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1. Inledning  

 

”Kritikernas omdöme har av forskningen bemötts med argument för textens enhet, genomtänkta komposition 

och stilistiska medvetenhet. Man har arbetat för att radera ut sagostämpeln och föreställningen om det naiva 

berättandet, eftersom dessa uppfattningar kommit att överföras från fiktionen till författaren – Selma Lagerlöf 

har gjorts till en naiv sagoberätterska.”
1
 

 

Ovan citeras Jenny Bergenmars avhandling där Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings 

saga diskuteras. Citatet är belysandet då det visar vilken påverkan kritiken har på ett verk, 

men även hur en författare kan uppfattas.  Den här uppsatsen ämnar diskutera litteraturkritik 

ur ett genusperspektiv. Vi kommer att undersöka recensioner av fyra kvinnliga författares 

debutromaner. Dessa författare har alla haft en stor inverkan på svensk litteratur, de är 

respekterade och välrenommerade.  

   I ett försök att ta reda på hur litteraturkritiken av kvinnliga författare har förändrats i ett 

längre perspektiv har vi valt författare från fyra olika perioder.  Selma Lagerlöf hyllades och 

hånades för sin debut och gick emot det rådande naturalistiska idealet som fanns i litteraturen 

under den tiden. Moa Martinson tillhörde den nya modernistiska arbetarlitteraturen medan 

Kerstin Ekman gick från att skriva deckarromaner till att bli en av Sverige idag mest hyllade 

författare. Lotta Lotass blev redan vid sin debut betraktad som en lysande begåvning. Vi 

kommer att undersöka mottagandet av deras debutromaner, då de ännu inte var etablerade 

som folkkära författare, nobelpristagare eller ledamöter av Svenska Akademien. De tillhör 

olika generationer och deras debutromaner kom ut med ungefär 40 års mellanrum. Trots deras 

skiftande författarskap finns det ändå något som förenar dem.  Gemensamt har de alla en unik 

position i svensk litteratur eftersom de alla stod för något nytt vid deras debut. När det gäller 

Kerstin Ekman utvecklades dock hennes författarskap i ett senare skede men i den här 

undersökningen har vi valt att studera mottagandet av författarnas debutromaner.  

   

1.1. Disposition 

Vi inleder undersökningen med ett bakgrundsavsnitt där vi kort presenterar respektive 

författare samt diskuterar litteraturkritik såväl som begrepp som ur ett historiskt perspektiv. I 

teoriavsnittet framställer vi vår definition av begreppet genus. Därefter beskriver vi kort 

                                                           
1
 Jenny Bergenmar, Förvildade Hjärtan – Livets estetik och berättande etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings 

saga (diss. Stockholm 2003), s. 16.  
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metoden för vår undersökning som följs av analysdelen då vi diskuterar de olika 

recensionerna. I det sista kapitlet redovisar vi våra slutsatser. 

 

1.2.  Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur litteraturkritiken har bemött fyra 

författare ur ett genusperspektiv. Undersökningsmaterialet sträcker sig från 1891 till 2000. Vi 

ämnar undersöka hur de kvinnliga författarna har blivit mottagna och om det finns tendenser 

som påvisar att de blivit recenserade utifrån sitt kön. Utgångspunkten i den här 

undersökningen är att det har skett en förändring i hur man ser på kvinnors författarskap och 

att detta ges uttryck för i litteraturkritiken. Vi kommer att studera hur kritikerna förhåller sig 

till verket och författaren som person och hur kritiken förhåller sig till författarens kön. Hur 

har detta förändrats under ett sekel? På vilket sätt har litteraturkritiken förändras i samband 

med att kvinnors ställning har det? 

   Det vi kommer att utveckla i uppsatsen är kritikernas förhållande till kvinnliga författare. 

Under slutet av 1800-talet hamnade ofta kvinnliga författare i strid med rådande normer för 

hur kvinnor förväntades uppträda. Eftersom kvinnor helst skulle vara tysta och 

självuppoffrande betraktades ofta kvinnliga författare av manliga kritiker som ”omoraliska 

och motbjudande”.
2
 Dessa kritiker uttalade sig sannolikt med utgångspunkt från ”sin sanning” 

även om detta förmodligen inte innebar en rättvis eller eventuellt könsneutral kritik. Hundra 

år senare finns inte längre denna konflikt. Självklart har det därför skett en förändring i hur 

kvinnor har recenserats. I och med att samhället har förändrats har även kvinnors ställning 

gjort det. När Selma Lagerlöf publicerade sin debutroman var det inte en självklarhet att 

kvinnor skulle försörja sig på att skriva.   

 

1.3. Problem- och frågeställningar 

Det vi ämnar göra i denna uppsats är att kartlägga vilka skillnader som har skett inom 

litteraturkritiken under ett sekel utifrån ett genusperspektiv.  

- Hur har kvinnor recenserats på ett könspecifikt sätt?  

- Hur har litteraturkritiken i det avseendet i så fall förändrats? 

                                                           
2
 Marita Örneholm, Mottagandet av det moderna genombrottets litteratur - En jämförande analys ur ett 

genusperspektiv, Uppsala Universitet (2003), s. 8. 
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1.4.  Material och avgränsning 

Anledningen till att vi har valt att studera debutromaner är flerfaldig. Genom att studera 

recensioner av en debutant finns det inga jämförelser att göra, vare sig med författaren som 

person eller med några tidigare verk av författaren. Debutanten är i allmänhet okänd för 

läsarna och därför blir det också kritikerns omdöme som färgar allmänhetens uppfattning både 

om verket och om författaren som person. Således blir även författarens fortsatta eftermäle 

präglat av de första recensionerna. Därför formas deras karaktär som offentliga personer 

främst i början av deras ”karriär”.  

   Recensionerna vi har valt ut kommer uteslutande från dagstidningar. Urvalet har framförallt 

skett från Kungliga bibliotekets recensionsregister och deras författarregister. Några av de 

recensioner vi har studerat har till viss del valts från avhandlingar som handlar om de 

respektive författarna, dessa har dock sällan publicerats i sin helhet. Samtliga recensioner har 

läst och analyserats på Kungliga bibliotekets mikrofilmsavdelning.   

   Vi har utgått ifrån ett tiotal recensioner från respektive författare för att få en överblick över 

hur mottagandet av romanerna har sett ut. Vi läste alla recensionerna men valde sedan att göra 

djupare analyser av de som bäst kunde besvara våra frågeställningar. Sammantaget består 

undersökningen av 17 recensioner varav fyra berör Gösta Berlings saga, fem berör Kvinnor 

och äppelträd, fyra berör 30 meter mord och ytterligare fyra berör Kallkällan.  

 

2. Bakgrund  

2.1.  Tidigare forskning 

Det mest utförliga arbete som har gjorts inom svensk litteraturkritiks historia är Per Rydéns 

Domedagar - svensk litteraturkritik efter 1880 (1987). Per Rydén är professor i 

litteraturvetenskap vid Lunds Universitet. Domedagar sträcker sig mellan 1880-talets början, 

då Rydén anser att den moderna litteraturens genombrott fram till 1960-talet. Vi kommer även 

att använda oss av Tomas Forsers Kritik av kritiken (2002) som är en genomgång av 

litteraturkritikens förvandling under 1900-talet.  

   Begreppet genus kommer vi framförallt att diskutera utifrån Yvonne Hirdmans Genus - om 

det stabilas föränderliga former (2001). Hirdman är professor vid Historiska institutionen vid 

Stockholms universitet och har bland annat bedrivit genusinriktad forskning och lanseringen 

av begreppen genussystemet och genuskontraktet. Vi utgår även från Amy S Wharton The 

sociology of gender (2012), vilken innehåller en översikt av genusteori och behandlar 
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genusbegreppets expansion och utveckling.  

   Marita Örneholms magisteruppsats Mottagandet av det moderna genombrottets litteratur - 

En jämförande analys ur ett genusperspektiv diskuterar såväl genus som litteraturkritik och 

ger ett historiskt perspektiv över de sista decennierna på 1800-talet.  

   Vi kommer även att utgå från forskning som har bedrivits kring våra valda författare. Selma 

Lagerlöf har varit objekt för omfattande forskning under mycket lång tid, likaså Kerstin 

Ekman. Framförallt allt utgår vi ifrån Jenny Bergenmars avhandling Förvildade Hjärtan – 

Livets estetik och berättande etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga om Selma Lagerlöf 

och Magnus Perssons avhandling om Kerstin Ekman Kampen om högt och lågt – Studier i 

den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten.  Den 

enda avhandlingen som finns om Moa Martinson är Ebba Witt-Brattströms Moa Martinson – 

Skrift och drift i trettiotalet och innan den skrevs i slutet av åttiotalet fanns det ingen seriös 

studie om hennes författarskap. Det finns ännu ingen forskning att tillgå om Lotta Lotass 

författarskap, sannolikt eftersom hon debuterade först 2000.  

 

2:2.  Författarna 

Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest uppskattade och lästa författare. Ingen annan svensk 

författare bortsett från Astrid Lindgren har blivit så världskänd som hon.
3
 Hennes eftermäle 

har dock inte enbart gjort henne rättvisa.  ”Inget har varit mer förödande för synen på henne 

än försöken att göra henne till en moralistisk sagotant. En annan kliché är den att hon är en 

naiv berättare som skriver ner det hon hört omedelbart och oreflekterat”.
4
 

   1891 publicerades hennes debutroman Gösta Berlings saga då Lagerlöf var 33 år gammal. 

Familjen hade stora ekonomiska problem och hon fick låna pengar till sin utbildning. Men 

hennes lärarutbildning gav henne en frihet och ett eget levebröd som gjorde hennes 

författarskap möjligt.
5
 Hon var den första kvinnan som tilldelades Nobelpriset i litteratur 

(1909). Hon var också den första kvinnan i Svenska Akademien och en av 

ursprungsledamöterna i Samfundet De Nio.  

 

Moa Martinson var den som framför allt gav arbetarkvinnor och statarfamiljer en röst. Före 

                                                           
3
 Vivi Edström, Selma Lagerlöf (Borås 1991), s. 7.  

4
 Ibid., s. 9. 

5
 Ibid., s. 11 ff. 
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hennes äktenskap med Harry Martinson
6
 och innan hon började skriva romaner skrev hon 

krönikor och inlägg i arbetarpressen under sitt tidigare namn Helga Johansson.
7
 När hennes 

debutroman Kvinnor och äppelträd publicerades 1933 fick den ett starkt mottagande. 

Kritikerna som till största del bestod av män i medelåldern med en borgerlig bakgrund skulle 

försöka tolka ”en modernistisk stil skriven av en arbetarkvinna som skildrade djupa kvinnliga 

erfarenheter”.
8
 Martinson beskrevs i recensionerna som att hon hade berättartalang men att 

hon inte kunde skriva. Hennes modernistiska stil gick många recensenter förbi och avfärdades 

som språkliga oriktigheter. Detta går igen i den allmänna beskrivningen av hennes 

författarskap, där det språkliga uttrycket beskrivs med ett visst överseende. Man anser också 

att hennes språk utvecklades först genom hennes äktenskap med Harry Martinson. Moa 

Martinson vann De Nios stora pris 1944 som delas ut av Samfundet De Nio.
9
 På 1940-talet 

kom Martinssons böcker ut i billighetsupplagor. Samtidigt som böckerna spreds över landet 

började hon själv åka ut på föreläsningsturnéer. Hon pratade i radio och uttalade sig gärna i 

tidningarna om olika ämnen. Hon blev kvinnornas Moa och otroligt populär för sin 

frispråkighet och sina klara ställningstaganden.
10

 

 

Kerstin Ekman är idag en av våra mest lästa och hyllade romanförfattare. Författarskapet 

spänner sig över nästan fem decennier och hon har under hela perioden befunnit sig i ständig 

rörelse. Hon debuterar i slutet av 50-talet med 30 meter mord som är en renodlad 

deckarroman med tydlig inspiration från den klassiska engelska pusseldeckaren. Redan som 

deckarförfattare uppmärksammades hon för sina skildringar av människor och miljöer. När 

hon sedan började skriva ren skönlitteratur behöll hon sina kvaliteter men är också känd för 

att pröva nya former och motiv. Många av hennes romaner har tilldelats litterära utmärkelser 

som Svenska deckarakademins pris, Nordiska rådets litteraturpris och Augustpriset.  

   1978 blev hon invald i Svenska akademien (som den tredje kvinnan, efter Selma Lagerlöf 

och Elin Wägner). I samband med den så kallade Rushdieaffären menade hon och några 

författarkollegor att akademiens ledamöter agerade för lamt och inte tillräckligt tog avstånd 

från de dödshot som riktades mot författaren Salman Rushdie. Engagemanget ledde till att 

hon sedan 1989 inte längre betraktar sig som ledamot och inte längre deltar i Akademiens 

                                                           
6
Harry Martinson var också en känd författare och var ledamot av Svenska Akademien från 1949 och tilldelades 

nobelpriset i litteratur 1974, http://www.ne.se/harry-martinson, 01.06.2013. 
7
Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet (diss. Stockholm 1988) s.30. 

8
Kerstin Engman, Moa Martinson – Ordet och kärleken (Kristianstad 1990) s. 187. 

9
Ibid., s. 190. 

10
 Kerstin Engman, 

http://www.moamartinson.se/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=29 , 2013-05-13.  

http://www.ne.se/harry-martinson
http://www.moamartinson.se/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=29
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arbete. 1998 blev hon utnämnd till filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet och 2007 till 

hedersdoktor vid fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Kerstin 

Ekman är även ledamot av Samfundet De Nio sedan 1993.
11

 

 

Lotta Lotass är författare och litteraturvetare, hon är sedan 2009 ledamot vid Svenska 

Akademien. Berättelsen kommer inte i det första rummet i Lotass författarskap, istället är det 

språket som är det mest framträdande i hennes verk. Lotass debuterade 2000 med romanen 

Kallkällan som till stor del mottogs med stort bifall och hög grad av respekt. Hon belönades 

även med Borås Tidnings debutantpris. Cecilia Pettersson skriver i Alex författarlexikon 

att: ”Den arkaiska stämning som präglar romanen har dock inte bara sitt ursprung i ämnesval 

och tematik utan även i Lotass litterära språk.”
12

 Lotass disputerade 2002 med avhandlingen 

Friheten meddelad: Studier i Stig Dagermans författarskap.  Det språkliga uttrycket är en 

konstform i sig. 2010 invaldes hon som ledamot av Kungliga Vetenskaps- och 

Vitterhetssamhället i Göteborg. Hon sitter även i redaktionen för Litteraturbanken.
13

 

 

 

2.3.  Litteraturkritik  

I en konstnärlig kontext är kritikens syfte att bedöma ett konstnärligt verk, oavsett om det är 

en målning, en film eller ett litterärt verk. Kritiken kan vara såväl positiv som negativ men 

förväntas vara nyanserad och genomtänkt. Litteraturkritiken är en sekundär företeelse i 

förhållande till den skapande dikten eftersom den är per definition en konsekvens av det 

litterära verket. Litteraturkritiken blir då alltså ett halvt steg efter i sin utveckling eftersom 

verken skapar kritiken.
14

 Litteraturkritiker använder en hel skala med olika möjligheter för att 

bedöma en bok. Därför blir det svårt att dra någon skarp gräns mellan beskrivning och 

värdering. Per Rydén belyser detta i Domedagar: 

”Kritikern har att utgå från att nästan alla, som han vänder sig till med en uttalad eller outtalad 

maning om att de ska instämma i hans värdering, inte känner detta innehåll. Han är både presentatör 

och bedömare. Men inte minst på grund av denna dubbla funktion kommer han att lämna sådana 

                                                           
11

Per Rydén, Inger Littberger Caisou-Rousseau,  http://www.ne.se/lang/kerstin-ekman, 2013-05-20.  
12

 Cecilia Pettersson, http://www.alex.se/Alex/,  Alex  författarlexikon,  2013-05-20. 
13

 Inger Littberger Caisou-Rousseau, http://www.ne.se/lang/lotta-lotass, 2013-05-20.  
14

 Per Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880 (Lund 1987), s. 122. 

http://www.ne.se/lang/kerstin-ekman
http://www.alex.se/Alex/
http://www.ne.se/lang/lotta-lotass
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spår efter sig att man möjligen kan få hjälp med att utpeka det som gäller som hans 

värderingsobjekt.”
15

 

Om man vill vara drastisk kan man beskriva kritiken som ett domslut över författarens verk. 

Hur detta domslut faller beror på flera faktorer. Tidpunkten för publicering samt under vilken 

del av bokåret som den kommer ut kan vara avgörande. Dessutom beror kritiken självklart på 

i vilken typ av medier recensionen publiceras, dagstidningar har generellt en mer nyanserad 

kritik än till exempel livsstilsmagasin. Men det viktigaste är ändå det litterära verket, vilken 

litterär genre, vilka egenskaper och vilket värde den tillmäts.
16

 ”Kan man egentligen lita på 

vad kritiker säger, åtminstone i den meningen att de någorlunda rättframt ger tillkänna sin 

uppfattning?”
17

 frågar sig Per Rydén. Alf Henrikson har karakteriserat trovärdigheten hos 

några olika journalistiska former: 

  ”Familjenotisernas redaktör är omutligt sanningskär. 

   Reportern som sysslar med stölder och mord vet även vad saklighet är. 

   Av fakticitetens heliga sak är idrottens kännare frälst. 

   Men om böcker, atomer och politik kan vi skriva vad fan som helst.”
18

 

 

Henrikson påpekar alltså att litteraturkritik kan uttryckas hur som helst. Men Rydén hävdar 

däremot att tvärtemot vad många tror så talar kritiker sanning när de uttalar sig om olika 

litterära verk.
19

 Men eftersom det är en subjektiv sanning behöver den inte gälla för alla. 

Under slutet av 1800-talet hamnade ofta kvinnliga författare i strid med rådande normer för 

hur kvinnor förväntades uppträda. Eftersom kvinnor helst skulle vara tysta och 

självuppoffrande betraktades ofta kvinnliga författare av manliga kritiker som ”omoraliska 

och motbjudande”.
20

 Dessa kritiker uttalade sig sannolikt med utgångspunkt från ”sin 

sanning” även om detta förmodligen inte innebar en rättvis kritik.  

   I tidningsform betraktas litteraturkritiken som en journalistisk genre. Den har en betydelse, 

man måste realistiskt bedöma dess möjligheter och utveckling inför en rad olika parter.  

 

                                                           
15

 Rydén, s. 342 
16

 Ibid., s. 144. 
17

 Ibid., s. 411 
18

Alf Henrikson Dikter. Sthlm 1982, s. 42. Citerad i Per Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880 

(Lund 1987), s. 412 
19

 Rydén, s. 412.  
20

 Marita Örneholm, Mottagandet av det moderna genombrottets litteratur - En jämförande analys ur ett 

genusperspektiv, Uppsala Universitet (2003), s. 8. 
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”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. Han är visserligen bara en länk i en kedja, som kan föra från det 

otryckta manuskriptet till kreeringen av en klassiker, men ansvaret är ändå mycket påtagligt, efter 

som det (i motsats till många andra av dessa länkar) till så stor del exponeras inför offentligheten. De 

många inblandade parterna är också i hög grad närvarande.”
21

 

Rydén hävdar att hur ”motbjudande” det än kan vara att rangordna eller ge betyg åt litterära 

verk så är det den enda möjligheten att uppfylla kritikens uppgift.
22

 Men i moderna medier 

betygssätts snarare än bedöms de flesta litterära verk och litteraturkritik fungerar i dessa fall 

snarare som konsumentupplysning än en egen journalistisk genre. Under slutet på 1800-talet 

hade litteraturkritiken dessutom en funktion som samhällsnytta då den även skyddade läsarna 

mot omoralisk eller anstötliga alster.  ”Krook anser uppenbart att detta är en bok som 

egentligen inte förtjänar uppmärksamhet, men anser att det är hans plikt att varna” skriver 

Örneholm om kritikern Axel Krooks recension av Ola Hanssons Sensitiva Amorosa.
23

  

   Under 1890-talets början var nästan två tredjedelar av alla litteraturrecensioner osignerade 

och denna anonymitet hade sitt ursprung i rädslan för repressalier. I Sverige var anonymiteten 

kopplad till en strävan att höja kritikerns anseende.
24

 Man kan även fundera över hur stor del 

av dessa recensenter som var kvinnor. Eftersom kvinnliga publicister i allmänhet inte 

tillmättes någon större respekt och den sociala acceptansen för kvinnliga journalister var 

mycket låg kan man misstänka att de föredrog att skriva anonymt eller använda sig av en 

manlig pseudonym. Under 1890-talet började dock kvinnliga litteraturkritiker bli allt 

vanligare i dagspressen, men i förhållande till kvinnliga författare var de i minoritet. Mellan 

1880 till 1889 var 41 % av recensionerna signerade, av dessa var det endast fyra kvinnliga 

kritiker som gick att identifiera.
25

 Det var flera kända författare som reagerade på denna 

anonymitet, däribland Victoria Benedictsson som skrev: 

 

                                                           
21 

 Rydén, s. 433. 
22

 Ibid., s. 395. 
23

 Örneholm, s. 31. 
24

 Ibid., s. 123 
25

 Örneholm, s. 9 f.  
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”Författaren står för vad han skriver med sitt namn eller sitt kända märke på boken. Kritikern är vad 

för en obskyr tidningsarbetare som helst, och han undandrager sig oftast allt ansvar genom att icke 

sätta ur sitt namn.”
26

 

Litteraturkritikern och akademiledamoten Carl David af Wirséns inlägg i debatten hade stor 

betydelse för utvecklingen av litteraturkritik. Det var av stor vikt för honom att hans kritik 

inte bara var ambitiös, utan också knuten till honom som person. Övergången till att helt 

upphöra med anonyma litteraturrecensenter inleddes under 1800-talets två sista decennier.
27

  

I samband med August Strindbergs Röda rummet och den moderna romanens genombrott 

börjar också den svenska litteraturkritikens historia.
28

 Under 1900-talets början var 

utvecklingen av dagspressen påtaglig. Tidningarna blev fler och dessutom blev de större, dels 

distributionsmässigt men även till formatet. Detta ledde till att det blev mer utrymme för 

kulturmaterial och underlag för flera litteraturkritiker i en och samma tidning.
29

 Den typiska 

recensionen under 1900-talets första hälft ägnade stort utrymme till presentationer och 

jämförelser, den är tydlig i sitt omdöme och bygger detta på iakttagelser av den litterära 

tekniken samt värderingar kring verkets etiska och livsåskådande innehåll.
30

  

   På mitten av 1940-talet fick kritikerna en ny roll. De tidigare kritikernas uppgift hade varit 

att ställa upp regler och normer samt att förvalta en tradition och eventuellt korrigera denna 

för att få den nya litteraturen skulle passa in. Eftersom den tidigare litteraturen i högre grad 

hade anpassat sig efter kritikerna, blev istället kritikernas roll nu mer sekundär. Kritikens nya 

uppgift blev snarare att tolka den moderna poesin. Dess bedömning var inte längre det 

viktigaste utan det var snarare deras förklaring eller tolkning av det litterära verket som var 

det intressanta. Detta ledde till att kritikerna fick en mer underordnad funktion av informativ 

karaktär jämfört med 1920-talet då kritikern var jämställd eller till och överordnad den 

skapande dikten. Istället uppträdde kritikern nu på diktarens villkor och oftast var denne även 

diktare själv.
31

 

  Den moderna litteraturkritiken kan ses som delad i två huvudsakliga grenar, den breda och 

den avancerande kritiken, beroende på kritikens ambition. I dagens medier möts läsaren oftast 

av den breda kritiken, syftet är inte längre tolkning och analys i första hand utan snarare att 

                                                           
26

 Victoria Benedictsson, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur. Sthlm 1947. s 256. Citerad i Per 

Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880 (Lund 1987), s. 124. 
27

 Rydén, s. 125 ff. 
28

 Ibid., s. 452. 
29

 Ibid., s. 453. 
30

 Tomas Forser, Kritik av kritiken – 1900-talets svenska litteraturkritik, (Gråbo 2002), s. 53. 
31

 Rydén, s. 489. 
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informera läsaren om innehållet. Litteraturkritiken hade från 1920-talet till och med 1980-talet 

en särställning i tidningarnas kulturbevakning. Under de senaste decennierna har denna 

position delvis fått ge efter när evenemang- och populärkulturens ställning har stärkts. Det är 

nyhetsfaktorn som är avgörande och publikens intresse som är det avgörande för textplacering 

och omfattning, även när det gäller kultur.
32

 

   Kritiken är i ständigt konflikt mellan det kritiska uppdraget och det så kallade 

”journalistiska ansvaret”.  Det kritiska uppdraget gäller värden och det journalistiska ansvaret 

gäller nyheter. Självständigheten för kritiken är också relativ och varierar beroende på 

ledningens syn på verksamheten och tidskravet på mediet. Hegemonin på det kulturella 

området förändras utifrån tidningarnas investeringar på området och den allmänna 

kulturkonjekturen. Kritiken är också ett nätverk, där kunskap om relationer och grupperingar 

krävs för att man rätt ska kunna förstå skilda utspel och uppfatta dolda avsikter. Urskiljer man 

inte dessa sociala sammanhang och sociologiska förhållanden är det svårt att förstå de 

enskilda kritikernas utspel och funktion i de litterära intuitionerna.
33

  

   Litteraturkritiken har alltid diskuterat verk och smak utefter hög- respektive låglitteratur, där 

litteraturkritiken haft lite eller i stort sett inget intresse för den låga litteraturen. Som regel har 

den fått nöja sig med att klassas som ”populärkultur”, en omskrivelse för bristande kvalitet. 

Vid 2000-talets början skapades en ny norm. Man värderade inte längre verket utifrån hur 

tidigare ”kanonskrivare” eller ”proffstyckare” gjort det.  En populärkulturell välorienterad 

litteraturkritik håller långsamt på att destabilisera litteraturkritikens genre.
34

  

Det finns ”en kvinnornas svenska litteraturkritikerhistoria, men den är inte skriven” hävdar 

Tomas Forser i Kritik av kritiken. Den skulle kunna ge perspektiv på patriarkala 

kanonbildningar, genrevärderingar och på nätverk utanför institutionen i den kvinnliga 

kritikerns långa marsch från periferin till centrum.
35

 Den första kritikerkåren är 

mansdominerad och välutbildad. Marita Örneholm hävdar att det inte verkar finnas en 

kvinnlig- respektive manlig värderingsgrund i litteraturen i slutet på 1800-talet. Däremot 

verkar det finnas en manlig norm, framförallt gällande stil och form.
36

 Kritikens offentlighet 

med ”dess offensiva upplysningsideal” och ”myndiga påståelighet” är i hög grad en manlig 

företeelse. Långt in på 1900-talet var kvinnliga kritiker i minoritet. 1975 tillträder Agneta 

Pleijel som den första kvinnliga kulturredaktören bland de sju kulturredaktionerna i landet. 

                                                           
32

 Forser, s. 59. 
33

 Ibid., s. 141.  
34

 Ibid., s. 90. 
35

 Ibid., s. 140. 
36

 Örneholm, s. 58. 
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Fortfarande var det alltså få kvinnor som skrev litteraturkritik på en synlig plats i de största 

dagstidningarna. Det var först under feminismens tredje våg på 90-talet som könsfördelningen 

i svensk dagspress förändrades signifikant. Åsa Beckman uppmanade 1988 i Dagens Nyheter 

sina manliga kollegor att lära sig läsa könsöverskridande vilket visade sig få paradigmatiska 

konsekvenser för mottagandet av samtidslyriken. De tidiga konventionerna blir synliga i nya 

kultursociologiska analyser och genusperspektiv.
37

  Det som tidigare betraktades som norm 

och därför inte ifrågasatta blir först nu synliggjort genom den ökade genusmedvetenheten.  

 

3. Teori och metod 

3.1. Genus 

Ordet genus kommer ursprungligen från latin och betyder slag, sort, släkte, kön. 

Ursprungligen är det ett låneord från lingvistiken och har används för att beteckna ett 

substantiv, exempelvis han, hon, den, det. Men ur kvinnoforskningssynpunkt är det även en 

översättning från engelskans gender som även syftar på ”det täcka könet”.
38

  

   I vilket sammanhang använder man då begreppet genus? Yvonne Hirdman menar att det: 

”[…] behövdes ett begrepp för att kunna analysera kvinnors underordning och förstå mäns 

och kvinnors delaktighet i den.” Syftet med att använda begreppet genus är också att komma 

ifrån begreppet könsroller, som syftar dels på biologiskt kön och dels de roller som förväntas 

av dessa. Istället använder man i det här sammanhanget ett neutralt begrepp som syftar till en 

social konstruktion.
 
Begreppet genus är ett verktyg för att förstå könsroller ur ett större 

sammanhang och inte bara en benämning.
39

 Genus är ett praktiskt begrepp då det inte stannar 

vid en diskussion kring biologiskt kön, utan vid allt som berör de abstrakta koncepten man 

och kvinna. Såväl tankar om manligt och kvinnligt som hur dessa tillämpas i alla 

sammanhang som inom politik, arbete, uppfostran och så vidare. Begreppet genus är tydligare 

än begreppet ”kön” då det inte lämnar utrymme för olika tolkningar.
40

  

   Vad är då skillnaden mellan biologiskt kön och socialt konstruerade genus? Det finns två 

grundläggande synsätt som är varandras motsatser. Antingen är män och kvinnor i grunden 

olika med medfödda biologiska skillnader. De kompletterar varandra och har därmed olika 

funktioner och roller i samhället. Eller så är kvinnor och män i grunden lika varandra men att 
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de skillnader som utan tvivel föreligger mellan könen beror på uppfostran och inte på naturen. 

Genusteoretiker som menar att olikheten är socialt och kulturellt konstruerad accepterar 

därmed inte kvinnors sociala underordning som naturgivna.
41

  

   Hirdman hävdar att det stereotypa tänkandet kring kön kan komprimeras till tre formler. 

Den grundläggande formeln är att om mannen är A kan inte kvinnan också vara A. Kvinnan 

definieras utifrån vad hon inte är; alltså kvinnan är inte en man. Det utmärkande för denna 

definition är just formlöshet, vaghet och icke-existensen. Då måste kvinnan antingen vara a 

eller B. I fallet med A-a det vill säga jämförelsens formel, är kvinnan alltså ett litet a, vilket 

gör henne till en liten man, alltså underordnad mannen. Det är en gammal föreställning som 

har funnits med ända sedan antiken och kan bland annat kan belysas med exemplet att Gud 

skapade Eva från Adams revben. Men kvinna kan endast vara ett litet a, hon är inte en 

fullgången man, hon är inte färdigbakad, det är något som fattas.
  

   
I den andra formeln A-B eller den normativa formeln, ses mannen och kvinna som helt olika 

varelser. Kvinnan är artskild från mannen, de är så olika att det inte är relevant att jämföra 

dem.
42

 Men under 70-talet efter en lång politisk diskussion nådde i alla fall Sverige fram till 

slutsatsen att både män och kvinnor är A. Genom en rad politiska beslut och reformer 

förändrades det manliga försörjningsidealet till ett ”jämlikhetskontrakt” där män och kvinnor 

hade samma försörjningsbörda, skyldigheter och rättigheter.
43

 För de kvinnliga författare som 

vi framförallt kommer att fokusera på kommer vi att studera denna förväntade utveckling från 

små a:n och B:n till ett stort A. Kring sekelskiftet hade de manliga kritikerna en uppfattning 

av att kvinnans uppdrag som konstnär var väsensskild från mannen. Väl jämförbart med ett a 

eller ett B.  

 

”Att vara kvinna och författare vid 1800-talets slut är egentligen en motsägelse. Fortfarande var den 

förhärskande synen på kvinnan, och kvinnligt beteende, den tysta passiva kvinnan i den privata 

sfären. Genom att publicera sig, och därmed skriva för en läsekrets utanför den innersta 

bekantskapskretsen, träder författarinnan ut i det offentliga rummet, och bryter så att säga den 

förväntade tystnaden.”
44

 

 

 Vid denna tid menade en del manliga kritiker att de kvinnliga författarna hade missförstått 

syftet med god konst och litteratur. Män under den här tiden lovordades i kritiken när de 
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beskrev sin samtid så som de uppfattade den. När kvinnor också ville belysa sina 

levnadsvillkor och därmed följde den dåvarande litterära trenden beskrev många kritiker det 

som obehagligt och otäckt att läsa vad kvinnorna skrivit. De ansåg att god konst skulle behaga 

och vara tilltalande och den verklighet som kvinnorna skildrade inte hade någon plats i god 

konst. Reglerna för god konst skilde sig uppenbarligen för män och kvinnor under den här 

tiden. Om man nödvändigtvis skulle publiceras som kvinnlig författare så låg värdet i att 

bekräfta mannens bild av kvinnan, inte att beskriva verkligheten ur ett kvinnligt perspektiv.
45

   

   Med de senare författarna kan man förvänta sig en gradvis utveckling där de politiska 

förändringarna i samhället höjer toleransen för det kvinnliga uttrycket.  

   I den modernare genusforskningen betraktar man genusbegreppet som ett mer rörligt 

tillstånd.  Amy S. Wharton beskriver genus som ett system av sociala praktiker. Wharton 

hävdar att detta system skapar och upprätthåller könsskillnader och det organiserar ojämlika 

relationer utifrån dessa definitioner. I denna vy innebär kön skapandet av både skillnader och 

olikheter. Men vilka sociala praktiker är viktigast för att skapa könsskillnader och olikheter 

och hur fungerar dessa metoder frågar sig Wharton. Tre delar av denna definition är viktiga att 

komma ihåg. Det skulle vara att kön är lika mycket en process som ett fast tillstånd. Detta 

innebär att genus ständigt produceras och reproduceras. Man kan även säga att kön är redan 

beslutat, inte bara uttryckt. Det är viktigt att förstå den mekanism genom vilket detta sker. 

Den andra delen enligt Wharton är att kön inte bara är en egenskap hos individer utan 

förekommer på alla nivåer i den sociala strukturen. Detta skulle innebära att kön är ett system 

av metoder som är långtgående, låsta och existerar oberoende av individerna. Den tredje delen 

avser definitionen av genus som betydelse för att organisera relationers olikheter. Wharton 

menar att som en princip för social organisation, är kön en kritisk dimension på hur sociala 

resurser fördelas.
46

 

 

3.2. Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys finns i olika inriktningar och former. Gemensamt för de olika inriktningarna är 

att de består av ”systematiska studier av diskurser”.
47

 Diskursanalysen kan ge en ökad 

förståelse av ett meningsfullt material, exempelvis en text. Den fokuserar på diskursiva 

relationer, någon form av språkligt uttryck snarare än relationer mellan grupper. Man studerar 
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samhällsfenomen med språket i fokus.
48

 Företrädare för kritisk diskursanalys (CDA) 

framhåller anknytningen till en samhällskritisk tradition och anser att diskursen bidrar till att 

upprätthålla rådande maktstrukturer samt att den formas av sociala strukturer. 

   Även om vi har samma kunskapsobjekt, som i vår undersökning är recensioner av litterära 

verk, så kan vi använda olika diskurser för att få fram olika resultat. Diskursanalysen 

uppfattar inte språket som ett ”neutralt instrument” för kommunikation. Man anser att språket 

formas i en social kontext. Att språket är en social aktivitet och tar därmed starkt avstånd ifrån 

idén att språket skulle kunna representera en given verklighet. Diskursanalys har därmed en 

koppling till konstruktivismen eftersom språket är en mänsklig konstruktion i och med att 

våra relationer, trosuppfattningar och i hög grad även våra identiteter är formade av språket.
49

  

Ruth Wodak hävdar att studier av genus-specifika beteenden och språk ofta är motsägelsefulla 

och till stor del beror på författarens implicita idéer om genus och kön. Detta kan jämföras 

med Whartons tes om genus som ett system av sociala praktiker, som skapar och upprätthåller 

könsskillnader. 

   Analysen inom CDA behöver även innefatta social praktik eftersom den diskurs som är 

föremål för analys behöver relateras till någonting utanför diskursen. Förutom språket 

inkluderar den sociala praktiken även sociala, psykologiska och fysiska element. Samtidigt 

kan inte den sociala praktiken frånkopplas från språket, därför är det av stor vikt att man 

skiljer dessa åt i en analys.
50

  

   Kunskapen avslöjar mer om institutionella maktrelationer och strukturer vid en viss 

historisk tidpunkt och i en viss sociokulturell kontext, än om själva ämnet i sig. Diskursen ger 

ingen ”sann” beskrivning av det objekt den konstruerar. Foucault beskriver denna utveckling 

som ”diskursens bekräftande makt”, diskursen producerar en sanning från de förutsättningar 

den ställer upp.
51

 

   I en kritisk diskursanalys riktar man in sig på detaljerna i vad som sägs eller skrivs, 

samtidigt kan texten integreras som social praktik. Enligt Ruth Wodak är kritisk diskursanalys 

ett instrument vars syfte är att avslöja maktstrukturer och ”disorders of discourse”. 
52

 Man kan 

betrakta diskursbegreppet som tredimensionellt eftersom diskursen först och främst har en 

innehållslig dimension. Men den har samtidigt en relationell funktion i och med att olika 

relationer etableras mellan grupper och slutligen konstruerar diskursen olika identiteter. När 
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diskurs ses som en text blir utgångspunkten lingvistisk medan den diskursiva praktiken avser 

att analysera hur texter produceras, distribueras och konsumeras.
53

  

   Wodak utgår ifrån feministisk lingvistik som hävdar att lexikala element och grammatiska 

regler redan är sexistiska eftersom de utgår ifrån ett patriarkalt samhälle vilket har påverkat 

hur språket fungerar och alla enskilda individers användning av språket.
54

  Genom att belysa 

detta skapar man medvetenhet vilket i sin tur skapar möjlighet till förändring. Alla slutsatser 

som har dragits om män och kvinnor under olika omständigheter måste därför aktsamt 

analyseras i relation till hur genusforskningen har bedrivits inom samhällsvetenskapen.
55

 

I vår analys har vi tagit fasta på dels Hirdmans tes där kvinnans relation till mannen antingen 

betecknas som a eller B. Vi har också tagit fasta på vilka olika medel recensenterna använder 

för att belysa författarnas särart som kvinnliga författare. Genom att applicera Wodaks metod 

och Hirdmans tes under ett antal genomläsningar av respektive recension har vi sökt fastställa 

ett visst mönster. Vi har letat efter adjektiv som kan anses könsspecifika, värderande 

omdömen av könsspecifik karaktär etc. Vi har också frågat oss om man kan förväntas finna 

direkt nedsättande ordval utifrån författarnas kön. I vår analys har vi tagit fasta på dels 

Hirdmans tes där kvinnans relation till mannen antingen betecknas som a eller B. Vi har också 

tagit fasta på vilka olika medel recensenterna använder för att belysa författarnas särart som 

kvinnliga författare. Genom att applicera Wodaks metod och Hirdmans tes under ett antal 

genomläsningar av respektive recension har vi sökt fastställa ett visst mönster. Vi har letat 

efter adjektiv som kan anses könsspecifika, värderande omdömen av könsspecifik karaktär 

etc. Vi har också frågat oss om man kan förväntas finna direkt nedsättande ordval utifrån 

författarnas kön. En annan aspekt i undersökningen är bemötandet av författare över en 

specifik tidsperiod. Vi har jämfört recensionernas tyngdpunkt på författarnas kön och med 

vilka medel detta lyfts fram och i vilken mån könet är relevant eller ej under olika decennier. 

 

4.  Recensionsanalys  

För att studera hur uppfattningar kring manligt och kvinnligt påverkar bemötandet av 

litteraturen, analyseras i detta avsnitt framförallt de eventuella markörer utifrån vår 
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frågeställning som kan identifieras i de olika recensionerna. Alla recensioner varierar 

självfallet beroende på verkets karaktär, de olika aspekter recensenterna väljer att fokusera på 

samt deras tolkning av berättelserna. I alla recensioner finns dock något som, vid jämförelser 

med de övriga, kan ge en uppfattning om hur recensenterna ser på manligt och kvinnligt. När 

man ställer recensioner från olika tidsperioder emot varandra och jämför dem, kan man dock 

få en uppfattning om deras olika syn på manligt och kvinnligt samt hur kvinnliga författare 

bedöms efter recensenternas varierande värdegrund.  Av stor vikt för den här undersökningen 

är också att titta på om recensenterna har synpunkter på hur kvinnor respektive män framställs 

i litteraturen och om dessa synpunkter kan härledas till författarens kön.  

   Man kan fråga sig om recensenternas personliga uppfattningar styr vad som är 

tyngdpunkten i recensionen. Detta kan variera från ämne eller grundtanke i berättelsen, till 

karaktärsteckning eller stil.  

 

4.1. Mottagandet av Gösta Berlings saga 

Selma Lagerlöf debuterade med Gösta Berlings saga 1891. Recensenterna av Gösta Berlings 

saga konstaterar att det är en talang de står inför, många hävdar även att det är något nytt och 

ursprungligt. Per Staaf skriver i Stockholm Dagblad att: ”När man läser detta fröken Lagerlöfs 

förstlingsarbete, erfar man den särskilda glädjen som ligger i bekantskapen med en talang, 

som är ny och ovanlig”.
56

 Recensenterna fokuserar även mycket på stilen och komposition i 

romanen. Karl Warburg beskriver i Göteborgs Handelstidning
57

 ingående om stämningarna i 

boken och lyfter fram flera avsnitt ur romanen som han beskriver detaljerat. Generellt lyfter 

recensenterna fram karaktärerna i romanen mer än författaren som dock hela tiden finns 

närvarande i tilltalet. Bortsett från Carl David af Wirséns recension i Vårt Land, nämns 

Lagerlöf i stort sett endast i inledningen. Recensenterna uppfattade romanen som annorlunda 

och mottagandet av romanen bestod av två motpoler: å ena sidan som en modern realistisk 

roman, å andra sidan som romantisk och sagoaktig. Bergemar menar att texten bedömdes 

utifrån det realistiska ideal som rådde inom den tidens litteratur men som den utifrån sin 

tematik inte kunde leva upp till.
58

  

   De allra första recensionerna berör dock utdrag från de fem första kapitlen, som 

publicerades i tidningen Idun och där Lagerlöf vann en novelltävling. De flesta recensenterna 
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börjar recensionen med att påpeka att detta verk har vunnit och därför är värdig att recenseras. 

Dock är majoriteten tveksamma till den bristande kompositionen, trots att romanen i det här 

skedet endast är ett utdrag från den faktiska romanen. Recensenterna är även måna om att 

komma med råd eller kommentarer på hur romanen borde förbättras. Det var dock inte 

ovanligt att kritikerna vid den här tiden inte bara bedömde texten utan även tog på sig att 

uppdrag att korrigera den. Exempelvis skriver Staaf som är mycket positiv till romanen och 

har en välvillig ambition att korrigera texten att: 

 

”Fröken Selma Lagerlöfs betydande talang gör det till en pligt att genast och utan omsvep framställa denna 

anmärkning, felet bör icke vara henne synnerligen svårt att rätta, blott hon vill egna den saken tillräcklig 

uppmärksamhet.”
59

 

 

Detta grundar sig på att dialogen i romanen känns alltför gammalmodig. De flesta recensenter 

var dock inte lika beskyddande. Karl Warburg hävdar till exempel att Lagerlöfs språk och sätt 

att bygga upp sina karaktärer påminner mycket om Almqvists. 

 

”[…] en romantik skepnad i stil med de Almqvistska figurerna: liksom onekligen berättelsen i dess helhet 

förekommer som en studie i ett af Almqvists manér.”
60

 

 

Han får medhåll av af Wirsén som konstaterar att romanen har drag både från Carl Jonas Love 

Almqvist men också J. P. Jacobsen. Däremot går han längre i sitt resonemang än Warburg och 

hävdar att: 

 

”[…] vore hon sjutton år, då skulle man kunna antaga, att det vore öfvergående svärmeri, en exaltation, som på 

sätt och vis kunde anses löftesbådande och som småningom kunde öfvergå i konstnärlig harmoni. Men af en 

uppsats bland våra tidskrifter framgår, att födelseåret är 1858; detta förändrar uppfattningen.”
61

  

 

Två recensenter har kommit fram till samma slutsats, det kan därför antas att de har belägg för 

sin analys. Man kan dock inte undgå att notera att de båda intar en nedlåtande hållning och 

mer eller mindre förminskar hennes egenart som författare. Forser hävdar i Kritik av kritiken 

att recensenter under den här tiden ofta framträdde auktoritärt och utgår från att hans 

myndighet inte ifrågasätts av läsaren.
62

 af Wirsén medger att ”det finnes i denna berättelse en 
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viss stämningens poesi […]” men hävdar i samma andetag att ”[…] författarinnan är inne i ett 

sjukligt manér och har troligen okritiskt tillegnat sig en blandning af Almqvists och Jacobsens 

uttryckssätt”. Hade Lagerlöf varit yngre hade hennes påstådda inspiration från Almqvist och 

Jacobsen kunna bortförklaras med att hon är ung och ännu inte utvecklat en egen stil. Men på 

grund av det faktum att hon är i trettioårsåldern ändrar enligt af Wirsén således uppfattning. 

Att det skulle finnas en medvetenhet bakom hennes stil och sättet hon väljer att komponera 

sin berättelse vill af Wirsén inte medge. Det han ogillar med texten får Lagerlöf ta ansvar för, 

men det han faktiskt gillar är någon annans förtjänst. Örneholm hävdar att ”När kritiker 

anmäler böcker som de inte tycker om, blir författaren viktigare om det är en kvinna, medan 

det nästan uteslutande är boken som bedöms om författaren är en man.”
63

 

   af Wirsén skriver ytterligare en recension om Gösta Berlings saga som publiceras i 

samband med att romanen utkommer i sin helhet. Där går han till hårt angrepp mot de 

recensenter som var positiva till skildringen och hävdar bland annat att: 

 

”Hvarje invändning mot fragmentets förträfflighet nedtystades snart sagdt med ohöfligheter dels af deras parti, 

hvilka så som jurymän belönat alstret, dels af det qvinnliga författarelägrets små Famagudinnor,
64

 som satte 

trumpeterna för munnen.”
65

 

 

Med dessa ord har af Wirsén avfärdat sina belackare i denna fråga till ett skvallerkollektiv 

utan individuella åsikter. Denna konflikt tar inte slut här, af Wirsén var den största 

motståndaren till valet av Lagerlöf som Nobelpristagare i litteratur. Han var då akademins 

ständiga sekreterare och ”att Selma Lagerlöf trots alla ansträngningar från Wirséns sida utsågs 

till pristagare blev ett stort personligt nederlag för honom, från vilket han strängt taget aldrig 

kom att återhämta sig”.
66

  

   

 

4.2. Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd 

Moa Martinsons debutroman Kvinnor och äppelträd publicerades 1933. De flesta 

recensionerna beskriver utförligt handlingen och lyfter ut avsnitt som de finner intressanta. 
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Gemensamt med recensionerna av Gösta Berlings saga är att flera recensenter lyfter fram 

karaktärerna och beskriver dem. Många av recensenterna klassificerar detta som en ny typ av 

roman och ”med Moa Martinsons ’Kvinnor och äppelträd’ gör proletärkvinnan sitt inträdde i 

svensk litteratur.”
67

 Annie Löfstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning anser även att 

mannen tidigare har varit medelpunkten i arbetarlitteraturen och att kvinnan snarare varit en 

periferisk varelse. Erik Blomberg hävdar i Social-Demokraten att: 

 

”Moa Martinsons debutbok ’Kvinnor och äppelträd’ är en proletärroman, ovanlig redan så till vida, men ännu 

ovanligare därigenom att den är skriven av en kvinna om kvinnor ur de lägre samhällsklasserna. Långt ifrån att 

vara något fel är detta bokens största förtjänst.”
68

  

 

Signaturen I.D. konstaterar kort att det är en roman ”om kvinnor, kvinnors vardagsliv och 

lidande, barndom, barnsängar, arbete.”
69

 Samtliga recensenter lyfter fram det nya med att en 

kvinna ur arbetarklassen skriver om proletärer från ett kvinnligt perspektiv.  

   Däremot är det inte alla recensenter som ser detta som något positivt. Anders Österling i 

Svenska Dagbladet hävdar exempelvis att ”Man kan säga, att det är underlivssynpunkten som 

dominerar: den nakna trötta barnaföderskan, som har magen fulltecknat av bäringsbrister och 

som gråter i bykstugan, så att hennes tårar flyta ner i dessa revor och ärr, är berättelsens 

tragiska centralfigur”
70

. Det är anmärkningsvärt att ett tema som är en av de mest naturliga 

och dominerande händelserna i en kvinnans liv reduceras till en ”underlivssynpunkt”. Länge 

innebar varje graviditet en principiell dödsrisk. Vid sekelskiftet var dödligheten bland svenska 

barnaföderskor fler än två av 1000 födslar, dödstal som kvarstod oförändrade under 1900-

talets två första decennier.
71

 För de kvinnor som Martinson ägnat sitt författarskap till att 

skildra är deras maktlöshet kring dessa frågor livsavgörande. Annie Löfstedt hävdar 

att ”Boken må vara hemsk och inte så litet ensidig, den är ändå framsprungen ur livets egen 

verklighet som ett uttryck för tusendens kvinnors kval”. Även om Löfstedt är kritisk till 

romanen så tillstår hon ändå motivets relevans och angelägenhet.  

   Man kan inte komma ifrån att Moa Martinson ansågs kontroversiell för sin tid.  
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"Ingen av de unga
72

 har gjort en bok som är jämbördig med denna. Ingen av dem vet så mycket om kvinnan 

som Moa Martinson - trots att hon själv är en kvinna eller kanske därför, det är en gissningssak... Man kan inte 

rekommendera KVINNOR OCH ÄPPELTRÄD som nöjesläsning. Men god och intressant litteratur är det."
73

  

 

Texten ovan kommer från en baksidestext till Sallys söner som är uppföljaren till Kvinnor och 

äppelträd. Denna text är osignerad och avsedd som en reklamtext. Författaren är mycket 

angelägen om att påpeka att Martinson är en kvinna och att ingen ”vet så mycket om kvinnan 

som Moa Martinson”. Detta påstående var förmodligen menat som beröm men uppfattas 

nedsättande. Framförallt är det ordvalet ”trots att hon själv är en kvinna” vilket för tankarna 

till en utgångspunkt att hon skulle veta mindre om sitt eget kön än en man. Man kan fråga sig 

om författaren anser att män beskriver kvinnor ”bättre”. Martinson jämförs med de manliga 

författarkollegorna i ”fem unga” vilket är relevant eftersom även hon var autodidakt och skrev 

arbetarlitteratur.” Ingen av de unga har gjort en bok jämbördig med denna” hävdar författaren. 

Dock är det svårt att avgöra om det just är kvinnoskildringarna som är överlägset ”de unga” 

och inte boken i övrigt.  

   Flera recensenter är även mycket tveksamma till hur männen skildras i romanen. Blomberg 

hävdar i Social-Demokraten att: 

 

”Det är omöjligt att blunda för de starkt subjektiva dragen i ’Kvinnor och äppelträd’. Den ger ingen avvägd 

och objektiv livs- eller människoskildring. Framställningen av männen är – som hos de flesta kvinnliga 

författare – partisk, av kvinnorna panegyrisk. Men även i ensidigheten finns klara glimtar av rättvisa och 

förståelse”. 
74

 

 

Blomberg menar att det finns en ensidighet i skildringarna av männen i romanen, att det inte 

är objektivt. Det skulle vara intressant att veta om han resonerade på samma sätt när han läst 

tidigare arbetarlitteratur och kvinnorna var i periferin. Annie Löfstedts går dock ännu längre i 

sin recension i Göteborgshandels- och Sjöfartstidning då även hon starkt kritiserar Martinsons 

skildring av männen.  

 

”I den värld, där Moa Martinson lever finns ingen gud, men en djävul: mannen.” Hon anser även att Martinson 

visar prov på sin ”intensiva och mogna berättarkonst och sin fräna hätskhet mot männen”. 
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 Löfstedt hävdar även att: 

 

”Mannen som skildras, kommer visserligen även här hem berusad och slår sin hustru. Men han är full och rå på 

ett mänskligt sätt, och i överensstämmelse därmed kan han också ångra och förlåta. Dessa kapitel visa, hur 

högt Moa Martinson kan nå i de ögonblick hon individualiserar och inte bara gör kvinnorna till något ljushyllt 

och jungfruligt och männen till konturlösa beståndsdelar av en ond, maskulin massa.”  

 

Både Blomberg och Löfstedt litterära utgångspunkt är från arbetarlitteraturen. Deras 

invändningar ger i första hand ett intryck av att gälla skildringen av arbetarklassens män, inte 

män i allmänhet. Man skulle kunna dra den slutsatsen att de anser att det är godtagbart för en 

kvinnlig proletärförfattare att kritisera män, men inte ur sin egen klass. Löfstedt skriver: 

 

”Hatet och indignationen vänder sig uteslutande mot det andra könet, till och med där så gott som endast mot 

männen ur samma samhällslager som de skildrade kvinnorna själva tillhöra.” 

 

I sin recension hävdar Löfstedt även att ”De flesta yngre svenska författarinnor verkar 

underligt tama och ointressanta vid sidan av denna debutant”. Hon utelämnar dock 

jämförelser med manliga författare ur samma berättartradition, vilket är anmärkningsvärt med 

tanke på att ett flertal manliga författare skrev om samma ämne och med samma utgångspunkt 

som Martinson under den här tidsperioden.  Med tanke på Löfstedts starka reaktion på 

skildringen av männen hade kanske en jämförelse stärkt hennes tes. Man kan fråga sig om 

Löfstedt inte anser att det är relevant att jämföra Martinsons verk med en manlig kollega eller 

om hon faktiskt anser att Moa Martinson står för sig själv och inte behöver sammankopplas 

med någon annans författarskap. I så fall skulle slutsatsen vara att Löfstedt anser att 

skillnaderna mellan män och kvinnors sätt att skriva inte är större än ett verks ämne.  

   Det gör däremot Anders Österling som forsätter sin recension med att hävda att 

skildringarna i boken är väl hemska och kan bero på en reaktion på en ”övermäktigt 

idealiserande tendens i svensk folklivsskildring”. Han fortsätter resonemanget med att detta 

hade varit mer acceptabelt om det hade varit den första i sitt slag, den första reaktionen mot 

detta idealiserande och på så vis brutit ny mark 

 

”Men nu är den snarare ett försök att med kvinnlig frenesi överbjuda vad yngre manliga kollegor ha presenterat 

av realistisk ruskighet från land och stad”. 
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Att detta är en av de få romaner som dock berättat kvinnornas historia i dessa ”ruskigheter” 

noterar han inte. Martinson ville göra upp med de tama kvinnoporträtten som finns i annan 

proletärlitteratur, exempelvis Ivar Lo-Johanssons Godnatt, Jord.
75

 Det är intressant att notera 

att recensenter med olika politiska tillhörighet resonerar olika kring romanens tema. Österling 

i Svenska Dagbladet anser att kvoten av proletärskildringar är fylld och inte ens ett kvinnligt 

perspektiv tillför något nytt och väsentligt. Blomberg hävdar däremot i Social-Demokraten att 

det är romanens största förtjänst att den beskriver den ”sociala verkligheten” utifrån ett nytt 

perspektiv. 

Samtliga recensenter av Kvinnor och äppelträd diskuterar Martinsons kön och flera gör även 

jämförelser mellan henne och hennes man Harry Martinson. Harry Martinson var under tiden 

för publiceringen av Kvinnor och äppelträd en mycket beröm och hyllad författare, att nämna 

honom i samband med att hans hustru, är alltså inte helt orimligt. Det som dock är intressant 

är hur relationen dem emellan beskrivs i recensionerna. Erik Blomberg i Socialdemokraten 

hävdar att ”Harry Martinsons lyriska mosaikstil ibland går igen på ett alltför osmält sätt.”
76

 

Även Anders Österling i SvD noterar detta och hävdar: 

”F.Ö. hindras den naturliga gången också av varjehanda lyriska stämningsutflykter, som synes inspirerande 

från närmaste håll, nämligen från Harry Martinson[...]”.
77

 

Det anser dock inte Birgit Th. Sparre som skriver i Sundsvallsposten att: 

”I sin debutroman ’Kvinnor och äppelträd’ framträder Moa Martinson för första gången som en självständig 

författarinna, utan några som helst påverkningar av sin berömda make.”
78

  

Signaturen I.D. i Aftonbladet frågar sig ”skall man nu bli bekant med en feminin Harry 

Martinson?” och konstaterar sedan att man ”[…] redan efter det första kapitlet har klart för sig 

att det är en fullt självständig författarinna”.
79

 Många författare och forskare har skrivit om 

Harry och Moa Martinsons samarbete. Få lyfter dock fram att hon kunde ha inspirerat honom, 

eller att de kunde ha inspirerat varandra. Men Kerstin Engman har dock i sin biografi om Moa 

Martinson beskrivit deras samarbete: Tillsammans började Moa och Harry utforska språkets 

och litteraturens möjligheter. De gav sina erfarenheter form och uttryck.  De läste och 
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diskuterade, skrev och kritiserade varandras verk.
80

 ”Moa och Harry levde tillsammans under 

hela 30-talet. Moa gav Harry lugn och trygghet och den kärlek som han behövde för att få ro 

att utvecklas till författare. I gengäld älskade han henne med en ömhet och fantasi som hon 

aldrig tidigare upplevt. I spänningen mellan deras starka temperament och svåra livsöden 

skrevs stor litteratur”.
81

 

 

4.3. Deckardebuten 30 meter mord 

Kerstins Ekmans debutroman 30 meter mord publicerades 1959. Magnus Persson hävdar i sin 

avhandling att: ”Debuten betraktas av flertalet kritiker som lovande […] Karakteriskt [sic] för 

receptionen av Ekmans två första deckare är annars att de bedöms helt och hållet genreinternt. 

Det är hur böckerna hävdar sig som deckare som står i centrum, inte hur de förhåller sig till 

den kvalificerade litteraturen”.
82

 Recensionerna av Kerstin Ekmans 30 meter mord är mycket 

korta och innehåller sparsamt med information. Detta kan kopplas till att den bedömdes inom 

sin genre och den höga litteraturens kritik inte var särskilt intresserad av deckargenren.  

   Recensenterna konstaterar dock att det är en välskriven roman, även om den inte är 

nydanande på något vis.  De flesta recensenter börjar recensionen med att beskriva att detta är 

ännu ett tillskott i den långa raden av deckarromaner. Men de konstaterar även att det är ett 

positivt tillskott. Hemming Sten skriver i Expressen att: 

 

”Det är ingen ände på den långa raden av svenska deckarskribenter. Men håller de så hög klass som debutanten 

Kerstin Ekman vore det dumt att klaga.”
83

 

 

Även tolkningen av karaktärerna utgår ifrån genren. När recensenterna diskuterar 

huvudpersonen Viggo Bredberg beskrivs han huvudsakligen som en älskvärd detektiv, med 

ovanligt mänskliga drag. Signaturen Mycroft skriver i Sydsvenska Dagbladet att: 

 

”Detektiven är alltså sympatisk i motsats till de flesta andra personerna i boken, vilka skildras med öppen blick 

för medmänskliga svagheter.”
84
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Såväl som hos Lagerlöf och Martinson kommenterar recensenterna karaktärsskildringen. 

Ekman får beröm för sin verklighetstrogna människoskildring, men till skillnad från de 

föregående författarna så utgår man från texten och inte författarens person eller kön.  

   Dock verkar flertalet recensenter tveksamma till hur intrigen är uppbyggd men verkar inte 

finna några större problem med romanen ändå. Hemming Sten i Expressen skriver:  

 

”Hon kan skriva och hon kan sin miljö och därmed är hälften vunnet. Miljön är filmvärlden, först under en 

filminspelning i en liten kuststad, där mordet äger rum, sen Stockholm med Råsunda. Den halvvärld där jazz 

och film och narkotika möts skildras levande och riktigt och personerna fångas in, snabbt och lätt. Inte minst 

Kerstin Ekmans hjälte är en bra typ, lite av en svensk Simenon, svettig, jäktad, heroiskt ambitiös. Viggo 

Bredberg heter han och har nog kommit till vår inbillade deckarvärld för att stanna. Någon komplicerad 

mordgåta har författarinnan inte vågat sig på i debuten; ledtrådarna ligger också klart och tydligt och korrekt 

utlagda. Att mördaren har en väldig tur när han blir oupptäckt under liktransporterna kan man överse med, när 

det övriga är så begåvat.”
85

 

 

Recensionen ovan är karaktäristisk för det mottagande som romanen fick även av övriga 

recensenter. De är nöjda med romanen, de finner karaktärerna intressanta och de har till och 

med överseende med att romanen inte är särskilt spännande och att upplösningen känns 

orimlig. Barbro Hähnel i Dagens Nyheter skriver exempelvis: 

 

”Mordgåtan kunde ha varit bättre verklighetsförankrad. Författarinnans kärlek till miljöer för henne också vilse 

ibland, berättelsen spretar ut i olika riktningar. Koncentrationen är vad hon främst måste sträva efter i nästa 

bok.”
86

 

 

Denna recension innehåller råd och tips om förbättringar, precis som med Staafs recension av 

Gösta Berlings saga.  

   Det man kan konstatera om recensionerna kring Kerstins Ekmans 30 meter mord är att det 

fokuseras lite på hennes kön och mer på hennes karriär. Vid två recensioner refereras hon till 

som Fru Ekman respektive författarinna, men hon beskrivs aldrig som en kvinnlig 

deckarförfattare. Flera recensenter lyfter även fram att hon har en fil. kand. samt att tidigare 

har arbetat som filmproducent. ”Att Kerstin Ekman – fil. kand. och filmproducent – rör sig i 

filmkretsar är knappast ägnat förvåna.” skriver signaturen ”str” i Sundsvalls-Posten.
87
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Eftersom romanen utspelar sig under en filminspelning är det inte anmärkningsvärt att 

recensenten väljer att lyfta fram detta. Det man dock kan konstatera är att detta inte är fallet 

med de två tidigare författarna. Varken Lagerlöfs arbete som lärare eller Martinsons som 

journalist nämns i någon av recensionerna. Trots att det i Martinsons fall skulle vara lika 

relevant att nämna som med Ekman.  

Vi två tillfällen recenseras även Ekman tillsammans med en annan deckarförfattare, en annan 

debutant med namn Paul Mansfield. Det rör sig dock inte om en jämförelse mellan manligt 

och kvinnligt författarskap som man kan se i recensionerna av både Selma Lagerlöf och Moa 

Martinson. Ekman jämförs överhuvudtaget inte med Mansfield, istället verkar recensionerna 

vara publicerade tillsammans eftersom de tillhör samma genre. Detta kan tolkas som att 

läsaren i det här fallet antas vara mer intresserade av genren än de enskilda författarna. Deras 

enda gemensamma nämnare är att bägge författarna är debutanter och har skrivit en deckare, 

recensenterna gör heller inga andra kopplingar dem emellan och författarnas olika kön har 

ingen betydelse i sammanhanget.  

   Sammanfattningsvis kan man säga att recensionerna av Kerstin Ekmans debutroman till 

skillnad från Martinsons och Lagerlöfs har fokus enbart på genre och författarens 

professionella koppling till miljöerna i romanen. Det faktum att hon är kvinna diskuteras 

överhuvudtaget inte.  

 

4.4. Kallkällan 

Lotta Lotass debuterade med Kallkällan 2000. I likhet med recensionerna av Gösta Berlings 

saga beskriver recensenterna av Kallkällan ingående handlingen i romanen och deras 

kommentarer över den är invävda i texten. Recensenterna av Kallkällan är överens om att 

språket i romanen är det centrala. Flera recensenter går så långt som att konstatera att språket 

är viktigare än handlingen i denna roman. 

 

”Det är sånt här man bryr sig om i ’Kallkällan’: inte handlingen, inte de enskilda karaktärerna, utan den 

märkliga språkbehandlingen, rytmen, världen som mejslas fram.”
88

 

 

En stor skillnad från tidigare recensioner är att recensenten tar mycket större plats i 

Kallkällan, medan Lotass själv är i stort sett osynlig. Det handlar om hur recensenten 
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uppfattat romanen, hur de tolkat symbolerna och hur de uppfattar språket inte hur Lotass har 

behandlat språket och förmedlar handlingen. Handlingen beskrivs visserligen ingående i 

recensionerna, även de karaktärer som recensenterna av olika anledningar finner intressanta 

lyfts fram. Men det finns inga råd eller tips om förbättringar som med Gösta Berlings saga, 

inte heller några värderande kommentarer om hur karaktärerna framställs som med Kvinnor 

och äppelträd. 

   Även när kritiken blir ordentligt nedsättande behandlar den det språkliga uttrycket. Eva 

Johansson skriver exempelvis i Svenska Dagbladet att: 

 

”När jag läser Lotta Lotass debutroman ’Kallkällan’ undrar jag nästan om den är en skickligt genomförd 

parodi, en elak drift. Det är som att författaren velat lura den svenska bokbranschen och på pin kiv totat ihop 

sin berättelse för att se om förlaget skulle nappa – och det gjorde det ju. […] Romanen känns till sist mer som 

en stilövning än som ett uttryck för en personlig röst. Det är som att språket hela tiden liknar någonting annat, 

men tyvärr sällan sig själv.”
89

 

 

Medan recensenten själv tydligt märks av i texten, är Lotass själv förpassat till ”författaren”. 

Den hårda tonen är mot verket, inte mot Lotass som person eller kvinna. af Wirsén hade svårt 

att smälta stilen och kompositionen i Gösta Berlings saga men istället för att fokusera på 

verket går han till hårt angrepp mot Lagerlöf som person.  

   Det man också generellt kan säga är att det är romanen som står i fokus i recensionerna. 

Lotass själv märks knappt av, inte ens pronomen som hon används i en större utsträckning. 

Vid ett tillfälle används titeln författarinna men det är mer som ett eko av tidigare 

benämningar, då författarens kön var mer väsentligt. Recensenterna av Lotass verkar i hög 

grad ointresserade av hennes kön, det är som sagt romanen som är i fokus och hon som 

författare är sekundär till detta. Forser hävdar att sedan slutet på 80-talet har en 

genusmedvetenhet påverkat hur recensenter ser på verk och även författare. Recensenternas 

ointresse av Lotass som kvinna kan i hög grad bero på detta.   

   Håkan Östlundh menar i sin recension i Kvällsposten att: 

 

”[…]vid flera tillfällen associerar jag till motiv och bilder hos P.O. Enquist. Jag försöker hålla dem ifrån mig, 

väl medveten om att det är lätt att övertolka beröringspunkter med författarskap man känner mycket väl. […] 

Jag menar alls inte att Lotass plagierar. Det är snarare som om hon vandrat genom Enquists litterära universum 

och låtit upplevelserna där färga hennes egen motivvärld, i likhet med en upptäcktsresande.”
90
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Märk skillnaden i jämförelse med af Wirsén. De båda recensenterna anser sig se en likhet 

mellan en välkänd manlig författare i texten de ska recenseras. Men till skillnad från af 

Wirsén är Östlundh mycket aktsam med att drar några större slutsatser från sin iakttagelse. 

Han är till och med så försiktig att han avfärdar läsarens eventuella kopplingar till plagiat 

genom att uttryckligen påpeka att så inte är fallet. I de jämförelser som görs mellan Lotass och 

Enquist är det självklart att de är jämställda som författare och det finns ingen jämförelse 

mellan dem som manliga eller kvinnliga författare. När Lagerlöf och Martinson jämförs med 

manliga författare så bortförklaras deras ansats som ”sjukligt manér”
91

 och ”kvinnlig 

frenesi”.
92

 

   Gunnar Ohlsson skriver i Länstidningen Östersund att: ”Kvinnor förekommer knappast i 

texten […]” Ingen annan recensent påpekar dock detta men det är ändå en markör mot de 

förändringar som har skett inom litteraturkritiken. I recensionerna av Kvinnor och äppelträd 

antyds istället motsatta tendenser, där är det mycket uppseendeväckande att romanen sätter 

kvinnor i första rummet och berättar deras historia.  

 

4.5. Sammanfattningsvis  

Under de hundra år som passerat mellan den första debutromanen och den sista som har 

studerats i den här undersökningen så har förhållningssättet till författarna och verken 

förändrats avsevärt. 

   De flesta likheterna finns mellan recensionerna av Gösta Berlings saga och Kvinnor och 

äppelträd. Det går inte att undgå att notera att recensenterna lägger stor vikt vid att författarna 

är kvinnor. Dels för att de hela tiden refereras till som författarinnor men alla recensenter 

väljer även att benämna Selma Lagerlöf som Fröken Lagerlöf medan Moa Martinson 

benämns som Fru Martinson. Detta behöver man dock inte läsa in för mycket i, eftersom det 

förmodligen rör sig om den tidens etikett. Det uppstår dock en konstrast när Moa Martinson 

jämförs med sin man Harry Martinson och han benämns med sitt fulla namn medan hon 

benämns med sin titel. I det här sammanhanget skulle man kunna knyta an till Hirdmans tes 

om jämförelsens form där Harry Martinson skulle vara ett A medan Moa Martinson blir 

förminskad till ett a. Det vill säga att om mannen är ett A kan inte kvinnan vara det. I 

förhållande till mannen blir hon antingen ett litet a, det vill säga reducerad eller ett B det vill 
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säga något artskilt.  

   Det uteblivna förnamnet blir även ett avståndstagande, det blir mer formellt och anonymt. 

Det råder inga tveksamheter om vem man syftar på när man nämner Harry Martinson, han är 

en etablerad författare, ett begrepp och en person. Fru Martinson däremot kan vara vem som 

helst. Eftersom hon inte ens benämns som Fru Moa Martinson får inte läsarna samma 

möjlighet att skapa en anknytning till henne som person.  

   Även i recensionerna av Gösta Berlings saga kan författarens titel ibland användas 

nedsättande till exempel i samband med jämförelser med manliga kollegor. På motsvarande 

sätt blir Selma Lagerlöf anonymiserad som fröken. Fröken Lagerlöf för även tanken till en 

ung, oerfaren flicka och detta intryck förstärks av af Wiréns nedlåtande beskrivning av 

Lagerlöfs stil som en ungs flicka tafatta försök, trots att hon var trettiotvå år när romanen 

publicerades. Att använda titlar som fröken eller författarinna men utelämna förnamnet kan 

även ledas till resonemanget att kvinnor i det här sammanhanget var att betraktas som ett B.  

  Man kan förvisso diskutera betydelsen av tituleringen som en värdering av de kvinnliga 

författarna men det som framförallt är anmärkningsvärt är detta satt i relation till manliga 

författarkollegor. Flera av de författarna i den här undersökningen jämförs med 

manliga ”storheter”. Örneholm hävdar att under 1880-talets litteraturkritik var det endast 

kvinnliga författare som jämfördes med manliga. ”Det finns inget som tyder på att kvinnlig 

och manlig litteratur betraktas som ojämförbara storheter, tvärtom jämförs de kvinnliga 

författarna nästan uteslutande med manliga författare”. När Almqvist nämns i samband 

recensionen av Gösta Berlings saga är det tydligt att de på intet sätt är likvärdiga. Örneholm 

fortsätter resonemanget genom att konstatera att de manliga recensenterna inte verkar tycka 

att det finns en anledning att jämföra manliga författare med varandra. De kvinnliga 

recensenterna verkar dock inte se någon anledning till att jämföra kvinnliga författare 

överhuvudtaget. Enligt Örneholm beror detta sannolikt på att de har lättare för att se en 

självständig författaridentitet som inte behövs bedömas mot den manliga normen.
93

  

   Man framhäver ofta att det är frågan om kvinnliga författare, kvinnliga teman, kvinnliga 

livsöden som kvinnliga medan manliga motsvarigheter sällan har motsvarande attribut. 

Örneholm hävdar ju att kvinnor som skrev om sina levnadsvillkor och erfarenheter ansågs 

motbjudande av den manliga kritikerkåren. Detta kan direkt appliceras på recensionerna av 

Moa Martinsons debutroman. I Selma Lagerlöfs fall handlar det mer om att romanens 

trovärdighet ifrågasätts i jämförelse med Almqvists tematik. Den kvinnliga konsten blir alltid i 
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första hand betraktad som kvinnlig, i motsats till normen som är konst skapad av män. Detta 

är ett mönster som så småningom upphör. Vid tiden för Kerstins Ekmans och senare Lotta 

Lotass debut har den kvinnliga och manliga kritikerperspektivet inom litteraturen i högre grad 

ersatts av ett gemensamt.  

 

5. Slutdiskussion 

Den här undersökningen inleddes med ett citat från Jenny Bergenmar där hon hävdar att 

forskningen kring Selma Lagerlöf har arbetat för att radera den stämpel hon fått av kritikerna 

som en naiv sagoberätterska. Man framhäver också att den uppbrutna kompositionen och de 

oklara gränserna mellan fantasi och verklighet var medvetna val hos en begåvad författare och 

inte ett uttryck för ett naivt berättande. De tidiga kritikernas kommentarer överfördes till 

författaren själv och bilden av henne som en ”moralistisk sagotant” var således etablerad. Det 

visar på vilken kraft och påverkan den första kritiken kan ha – inte bara på ett verk utan på en 

författares hela eftermäle. 

   För varje författare i den här undersökningen har många av recensionerna samma 

utgångspunkt och kommer fram till samma slutsats. Recensenterna för respektive roman har 

liknande invändningar och liknande betyg, få sticker ut från mängden. Den samlade 

uppfattningen av kritikerkåren följer med romanen och får representera hur boken mottagits. 

Men även med en kritiserad roman, som får sin upprättelse med tiden, kan recensionerna visa 

på hur samtiden såg ut. Hur viktigt mottagandet av en roman är kan lätt belysas genom att de 

flesta avhandlingar om skönlitteratur använder sig av recensioner för att belysa hur romanen 

mottogs, hur strömningarna i samhället såg ut och helt enkelt om världen var redo för 

romanen i fråga.   

   Recensenterna i de tidiga recensionerna har naturligtvis ingen medvetenhet om sina 

föreställningar om kön. Som vi har påvisat bröt kvinnliga författare i slutet av 1800-talet mot 

en norm där de skulle vara tysta och skötsamma. Detta upprörde många, framförallt manliga 

kritiker, som ansåg att deras skildringar stred mot god konst och för vissa även var 

motbjudande. Vi vill därför hävda att detta påverkat hur kritikerna recenserat kvinnliga 

litterära verk och att kvinnor därmed blivit recenserade annorlunda på grund av sitt kön. 

Selma Lagerlöf och Moa Martinson blir inte avfärdade som författare, men recensentrena har 

stora problem att acceptera deras författarskap. Genom att degradera dem till a i förhållande 

till de manliga författarna så fungerar kritiken som en tillrättavisning och en uppmaning att 

återgå till att beskriva den rådande normen. Vad gäller mottagandet av Lotass så finns 
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överhuvudtaget inget fokus på kön och utifrån de jämförelser som görs med manliga författare 

måste man dra slutsatsen att Lotass enligt Hirdman skulle betraktas som ett A. 

   Per Rydén hävdar i Domedagar att litteraturkritiken är fast i sin samtid och hela tiden ligger 

ett halvt steg efter medan litteraturen kan bryta ny väg och utvecklas. Rydén hävdar att 

litteraturkritiken framstår i massmedierna som en traditionell, i stort sett statisk genre. Men 

detta vill vi hävda inte stämmer då litteraturkritiken förändras med samhället och dessutom 

utvecklas som genre.  

   I de tidiga recensionerna av Gösta Berlings saga och Kvinnor och äppelträd är recensenten i 

stort sett osynlig. Detta kan bero på att många recensenter valde att aldrig signera sin 

recension medan recensionerna av Kallkällan är mer synliga än författaren själv. Det blir 

därför svårt att dra några större slutsatser kring hur manliga respektive kvinnliga kritiker 

skilde sig åt i sin uppfattning, eftersom de flesta var osignerade. Man kan dock konstatera att 

de kvinnliga recensenterna uppfattade Kvinnor och äppelträd annorlunda än sina manliga 

kollegor. De läste inte in inspiration från Harry Martinson, de noterade heller inte att det 

skulle finnas ett underliggande manshat i berättelsen. Annie Löfstedt går dock emot sina 

kvinnliga kollegor. Det skulle kunna läsas som en indignation mot skildringen av 

arbetarklassen snarare än skildringen av mannen.   

   Recensenterna av såväl Gösta Berlings saga, Kvinnor och äppelträd och Kallkällan är 

överrens om att författarna har en egen personlig stil, att det är något nytt och annorlunda de 

står inför.  Författarna blir också hårt kritiserade men även hyllade för sina verk. 

   Kerstins Ekmans 30 meter mord håller sig inom ramarna för sin genre. Den sticker inte i 

ögonen på något vis och är varken nyskapande eller ovanligt dåligt. Ekman skriver även sin 

roman i en tradition av kvinnliga deckarförfattarinnor som Dorothy Sayers, Agatha Christie 

och Maria Lang. Hon är alltså inte provocerande eller nydanande på det planet heller. 

Recensionerna är också artiga och vänliga, få har något negativt att säga och utvecklar heller 

aldrig några längre resonemang kring romanen. Man kan konstatera att detta är en stor 

skillnad från de övriga som delvis har fått utstå hård kritik men också mycket beröm för sina 

utsvävningar och normbrott. Det är inte anmärkningsvärt att en kvinna har skrivit en 

välskriven deckarroman och detta märks även tydligt i recensionerna. Deckargenren är 

dessutom en egen genre som generellt inte jämförs med övrig skönlitteratur. Författare till 

detektivromaner benämns som deckarförfattare i första hand. Detta gäller även Kerstin Ekman 

som först och främst blir beskriven som en deckarförfattare och i andra hand beskrivs som en 

kvinnlig författare. Det man däremot tydligt kan läsa ut av recensionerna är hur 

litteraturkritiken har utvecklats från ett fokus på författarens kön till verkets handling.  
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   Det finns hos recensenterna av Lotta Lotass Kallkällan en genusmedvetenhet som inte var 

möjlig tidigare.  Forser hävdar att det har sedan sent 1980-tal skett en förändring inom 

litteraturkritiken då manliga kritiker påbörjat en mer könsöverskridande läsning. Detta tar sig 

uttryck genom den neutrala benämningen, i ännu högre grad än hos Ekman är författarens kön 

ointressant. Läsningen av hennes roman verkar könsöverskridande i en betydligt högre grad 

än tidigare. Det finns inte längre någon skillnad i läsningen mellan manliga och kvinnliga 

kritiker. Dock vill vi problematisera över det faktum att Lotta Lotass befinner sig i vår egen 

samtid och att det kan vara svårt att se på sin egen tid med en objektiv blick. Med ett längre 

tidsperspektiv kan de fyra författarnas mottagande jämföras på mer likvärdiga grunder. 

Däremot kan vi ändå påvisa en tydlig förändring utifrån genusbegreppet.  

 

Även om detta är en relativt liten undersökning kan man se en utveckling i kritiken av 

kvinnliga författare. Det finns en tydlig tendens i de tidiga recensionerna att det kvinnliga 

författarskapet särbehandlas, medan det i moderna texter inte längre är i fokus. Istället handlar 

recensionerna om genre respektive språk. Sammanfattningsvis har kritiken gått från ett tydligt 

fokus på författarens kön och en förmyndarartad hållning. Då blir författarskapet underordnat 

könet, visserligen accepteras kvinnan som författare men inte utan jämförelser och 

förminskande i förhållande till manliga kollegor i samma litterära sfär. Hos de senare 

perioderna ser man en tydlig reducering av könets betydelse. Ekman som person lyfts fram för 

att stärka trovärdigheten i texten men enbart utifrån hennes professionella meriter, medan 

hennes kön är helt ointressant. Vid bedömningen av Lotass debutroman är författarens person 

i stort sett osynlig och det är enbart textens språkliga uttryck som diskuteras. På detta sätt kan 

man under 100 år följa en tydlig utveckling från en berättartalang till en erkänd men i första 

hand kvinnlig författare. De senare bedöms som en professionell skribent till slutligen ett 

anonymt språkligt uttryck. I frågan om hur litteraturkritiken har förändrats kan man konstatera 

att de tidiga recensionerna i vår undersökning visar på att de då fanns ett stort fokus på 

författarens kön och innehållet blir underordnat detta. I recensionerna av de senare verken 

från sent 50-tal och framåt är det istället innehållet i fokus och författarens kön har 

underordnad betydelse. 

   För att utveckla dessa slutsatser behövs ett större urval, exempelvis skulle man kunna 

jämföra flera manliga och kvinnliga författare ur samma epok och inom samma genre. Med 

endast en författare från varje tidsperiod blir urvalet allt för begränsat för att man ska kunna 

dra några generella slutsatser. 
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Bilaga 1.  Material 
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af Wirsén, Carl David, ”Literatur” Vårt Land, 07.03.1891 
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I.D. ”Intressant debut”, Aftonbladet, 31.10.1933 

 

Johansson, Eva, ”Stilövning i svensk glesbygdsskildring”, Svenska Dagbladet, 18.08.2000 

 

Löfstedt, Annie, ”Proletär-Kvinnor”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 22.11.1933 

 

Mycroft, ”Filmat mord”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 21.03.1959 
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Staaf, Per ”Ur Gösta Berlings saga”, Stockholms Dagblad, 08.02.1891 

 

Sten, Hemming, ”Lyckad deckardebut”, Expressen, 13.02.1959 

 

str, ”Fin deckarstart”, Sundsvalls-Posten, 13.2.1959 

 

Warburg, Karl, ”Bokvärlden, Ur Gösta Berlings saga”, Göteborgs Handelstidning, 17.02.1891 

 

Österling, Anders, ”Hav och bygd”, Svenska Dagbladet, 25.11.1933 
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