnofrågor’ och kvinnor recen-

serar aldrig (eller får aldrig recensera) frågor om ekonomi, krig, filosofi eller mastodontverk 

av män.”90 Clementis undersökning visar också på könssegregerade genrer och att kvinnor 

framförallt skriver om barnböcker och männen mest ägnar sig åt lyrik. Biografier och fakta-

böcker är i hennes studie däremot jämnt fördelade mellan könen.91 Det skulle dock kunna 

bero på att hennes undersökning inte tar hänsyn till vem eller vad biografierna och fakta-

böckerna handlar om. 

Eftersom min studie är begränsad till två veckor går det egentligen inte att göra några 

kvantitativa mätningar av mitt material. Jag kan inte svara på vilka författarskap som 

genomgående, i alla recensioner, recenseras bara av män respektive bara av kvinnor eller mäta 

olika temans representation. Men jag kan alltså se, och stödja mig på Berges kritik och 

Clementis statistik, att det finns en tydlig segregering inom litteraturkritiken som innebär att 

kvinnor recenserar barn- och ungdomslitteratur och romaner och lyrik skrivna av andra 
                                                
90 Ursula Berge, ”Litterär könsapartheid”, 3.11.2003 på webbsidan Arenagruppen, 
http://www.arenagruppen.se/ag5/default.asp?ID=1536&type=2&cat=arenagruppen&mark=k%F6nsapartheid 
[9.9.2006]. 
91 Clementi, s. 24. 
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kvinnor medan män recenserar fakta- och debattböcker, biografier (om andra män) och lyrik 

och romaner skrivna av män. 

Varför denna uppdelning? Jag har redan nämnt stereotypa könsroller: kvinnor skriver om 

det som hör till den sfär som anses som traditionellt kvinnlig och män om det som hör den 

manliga världen till. Även om dessa åtskilda världar börjat luckras upp i det verkliga livet 

lever de alltså fortfarande kvar i litteraturkritiken.  

Det finns också en annan sida av det och det är den hierarkiska – frågan om vilka genrer 

som tillmäts högst värde. Åse Hiort Lervik skriver i inledningen till en norsk antologi med 

litteraturkritik skriven av kvinnliga kritiker att när hon bläddrar i vilken dagstidning som 

helst, får hon framförallt intrycket att kvinnor och män skriver om olika sorters böcker och att 

mest utmärkande är att män alltid skriver om de viktigaste böckerna.92 

Det är förstås ett riktigt konstaterande om man ser till vilket utrymme och vilken 

uppmärksamhet en recension får – långa artiklar, centralt placerade med stora rubriker och 

bilder signalerar viktig recension och det är de viktigaste böckerna som får de viktiga 

recensionerna. Men det blir ett cirkelresonemang, de böcker som recenseras av män får hög 

status just för att det är en man som recenserar dem och därmed en viktigare plats i tidningen. 

Segregeringen i sig upprätthåller en manlig värld med hög status och en kvinnlig värld med 

lägre. Därför värnar man om upprätthållandet. Eller som Ursula Berge skriver: ”Gör till 

exempel en koll hur många kvinnor som fått skriva om Michael Hardt och Antonio Negris 

nya ’bibel’ för vänstern – Imperiet. Nej, just det. Inte kan en kvinna få riskera att sänka två 

manliga helgon. Den manliga homosocialiteten eller till och med homoeroticismen är be-

dövande.”93 

För att göra en kvalitativ undersökning har jag uppehållit mig nog länge vid siffror och 

procentsatser. Anna Williams, som studerat segregering i litteraturhistorieöversikter skriver: 

”Värderingar och förhållningssätt spåras genom siffror, antal, andelar, omdömen, form-

uleringar, ordval och tystnad. När man fingranskar sådana komponenter i litteraturhistoriens 

skapelseprocess blir inslag som distinktion och segregation synliga.” Och visst har hon rätt, de 

är ett tydligt mönster. Samtidigt påpekar hon också att man inte ska se sig blind på siffror och 

representation. Att kvinnor får mycket utrymme garanterar inte att segregationen och disk-

riminering inte upprätthålls på andra sätt. 94 

                                                
92 Åse Hiort Lervik i inledningen till Gjennom kvinneøyne. Norske kvinners litteraturkritikk og reaksjon på 
litteratur 1930–1980, red. Åse Hiort Lervik (Tromsø/Oslo/Bergen 1980), s. 16. 
93 Berge, 3.11.2003. 
94 Williams, s. 190f. 
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Bilder och utrymme 
Vilka böcker, författare och kritiker får mest utrymme och på vilket sätt får de detta utrymme? 

Clementis studie visade entydigt att män helt enkelt tar mest plats. Jag har inte gjort någon 

mätning av spaltcentimeter eller räknat ord. Ett verks placering kan säkert bero på kulturell 

status så väl som på nyhetsvärde (och naturligtvis på en kombination av båda faktorer). 

En helsida ägnad ett enda verk eller många böcker som recenseras tillsammans signalerar 

hur betydande och hur intressant verket är. En kritiker kan förstås recensera flera verk 

tillsammans för att lyfta upp gemensamma tendenser, en trend eller en gemensam tematik, 

men som Anna Williams undersökning av litteraturhistorieöversikter visade innebär 

ihopklumpande ofta lägre status för verken. Hennes studie visade dessutom hur ofta kvinnliga 

författare just klumpades ihop även om det enda de hade gemensamt var deras kön, något som 

inte manliga författare råkar ut för. 

I mitt material finns det två exempel på samlingsrecensioner. Den ena är en sida ägnad åt 

kriminalromaner där de som enligt kritikern är de största inom genren recenseras – Elizabeth 

George, Val McDermid och Dennis Lehane (HD 11.10.2003) – och den andra en trippel-

recension av tre kvinnliga ungdomsboksdebutanter, Charlotte Glaser Munchs Trollslag, 

Annika Ruth Perssons Du och jag, Marie Curie och Johanna Tydells I taket lyser stjärnorna 

(Expr. 6.10.2003). 

I mitt material är det ungefär lika vanligt att recensioner av manliga författares böcker 

illustreras med en bild av författaren som att recensioner gällande böcker skrivna av kvinnor 

gör det, däremot framställs de helt olika på bild. Manliga författare har nästan alltid ett 

ansiktsporträtt av typen passfoto inflikat i texten medan kvinnornas bilder är konstnärligare 

och mer kreativa i beskärning och posering. Anja Hirdman som studerar bildretorik i 

avhandlingen Tilltalande bilder, skriver att traditionellt anses närbilder förmedla intimitet 

men att det beror mycket på bildens sammanhang. Bilder på kvinnor i helfigur anses nämligen 

också förmedla intimitet.95 På kultursidorna är det nästan bara kvinnor som fotograferas i 

helfigur, deras bilder är större och mer energi läggs på dem – recensioner av kvinnliga 

författare illustreras till exempel i många fall med fler än en bild på författaren. Man skulle 

kunna anta att intimitetsretoriken varit en del av tanken med att ha en bild på författaren, men 

för de manliga författarna väljs ansiktsbilden, för kvinnor helfiguren. 

 

                                                
95 Anja Hirdman, Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt (diss. 
Stockholm 1999), s. 48f. 
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Manlig homosocialitet 

Isärhållande innebär också ihophållande. I enkönade grupper skapas en gemenskap vilken i 

sig motiverar och upprätthåller segregeringen. Den kultur som bildas i de könssegregerade 

grupperna, homosocialiteten, är en utmärkt grogrund för könsstereotypa beteenden. Yvonne 

Hirdman menar att när män grupperar sig med andra män formar de sig till vad hon kallar 

genusrepresentanter. Därför är homosociala sammanhang den kanske viktigaste manlighets-

fabriken.96 Det skulle också förklara varför det är så svårt att luckra upp segregerade genrer. 

I litteraturkritiken kan homosocialiteten ta sig många uttryck, det kan vara det där 

hållandet om ryggen, en beundran för andra män, en manlig gemenskap. Just det sistnämnda 

märks mycket tydligt i deckarrecensionerna. Även om deckare läses och skrivs av kvinnor 

verkar en viss sorts deckare, den mer hårdkokta typen, attrahera en manlig publik där 

homosocialitet frodas.  

När Stig Larsson recenserar en deckare av Michael Connelly inleder han med att berätta 

om Connellys tidigare verk, bland annat Poeten (Expr. 25.3.2003). Om den skriver han så här:  
Mot slutet av augusti, en kväll vid halv elva, upptäckte jag att den enda andra 
gästen på Briggens uteservering – en kille som jag aldrig tidigare hade sett – just 
satt och läste den.  

Själv var jag då mitt inne i Svart is, den andra i Bosch-serien, sippade på min 
öl och slogs av att det här faktiskt också var ett slags kommunikation. 

Inte så att vi började prata med varandra. Men vi satt ju där, mörkblå himmel, 
lite småkyligt, fångade av samma författare. 

 

Den manliga recensenten och hans öl och hans deckare och den tysta manliga kom-

munikationen. Här är litteraturen det som för samman männen, de läser båda deckare, de är 

båda män. Stig Larsson skriver alltså in sig själv och deckarläsning i en manlig gemenskap. 

Han skriver ingenting om bokens handling eller stil, det som Stig Larsson tar fasta på är 

deckarens kontext och den är främst den manliga homosocialitetens. Budskapet är helt enkelt: 

män läser deckare. 

Men kvinnor läser ju de facto också deckare, liksom de skriver och recenserar dem. Ändå 

är det föga troligt att Stig Larsson skulle skriva en liknande recension om hur han, läsande 

Elizabeth George, sneglar på en kvinna som läser samma bok. Inte för att tyst dricka av sin öl 

och känna en gemenskap. 

Deckargenren är ingen högstatusgenre inom litteraturen. Jag kommer att utveckla det mer 

i kapitlet om status och värdering men man kan undra om Stig Larsson, genom att skriva att 

han läser deckare precis som andra män i bekantskapskretsen, skriver så just för att försvara 

                                                
96Y. Hirdman, s. 58. 
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sitt deckarläsande. Ett långt stycke ägnas i recensionen enbart åt att återberätta vilka andra 

män han känner som läser Connelly-deckare och vad de anser om dem: 
Jag hade nämligen ringt till en av de tre vänner jag har som är intresserade av 
deckare (Bosse och Benke Johansen Lars G. Lindström). Det blev Benke. Han 
sa: ”Nej, nej, Poeten, den är ganska överreklamerad. Börja med Bosch-serien. 
Först Svart eko. Sedan Svart is. Och så Dockmakaren.” (Expr 25.03.2003) 

 

Vännerna som han nämner, Bosse och Benke Jansson och Lars G. Lindström, är knappast 

kända för den vanliga läsaren. Ändå namnger Larsson dem och han återberättar vad de sagt 

om tidigare Connelly-verk. Det är en ytterligare understrykning av deckarläsandet som en 

manlig sysselsättning. 

Jan Eklund recenserar en annan deckare, Patient 67 av Dennis Lehane. Han har samma 

påtagliga behov att relatera sin läsning till andra mäns (DN 8.10.2003). Han inleder med 

varför han valt att läsa boken, en annan man som han beundrar har recenserat den. Han citerar 

kritikerkollegan Nils Schwartz som kallat Patient 67 för en ”klassiker i kriminallitteraturens 

historia” och kommenterar med ett kort: ”Instämmer”. 

Det är en annan sida av den manliga homosocialiteten: den beundran och identifikation 

som män känner för andra män. Michael Kane menar att mäns kärlek till varandra och 

maskuliniteten är en förutsättning för patriarkatet och att homosocialitet alltså är en form av 

manlig narcissism.97 Detta innebär, skriver Håkan Sandgren apropå Kanes teori, ”att män 

älskar att framställa andra män som ett slags speglar för […] den egna intellektuella och kän-

slomässiga förträffligheten”.98 Jag tycker att Sandgrens citat är mycket passande för att be-

skriva hur kritikern Anders Sjögren läser och skriver om Rimbauds samlade verk (VK 

10.10.2003): 
Jag har tillbringat en tid tillsammans med Arthur Rimbaud. Sådant tar på, det 
tär… man riskerar att bli en annan. Större själar än min har drabbats – poeten 
Paul Verlaine förlorade hustru, vänner och anseende, drevs till fysisk och intell-
ektuell kollaps, blev snudd på mördare (pistolskottet träffade Rimbauds handled) 
och hamnade i fängelse. 

Men Verlaine umgicks förstås med en livs levande Rimbaud; försörjde 
honom, bytte verser och knivhugg med honom, delade vin, absint och hasch-
pipor med honom, var hans älskare och reskamrat ner i helvetet. Jag har bara läst 
Rimbaud, har haft honom på lämpligt avstånd – 100-tals mil och mer än 100 år 
bort – men ändå, han tränger sig på, människosyn och världsbild kommer i 
gungning, vandrarkängorna längst in i garderoben börjar röra på sig och 
”satansynglet” Rimbauds uppfordrande röst kan skönjas där bakom dörren: 
”Framåt! Marschen, bördan, öknen, ledan och raseriet.” 

 

                                                
97 Michael Kane, Modern Men. Mapping Masculinity in English and German Literature, 1880–1930  (London 
1999), s. 6. 
98 Håkan Sandgren, ”Maskulinitetens vita zon. Homosocialitet och genremedvetenhet i Klas Östergrens 
Österlenstrilogi” i Edda 2003:01, s. 68. 
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Sjögrens beundran för Rimbaud är uppenbar, liksom hans försök att spegla sig i poeten. Han 

är drabbad av Rimbaud, precis som Verlaine var. Att Verlaine och Rimbaud var samtida, 

älskare och kolleger, och Anders Sjögren en kritiker på 2000-talet gör ingen skillnad för den 

manliga homosocialiteten. ”Större själar än min har drabbats”, skriver han. Han är inte ensam, 

han är en del av en manlig gemenskap. 

Ett annat exempel på en beundrande hållning är Jonas Thente när han recenserar Beppe 

Wolgers Memoarer och Klas Gustafssons Wolgers-biografi (DN 11.10.2003). Här är Thentes 

beundran för Wolgers tydlig liksom hur han med den söker en gemenskap dem emellan: 
Jag mötte Beppe en gång, eller snarare mötte honom inte. Det var på ett litet 
galleri i Helsingborg där han ställde ut sina målningar. Kanske var det 1984 och 
målningarna var inte så roliga, men jag smög in för att se om han var där och det 
var han. Han stod i ett hörn vid vitvinsbordet och hade folk omkring sig – 
stadens semifashionabla konstelit, antar jag – men ingen talade med honom. Han 
mötte genast min blick och log. Det räckte. Jag hade med mig ett ex av hans 
smått geniala och melankoliska bok ”Djur som inte…” från 1956 för att han 
skulle signera den. Men han stod för dåligt till och jag kände att jag inte passade 
in. Först efteråt insåg jag att det gjorde inte han heller. 

 

Vi känner igen den manliga ordlösa kommunikationen. På uteserveringen satt Stig Larsson 

med sin öl och kände samhörighet med en annan man som läste samma deckare. På konst-

utställningen står Jonas Thente och behöver bara en blick från Beppe Wolgers för att veta att 

de båda känner sig missanpassade på tillställningen. 

Jag skrev ovan om hur manliga kritiker läste kvinnliga författares fackböcker. 

Aktualiseras samma lärarroll när män läser andra mäns faktaböcker? Ja, kritikerns roll som 

lärare är som mest påtaglig när det gäller recenserandet av facklitteratur. Kritikerns uppgift är 

här ofta att bedöma om författaren har rätt och att lyfta fram de fel som finns. Ofta sker det 

dock med en påtaglig respekt yrkesmän emellan, som när Carl Rudbeck inleder recensionen 

av Jan Olof Rosenqvists Bysantinsk litteratur med meningen: ”Sakkunskapen går inte att ta 

miste på” (DN 26.3.2003). 

Men respekten kan också bero på författarens auktoritet. När Crister Enander recenserar 

Arkeologer i Bibelns Sodom av Richard Holmgren och Anders Kaliff återkommer ständigt 

orden ”pojkboksäventyr” och ”pojkboksaktigt” och i den tonen blir också författarna 

Holmgren och Kaliff inte yrkesmän utan pojkar på äventyr (HD 28.3.2003). Enander är 

fascinerad av deras äventyr och finner läsningen spännande men precis som benämningen 

pojkboksäventyr konnoterar att det hela är lite på lek menar också Enander att författarna 

missat en del viktiga fakta. Det må vara en spännande pojklek, sådant som män intresserar sig 

för, men det vinner inte kritikerns respekt. Pojkarna har varit alldeles för slarviga, även om 

Enander förstår deras iver. 



 35 

Lärarrollen kan alltså mycket väl ha med homosocialitet att göra, men snarare med den 

status som är en del av den homosociala hierarkin. 

 

Kvinnlig homosocialitet 

Det finns förstås också kvinnlig homosocialitet även om den inte studerats lika ingående som 

manlig och inte heller är lika framträdande. Den har också ansetts som svagare eftersom det är 

hos männen som makten och statusen finns. Det innebär att kvinnor hellre allierar sig med 

män och att konflikter och konkurrens uppstår med andra kvinnor, en kvinnlig heterosocialitet 

istället för homosocialitet. Den kvinnliga homosocialiteten kretsar även kring femininitet och 

traditionella könsroller och förstärker därmed kvinnor som underordnade.99  

Det är också vanligare att kvinnliga kritiker i större utsträckning recenserar böcker skrivna 

av män än att män recenserar kvinnor. Men eftersom män i så liten utsträckning recenserar 

kvinnor får de kvinnliga kritikerna på sätt och vis ansvaret för att kvinnliga författare ska bli 

recenserade. 

Hur recenserar då kvinnor andra kvinnor? Om manliga recensenter, som Åsa Beckman 

hävdade, inte kan förstå specifikt kvinnlig problematik och estetik, får då kvinnliga författare 

en större förståelse från kritiker som delar deras erfarenhet av att vara kvinna? 

Eva Clementi undersökte om det fanns något samband mellan kritikerns och författarens 

kön och det omdöme boken fick men hennes resultat visade att det inte hade någon betydelse 

om kritikern och författaren hade samma kön. Värdeomdömena skiljer sig alltså inte åt, men 

på vilka grunder fälls de? 

Mycket sällan odlas en kvinnoerfarenhetsgemenskap i litteraturkritiken. Det är i 

ungdomsboksrecensionerna, en mycket kvinnodominerad genre, som jag kan hitta några 

exempel. Där skriver Linda Skugge i en recension av Eva Wikanders Den där Jenny att hon 

förstår huvudpersonen Åsa, som inte får åka på Hultsfredsfestivalen som 12-åring, eftersom 

hon inte heller fick det (Expr. 24.3.2003). Ett annat exempel är när Pia Huss skriver om Inger 

Frimanssons ungdomsbok Svept i rosa papper att den ”utspelar sig i den pirrigt kliande period 

då flicktillvaron i hög grad består av väntan” (DN 24.3.2003). Hon fortsätter att beskriva den-

na tillvaro som en allmängiltig tid med erfarenheter som alla flickor gör: ”Man väntar på att 

skoldagen ska ta slut, på att det ska bli dags att åka till stallet, på att det ska bli sommarlov, på 

att man ska få mens, på att brösten ska växa in i livets första behå. Hormonerna svallar och 

det som är alldeles självklart ena dagen kan vara fullkomligt fel den nästa.” Antagligen är 

                                                
99 Gerd Lindgren, ”Broderskapets logik” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1996:1, s. 13. 
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dessa händelser hämtade från bokens handling men Huss beskriver dem i man-form, vilket 

både talar till att läsaren ska känna igen sig och visar på kritikerns identifikation. 

Annars är det väldigt sällan som de kvinnliga kritikerna skriver om sina egna erfarenheter 

och upplevelser. Åse Hiort Lervik diskuterar varför det är så i inledningen till Gjennom 

kvinneøyne och menar att det kan bero på att kvinnliga kritiker vill vara professionella och 

därför undviker att basera sina omdömen på personliga erfarenheter. Ett omdöme baserat på 

personliga erfarenheter skulle alltså inte anses lika fint som ett baserat på en estetisk 

läsupplevelse.100 Å andra sidan är det inte heller vanligt att män skriver om personliga 

erfarenheter. Anekdoter ur livet som i Stig Larssons och Jonas Thentes recensioner är en sak. 

Att känna igen sig, och känna med författaren, som Lena Kjersén gör när hon recenserar Bodil 

Malmstens Det är fortfarande ingen ordning på mina papper (VK 9.10.2003) eller Anders 

Sjögren med Rimbaud, är en sak, men ytterst sällan skriver kritikern något om sitt eget liv. 

Det personliga har inte hög status för vare sig kvinnliga eller manliga kritiker. Men 

anledningarna bakom detta kan vara olika. Den moderna kritiken har, som jag tidigare nämnt, 

sina rötter i uppdelningen i privat och offentlig debatt. Kritikern, litteratören, var man och 

förde offentliga diskussioner, han var inte personlig. För kvinnor som istället varit mer eller 

mindre utestängda från denna scen fram tills för bara några decennier sedan kan det säkert 

handla om det som Hiort Lervik påstår, ett behov av professionalitet och att tas på allvar som 

litteraturkännare. 

 

Litterär kontext 

Donald Broady och Mikael Palme skriver i sin Bourdieuinspirerade text om kritiken som ett 

intellektuellt fält där aktörerna slåss om så hög status som möjligt. Ett sätt att förvärva 

kulturellt kapital är då att förknippas med någon med större kapital.101 Vilka författare som en 

recenserad författare förknippas med kan på samma sätt vara en implicit värdering av 

författarskapet. 

En tydlig tendens i den litteraturkritik som jag studerat är att män nästan aldrig jämförs 

med kvinnliga kolleger. I de två fall där det görs är det snarare för att visa på den manliga 

författarens överlägsenhet. 

I recensionen av Martin Amis Yellow Dog nämner kritikern Malte Persson flera författare, 

däribland en enda kvinna – Zadie Smith (GP 6.10.2003). Han skriver att de romaner som är 

populära just nu är sådana där berättelsen och inte stilen är i fokus, som Smiths. Men bara för 

                                                
100 Hiort Lervik, s. 14. 
101 Broady & Palme, s. 175. 
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att genast påpeka att hon förstås är influerad av Amis och inte tvärtom. Det är alltså inte så att 

Amis får större litterärt kapital av att förknippas med Smith, snarare avfärdar kritikern här 

möjligheten. 

Ännu tydligare är det när Fabian Kastner recenserar nyutgåvan av Thomas de Quinceys 

Om mordet som skön konst (HD 8.10.2003). Kastner inleder recensionen med en jämförelse 

med en genre som han kallar ”True Crime” där författarinnan Ann Rule beskrivs som ”okrönt 

drottning”. Det vore förvånande om en kultförklarad manlig 1800-talsförfattare sätts i samma 

sammanhang som en nutida kvinnlig kriminalbästsäljare och självklart så är det heller inte så. 

”Rule har jag aldrig läst, men jag tvivlar på att hon kan mäta sig med mästaren Thomas 

DeQuincey”, skriver han. Rule behöver man inte läsa, DeQuincey är en mästare och i resten 

av recensionen jämförs han med en rad kanoniserade eller kultförklarade manliga författare – 

Cervantes, Swift, Burroughs, Poe, Dickens, Tennyson… Just tendensen att inte ens behöva ha 

läst en bok för att uttala sig om att den är dålig menar Mary Ellmann är typisk för manliga 

kritikers hållning till litteratur skriven av kvinnor.102 

Toril Moi menar att Bourdieus teorier kan anses som feministiska på så sätt att kön är ett 

habitus, ett tanke-, uttrycks-, och beteendemönster man förvärvar genom erfarenhet. Hon 

jämför habitus med det som pedagoger kallar ”den dolda läroplanen”; ”de normer och 

värderingar som inpräglas genom själva formerna för samspelet i klassrummet, snarare än 

genom explicita pedagogiska system”.103 En sådan dold läroplan skulle man kunna säga styr 

också litteraturkritiken. Moi fortsätter sin jämförelse med pedagogiken: ”Enligt Bourdieu 

finns det en nästan perfekt överensstämmelse mellan den individuella elevens socialklass och 

lärarens bedömning av elevens intellektuella förutsättningar. Om dessa elever betraktas som 

svaga elever, kommer de att bli svaga, likaväl som de som betraktas som framstående blir 

framstående.”104 

Om man då ser kön som ett sådant habitus, att manlighet ger mer symboliskt kapital och 

kvinnlighet mindre, förklarar det varför könssegregeringen är så viktig i litteraturkritiken. Den 

är helt enkelt ett sätt att bibehålla litteraturens värde. Vi såg hur litteratörens inträde på det 

litterära fältet i slutet av 1800-talet sänkte de kvinnliga romanförfattarnas status och på 

motsvarande vis är det allmänt känt att yrken med kvinnlig dominans eller där kvinnor börjar 

ta sig in i större utsträckning får lägre status. 

                                                
102 Ellmann, s. 35. 
103 Moi, s. 6, passim. 
104 Ibid., s. 8. 
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När manliga kritiker recenserar manliga författare och jämför dem med andra manliga 

författare upprätthåller de den manliga dominansen, segregeringen och homosocialiteten och 

därmed också den manliga litteraturens och kritikens värde. 

Kvinnliga författare jämförs oftast med andra kvinnor men det förekommer också att de 

jämförs med manliga kolleger. Som när Ulla Lundqvist inleder recensionen av Annika Ruth 

Perssons ungdomsbok Du och jag, Marie Curie med en utförlig jämförelse med Aidan Cham-

bers Dansa på min grav (DN 6.10.2003). Chambers roman, som blivit något av en ungdoms-

klassiker, fungerar som ett slags måttstock.105 Och när Perssons debutbok jämförs med 

Chambers etablerade verk får man nog ändå säga att det är till Perssons fördel som recen-

senten låter Chambers kastar skuggor över debutanten. Det som Chambers gjorde bra har 

även Persson lyckats med, bland annat det lättsamma och självklara förhållandet till den 

homosexuella tematiken. Men varför över huvud taget jämföra med Chambers? Det gemen-

samma homosexuella temat räcker knappast utan det handlar nog snarare om att ge en implicit 

värdering åt Persson genom att jämföra henne med Chambers.  

Med S.K.A.M.-gruppens kritik av hur recensenter läser unga kvinnliga författare och 

klumpar ihop dem till en gemensam genre i minne var jag extra vaksam på i vilka 

sammanhang unga kvinnliga författare som skriver om unga kvinnor placeras. Sandra Löv 

jämförs i Ulla Lundqvists recension med andra kvinnor som Lena Andersson och Beate 

Grimsrud men också med manliga författare som Kjell Johansson, Håkan Nesser, Jan 

Guillous Ondskan, Jonas Gardells En komikers uppväxt, Aidan Chambers och Peter Pohl (DN 

24.3.2003). Lövs roman placeras alltså i en kontext av uppväxtskildringar som fått kultstatus 

snarare än bland jämnåriga, samtida och kvinnliga kolleger. Ändå är det jämförelsen med 

Andersson och Grimsrud som upprepas men det påpekas också att ”Lövs roman är ingen 

efterapning, utan en mycket självständig och helt mogen skapelse”. Men en sådan kommentar 

antyder samtidigt att recensenten vill påpeka Lövs självständighet och mognad och indikerar 

att en sådan inte är självklar. Den visar också att självständighet och mognad är 

eftersträvansvärda kriterier. Men vad avgör egentligen att en författare är mogen? Mognad 

kopplas här till självständighet, att författaren inte härmar utan har något eget att komma med, 

har någonting att säga.  

Anne Swärds debutroman Polarsommar hamnar däremot i ”unga kvinnor”-facket när 

Maja Ljung recenserar den (HD 8.10.2003). Recensionen inleds med en jämförelse med för-

fattaren Maj-Gull Axelsson: ”En familj som går sönder. I centrum står Kaj, en 22-årig kvinna. 

                                                
105 Sandra Lövs ungdomsroman Knipövningar jämförs även den med Chambers roman (DN 24.3.2003). 
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Labil, utagerande och i krampaktigt behov av bekräftelse – kanske skulle hon få diagnosen 

adhd eller damp om det här var en kritisk samhällsskildring av Maj-Gull Axelsson. Nu är det 

inte det.” Det skulle kunna antyda att Anne Swärd gör något nytt men kritikern påpekar ändå 

att det inte är något originellt, tvärtom: ”Men trots sin märklighet känns Kaj i det närmaste 

konventionell i svenska nutida prosasammanhang. Flera unga tjejer som i samhällets tycke är 

sjuka har de senaste åren passerat revy, bland annat hos författarna Johanna Nilsson, Marie 

Hermansson och Anna Jörgensdotter.” 

Att konventionell är något av ett skällsord i dagens litteraturkritik kommer jag att 

återkomma till i kapitlet om ideologi och estetik.  

 

Köket eller ledarsidorna, litteraturen eller livet 

I vilken kontext en författare sätts märks inte bara genom vilka andra författare som omnämns 

i samma recension utan också vilka andra företeelser som hänvisas till. Beror recensionens 

kontext på om författaren är man eller kvinna? Det är förstås svårt att svara på eftersom 

bokens handling, tematik, författarens ställning och andra faktorer påverkar så mycket mer än 

enbart kön. Däremot är det förstås inte orimligt att tänka sig att kvinnliga författare och deras 

böcker placeras i en mer kvinnlig sfär och män i en mer manlig, eller snarare allmänmänsklig, 

och jag ska illustrera detta med recensionerna av Ylva Eggehorns essäsamling och 

publiceringarna av Sylvia Plaths dagböcker respektive Dylan Thomas brev. 

Ylva Eggehorns kristna essäsamling Älska tappert recenseras i två tidningar, i båda av 

manliga kritiker. Recensionerna inleds mycket olika. Björn Sandmark skriver i Göteborgs-

Posten (27.3.2003): 
Det är omedelbarheten och närheten till författaren som ligger kvar länge när jag 
läst Ylva Eggehorns nya essäsamling Älska tappert. På något vis känns det som 
om man satt mitt emot henne vid ett repigt köksbord, och hon berättade om allt 
det hon nu skrivit. Om kärleken och Gud, om politiken och om litteraturen. 
Men störst av allt är kärleken. 

 

Sandmark placerar genast Eggehorn i en mycket kvinnlig kontext. Han tänker sig henne i 

köket, hemtrevligt berättande ett kärleksbudskap. Hans kollega på Dagens Nyheter, Lars 

Linder, inleder istället recensionen (29.3.2003): 
Medan kriget i Irak debatteras världen över har i Svenska Dagbladet pågått en 
nästan lika het polemik om kyrkans sanningar. Är det sant att Jesus gick på 
vattnet? 

Intressant nog har frågorna med varann att göra. Både terroristkonflikten och 
kyrkostriden handlar delvis om bokstavstrons utmaningar mot modernt liv och 
vetande; och omvänt. Kyrkodebatten har främst förts av präster, men de mest 
läsvärda inläggen har skrivits av två författare: Per Olov Enquist och Ylva 
Eggehorn. 
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Medan Eggehorn får stanna i köket hos Sandmark placerar alltså Linder henne mitt på 

debattsidorna, bland de stora frågorna, bland politiken. Men den placeringen visar sig 

skenbar. Linders jämförelse gäller ”förnuftet mot statskyrkan, teser och upprörda män” och 

där är inte Eggehorn med. Istället är hon den som ska tillföra något annat, än en gång en 

manlig dröm om det kvinnliga andra. Hon var egentligen inte med i jämförelsen, hon var 

alternativet, den som visar att ”i kärlekens förmåga att ge ser hon förbindelsen mellan 

världsligt och himmelskt, kropp och ande”. Så det är kanske inte Eggehorn som lämnat 

samtalen i köket utan Linder som har svårt att slita blicken från ledarsidorna? 

Både Linder och Sandmark placerar alltså in Eggehorn i en traditionellt kvinnlig kontext, i 

hemmet snarare än världen, med ett budskap om kärlek snarare än om politik. 

Det handlar fortfarande om vad som anses viktigt. Som Virginia Woolf skrev en gång: 

”Det här är en viktig bok, anser kritikern, därför att den handlar om krig. Det här är en 

obetydlig bok, därför att den handlar om känslolivet hos kvinnor i en salong.”106 

Sylvia Plaths dagböcker anses kanske inte mindre intressanta än Dylan Thomas brev, 

säkert skulle inte heller någon kritiker eller litteraturvetare hävda att de var mindre viktiga. I 

recensionerna läggs dock fokus på helt olika världar. Plaths litteratur hör till det privata, 

Thomas till världen. Det är anmärkningsvärt eftersom både Plaths och Thomas texter är 

privata och aldrig var ämnade för publicering, det är kärleksbrev och dagboksanteckningar.  

Ulrika Kärnborg recenserar Plath i DN (8.10.2003) med ett självklart genusperspektiv. 

Men så är ju Plath också, som Kärnborg skriver, ”föremålet för otaliga konkurrerande 

levnadsteckningar och feministiska diskussioner”. Därför är Kärnborg medveten om 

svårigheten att recensera ett sådant här verk, ja, ett verk är det ju egentligen inte heller, Plath 

hade säkert inte velat se sina intima dagböcker publicerade. Kärnborg inleder med att fråga 

sig: ”Med vilka glasögon ska man läsa Sylvia Plaths samlade dagböcker, som Norstedts nu 

ger ut på svenska?” Hennes självmord, ikonstatusen, feminismen ställer sig i vägen. 

Kärnborgs recension blir därför också en recension om svårigheten att sätta in Plaths 

dagböcker i ett sammanhang. Dagboksgenren som sådan, särskilt den del av den som aldrig 

var menad att bli publicerad, handlar om det privata, handlar om människan Sylvia Plath. 

Kärnborg påpekar ändå att även när man har läst dagböckerna bevaras mystiken kring Plath. 

Sylvia Plath är en författare som ofta läses utifrån sin person och sitt öde, Kärnborg 

försöker hitta andra vägar men hamnar ändå själv där. 

                                                
106 Virginia Woolf, Ett eget rum [1925], övers. (Stockholm 1995), s. 86. 
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Dylan Thomas kärleksbrev, även de privata, vållar dock inte Helsingborgs Dagblads 

kritiker Henrik Petersen alls samma problem (9.10.2003). Petersen hyllar dem just för att de 

inte enbart är intressanta som personkult utan för deras estetiska värde och för att utgåvan av 

dem har litteraturkritiskt intresse. Han lyfter upp dem till den fråga han anser att alla författare 

ställer sig: ”Vad är viktigast, förändra litteraturen eller förändra livet?”, och diskuterar om 

brevsamlingen är en underskattad genre. Henrik Petersen frågar inte vad Thomas hade tyckt 

om att hans kärleksbrev publicerades, han frågar inte något om deras sanningsvärde om 

Thomas liv eller vad de förmedlar. ”Det är befriande att istället gå till breven, med allt tjatet 

och lögnen. De är manipulativa och förljugna, men det är så de lär oss något”, skriver han. 

Vad breven avslöjar om Thomas kärleksliv eller person spelar väldigt liten roll, det är det 

litterära värdet som är i fokus. 

Recensionerna såväl av Plath som av Thomas visar att det personliga inte har hög status. 

En viktig bok är en bok som säger något om litteraturen, en oviktig bok säger bara något om 

en person. Därför hyllas utgivningen av Thomas brev för att de inte bara är intressanta på 

grund av hans person och därför våndas Kärnborg så över att recensera Plath.  

 

4.2 Status och värdering 

I förra kapitlet redogjorde jag för segregeringen och gemenskapen som finns i 

litteraturkritiken och jag poängterade hur nära sammanbunden den är med status och 

värdering. En författare, ett verk eller varför inte kritikern själv får sin status genom vilka 

andra författare, verk och kritiker de sätts i samband med. Han eller hon kan få låna lite av en 

erkänd mästares glans eller degraderas till en av många andra inom samma genre och på så 

vis fråntas sin eventuella originalitet. I vilka sammanhang en författare eller ett verk nämns är 

också ett sätt för kritikern att värdera författarskapet/verket. På så sätt upprätthålls och befästs 

författarskapens/verkens status. 

Värdering ses av många som kritikens främsta uppgift.107 Andra anser att det över huvud 

taget inte hör hemma i en god recension. Författaren Karin Boye, som själv var verksam som 

kritiker, beskrev litteraturkritikerns uppgift som att placera in det litterära verket i dess 

sammanhang, som en del av litteraturvetenskapen. Hon menade att smakomdömen var 

fullständigt ointressanta och bara onödigt elaka.108 Motsatt hållning intar kritikern Mats 

Gellerfelt som anser att det rentav är kritikerns skyldighet att rätta och läxa upp författaren. 

                                                
107 Rydén, s. 86 och s. 395. Forser, 2002, s. 113. 
108 Karin Boye, ”Om litteraturkritik” [1932 i Spektrum] i Finsk Tidskrift 1994:2–3, s. 80–88. 
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Snälla kritiker som inte vågar göra detta är medansvariga till att den svenska litteraturen, i 

hans tycke, är så dålig.109 

Ska kritikern framhålla det som är bra eller det som är dåligt? Redan på 1700-talet 

debatterade kritikerna Johan Henric Kellgren och Thomas Thorild frågan. Thorild menade att 

ingen författare förtjänade att bli hånad och straffad av elaka kritiker eftersom ”[i]ngen ting 

göres för sina fels skuld utan för sit värdes skuld”.110 Kellgren svarade med att ”en karl, som 

ger sig ut för at hafva fått en kallelse till de blott behagelige konsterne, en onyttig rimmare, 

som inbillar sig vara en vida högre varelse än sina likar, och som, för att bevisa det, 

tyranniserar allmänheten med sina tillvärkningar; en sådan bör med rätta få sin plats mellan 

äran och åtlöjet”.111 

I detta kapitel ska vi titta närmare på hur kritikerns värdering framkommer. Hur sker 

värderingen och på vilka grunder? Finns det en gemensam kritikersmak? Finns det 

gemensamma måttstockar eller ställs det olika krav på olika böcker beroende på vem 

författaren är eller bokens genre? Spelar rentav författarens eller kritikerns kön roll för 

värderingen av verket? 

 

Högt och lågt 

Den första gallringen sker redan i valet mellan vad som är värt att recensera och vad som inte 

är det. Att blir recenserad är i sig ett godkännande. Ännu hör det inte till vanligheterna att 

Harlequinromaner eller Kittyböcker recenseras på kultursidorna. Men kultursidorna har de 

senaste åren blivit allt mer öppna för populärkulturella genrer, något som också märks i mitt 

material och en följd av det är att det debatterats om huruvida populärkulturens inträde 

bredvid den etablerade finkulturen är ett tecken på att litteraturkritiken blivit 

kommersialiserad och ”journalistiserad”. 

Ingrid Elam skriver om sin tid som kulturchef på Dagens Nyheter i slutet av 1990-talet då 

kultur- och nöjesavdelningarna började slås ihop: ”Det sades aldrig rent ut, men kom till ut-

tryck i ett ibland föraktfullt ointresse för olika former av populärkulturkritik på sidorna eller, 

från det andra hållet, ett krampaktigt fasthållande vid sådant ’vi alltid gjort’.”112 I valet mellan 

vad som ska vara med och inte blir värdehierarkierna tydliga. Och på sätt och vis är vi tillbaka 

                                                
109 Mats Gellerfelt, ”Den svenska litteraturkritikens elände” [1980 i Jakobs Stege] i Tidskriften 90tal 1995:16, s. 
17ff. 
110 Thomas Thorild, ”En kritik över kritiker” [1791] i Att följa ögonblicken. Texter i urval red. Horace Engdahl 
(Stockholm 2000), s. 206. 
111 Johan Henric Kellgren, ”Tankar öfver granskning” [1778] i Samlade Skrifter IV. Prosaskrifter från 
Stockholms Postens begynnande till och med 1784 utg. av Sverker Ek & Allan Sjöding (Stockholm 1944), s. 3f. 
112 Elam, s. 24. 
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i Thorilds och Kellgrens debatt. Ska kritikern framhålla det som är bra i ett verk, och som 

Thorild säger, ”döma allt efter sin grad och sin art”,113 eller tillhandahålla en måttstock, 

krínein – utsållning?  

Kritikern Ruth Halldén skriver i en essä om kritikerverksamheten att: ”Det finns vänliga 

recensenter som söker kringgå de mest elementära kvalitetskrav genom att generöst tala om 

diktkonstens oerhörda artrikedom. Man låtsas därvid som om gott och ont är grenar på samma 

träd. I något slags allmän konstdemokratisk yra drar man sig för att markera nivåskillnader. 

Men sådana finns ju.”114 

Hur markeras att ett verk är högt värderat eller, tvärtom, har låg status? Vi kan titta på 

deckargenren, en populärkulturell genre som inte har en självklar plats på kultursidorna. När 

Kristian Lundberg recenserar Elizabeth Georges deckare Det innersta rummet (HD 

11.10.2003) gör han det i förhållande till deckargenren som en lågstatusgenre och han påpekar 

att George skiljer sig från de, enligt hans mening, inte så läsvärda kriminalromaner som 

översvämmar Sverige. George är nämligen mer litterär och ställer viktiga existentiella frågor. 

Han kallar Elizabeth George för ”en av de viktigaste litterära rösterna för tillfället”, men det 

betyder inte att han gillar Det innersta rummet. Han menar att George här är ”i sitt esse” men 

att det ändå inte räddar romanen från att vara en ”en av Georges svagaste”. George är bara bra 

på det sättet att hon är det bästa av vad en dålig genre har att erbjuda. Bra för att vara deckare, 

krasst utryckt. 

Pia Zandelin recenserar en annan deckare, Helena von Zweigbergks Kärleken skär djupa 

sår och inleder också med hur boken förhåller sig till sin genre (Expr. 26.3.2003): ”Jag läser 

Helena von Zweigbergks kriminalroman Kärleken skär djupa sår och antecknar såväl Janet 

Frame som Graham Greene i marginalen. Jag skall inte överdriva. Det här är en annan 

division. Men ändå.” 

Kritikern väljer alltså Thorilds väg, att mäta romanen med en måttstock anpassad efter 

genre. Men det finns också ett påtagligt behov hos kritikern att indikera vilken denna 

måttstock är; vilken ”division” som Zandelin skriver. Det är ett sätt att upprätthålla gränserna 

mellan hög och låg kultur och visa att kritikern har smak. Dels för att legitimera sin uppgift 

(vem som helst kan inte skriva litteraturkritik!), och dels för att själv bli godkänd som kritiker 

(jag har god smak!). 

Det är inte bara i deckare det här förekommer. På ett liknande sätt visar Cecilia Nelson 

läsaren vilken skala hon utgår från när hon placerar Marika Cobbold Hjörnes Fjärilsjakten, i 

                                                
113 Thorild, s. 202 (här har jag tagit bort författarens kursiveringar av sin grad och sin art). 
114 Halldén, s. 61. 
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”det gränsland mellan lättsmält underhållning och litteratur med större tuggmotstånd som 

författaren gjort till sitt” (GP 28.3.2003). Och Tommy Sundin skriver efter att ha lovordat 

författaren Karel Glastra van Loon (VK 24.3.2003): ”Nu ska vi trots allt akta oss för överord. 

Det handlar inte om litteratur av stor tyngd och långsiktig betydenhet.” 

Med dessa små kommentarer antyder kritikern vilken nivå han förväntar sig av verket, om 

det är ”lättsmält underhållning” eller ger ”större tuggmotstånd”. Både Kärleken skär djupa 

sår, Fjärilsjakten och van Loons Lisas andetag får mycket goda recensioner. Är det just 

därför extra viktigt för kritikern att påpeka dess egentliga plats, vilken är underhållning, nöje, 

populärlitteratur? 

Jag har nämnt deckarrecensionernas manliga homosocialitet. Det är också värt att beakta 

hur deckarkritikerna vill legitimera sin läsning med att de fått böckerna rekommenderade av 

andra personer. Stig Larsson med hans manliga gemenskap och polarna Benke och Bosse som 

också läser deckare och Jan Eklund som i inledningen till recensionen av Dennis Lehanes 

Patient 67 skriver (DN 8.10.2003): ”’Skaffa dig Dennis Lehanes Rött regn. Snacka om att den 

här killen kan skriva.’ Uppmaningen kom från Elmore Leonard, en författare jag beundrar, 

framför allt för hans sätt att skriva dialog. Det var bara att lyda.” 

Samtidigt som den manliga homosocialiteten understryks av en sådan hänvisning –  en 

annan man, beundrad av kritikern, har rekommenderat honom boken – får kritikern också sin 

deckarläsning godkänd från någon med kanske större kulturellt kapital. 

Upprätthållandet av gränserna mellan högt och lågt är alltså ett sätt för kritikern att visa 

att han eller hon har smak och smaken ligger till grund för bedömningen av verket. Smak, 

liksom omdöme, är en del av det symboliska våld som Bourdieu menar bevarar ett doxiskt 

fält.115 För kritikerna är alltså rätt smak dels nödvändigt för att över huvud taget få 

kritikeruppdraget (komma in på fältet), dels för att legitimera sin plats där, försvara sin rätt 

att tala. 

 

Smak 

Smak är ett nyckelbegrepp i frågan om värdering och status. Men är smak bara något 

subjektivt och personligt, som Karin Boye hävdade, och därmed ointressant för en läsekrets? 

Jag skulle nog inte hålla med henne om det, snarare är smak just en del av 

                                                
115 En bra beskrivning av detta finns i Moi, s. 8f. Bourdieu om smak, se Pierre Bourdieu, Distinction. A Social 
Critique of the Judgement of Taste [1979] övers. (London 1984). 
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institutionaliseringen. Habermas skrev i Borgerlig Offentlighet om litteraturkritiken i dess 

begynnelse att den var just ett sätt att etablera såväl som bevara en smak.116 

Finns det alltså en särskild kritikersmak? Tycker alla kritiker likadant? Tomas Forser 

menar i Kritik av kritiken att det tidigare har funnits en estetisk konsensus men att det inte 

längre gör det: ”Tvärtom är det ett markerat drag i den samtida, estetiska diskussionen, att 

konsten och litteraturen öppnar sig för olika bedömningar beroende på varifrån och med vilka 

syften den betraktas.”117 Ja, förvisso kan man kanske tala om olika smaker, men frågan är om 

inte dessa ändå utgår ifrån en viss gemensam smakhierarki och om man inte måste skilja på 

just en gemensam kritikersmak och att tycka lika. Det är ofta som kritikerna inte tycker lika 

om ett verk, men de utgår ofta från samma premisser när de bedömer det. Väldigt ofta är det 

också så att kritikerna är mycket eniga. När Forser skriver att ”litteraturen öppnar sig för olika 

bedömningar beroende på varifrån och med vilka syften den betraktas” så är frågan just den: 

varifrån betraktas litteraturen och i vilka syften? Forser skriver själv att ”det är ytterligt 

sällsynt att en kulturredaktion blir särskilt överraskad av den recension man beställt, när den 

väl ligger på bordet. Den kan vara bättre eller sämre utformad men dess taxering brukar 

överensstämma med redaktionens”.118  

Kritikern och redaktören är alltså redan innan boken är recenserad överens om ungefär hur 

den kommer att värderas. Ingrid Elam skriver: ”Kritiken måste vilja utforska dessa nya 

territorier, men många recensioner skrivs i dag antingen som om det gällde att marknadsföra 

en färdigpackad vara åt en redan penningstark kulturindustri, eller som om det fortfarande 

fanns en stor borgerlig allmänhet, med en gemensam god smak, som förbereder sig för 

helgens middagskonversation. Den senare sortens recension beskriver en konstnärlig produkt, 

sätter in den i ett igenkännbart, ofta historiskt sammanhang och avger ett omdöme, men 

undviker djupare problemdiskussioner. Varken recensenter eller läsare överraskas.”119 

Jag kan inte heller påstå att jag blev särskilt överraskad av de recensioner som jag 

studerade. Värderingarna, omdömena och argumenten kändes väntade. Böcker som 

recenseras i flera tidningar får ofta liknande bedömningar av de olika kritikerna och det 

fokuseras påtagligt ofta på samma saker i ett verk. Vissa lägger fokus på handlingen, andra på 

författarens influenser och relation till andra författare eller till den tidigare produktionen. 

Oavsett om kritiken är positiv eller negativ är det påfallande ofta samma saker i ett verk som 

uppmärksammas och påpekas. 
                                                
116 Habermas, s. 43–49. 
117 Forser, 2002, s. 86. 
118 Ibid., s. 170. 
119 Elam, s. 28. 
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Linn Ullmanns roman Nåd recenseras i fyra tidningar (DN 26.3.2003, Expr. 24.3.2003, 

HD 24.3.2003 och VK 24.3.2003). Recensionerna är snarlikt disponerade, alla kritiker redo-

visar handlingen och de etiska frågor som romanen ställer. De jämför också boken med 

Ullmanns tidigare verk som de tycker varit bättre. Slutomdömena är ljummet positiva. 

Det ser ungefär likadant ut i recensionerna av Håkan Sandells diktsamling Oslopassionen 

(DN 29.3.2003, GP 27.3.2003, HD 29.3.2003). Här lyfts hans humor, självironi och under-

hållningsvärde fram och förhållandet till ”retrogardism” och inspirationskällor diskuteras. 

Även Sandells bok får positiva recensioner även om det inte är tal om några översvallande 

hyllningar.120 

Men det finns förstås exempel på verk som kritikerna har helt olika uppfattningar om. Jag 

ska studera några sådana läsningar närmre. Först Åsa Beckmans recension i DN (29.3.2003) 

och Ann Lingebrandts recension i Helsingborgs Dagblad (26.3.2003) av Marie Silkebergs 

diktsamling Sockenplan, säger hon. 

Lingebrandts recension är vad man lite vardagligt skulle kalla en sågning, medan 

Beckmans är en hyllning. Ändå är deras läsningar påtagligt lika. Det utgår från samma 

kriterier för vad litteratur är och vad som är bra litteratur. Båda förklarar att Silkeberg är en 

svårtillgänglig författare, språket är slutet och orden är få. Därefter försöker de båda ta sig in i 

Silkebergs språk, tolka det, förstå det. Lingebrandt misslyckas. Hon kommer ingen vart med 

sin läsning. ”Till att börja med konstaterar jag att det i Marie Silkebergs nya diktsamling 

Sockenplan, säger hon finns ett fåtal sidor med många ord på och många sidor med ett fåtal 

ord på. När jag försöker komma längre än så i min läsning är det som om jag stöter mot en 

vägg”, skriver hon besviket. Orden vill inte kommunicera, menar hon, det är omöjligt hur 

mycket hon än försöker att få ut något sammanhang. Hon tillägger: ”och naturligtvis är det 

inte Silkebergs syfte att servera oss en historia”. Enkelt ska det inte vara, men ändå skyller 

Lingebrandt på Silkeberg, det är författarens misslyckande, inte kritikerns. ”Jag tycker inte att 

hon ens verkar anstränga sig för att lyckas”, skriver hon och i sin irritation över att inte förstå 

Silkeberg anklagar hon henne för att ”svansa efter uttröskade trender” och använda sig av 

grepp ”som det gått inflation i hos unga diktare”. 

Åsa Beckman konstaterar även hon att ”[s]amlingen består av långa, smala dikter med 

korta rader med fåstaviga ord” men till skillnad från Lingebrandt anser hon att hon kan tyda 
                                                
120 Också recensionerna av Eva Adolfssons Hör! Jag talar (Expr. 28.3.2003. DN 26.3.2003, GP 28.3.2003, VK 
28.2.2003), Bengt Emil Johnsons En gång till (Expr. 10.10.2003, DN 11.10.2003, HD 10.10.2003), Karel 
Glastra von Loons Lisas andetag (GP 24.3.2003, HD 28.3.2003, VK 24.3.2003) och Ragnar Thoursies 
Elefantsjukan (HD 28.3.2003, GP 28.3.2003, Expr 28.3.2003) som recenseras i flera tidningar är påtagligt 
samstämmiga och likartade disponerade. 
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dem, hon vet hur de ska läsas och instruerar läsaren. ”Och dem ska man stanna till lite längre 

vid”, skriver hon om några prosastycken. ”Där finns nämligen rader som gör att man sedan 

går tillbaka och läser de smala dikterna på ett annorlunda sätt.” Beckman upplever i 

Sockenplan, säger hon att hon får ”en kunskap om världen som man inte kan få någon 

annanstans”. Men för att lyckas med det måste man ”koppla ur alla krav på snabb och direkt 

förståelse”. Det är om läsaren lyckas med det som belöningen kommer. 

Beckmans och Lingebrandts omdömen är väldigt olika, men de fäller omdömet efter sam-

ma premiss. Läsaren som ska hitta något mer i dikten, som ska få en nyckel av författaren och 

med en utmanande läsning sedan nå något, vinna något – förståelsen. Först och främst av 

diktverket men gärna av något mer, av världen, som Beckman, till exempel.  

När Lingebrandt inte förstår vad Silkeberg vill med denna diktsamling där ”orden kastats 

ut utan någon synbar vilja till kommunikation” och Beckman upplever en intensiv kom-

munikation genom dikterna så söker de båda efter samma sak: dikten ska kommunicera, 

dikten ska säga något, helst något mer än vad orden står för. Gemensam är idéen om att man 

ska kunna komma längre i läsningen. Det ska finnas något mer än ”ett fåtal sidor med många 

ord på”. Det är denna föreställning om litteratur som avgör båda recensenternas omdöme av 

diktsamlingen. Smaken är gemensam men omdömet faller olika. 

Det finns också exempel då två eller tre recensioner får entydiga och positiva omdömen 

medan en fjärde fullkomligt förkastar samma bok. Exempel på detta är när Jesper Högström 

kritiserar Anders Paulrud, en författare som av andra kritiker fått goda recensioner, för att 

hans roman helt skulle sakna berättarstruktur och intrig och bara blir ”ett vridande och ett 

vändande och ett stötande och ett blötande” av texten (Expr. 26.3.2003). För Högström finns 

det ingenting bra med Paulruds roman, och han avslutar sin recension hårt med orden: ”Lägg 

därtill ett uppskruvat, teatraliskt tonfall och en ödesmättad andhämtning som ofelbart belastar 

den historia som ska berättas med en tyngd den inte kan bära och en flaggstång i huvudet 

känns som ett ganska gott alternativ ändå.” Eller i Kristian Lundbergs recension av Törnlunds 

Jag går mot ett grönt rop där Lundberg kallar Törnlunds diktsamling för medelålders pekoral 

som inte borde ha skrivits medan Törnlund i andra recensioner bemöts med en ganska 

förutsägbar respektfullhet (Expr. 28.3.2003). 

Högströms och Lundbergs recensioner skiljer sig alltså mycket från den sammantagna 

kritiken men gör också de andra kritikernas enighet och respekt desto tydligare. De ifråga-

sätter på så sätt den förväntade läsningen. 

Broady och Palme visar i sin beskrivning av kritikern Mats Gellerfelts inträde på 

litteraturkritikens fält att nya kritiker ofta etablerar sig genom att bryta mot den tradition som 
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de redan legitimerade kritikerna företräder. Detta förtydligar förvisso vilken som är den 

rådande traditionen men är ingen normbrytning i sig eftersom de grundläggande normerna 

aldrig byts ut utan fortfarande håller sig inom fältets ordning.121 

 

Värdering och omdöme 

Hur framkommer då kritikerns värdering av boken? Explicit, genom orden förstås, men också 

genom det engagemang som märks i texten. En bok kan få ett positivt omdöme i den mån 

ingen negativ kritik riktas mot den, men recensionen går i sådana fall läsaren helt förbi. Det 

finns ingenting i en sådan recension som uppmanar till läsning, och kritikern behöver aldrig ta 

ställning till om boken är bra eller dålig utan säger egentligen ingenting. 

Men måste en bra recension ge ett tydligt omdöme? Varken läsarna eller kritikerna vill väl 

se litteratur betygsatt med getingar eller plustecken? Madeleine Gustafsson skrev förvisso om 

sina erfarenheter som kritiker att kritikerns värdering ska framgå genom texten, genom 

läsningen, inte med värdeord eller slutomdömen.122 Men det är inte helt ovanligt att 

recensenten i stort sett bara lyckas referera bokens handling och vad författaren skrivit 

tidigare. Detta säger förvisso också någonting om kritikerns värdering. 

Kritikerns omdöme kan också bero på vilka förväntningar han eller hon har på boken. Jag 

nämnde tidigare kritikernas olika måttstockar för olika genrer. Gör kritikerna även skillnad på 

debutanter och uppföljare?  

Tomas Forser menar att det inte sällan är den tidigare boken som recenseras när en 

författare ger ut något nytt. Kritikern kan då snegla på mottagandet av den förra boken och se 

till ”så att han eller hon inte hamnar för långt från den förmodade mittfåran” eller om kritikern 

är på det humöret – kanske just det.123 Per Rydén menar att förhållandet till de tidigare verken 

är något av det viktigaste i en recension och han antyder att hållningen till det senaste verket 

kan bero just på den tidigare kritiken: ”Ibland kan man förhållandevis tydligt notera hur 

kritiker och författare ömsevis kan komma att häfta i skuld till varandra i graden av 

erkännande. Efter en storartad framgång ligger det nära till hands att en kommande bok blir 

strängare bedömd, att den bokstavligt får betala en del av den föregående bokens beröm. Det 

hör knappast till det som medges.”124 

Att kritiker gör skillnad på debutanter och etablerade författarskap är tydligt i mitt 

material och det är inte heller någonting recensenterna hycklar med, snarare skrivs det rätt ut. 
                                                
121 Broady & Palm, s. 176ff. 
122 Madeleine Gustafsson, Att skriva om böcker, Tegnérsamfundet (Lund 1993), s. 24f. 
123 Forser, 2002, s. 169. 
124 Rydén, s. 358. 
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En etablerad författare som Kerstin Ekmans får därför ganska dålig kritik för sin roman 

Skraplotter i Västerbottens-Kuriren (6.10.2003), men med det menar kritikern Inger Dahlman 

främst att hon är besviken för att de tidigare böckerna i serien varit så mycket bättre. 

Om Don DeLillos Kroppskonstnären skriver kritikern Cecilia Nelson (GP 6.10.2003): 

”Som förstlingsverk skulle Don DeLillos kortroman Kroppskonstnären tett sig lovande. 

Spretig, men lovande. Nu väcker den snarare en känsla av förvåning över att en så betydande 

författare släpper ifrån sig något så halvsmält.” 

Marie Peterson skriver i Dagens Nyheter om Linn Ullmanns roman Nåd (26.3.2003): 

”Nåd är en roman jag inte trodde henne om att kunna skriva.” Med ett sådant uttalande visar 

kritikern att hon inte har några högre tankar om författaren, eller i alla fall att hon hade vissa 

förutfattade meningar om vad denna författare var kapabel till. 

Nina Lekander på Expressen verkar dela sin kollegas uppfattning om Linn Ullmann och 

skriver att det hon visste om Ullmann var att hon skrev roligt och spännande, men att den nya 

boken är någonting annat som visar att ”hon kan skriva riktigt tråkigt också”. Det är också 

intressant att hon vid jämförelsen av den tidigare romanen När jag är hos dig påpekar att den 

bevisade att Linn Ullmann kan skriva ”riktiga” (ja, inom citationstecken) romaner. Mer än så 

utvecklar inte Lekander vad hon menar med sitt inom citationstecken ”riktiga”, men det är 

tydligen något Ullmann inte lyckats med i debuten Innan du somnar (24.3.2003). Linn 

Ullmann inger inte kritikerna respekt, tvärtom är de förvånade över vad hon klarar av (på 

grund av de tidigare verken), Kerstin Ekman är en författare som kritikern väntar sig mer av 

(just för att hennes tidigare böcker var bättre) och Don DeLillo är ingen debutant och borde 

prestera bättre anser kritikern. Förstlingsverk eller uppföljare, visst spelar det roll och kanske 

är inte det så konstigt. Inte heller att en bok jämförs med författarens tidigare produktion. Men 

man kan ha Foucaults idéer i minne om hur kritikerna klassificerar och disciplinerar 

författarskap och hur författare själva förhåller sig till detta. Det innebär att kritikerna ges en 

väldigt viktig funktion. Även om kritiken kanske inte har någon större makt över ekonomin 

eller ens läses av särskilt många ingår den i de instanser som för litteraturen vidare. Vi ser det 

i exemplet med Linn Ullmann som kritikerna anser har skrivit en roman som inte passar in i 

den gängse bilden av hennes författarskap. Här avslöjas också en viss nedlåtenhet mot det hon 

anses stå för. Nina Lekander kallar hennes förra roman för en ”’riktig’” roman och antyder 

därmed att hennes första inte var det och Peterson uttrycker sig ännu mer explicit (det här 

trodde jag inte om henne). 

Litteraturkritiken kan också följa vissa förutsägbara kurvor. Tomas Forser menar att det 

rentav finns en kollektiv vilja att hylla något och sedan förkasta det. Han jämför med 
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receptionen av Kjell Askildsens verk. Askildsens debut hyllades av kritiker och han 

tilldelades Kritikerpriset i Norge. Men åren gick och nya estetiska ideal tog vid vilket Forser 

märker av i mottagandet av Askildsen. ”Det lilla litterära systemet har inte plats för mer än en 

estetik i taget och en idol åt gången”, skriver han. Hans undersökning av kritiken av Askildsen 

visade att precis det som författaren hyllades för i början av sin karriär sedan vänds mot 

honom. Forser tyder det som att det bara handlar om kritikernas spel: ”Kritikern ser samma 

saker i författarskapet, men kvalitet då har blivit en brist nu.”125 

 

Kritikerroller 

Hur ser då kritikern själv på sin uppgift? Finns det en gemensam syn på kritikeruppdraget? 

Vad ser kritikern som sin uppgift och vilken roll intar han/hon gentemot läsarna, författarna 

eller andra kritiker? 

Kritikens uppgift är en omtvistad fråga. Ska kritikern agera som smakdomare? Ska han 

eller hon vägleda läsaren, eller kanske rentav författaren? Per I. Gedin menar att rollen som 

smakdomare och vägledare är den gamla kritikerrollen, dagens kritiker skriver mer för 

kritikens skull, menar han, för andra kritiker och författare snarare än för läsare.126 

I uppsatsens andra kapitel ställde jag frågan om vad kritik är. Vi ska aktualisera den igen. 

En sammanfattning av kritikerns uppgift skulle vara: bedöma, beskriva, förklara/tolka, 

placera, kategorisera, jämföra och värdera ett litterärt verk. Sedan råder delade meningar om 

vilka av de här uppgifterna som är viktigast och över huvud taget önskvärda. Vi ska nu 

studera några olika sätt som kritikerna i mitt studiematerial hanterar sin roll på. 

1. Kritikern som bilmekaniker 

”Jag tänker mig själv som en bilmekaniker som har fått in en bil som det är något fel på 

(ett odefinierbart fel, bilen går förvisso, men den har inte samma kraft, inte i uppförsbackarna, 

nej då hör man till och med ett ljud – gniii). Jag ska försöka lista ut var felet ligger.” Så 

skriver Stig Larsson i en recension av Månskugga av Michael Connelly (Expr. 25.3.2003). 

Bilmekanikern undersöker sitt objekt för att lämna en bedömning – vad är det för fel? Här 

överför alltså Stig Larsson rollen även på kritikern. Kritikern ska undersöka objektet – 

litteraturen – och förklara det.  Månskugga är det något fel på, något stämmer inte med de för-

väntningar kritikern har på boken. För att förstå vad jämför kritikern med vad han vet om 

andra deckarförfattare (precis som en bilmekaniker antagligen jämför sitt fall med andra fel på 

                                                
125 Forser, 2002, s. 182f. 
126 Per I. Gedin, Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid, 2:a uppl. (Stockholm 
1997), s. 233. 
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bilar och bilar som går som de ska). Riktigt vad som är fel med Månskugga kommer han ändå 

inte fram till. Lämnar man sin bil hos Stig Larsson vet man aldrig när man får den tillbaka. 

2. Kritikern som lärare  

Den äldre kritikerrollen jämfördes ofta med en ”skolmästarroll”. Rydén menar att kritiker 

idag väjer för denna roll som innebar att rätta så väl som rangordna sina ”elever”.127 Men helt 

utspelad är inte lärarrollen, fortfarande finns det exempel på den, ofta i form av anvisningar 

och tips till författaren. 

Gunilla Domellöf menar att lärare–elevförhållandet särskilt framkommer mellan den 

manliga litteraturkritikern och den kvinnliga författaren. Hon syftar då på 1930-talets 

litteraturkritik men i de få fall då män recenserar kvinnor är lärarrollen framträdande även i 

mitt material från 2003. Lars Linder skriver att det är alldeles för anspråksfullt av Ylva Egge-

horn att kalla sina texter essäer eftersom de ”är reflexioner som vidrör och känner av sina 

ämnen snarare än går på djupet”. Istället menar han att hon borde skriva mindre om religiös 

tro och mer om litteratur och avslutar recensionen med att tipsa henne om att det är ”något 

hon borde ägna en hel bok”. Vi minns också från tidigare kapitel Anders Kittels uppläxande 

ton när han recenserar Gisela Eronns Tusenkonstnären Stig Lindberg. 

3. Kritiken som ett spel 

”Jag är imponerad. Besegrad.” Med den lilla meningen avslutar Kristian Lundberg sin rec-

ension av Marcus Birros Diktskola (HD 6.10.2003). Besegrad, som om kritiken är ett krig 

eller ett spel där någon vinner – kritikern eller författaren. Och Lundberg är inte ensam om 

den inställningen. Madeleine Gustafsson skriver om sin uppgift som kritiker: ”Man kan säga 

att det är som ett spel: författaren har första draget”.128 Hon antyder på sätt och vis att kritik-

ern och författaren därmed är jämna kombattanter. 

Men kritiken som spel är inte bara spelet i den enskilda recensionen – spelet om ifall det 

blir positiv eller negativ kritik – utan också ett spel om vem som är viktigast: kritikern eller 

författaren. ”I synen på kritikern som parasit har ju författaren alltid sin starka replik till den 

verksamhet han själv ofta känner sig trängd av. […] Det är bara en av de två som bokläsaren 

inte kan undvara, ber oss författaren besinna,” skriver Forser apropå konflikten. Men också att 

det finns en ny tendens i den yngre kritikerkåren att bara använda det litterära verket som en 

utgångspunkt för att sedan fritt föra ett eget resonemang vilket innebär att ”författaren stått för 

den kritiska textens anledning men spelar andra fiolen, när kritikern tar över scenen.”129 

                                                
127 Rydén, s. 386. 
128 Gustafsson, s. 17. 
129 Forser, 2002, s. 105, s. 87. 
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Den här sortens kritik låter för mig bekant även om jag inte har något typexempel bland 

mitt undersökningsmaterial. Visst märks en tendens hos kritikern att vilja göra något med den 

kritiska texten, men i alla fall har fortfarande det litterära verket huvudrollen. 

4. Kritik för kritikens skull 

”Värdet av en recension ligger inte huvudsakligen i en känslig prosa och i vackra lik-

nelser”, påpekade Karin Boye apropå vad hon kallade för den ”allmänna ovanan att betrakta 

kritiken som litteratur om litteratur”.130 Anders Olsson antyder istället i sin artikel ”Vad är en 

kritiker?” att en kritiker idag förväntas göra mer än sätta poäng och vara smakdomare: ”att i 

samtalets form utöva kritiken som en egen resonerande verksamhet, rentav utveckla den till 

en egen konstart.”131 

Ska kritiken ha ett eget litterärt värde och kanske rent av försöka överglänsa den text som 

kritiseras? Enligt Tomas Forser är ett tydligt retoriskt grepp i dagens litteraturkritik större 

fokus på kritikern. Han kallar genren ”autokritografi”, att kritikern utgår från sig själv, 

berättar en anekdot eller något annat om sig själv som sedan leder oss in i läsningen.132 Vi kan 

känna igen det från Stig Larssons gestaltade scen från uteserveringen. Kritikern som 

författare, som själv använder litterära grepp. 

Ett annat sätt är kritikerns självmedvetenhet, behovet av att göra något unikt, något nytt. 

Så när Marie Peterson skriver i en recension att hon ”försöker komma förbi en kritikklyscha – 

tät – men […] får strunta i nyskapande termer”, är det för att hon kräver en viss originalitet av 

sin kritiktext (DN 26.3.2003). Den ska ha ett eget läsvärde. 

En annan medvetenhet om kritikerrollen antyds när Malte Persson inleder recensionen av 

Yellow Dog (GP 6.10.2003) med: ”Jag vill varna för att jag kommer att namndroppa många 

brittiska författare i denna text. Okej? Då fortsätter jag.” 

I Expressen, den kvällstidning som jag studerat, utmärks kritikern genom större fokus på 

dennas person än i de rikstäckande så väl som lokala morgontidningarna. Ofta har Expressen-

kritikern en så kallad bildbyline och i ingressen lyfts det upp vilken kritiker som läser vad. 

Tomas Forser som är motståndare till kritikens tabloidisering räds att fokuseringen på kritik-

ern och dennas behov av att gynna sin egen karriär kan innebära att ”den recenserade boken 

av och till får komma i andra rummet och kritikerns marknadsföring av sig själv i det 

främre”.133 I förlängningen kanske rentav en kritik för kritikerns skull? 

                                                
130 Boye, s. 86. 
131 Anders Olsson, ”Vad är en kritiker? Kritikern som roll på den offentliga scenen” i Våra Lösen 87 (1996), s. 
14. 
132 Forser, 1998, s. 74. 
133 Forser, 2002, s. 154. 
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4.3 Ideologi och estetik 

I föregående kapitel har jag beskrivit den nutida litteraturkritiken som segregerad och visat 

hur denna segregering hör samman med vilken status ett verk, en författare eller en kritiker 

har. Men en värdering uppkommer inte från intet, vad som värderas är beroende av det som 

det här kapitlet kommer att handla om: ideologi och estetik. De normer som finns inom 

litteraturkritiken gäller inte bara vad litteraturkritik är och hur den ska skrivas utan också 

vilken världsbild som kritikern framhåller, vilken syn kritikern har på människan, världen och 

litteraturen. 

I Litteraturrecensionens anatomi skiljer Rolf Yrlid på estetiska värderingar, faktorer som 

ett verks originalitet, klassicitet, skönhet eller verklighetstrogenhet och icke-estetiska 

värderingar grundade på exempelvis moral, politik eller religion.134 Men frågan om huruvida 

litteraturens estetiska eller ideologiska värde ska lyftas fram är i sig en ideologisk fråga och 

det är inte heller helt självklart att det finns en uppenbar gräns mellan estetiska faktorer och 

icke-estetiska. Skönhet och originalitet som Yrlid lyfter fram som estetiska kriterier kan 

mycket väl vara faktorer som är beroende av moraliska, politiska eller religiösa värderingar, 

alla argument som Yrlid kallar icke-estetiska. 

I det här kapitlet kommer jag att ställa frågor som: hur ser de ideologiska respektive 

estetiska värderingarna ut i litteraturkritiken? Vad lyfts fram som viktigt i recensionerna? 

Vilka är de estetiska kvaliteter som gillas respektive ogillas? Fäller kritikern sitt omdöme på 

ideologiska grunder? Försöker kritikern föra fram ett budskap i recensionen? 

Jag har visat hur segregerad litteraturkritiken är och kopplat det till en hierarkisk och 

isärhållande genusstruktur som innebär att kvinnor och det som kopplas till kvinnlighet 

värderas lägre, men varför det är så här är en fråga om ideologi. Finns det en sexistisk och 

patriarkal ideologi som ligger till grund för den nutida litteraturkritiken? I kapitel 2 redovisade 

jag litteraturkritikens genushistoria: vilka rester från de patriarkala strukturer som vi med 

tidens distans upptäcker där kan man ana i dagens litteraturkritik? Har det kommit nya 

normer? Finns det idag rentav en feministisk norm? 

Jag har också visat hur det finns en gemensam uppfattning om litteratur kritikerna 

emellan, idéerna om vad bra litteratur är och vad den ska göra med läsaren. Vilka ideologiska 

och estetiska värderingar ligger bakom en sådan föreställning? 

 
 

                                                
134 Rolf Yrlid, Litteraturrecensionens anatomi. Dagskritikens utformning och dagskritikens värdekriterier vid 
bedömningen av Pär Lagerkvist, Litteratur, teater, film, 4 (diss. Lund 1973), s. 58f. 
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Ideologisk utgångspunkt 

Hur vet man vilken som är kritikerns ideologiska utgångspunkt? Om den inte redovisas 

explicit kan den vara svår att upptäcka. Åse Hiort Lervik poängterar att när en kritiker hyllar 

en bok – oavsett om det är med estetiska argument som att boken är välskriven eller 

ideologiska som att människoskildringen är nyanserad – så är den viktiga frågan vilken 

ideologi eller estetik som kritikern utgår från.135 

När en ideologisk norm blir tydlig i en recension är den å andra sidan väldigt avslöjande. 

Som när Kajsa Öberg Lindsten recenserar Grynets bok (GP 8.10.2003), en ungdomsbok 

baserad på en tv-serie om karaktären Grynet som ofta framhålls som en feministisk förebild. 

Här märks Kajsa Öberg Lindstens motstånd mot boken genom ordvalen hon gör när hon 

beskriver omslaget: ”Pärmarna är skärlila och har en sammetsstruktur som ger lätta rysningar 

när man tar i dem. På framsidan, inramad av en silverstjärna, visar Grynet tänderna mot oss.” 

Öberg Lindsten ryser alltså av sammeten och istället för att skriva att Grynet ler, vilket 

man också kan säga att hon gör, skriver hon att hon visar tänderna mot oss. Mot oss är i 

Öbergs Lindstens recension oss vuxna. Öberg Lindsten har alltså ett tydligt vuxenperspektiv. 

Hon läser inte Grynets bok som om hon hörde till målgruppen utan studerar den utifrån sin 

egen världsbild. 

Hur uppfattar Öberg Lindsten då Grynets bok? Det är tydligt att hon inte förstår den. 

Mycket av recensionen kretsar kring recensentens försök att placera Grynets feminism och 

förstå hennes syfte. Vi känner igen kritikerns uppgift, klassificering och inordnande som 

nödvändiga för bedömningen. Ironiskt nog är det Öberg Lindstens osäkerhet på Grynets kön 

som gör att hon inte vet hur hon ska förhålla sig till boken. Hon skriver att Grynet är ”lika 

könlös som en barbiedocka”. Sedan försöker hon placera denna könlösa varelse:  
Och vad som döljer sig under hennes kläder kan jag inte riktigt fatta: Är det ett 
barn som leker kvinna? Eller en kvinna som leker barn? Kanske en kvinna med 
Peter Pan-syndrom – som hatar sitt vuxna jag och därför klär ut sig till småtjej? 
Rent av en pedofil Narcissus – som blir förälskad i sin egen småflicksbild i 
spegeln?? MEN HALLÅ!! Kanske handlar det inte om feminism! Utan snarare 
om en queeridentitet i barnstorlek, som också killarna kan identifiera sig med. 
Med stjärnor och glitter åt alla… 

 

Öberg Lindsten förstår inte Grynet, och varför hon inte gör det avslöjas inte minst i de sista 

raderna av recensionen där hon skriver hur hon efter längtar sig tillbaka till ”tant Anita – hon 

som så envist höll fast vid en godhjärtad vuxenhet”. Det är alltså förståeligt att Öberg 

Lindsten med det hon söker hos en bok inte kan uppskatta Grynet. I det här fallet är det alltså 

                                                
135 Hiort Lervik, s. 12. 
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tydligt att det är ideologiska principer som styr vad kritikern tycker om boken, men de 

påverkar också det estetiska intrycket. Sammetsomslaget ger henne rysningar. 

 

En fråga om moral 

Öberg Lindstens läsning av Grynets bok utgick som nämnts från en vuxens perspektiv. 

Betyder det att hennes ställningstagande är typiskt för en vuxen läsning av ungdomslitteratur? 

Nej, tvärtom, det mest framträdande draget inom ungdoms- och barnbokskritiken är snarare 

att den brukar läsas utifrån barnets/ungdomens vinkel. 

Barn- och ungdomsböcker recenseras i många dagstidningar, Expressen och Dagens 

Nyheter har varje vecka speciella sidor med barn- och ungdomsrecensioner. Och kritikerna är 

nästan alltid kvinnor. När vuxna recenserar barn- och ungdomsböcker handlar det ofta om vad 

som är god ungdomslitteratur. Denna fråga är också utgångspunkt när kritikern Aase Berg 

grupprecenserar de tre ungdomsboksdebutanterna Johanna Thydells I taket lyser stjärnorna, 

Charlotte Glaser Munchs Trollslag och Annika Ruth Perssons Du och jag, Marie Curie (Expr. 

6.10.2003). Hon slår fast att: ”En bra ungdomsbok med anspråk på att vara realistisk måste 

lösgöra sig från smygpedagogisk avsikt för att handlöst ge sig in i identifikationen med 

huvudpersonen.”  

Författaren ska alltså inte moralisera över karaktärerna utan känna med dem. Aase Berg 

menar att Thydell lyckats med det. Det har däremot inte Charlotte Glaser Munch. Om hennes 

bok skriver Berg: ”Det är som om den vore skriven på uppdrag av Folkhälsoinstitutetet. 

Handlingen är full av patentlösningar. (Hur ska man nu få fram att hon är ledsen? Aha, där har 

vi det! Ätstörningar!)” Om Annika Ruth Perssons bok konstaterar Berg att ”författaren har 

stor respekt för de tänkta läsarnas intelligens” men att det finns ”spår av vuxenförståndets 

vakande öga”. Berg uppskattar när läsaren tas på allvar utan att vuxenvärlden lägger sig i. 

Samma förkastande av moraliska pekpinnar och vuxenhet märks i barnbokskritiken. Även 

här är antimoralism ledordet för en god barnbok. Böckerna ska vara barnens egna, de ska ha 

barnet i centrum och hålla vuxenvärlden utanför. Barnen ska få skapa egna erfarenheter på 

sina villkor, utan vuxet vägledande. Barnbokskritikerna gör därmed vissa antaganden om vad 

som är barnens behov. Anne-Marie Karlsson skriver till exempel: ”Det finns något tilltalande 

i tanken att kunna umgås med sina leksaker på jämställd nivå. Att bli en av dem och gemen-

samt utföra en bedrift” (DN 24.3.2003). Och Gunilla Brodrej: ”Att få styra och ställa med djur 

och människor. Är inte det docklekens och husdjursdrömmarnas motor?” (Expr 24.3.2003). 
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Det är barnet som ska få bestämma. Barnet ska ensamt ansvara för sina handlingar. Som 

när Tove Jonstoij recenserar Gittan och älgbrorsorna och gläds åt att det inte är en ”’vuxen ex 

machina’ som inträder på scenen och löser problemen” (DN 6.10.2003). 

Det här är förstås en klart ideologisk ståndpunkt, och att även antimoral är en moral 

liksom antipedagogik också är en pedagogik. Domellöfs studie av kritik från 1930-talet visade 

att bokens moral var vägledande för bedömningen av den. ”Sanning likställs med moral och 

kritikern har till uppgift att sålla bort de bilder av livet, som inte överensstämmer med 

verkligheten”, skrev hon.136 Sållar dagens litteraturkritik också bort de verklighetsbilder som 

inte stämmer överens med en sanning som eftersträvas? Kanske inte lika entydigt. Dagens 

postmoderna medvetande har påmint om att det alltid finns flera sanningar, flera perspektiv. 

Men det kräver också en litteratur som svarar mot en sådan postmodern världsuppfattning. En 

värld där barn ska ta egna beslut och slippa ifrån vuxna och där tonåringar i alla fall i 

litteraturen ska slippa Folkhälsoinstitutets råd. Man skulle kanske kunna säga att anti-

moralismen tagit över moralismens roll. 

Också i den litteratur som vänder sig till vuxna läsare är det antimoraliska budskapet 

tydligt. Författaren Karel Glastra van Loon beskrivs i flera recensioner som moralisk, men 

alltid följt av en förklaring. Kritikern Tommy Sundin (VK 24.3.2003) påpekar att denna moral 

inte innebär ”starka fördömanden till höger och vänster”. Björn Gunnarsson (28.3.2003) 

diskuterar också van Loons höga moral och försöker placera den ideologiskt. ”I förbigående 

kan den också betraktas som en kritik av 60-talets sexualliberalism, som ju än i dag har 

Holland och Amsterdam som sitt starkaste fäste”, skriver han. Moralisk är alltså ett så 

negativt laddat ord att kritikerna måste förklara författarens ståndpunkter och särskilt 

framhålla att det inte är några pekpinnefasoner utan intressanta frågeställningar, en positiv och 

befogad moralism. 

Samma tendens finns i recensionen av Lina Erkelius roman Kanske i morgon som handlar 

om en alkoholiserad kvinna (HD 29.3.2003). Det som Åsa Österlöf lyfter fram som positivt är 

att romanen aldrig är förutsägbar, programmatisk eller värderande. Huvudpersonen är lämnad 

åt sitt öde, och läsaren med henne. Inte heller här finns någon dömande författare. 

 

 

 

 

                                                
136 Domellöf, s. 54. 
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Estetiska och ideologiska normer 

Antimoralismen avspeglar sig även i de estetiska ideal som framhålls. Kritikerna säger nej till 

det konventionella, det förväntade och förutsägbara. Författaren ska inte stryka medhårs eller 

skriva läsarna på näsan. 

Porraktrisen Traci Lords beröms av Linna Johansson just för att hon bryter mot det 

förväntade i sin självbiografi:  
Men Lords har inte varit feg. Underneath it all är ingen simpel gråthistoria. 
Pappa är en fantastisk pappa ibland och svår att glömma när flyttlasset drar till 
Kalifornien. Våldtäkten är inte en sån där skrikig scen tv-serier gillar att skildra 
utan ett förrädiskt mjukt tvång – förmodligen så som de flesta våldtäkter ser ut. 
Och trots att mamma är av det klassiska slaget, det vill säga kärleksfull och 
tapper trots svält och nöd, är hon ändå outhärdligt opålitlig […]. (Expr. 
8.10.2003) 

 

Kritikerna vill ha en litteratur där alla får tala. Det är läsaren själv som ska kämpa med de 

moraliska problemen. För de får gärna finnas där, det ska vara litteratur som berör och ofta är 

metaforerna just sådana som anspelar på att litteraturen ska göra lite ont; ett grepp mot 

strupen, rivande, tryckande, plågsam, omöjlig att komma ifrån. Som följd av att författaren 

inte får moralisera ska han eller hon inte heller tvinga på läsaren någon sympati eller några 

psykologiska förklaringsmodeller. Lyckas författaren att undvika detta vinner han eller hon 

kritikerns sympati. ”Här finns ingen psykologi och inga instuckna beskäftigheter om hur man 

ska klara av det ena eller det andra”, skriver Marie Peterson om Andrew Millers roman Syre 

(DN 8.10.2003) och om Linn Ullmanns Nåd skriver samma kritiker uppskattande att karak-

tärerna inte ”framstår som odelat sympatiska, vilket är bra. Det här är en historia utan hjältar, 

utan något förskönande eller mildrande skimmer över den handling som eventuellt ska 

utföras” (DN 26.3.2003). 

”Medkänslan skrivs inte in som något krav”, skriver Björn Gunnarsson om Marcus Birros 

Landet utanför (GP 7.10.2003) och Maja Ljung gillar att det ”finns en ömhet i beskrivningen 

av den här familjen som inte stryker medhårs” i Anne Swärds roman Polarsommar (HD 

8.10.2003). 

De ideologiska värderingarna är alltså att litteratur ska vara oförutsägbar och 

överraskande. Författaren ska inte visa några värderingar eller ta ställning, litteraturen får inte 

vara programmatisk. Samtidigt ska den säga något som angår alla, vara igenkännande och 

övertygande. Identifikationen är viktig. Litteraturen ska också vara mångbottnad och, vilket 

jag ska snart ska utveckla, säga något mer. 

Motsvarande negativa värderingar är distanslöshet, sentimentalitet, det välordnade och 

konventionella.  
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De estetiska värderingarna går hand i hand med de ideologiska. Originalitetskravet gäller 

så väl handling som språk. Framförallt påpekas hela tiden författarens skicklighet och stil- och 

formsäkerhet. Jag skulle vilja återknyta detta till den myndighetsnorm jag skrev om i före-

gående kapitel. Skicklighet, detta ord som ständigt återkommer i recensionerna, säger inte 

särskilt mycket om hur författaren skriver, men det legitimerar honom eller henne – det 

godkänner honom eller henne som författare. 

En av de mest framträdande litterära normerna i dagens kritik är den att litteraturen ska 

säga något mer. Det ska finnas något mer än de ord som står att läsa, den handling som 

uttrycks. Och läsaren ska finna detta. Vi känner igen det från Lingebrandts och Beckmans 

Silkebergrecensioner. Hur de sökte efter ett budskap och Lingebrandts irritation över att inte 

finna det och Beckmans triumf. 

Den här synen på litteratur återkommer i många andra recensioner. ”Jag lägger ifrån mig 

boken, än en gång påmind om den kusliga vissheten att ingenting är givet, och att kaos bor 

granne med oss alla”, skriver Åsa Österlöf om Lina Erkelius roman Kanske i morgon (HD 

29.3.2003). Läsningen ska ge en insikt, i alla fall till den duktige läsaren. Författaren kan 

också misslyckas med det: ”Ibland kan Ardelius annars gå litet fort fram och redan i de in-

ledande bilderna avslöja det mesta; då går läsaren miste om förståelsens omvandling och ut-

veckling”, skriver Johan Dahlbäck om Lars Ardelius Ingen ålder (GP 24.3.2003). 

”Hur jag än försöker följa Don DeLillos labyrintiska och ofta direkt motsägelsefulla 

tankegångar blir jag inte klok på vad han vill med sin roman. Kroppskonstnären hade nog 

behövt ligga kvar i den kreativa bakugnen några tidsenheter till”, skriver Cecilia Nelson (GP 

6.10.2003).  

Själva förståelseprocessen hos läsaren sätts alltså väldigt högt och Ardelius kritiseras för 

att han lurar läsaren på den. Man ska kunna hitta något mer och när Cecilia Nelson inte gör 

det i Kroppskonstnären anser hon att den inte är riktigt färdig som roman.  

Läsningen ska vara en utmaning och förståelsen en belöning. Det märktes tydligt i 

Beckmans retorik när hon skrev om Sockenplan, säger hon (DN 29.3.2003): ”Ingen kan säga 

att detta är en lättillgänglig dikt. Man måste koppla ur alla krav på snabb och direkt förståelse. 

Men lyckas man med det, lyckas man lyssna och låta sig föras med, får man en kunskap om 

världen som man inte kan få någon annanstans.” 

Samma belöning väntar den som läser Bengt Emil Johnsons dikter i En gång till. Det är en 

utmanande läsning. ”Läsaren får treva sig fram längs de dunkla tankestigarna utlämnad till 

poetens godtycke”, skriver Ann Lingebrandt (HD 10.10.2003). ”Men att väl ta sig in i John-

sons bakomhus ger riklig belöning.” 
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Jag tror att kritikerns sökande efter något mer i litteraturen är ett sätt att legitimera den 

egna rollen (kritikern som tolkare, kritikern som professionell läsare) så väl som den egna 

läsningen. Att hitta detta ”något mer” ger läsaren delaktighet i litteraturen, det är läsaren som 

har nyckeln. Någonting ska ske i själva läsningen. 

 

Värdering och kön 

Bedöms kvinnliga författare hårdare än manliga? Eva Clementis statistisk visade att så inte 

var fallet, omdömet på boken hade vare sig med författarens eller kritikerns kön att göra.137 

Men statistik säger ingenting om hur omdömet faller. 

Det är främst i recensionerna av kvinnors böcker som vikten av att det är okonventionell, 

nyskapande, originell litteratur framhålls. Ofta har kvinnorna också lyckats med det och får 

goda recensioner, men det motiveras helt enkelt tydligare än när en man får en positiv 

recension på samma grunder. Om man ser värderandet som en slutdom där det positiva och 

det negativa vägs mot vartannat så är det tydligare hur detta vägande avspeglas i 

recensionerna av de kvinnliga författarnas böcker. Böcker skrivna av män får kortare 

omdömen, ibland inga uttryckliga värdeord alls utan enbart en positiv ton.138  

Detta antyder att bedömningen av en kvinnlig författares verk antingen trots allt bedöms 

hårdare eller åtminstone inför läsarna måste understrykas mer medan positiva recensioner av 

manliga författare inte behöver motiveras lika mycket. Det kan bero på många faktorer men är 

knappast någon slump. Många av de manliga författarna anses så etablerade, som till exempel 

Ragnar Thoursie, Bengt Emil Johnson eller José Saramago, att någon diskussion om deras 

storhet, betydelse och originalitet inte anses nödvändig. 

Tendensen är också bekant från Pil Dahlerups undersökning från 1972. Jämför man de två 

recensionerna, den första skriven utifrån att Cecil Bødker är en man och den andra med 

vetskapen om att hon är kvinna är det inte bara uppenbart att den senare är fullspäckad med 

adjektiv som antyder ”litenhet”, det är också en stor skillnad i användningen av värderingsord 

över huvud taget. Den första recensionen, skriven om en förutsatt manlig författare, är full av 

exempel som bara kort kommenteras som ”alldeles lysande” och att ”dikta […] kan han”. 

Dahlerup påpekar att båda recensionerna är positiva. ”Det är inte fråga om att recensenten 

genast börjar racka ner på den kvinnliga författaren. En närmare granskning visar emellertid 

att han med språkets hjälp konsekvent daltar med skaldinnan och på så vis oskadliggör 

                                                
137 Clementi, s. 31. 
138 Se exempelvis recensionerna av José Saramagos Dubbelgångaren (HD 9.10.2003), Bertil Petterssons En man 
hette Herbert (HD 29.3.2003) och Bertolt Brecht-urvalet Exil & Sezuan & cigarrer (GP 25.3.2003). 
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henne”, skriver Dahlerup.139 Detta antyder alltså att det kan vara olika språkliga traditioner 

som avgör vilken retorik som lämpar sig för recenserandet av en kvinnas verk respektive en 

mans. 

Originalitetskravet gäller både manliga och kvinnliga författare. Anledningen till att det 

betonas så mycket mer i recensionerna av kvinnors verk kan bero på kritikerns förväntningar. 

En vanlig förklaring till kvinnliga författares undanskymda ställning i litteraturhistorien har 

varit att de ansetts skriva för konventionellt och att det är sällan som kvinnliga författare anses 

tillföra något originellt, något som går till historien. Den litterära institutionen förväntar sig att 

män ska vara nyskapande och bryta mot konventioner, därför behöver inte kritikern påpeka 

när manliga författare gör detta, däremot blir det extra viktigt att lyfta upp att kvinnliga 

författare bidrar med dessa högt värderade litterära egenskaper. 

En annan bidragande orsak skulle kunna vara den manliga homosocialitet och kvinnliga 

heterosocialitet som jag anknöt till tidigare i kapitlet. Den manliga homosocialiteten innebär 

en självklar beundran inför andra mäns prestationer och framlyftande av dem vilket kan 

förklara de korta men hyllande omdömena. Kvinnor, för det är som bekant de som nästan 

alltid recenserar kvinnliga författare, å andra sidan kan känna sig benägna att, för att verka 

professionella, argumentera för sin åsikt om en kvinnlig författares bok. Vilket både kan ha 

sin grund i uppfyllandet av en patriarkal struktur men också en feministisk, något som för-

fattaren Margaret Atwood kommenterar: “I think that feminists sometimes expect more from 

women: I mean, from men, what can you expect? So you can be indulgent toward men, but 

women are supposed to measure up and do it for you and kick that football and win that prize 

and just be the best. That’s a reversal of what it used to be.”140  

 
Att inte tala om kön 

Min historiska översikt över litteraturkritiken visade på patriarkala traditioner inom 

litteraturkritiken. Författare recenserades efter kön och det har rått olika villkor för män 

respektive för kvinnor. Kvinnliga författare fick först sitt kön och därefter sin litteratur poäng-

terad, recenserad och värderad. Dale Spender kallade lite polemiskt litteraturrecensioner för 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen i The writing or the sex?141 Margaret Atwood påpekade 

å andra sidan att när kvinnliga författare fick positiva omdömen kallades det att hon skrev 

                                                
139 Dahlerup, s. 17–24. 
140 Margaret Atwood, ”Sexual Bias in Reviewing” i Women and Words. In the feminine. Conference 
proceedings, 1983, red. Ann Dyblikowski (Vancouver 1983), s. 152. 
141 Dale Spender, The Writing or the Sex? or, Why you don’t have to read women’s writing to know it’s no good 
(New York 1987), s. 71. 
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som en man eller överträdde sitt kön, något en man aldrig skulle hyllas för.142 Spenders och 

Atwoods texter har några år på nacken men även nyare studier som Cecilie Wright Lunds 

visar att det fortfarande är så att kvinnor omskrivs som en av våra största kvinnliga författare 

medan en man aldrig kallas för en av de största manliga författarna.143 

Några sådana epitet har jag inte sett prov på i det material som jag studerat, vilket förvisso 

inte utesluter att det förekommer. Inte heller har det förekommit att de kvinnliga författarnas 

utseende eller person kommenteras, en kritik från feministiskt håll som riktats mot 

litteraturkritiken, inte minst i samband med Linda Skugges Ranelid-recension.144 

Nej, det mest markanta draget i den kritik jag läst är snarare det att man inte talar om kön. 

Men är det ett tecken på jämställdhet eller bara ytterligare ett förtryck? Det behov av 

neutralitet som Åse Hiort Lervik menar att många kvinnliga kritiker har, skulle likväl kunna 

vara ett tecken på självcensur som på att det faktiskt inte finns någon specifik kvinnosynpunkt 

att utgå från. 145 

Behovet av neutralitet är tydligt i det recensionsmaterial jag har studerat. Det är inte 

populärt att hänvisa till eller göra påpekanden om författarens kön. 

Men borde kön ha betydelse? I min översikt av den patriarkala litteraturkritiken visar jag 

hur feministisk kritik riktats mot att kvinnors kön poängteras och att de sedan särbehandlas 

och bedöms efter det. Är inte neutralitet då det som eftersträvas? Å andra sidan kan man se 

andra feministiska röster, som Åsa Beckmans kritik av manliga recensenters oförstående inför 

Ann Jäderlunds poesi och S.K.A.M.-gruppens önskan att slippa jämföras med manliga 

författare och läsas utifrån en manlig norm. Neutralitet är alltså inte en självklar symbol för 

jämställdhet. Kanske gör kritikerna snarare författaren eller boken en otjänst när den läses 

könsneutralt? 

Ebba Witt-Brattström varnar för att feministiska läsningar kan vara lika begränsande som 

patriarkala, rentav en omvänd sexism. Det binära könstänkandet upprätthålls och det som 

nedvärderas av patriarkatet uppvärderas istället tvångsmässigt av feminister. Samtidigt är hon 

en av dem som förespråkar en läsning som fokuserar på könsspecifika erfarenheter eftersom 

hon menar att män inte kan förstå dem. ”När kvinnan själv tar till orda så hör männen på sin 

höjd ett mummel”, skriver hon.146 

                                                
142 Atwood, s. 152. 
143 Wright Lund, s. 97. 
144 Exempelvis Zoran Alagic i Expressen 28.10.2003 och Linda Skugge i Expressen 11.10.2003. 
145 Hiort Lervik, s. 14. 
146 Witt-Brattström, s. 103 och 112. 
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Det här är en gammal feministisk frågeställning. Hur ska man kunna visa på skillnader 

mellan könen, beroende av en patriarkal struktur, utan att befästa dem ännu mer? Hur ska man 

kunna kräva att kvinnor och män ska behandlas lika när man samtidigt vill visa hur olika män 

och kvinnor behandlas? 

Hur den här konflikten har hanterats går igen i feminismens olika faser vilka Julia 

Kristeva redogör för som: 1) strävandet efter likhet med mannen, 2) rätten till olikhet och 3) 

förnekandet av dikotomin manligt/kvinnligt som metafysisk.147 Den här ordningen avspeglar 

sig i den feministiska rörelsens historia, de faser som brukar kallas första, andra och tredje 

vågens feminism, men är också utvecklingsstadier som återkommer parallellt. 

Är litteraturkritiken då så långt kommen att det bästa man kan göra är att inte diskutera 

könsskillnader? Jag tror inte det. Kan inte ”att inte tala om kön” vara ett mer fördolt sätt att 

säga ”hon skriver som en man”? 

Frågan är bara vad som händer om man väljer att istället tala om kön. 

 

Att tala om kön 

”Den feministiska litteraturforskningen bidrar till och med till att kvinnliga författarskap 

slussas in i en kvinnovärld, och att författarskapen därför också blir lika ointressanta. 

Feministerna gör de kvinnliga författarna en björntjänst genom att behandla dem som kvinnor, 

har vi fått höra. Är detta en paranoid beskrivning, eller är den relevant?” Så skriver 

litteraturvetaren Unni Langås i artikeln ”Könets dilemma” och sätter fingret på problemet 

med att tala om författares kön. Samtidigt är det vad genusforskning och feminism handlar 

om: ”Målet för feminismen så väl som kvinnolitteraturhistorien har alltid varit att avskaffa sig 

själv, att utgöra ett steg på vägen mot en könsmässigt rättvis, balanserad och integrerad kultur 

och litteraturhistoria.”148 

Langås ställer sedan den mycket relevanta frågan: Vad innebär det att läsa som feminist? I 

och med kvinnors inträde i större skala i litteraturkritiken under 1990-talet är en av de 

tydligaste skillnaderna från tidigare litteraturkritik att nya perspektiv så som genus-

perspektivet tillförts kritiken. Forser nämner en rad kvinnliga genusmedvetna kritiker som han 

menar ”kommit med nya perspektiv och öppnat för nya förståelser” men också att många 

                                                
147 Julia Kristeva, ”Is there a feminine genius?” [2002] i Colette. Female Genius. Life, madness, words, vol. 3 
övers. (New York 2004), s. 404f och Julia Kristeva, ”Women’s time” [1979] i New Maladies of the Soul [1993] 
övers. (New York 1995), s. 203-224. 
148 Unni Langås, ”Könets dilemma” [2001] i Feministiska litteraturanalyser 1972–2002 övers., red. Åsa Arping 
& Anna Nordenstam (Lund 2005), s. 140. 
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kvinnliga kritiker varnat för att den feministiska ideologin kommer i vägen för det litterära 

verket.149 Innebär det att det även finns en feministisk norm inom litteraturkritiken? 
Bland det material som jag studerat är det ovanligt att uttalat feministiska läsningar görs, 

både av män och av kvinnor. Ett exempel på en feministisk kritik skulle vara Malin Ullgrens 

recension av Anna-Leena Härkönens Svagt positiv (Expr. 6.10.2003). Här finns ett fokus på 

och ett problematiserande av kvinnoaspekter. Ullgren har uppmärksammat att Svagt positiv 

hör till det ökande antal romaner som utgivits den senaste tiden vilka skildrar vad hon kallar 

”moderskapets fasor”. Är en ny mammadiskurs på gång? frågar hon. ”De olyckliga 

berättelserna blir som ett uppror inifrån, en utbrytargrupp från en massiv rörelse av barn-

romantik och fertilitetsdyrkan.” Samtidigt garderar hon med att påpeka: ”Kanske en falsk 

koppling mellan en stackars roman och dess samtid, men i alla fall.” Ullgren har 

uppenbarligen hörsammat kritiken om att inte ställa ideologi i vägen för litteraturen, vilket 

antyder att hon inte ser litteratur som enbart ideologi. Ullgrens tolkning av romanen är 

fortfarande feministisk, och hon menar att den handlar om ”villkorade kvinnoroller” och ”om 

hur den omutliga uppdelningen i natur och kultur fortfarande kan tvinga en kvinna mot 

avgrunden”. 

Kritiken mot en förtryckande modersroll och den binära relationen natur/kultur är vanliga 

feministiska argument. Men man kan också se hur feministisk kritik utvecklats. Som när 

Linna Johansson, ledarskribent i Expressen med uttalat feministiska åsikter och känd från det 

feministiska fanzinet Bleck, recenserar Traci Lords memoarer (Expr. 8.10.2003). Hon skriver 

att Lords självbiografi är bra, välskriven, intressant och rentav sexig. Porrmotståndet har länge 

varit en typiskt feministisk ståndpunkt men som med feminismens tredje våg och postmodern 

queerkritik har omdefinierats. Att vara emot porr är inte längre en självklar feministisk 

ståndpunkt vilket också Johanssons recension visar. Samtidigt är hon medveten om det 

problematiska med pornografi och tillägger: ”Innan jag nu får Ecpat på mig: Det här är inte 

den lyckliga flickhorans berättelse. Underneath it all glorifierar inte porrbranschen.” 

När Cecilia Nelson recenserar Marika Cobbold Hjörnes Fjärilsjakten (GP 28.3.2003) 

skriver hon att boken har ”ett starkt kvinnoperspektiv” för att direkt påpeka att ”Cobbold 

Hjörne pekar dock inte ensidigt ut männen som utövare av det patriarkala förtrycket. Här 

finns ruggiga porträtt av kvinnor som främst i sin roll som svärmödrar för stafettpinnen vidare 

till sina svärdöttrar genom att föreskriva hur sönerna bör bli omhuldade och uppassade.”  

                                                
149 Forser, 2002, s. 158f. 
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Jag upplever Nelsons, Johanssons och Ullgrens läsningar som typiska för tvåtusentalets 

splittrade feministiska ideologi. Vi ser hur gamla formulerade krav finns kvar (kritik av porr-

branschen, moderskapet, stereotypa könsroller), men också hur de omformuleras, ifrågasätts 

och problematiseras. 

Är detta vad det innebär att läsa feministiskt? Langås skriver att ”det [är] inte självklart 

vad det innebär att läsa feministiskt, eller att läsa som kön (som kvinna, som man, som homo-

sexuell)” men att det gemensamma i det feministiska läsesättet är att det är ”en misstankens 

hermeneutik”.150 En feministisk läsning är således även misstänksam mot sin egen ideologi.

                                                
150 Langås, s. 141. 
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5. Kritikens normer 
Jag tänkte börja med att sammanfatta de tendenser jag sett i dagens litteraturkritik för att 

sedan ställa frågan: vad är normerna bakom dessa? 

Det första jag nämnde var hur uppdelad kritiken är, det finns en manlig värld och en 

kvinnlig som hålls isär. Detta gäller vem som recenserar vem, och vad. Även i recensionerna 

märks ett sådant isärhållande, män jämförs nästan aldrig med kvinnor och kvinnor ytterst 

sällan med män. 

Kvinnor har på allvar tagit sig in i litteraturkritiken, något annat kan man inte påstå, men 

någon verklig jämlikhet är det inte tal om. Kvinnorna är fortfarande färre och skriver mindre. 

Glastaket går vid en 60–40-representation. 

Den andra sidan av segregation är gemenskap. I enkönade sammanhang förstärks 

könsstereotypa beteenden för att odla en gemenskap, vanligast är den manliga homo-

socialiteten. Det är också den som har mest makt eftersom detta manliga ryggdunkande, 

idoldyrkande och ordlösa kommunicerande passar så väl in i, och förstärker, en patriarkal 

ordning. För kvinnor å andra sidan är det svårare att skapa en motsvarande homosocialitet, 

bland annat för att en sådan skulle bygga på att anta traditionella kvinnoroller och därmed bli 

underordnad och maktlös. Den kvinna som vill ha makt bör istället liera sig med männen via 

kvinnlig heterosocialitet. Det är vanligare att kvinnor recenserar män än att män recenserar 

kvinnor. Har kvinnor väl gett sig in i den manliga världen, är det på de männens villkor. 

Samtidigt finns det också fler kvinnliga kritiker som bedriver uttalat feministisk 

litteraturkritik. Ändå är den litteraturkritik jag studerat påtagligt könsneutral, det talas mycket 

lite om kön. Snarare finns en vilja att komma undan den aspekten. Det kan bero på att 

feministisk läsning anses ideologiskt befläckad och därmed inte lika trovärdig. Det är inte 

heller populärt att vara personlig, att utgå från privata erfarenheter som grund för omdömet 

om det recenserade verket. 

Litteraturkritik är förstås en fråga om personliga preferenser och ideologiska uppfattningar 

men det ska inte synas, kritiken ska vara grundad på kännedom om litteratur. 

Samtidigt märks en tendens hos kritikerna att inte vilja vara bara en länk mellan 

författarna och läsarna. Även kritikern önskar göra sin text litterärt läsvärd, originell och 

intressant. 

Idag är nästan all litteratur välkommen på kultursidorna, det betyder förstås inte att allt 

recenseras, men att högt och lågt blandas. Porrbiografier, bestsellerdeckare och tv-baserade 

”fyll i”-böcker som Grynets bok recenseras tillsammans med nobelpristagare, klassiker och 
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redan kanoniserade författarskap. Hur öppensinnat detta än må vara recenseras de förstås inte 

utifrån samma premisser. Kritikern är noga att påminna om verkets plats i hierarkin genom 

små kommentarer i texten. Vilken division författaren spelar i, vilka förväntningar som 

kritikern har och vad författaren har att leva upp till.  

Recenseras kvinnor och män olika? Det är svårt att svara på – många faktorer spelar in. 

När jag jämförde recensionerna av Dylan Thomas och Sylvia Plath och hur deras postumt 

publicerade privata brev respektive dagböcker behandlades i recensionerna blev det dock 

tydligt att Plath placerades i den privata sfären. Recensionen kretsade kring hur Plath skulle 

ha tyckt om publiceringen av dagböckerna, vad som är sant om hennes liv, hennes 

kärlekshistoria, hennes självmord. Om Thomas förde kritikern istället en diskussion om 

”litteraturen och livet” och framhöll att Thomas brev måhända var privata men främst sade 

något viktigt om litteratur. 

Något annat som blev tydligt var hur omdömet om verket formulerades. Vid en räkning av 

positiva respektive negativa recensioner (vilket förvisso är ganska svårt att göra) så är det 

ganska jämnt mellan manliga och kvinnliga författare. Om man däremot jämför hur värder-

ingen sker är det en stor skillnad. Kritikern argumenterar betydligt mer för att en kvinnas verk 

är bra, använder fler adjektiv som framhåller de estetiska och ideologiska värderingar som 

kritikern håller högt medan det ofta istället finns en ton av att det är givet att den manliga 

författarens verk är bra och läsvärt. 

Vilka är då de estetiska och ideologiska värderingarna? Ja, allra främst kravet på 

originalitet och därmed också föraktet för det konventionella (litteraturkritikens värsta 

skällsord). Verket ska vara självständigt och inte kunna härledas till litterära trender. Språket 

ska vara genomarbetat; ”stilsäker” är ett vanligt positivt omdöme som hänger samman med 

det om författarens ”mognad”. Framförallt ska läsningen inte vara för lätt för kritikern. Det 

ska finnas något mer i texten. Inte minst märks detta i Lingebrandts och Beckmans 

recensioner av Marie Silkebergs diktsamling, Sockenplan, säger hon, där kritikerna mål-

medvetet söker en uppenbarelse i texten. Bortom alla ord ska litteraturen vara något mer, ge 

läsaren något mer. 

Författaren får inte vara för tydlig. Det får inte kännas som om han eller hon försöker 

hamra fast ett budskap eller ta ställning. Om kritikerna förr i tiden bedömde verk efter den 

moral som förmedlades gäller det motsatta nu – omoralen är den nya moralen. 

Många kritiker talar om att läsningen ska göra ont, det ska inte vara för lätt att nå den goda 

läsningens belöning, litteraturen ska vara motsträvig. 
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Detta, och mycket mer, har jag noterat i min läsning av nutida litteraturkritik. Är det 

normer? Vad som är normer och vad som är trender, tendenser, symtom av normer är förstås 

svårt att avgöra. Är till exempel segregation en norm? Jag skulle nog snarare säga att 

värderingen av det kvinnliga som lägre än det manliga är en norm och att det är detta som 

ligger bakom den segregerade litteraturkritiken. Samtidigt syns en annan tendens i texterna 

där argumentationen går mot en aktiv uppvärdering av kvinnliga författarskap. 

De normer som jag upptäckt handlar om kritikernas syn på litteraturen och är egentligen 

inte alls beroende av kritikerns eller författarens kön. Dessa normer gäller både för manliga 

och kvinnliga kritiker och i bedömningen av manliga så väl som kvinnliga författare, några av 

dem har jag redan nämnt i min sammanfattning men jag vill betona dem ytterligare. 

Den kanske allra viktigaste är, som sagt, den att litteraturen ska säga något mer, ska vara 

något mer. Detta blev som mest uppenbart i Lingebrandts och Beckmans Silkeberg-

recensioner men är också närvarande i många andra recensioner. Som när Crister Enander på-

pekar att verklighetsbaserade kriminaldeckaren Fallet Arbogast av Thomas Hettche inte bara 

är en spännande roman utan också en ”historieskrivning över Tyskland” (HD 10.10.2003) så 

väl som när Lingebrandt framhåller svårigheterna i Bengt Emil Johnsons diktsamling men 

värdet som väntar den duktige läsare som ändå tar sig igenom den, som förstår den. 

Men samtidigt som detta ”något mer” ska finnas i litteraturen måste budskapet vara väl 

dolt. Författaren får inte vara för uppenbar med sin ambition så att kritikern snabbt avslöjar 

den, då känner sig kritikern lurad. Det ska vara kritikerns nöje att hitta detta extra, kritikerns 

skatt. Finns det däremot inte ”något mer” är det författarens misslyckande. Verket kallas för 

ofärdigt, som i Cecilia Nelsons kritik mot Don DeLillo, eller tillkrånglat, som i Ann 

Lingebrandts kritik av Marie Silkeberg. 

Litteraturen ska inte vara lättläst. Det betyder inte att den ska vara tillkrånglad och svår att 

förstå utan att den ska vara en utmaning för kritikern. Litteraturen ska göra ont, kännas, 

beröra. Framförallt inte stryka medhårs, inte vara korrekt. Det oväntade är alltid bra, 

konventionellt det allra värsta. Lyckas författaren undvika dessa fällor anses han eller hon 

mogen och självständig. 

Gemensamt för dessa normer är att de framhåller kritikern som den aktiva. De är grundade 

på läsarens behov. Det är inte så konstigt, kritik handlar om att göra en läsning och förmedla 

denna till nya läsare. Det som värderas högt i litteraturkritiken är de aspekter som hör till 

läsning. Detta kan härledas till maktkampen och spelet mellan kritikern och författaren. Vem 

är viktigast? Kritikern vill här framhålla läsaren som medskapande i verket. Det är litteraturen 

som ska ”säga något mer” – inte författaren. Han/hon ska inte lägga sig i, inte skriva kritikern 
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på näsan, inte förklara handlingen, inte komma med pekpinnar. Det är kritikern som känner, 

som tolkar, som förstår. 

Att det är sådant som gör kritikern aktiv som uppskattas i litteraturen handlar om 

kritikerns legitimitet. Det är också därför som värdehierarkierna fortfarande är viktiga, trots 

att kultursidorna öppnat upp för populärlitteratur och lågstatusgenrer. Det handlar om att visa 

sig kunnig, att kunna ge verket dess rätta status och bevisa att man har den rätta smaken. För 

kritikern att försvara sin plats, helt enkelt, och sin rätt att tala. 

Men rätten att tala, makten över ordet, varför är den så viktig? Det är förstås en naiv fråga 

men också en nödvändig. Varför krävs det en rätt att tala, varför är detta en fråga om makt? 

Här är det dags att igen slå upp Michel Foucaults Diskursens ordning. Han skriver: ”Alla vet 

att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, 

att inte vem som helst får tala om vad som helst.”151 

Alltså, vem som får tala om vad, när och var. Det är detta som är diskursens ordning. 

Olika förbud som ”korsar, förstärker eller tar ut varandra och bildar ett komplicerat galler i 

ständig förändring”. Det är sådana förbud som styr vem och vilka som över huvud taget 

kommer in i diskursen.152 Och här kan vi också påminna oss om Bourdieus fältteori och 

Broadys och Palmes applicering av den på det litteraturkritiska fältet: den som ger sig in i 

litteraturkritiken måste kunna dess regler, måste legitimera sig på något sätt. 

Bourdieu kritiserar Foucault för att han inte relaterar diskursens regler till praktiska 

produktionsvillkor.153 Den feministiska teorin har också haft mycket nytta av Foucaults idéer 

men från feministiskt håll har det då påpekats att Foucaults maktteori inte tar hänsyn just till 

praktiska villkor, som att män som grupp genom tiderna har haft makt över kvinnor som 

grupp.154 

De normer jag påvisat gällde som sagt både för män och för kvinnor. Förutom att 

värderingen av kvinnliga författares verk motiverades mer var det ingen påtaglig könsskillnad 

i hur kvinnliga och manliga författare behandlades eller hur kvinnliga och manliga kritiker 

förhöll sig till kritiken.  

Normerna i sig handlade inte om kön. Vad är det då som gör att litteraturkritiken ändå är 

så segregerad? Att män och kvinnor delvis recenseras och recenserar olika? Vilka normer är 

det som inte tillåter dem att verka under samma förutsättningar? Här är det viktigt att komma 

ihåg det egentligen självklara att litteraturkritiken inte verkar i ett vakuum. Patriarkatets 
                                                
151 Foucault, Diskursens ordning, s. 7. 
152 Ibid., s. 8, s. 26. 
153 Bourdieu, Konstens regler, s. 291. 
154 Margaretha Järvinen, ”Makt eller vanmakt?” i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1996:1, s. 52. 
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normer, genuskontraktets stereotyper, som Yvonne Hirdman redogör för – isärhållandet och 

hierarkiserandet – finns förstås också i litteraturkritiken. 

När det gäller rätten att tala – vem som får tala om vad, om vem, hur och när – är det 

tydligt: kvinnor ska inte ge män negativ kritik. Män ska inte behöva recensera kvinnor eller 

befatta sig med kvinnors litteratur eftersom den anses som lägre. Visst finns det undantag, 

men att det ser ut så här är inte en slump. Det handlar om hierarkins regler. Det handlar om ett 

kvinnligt habitus som ger lägre kapital, för att använda Toril Mois feministiska tolkning av 

Bourdieu. Isärhållandet av män och kvinnor, manligt och kvinnligt, är en del av genus-

skapandets mekanismer. Det används därmed också för att bedöma högt och lågt, för att skapa 

värde och beköna genrer. 

Litteraturens värde hänger ihop med den manliga dominansen. Att män tappar status av att 

förknippas med kvinnor märks alltså också i att de inte recenserar kvinnor, inte vill bli 

recenserade av kvinnor eller jämföras med kvinnor. Det män skriver om får högt värde. Vi såg 

hur det hände med romanskrivandet på 1800-talet och vi känner igen det från de flesta 

branscher. Litteraturkritiken är inget undantag, snarare tvärtom. Det tog längre tid för kvinnor 

att på allvar komma in i litteraturkritiken än för dem att bli journalister och författare, det var 

svårare att få skriva kritik än romaner och reportage. 

Beror det på kritikerns uppgift? Den gamla skolmästarrollen som Per Rydén nämnde som 

ett tidigt kritikerideal innebar en kritiker som skulle vara författarens vägledare och 

litteraturens väktare. Det var kanske inte en uppgift som passade kvinnor. Men nu – när 

kvinnan får tala i församlingen – vad händer nu? Kvinnliga kritiker måste, till skillnad från 

manliga, lära sig att läsa även det männen skriver och skriva som männen skriver. De har 

utöver det huvudansvaret för de kvinnliga författarna, för den feministiska litteraturen och för 

barn- och ungdomslitteraturen. Trots att de på så sätt egentligen har en bredare repertoar än de 

manliga kollegorna är det fortfarande männen som recenserar mest och längst och viktigast. 

Hur ska då de kvinnliga kritikerna läsa? Som männen alltid gjort eller på något nytt sätt? 

Som kvinnor? Som feminister? Det här är också en gammal feministisk konflikt. Ska kvinnor 

bli som män eller behålla någon kvinnlig särart? Måste kvinnor tillföra något annat? 

Förstärker inte det om något de traditionella könsrollerna? Det är helt enkelt mycket problem-

atiskt och jag förespråkar inte en litteraturkritik baserad på någon essentiell kvinnlighet, inte 

heller menar jag att kvinnors litterära omdömen bör baseras på kvinnoerfarenheter, men jag 

konstaterar att litteraturkritiken fortfarande är en herrklubb. 

Jag skrev att det personliga har låg status i litteraturkritiken. Men det är det personliga 

som är förknippat med den kvinnliga sfären. Annat är det när Jonas Thente skriver om sina 
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känslor för Beppe Wolgers eller när Anders Sjögren imponeras av Rimbaud. Då är de 

personliga men under den manliga gemenskapens beskydd. 

Annars är att vara personlig att förlora legitimitet och rätten att tala. Det ska inte handla 

om kritikern som person utan om litteraturen. Linda Skugge var som kritiker hela tiden tydlig 

med att hon utgick från sig själv när hon recenserade litteratur, sina egna erfarenheter och 

åsikter, vad hon gillade och ogillade. Hon kritiserades följaktligen också för att sakna kunskap 

om litteratur och litteraturkritik. Men hon är knappast den enda kritiker som inte har en 

litteraturvetenskaplig examen.  

Linda Skugge, Ranelidrecensionen och den debatt som utlöstes inledde denna uppsats 

med att illustrera att normer finns inom dagens litteraturkritik, och vad som händer när dessa 

bryts. Om vi ser till de normer som jag urskilt i uppsatsen är det tydligt att Linda Skugge 

gjorde allt ”fel”. Hon utgick från sig själv och inte från någon given definition om god 

litteratur. Hon bröt mot hierarkiska regler och sågade en man. Hon utgick från personliga 

upplevelser, och detta trots att hon måste ha vetat hur litteraturkritik förväntades skrivas. 

Vansinnigt. En del av diskursens sanningar är enligt Foucault motsatsförhållandet mellan 

förnuft och vansinne. Dåren får inte tala.155 Linda Skugge var dåren. Med det inte sagt att det 

Linda Skugge sa var sant, men hon sa onekligen något om litteraturkritikens sanning. 

                                                
155 Foucault, s. 8. 
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