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Millennium 4 – medierna 
och kvalitetsförhandling av 

en bästsäljare
Heikki Hellman, Kristina Riegert og 

Nete Nørgaard Kristensen1

Introduktion
Utgivningen av Stieg Larssons Millennium-trilogi – Män som hatar kvinnor 
(2005), Flickan som lekte med elden (2006) och Luftslottet som sprängdes (2007) 
– kom att bli en händelse den nordiska bokmarknaden aldrig tidigare skådat. 
Ett tiotal svenska böcker – från Pippi Långstrump till Kurt Wallander – har 
tidigare blivit världsomspännande succéer, men ingen annan bokserie har sålt 
i så stora volymer som 80 miljoner exemplar på ett decennium. Trilogin har 
publicerats i mer än 50 länder och filmatiserats både i Sverige och (delvis) 
i Hollywood.2 Liksom Da Vinci-koden av Dan Brown eller Harry Potter- 
böckerna av J.K. Rowling blev Millennium en «bestseller beyond bestsellers» 
som spreds överallt och genererade stora intäkter för förlagen.3 Samtidigt 
hyllades Larsson för sin samhällskritik, som utnyttjade kriminallitteraturens 
konventioner. Det fick till följd att böckerna ansågs ha inte bara kommersiell 
utan också litterär kvalitet. Vad som ytterligare kan ha bidragit till trilogins 
rykte var det faktum att författaren oväntat avled innan publiceringen.

1 Vi tackar universitetslektor Karl Atle Knapskog vid Universitetet i Bergen för hans bidrag 
till planeringen och den slutliga bearbetningen av artikeln och forskningsassistent Stein 
Ove Lien vid Universitetet i Bergen för hans bidrag till analysen av den norska delen av 
datamaterialet, inklusive medverkan i planeringen av bokningsscheman, informationen 
om Millennium i en norsk kontext, intervjun med förlaget Gyldendal samt gallringen av de 
 norske empiriska exemplen.

2 T.ex. Kärrholm 2014, Forshaw 2013.
3 Johnson 2014, s. 2.
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Men vad händer när succétrilogin får en uppföljare skriven av en annan 
författare? En central fråga kom att handla om vem som hade rätten till det 
litterära arvet. Eftersom bokserien var så populär hade den givit upphov till 
en långdragen schism inom Larssons familj om rättigheterna. Rykten före-
speglade att det fanns ytterligare ett halvfärdigt manus skrivet av Larsson. 
Detta rapporterades och diskuterades intensivt i svensk och internationell 
press.4 När Norstedts förlag, den 17 december 2013, meddelade att bästsäl-
jartrilogin skulle få en fortsättning skriven av David Lagercrantz, inleddes en 
livlig debatt om huruvida det huvudsakligen var ekonomiska eller litterära 
intressen som motiverade publiceringen; huruvida det var etiskt rätt att kopi-
era Larssons egenartade karaktärer Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist; 
och huruvida Lagercrantz skulle lyckas i sitt försök att föra Larssons litterära 
verk vidare. Den omfattande debatten handlade således om bokens symbo-
liska värde och dess litterära kvalitet i jämförelse med trilogin.

Den fjärde Millennium-boken, Det som inte dödar oss, publicerades den 
27 augusti 2015 samtidigt i 27 länder, blev en exceptionell tilldragelse på 
den internationella bokmarknaden och en bästsäljare som sålde närmare sex 
miljoner exemplar under det första året.5 Denna artikel fokuserar på hur de 
ledande dagstidningarna i de nordiska länderna deltog i debatten om boken 
och hur de därigenom kom att konstituera romanens kvalitet.6 Vi utgår ifrån 
ett medievetenskapligt perspektiv, men hämtar inspiration från kultursocio-
logisk forskningstradition som berör hur symboliska värden i det litterära 
fältet produceras socialt och institutionellt. Utgångspunkten i denna forsk-
ningstradition är att kvalitet inte ses som en inbyggd egenskap i ett litterärt 
verk. Uppfattningen om verkets betydelse definieras i stället som en sam-
hällelig maktkamp mellan det litterära fältets centrala aktörer, det vill säga 
akademiker, prisnämnder, förlag, litterära agenter, författare, kritiker samt 
journalister, och läsare. Aktören, som beroende på sin position i fältet, vilken 
är avhängig dennes kompetens och symboliska kapital, har att bedöma vad 
kvalitet i litteratur betyder.7 Tidigare har forskning lyft fram recensionernas 
bedömningsmakt.8 Forskarna har emellertid observerat att de institutio-
nella kritikernas roll som smakdomare i ökande grad ifrågasätts samtidigt 
som kulturjournalistiken har minskat sin betoning på estetiska kriterier till 

4 Schismen undersöktes extensivt i Marléne Dahlins reportage Striden om miljonerna och Stieg 
Larssons fjärde bok på SVT (Dahlin 2008).

5 Cederberg, Scheele och Tahmoury 2016.
6 I Danmark hette boken De som ikke slår os ihjel (Modtryk), i Finland Se mikä ei tapa 

(WSOY) och i Norge Det som ikke dreper oss (Gyldendal).
7 Se t.ex. Bourdieu 1993, DiMaggio 1987, Janssen 1997, Verboord 2003, Verboord 

et al. 2015.
8 Janssen 1997, Shrum 1996.
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 förmån för ett bredare tilltal till den allmänna publiken.9 Motsättningen mel-
lan litterära och kommersiella intressen inom bokbranschen har också blivit 
mer tillspetsade.10

Vi ansluter oss till dem som menar att marknadslogiken har fått större 
betydelse i kvalitetsbedömningen både i det litterära fältet och inom kultur-
journalistiken.11 Till skillnad från tidigare forskning menar vi att det inte 
bara är den litterära och kommersiella smaken som konkurrerar om vad som 
ska anses vara «hög» respektive «låg» kvalitet. Till följd av ökad konkurrens, 
nya digitala konsumtionsmöjligheter, ett ökat utbud av både litterära och 
populära genrer och relativiseringen av estetiska värden har hela det traditio-
nella systemet av kvalitetsbedömning, som baserats på beslut av institutio-
nellt inarbetade experter, blivit mer komplex än tidigare.12 Kulturell klassifi-
cering – normerna enligt vilka vi tolkar och utvärderar böcker och kulturella 
produkter – har blivit mindre hierarkisk och alltmer heterogen.13 En konse-
kvens är att det uppstått nya sätt på vilka man kan klassificera populär- och 
subkulturella produkter.14 Aktörer i olika roller i det litterära fältet blandar 
sig i kvalitetsbedömningen och lyfter fram motstridande kvalitetsparametrar 
i denna legitimitetsdiskurs. Kvalitetsbedömningen har, som en konsekvens 
av detta, blivit mer mångdimensionell än vad forskare tidigare ansett vara 
fallet.15 Förutom kritiker och deras litterära kriterier, förlag och bokhandlare 
med sina försäljningsförväntningar, spelar också journalister, författarkollegor 
och läsare en roll i denna samhälleliga legitimeringsprocess av litteratur.16

Vårt teoretiska bidrag innefattar en modell som skiljer mellan fyra kvalitets-
aspekter. Modellen syftar till att kartlägga olika slags kvalitetsparametrar inom 
det litterära fältet. Två är välkända: den litterära kvaliteten och den kommersiella 
kvaliteten, medan de övriga två är vårt bidrag till att nyansera diskussionen om 
litteraturens kvalitetsförhandling: den professionella kvaliteten och läsarkvalite-
ten. Vi använder denna modell som en analytisk referensram enligt vilken vi 
empiriskt kan undersöka olika kvalitetspåståenden i pressdebatten och visa hur 
tidningarna aktivt reflekterar alla dessa fyra kvalitetsaspekter och därigenom 
spelar en mångdimensionell förmedlingsroll i kvalitetsbedömningen. Empiriskt 
baserar vi vår analys på ett urval tidningsartiklar om Det som inte dödar oss, 
publicerade i Danmark, Finland, Norge och Sverige före och efter boksläppet.

9 Hellman och Jaakkola 2012, Jaakkola 2015a, Kristensen och From 2015a.
10 Rønning och Slaatta 2012, Thompson 2012.
11 Se t.ex. Thompson 2010, Kristensen och From 2015a.
12 Forslid et al. 2015, Janssen och Verboord 2015, Verboord, Kuipers och Janssen 2015.
13 DiMaggio 1987, Forslid et al. 2015, Peterson och Kern 1996, Verboord 2011.
14 Baumann 2007, Janssen, Verboord och Kuipers 2011.
15 Forslid et al. 2015, von Heydebrandt och Winko 208, Verboord 2011.
16 Forslid et al. 2015, Hjarvard 2016.
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Kontexten: bästsäljarkultur och kulturjournalistik
I sin bok Merchants of Culture påpekar den brittiska sociologen John B. 
Thompson hur den angloamerikanska förlagsbranschen karakteriseras av 
konsolidering, internationalisering och polarisering, vilket har understrukit 
betydelsen av varumärkesförfattare och accelererat böckernas omsättnings-
hastighet på marknaden. I synnerhet spelar «stora böcker», big books, böcker 
med stort genomslag, en allt större roll.17 Samma tendenser har noterats i 
Norden.18 Utan tvekan kan David Lagercrantz Det som inte dödar oss defini-
eras som en «stor bok», som prioriterades högt av förlagen i deras respektive 
publiceringsbeslut och i deras marknadsföring och som de bedömde skulle 
kunna bli en bästsäljare, hoped-for bestseller.19 Romanen infriade också för-
hoppningarna och blev verkligen en bästsäljare, det vill säga en bok som gav 
höga försäljningssiffror inom en relativt kort tidsperiod, fick ett stort antal 
läsare och var omtalade i medier och bland läsare.20

Trots de stora transnationella förlagshusens ökande makt påverkas 
bokmarknaden samtidigt starkt av den nationella förlagsstrukturen och 
nationella läsarkonventioner. I de nordiska länderna karakteriseras exempel-
vis det litterära fältet av likartade strukturella förutsättningar, såsom en hög 
kulturell och kulturpolitisk uppskattning av litteratur, ett antal traditionsrika 
nationella förläggare, både större och mindre, och en etablerad läskultur där 
både inhemska och översatta författare, litterära böcker såväl som bäst säljare 
samexisterar.21 Typiskt för de nordiska länderna är att bästsäljarlistorna starkt 
reflekterar nationella kulturella preferenser så att den ena hälften av bäst-
säljare härstammar från hemlandet och den andra hälften från utlandet.22 
Typiskt är också att böckerna «reser» mellan de nordiska länderna. Svenska 
bäst säljare säljer bra också i Danmark, Finland och Norge.23 I synnerhet 
har den nordiska kriminallitteraturen, internationellt titulerad Nordic noir, 
lyckats bli ett gemensamt bästsäljarfenomen i alla de nordiska länderna.24 
Det indikerar att det finns en kulturell närhet mellan de nordiska länderna 
som baseras på lingvistiska likheter (Finland undantaget) samt historiska och 
politiska erfarenheter. Den nordiska regionen blir således särskilt intressant 
för en komparativ analys.

17 Thompson 2012.
18 Rønning och Slaatta 2012.
19 Thompson 2012, s. 193–194.
20 Agger 2010, Bloom 2008, Colbjørnsen 2014, Feather och Woodbridge 2007, Helgason, 

Kärrholm och Steiner 2014.
21 Rønning och Slaatta 2012.
22 Helgason, Kärrholm och Steiner 2014.
23 Rønning och Slaatta 2012, s. 119.
24 Agger och Waade 2010, Kärrholm 2014, Peacock 2013.
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Inom kulturjournalistiken har bästsäljare alltid varit problematiska eftersom 
kritikerna typiskt har undervärderat deras betydelse i förhållande till «seriös» 
litteratur. Tidigare forskning har pekat på hur kritikerna tendera att ström-
linjeforma sina åsikter så att deras kvalitetsomdömen och sätt att klassificera 
litteratur likriktas.25 Traditionellt var kulturjournalistiken hellre en del av det 
kulturella fältet än det journalistiska fältet och därigenom reflekterade dess 
litterära kvalitetskriterier det litterära fältets värderingsmönster. På sista tiden 
har forskning ändå visat hur kulturjournalistiken i ökande grad domineras av en 
medielogik som mer avspeglar det journalistiska än det estetiska paradigmet.26 
Det har skett en så kallad journalistification av kulturjournalistik, vilket delvis är 
en följd av tendensen att allt flera kulturjournalister har journalist- eller medie-
utbildning i stället för litterär eller estetisk utbildning.27 En parallell tendens är 
att en allt större del av mediernas rapportering av kultur är inriktad på populär- 
och konsumtionskultur och därmed på bästsäljare och andra storsuccéer.28

Vi menar att journalisterna och medierna har en särskild roll som «kul-
turella förmedlare» mellan det litterära fältet och publiken i tre avseenden: i 
framtagningen, i bedömningen och i marknadsföringen av nya böcker.29 Som 
kulturella förmedlare fungerar journalisterna först och främst som portvakter 
som väljer vilka böcker och författare som ska ges uppmärksamhet i tidnings-
spalterna. För det andra förekommer kritikerna som smakdomare som i sina 
recensioner utvärderar litteraturens kvalitet och därigenom använder sin 
bedömningsmakt i «den symboliska produktionen av litteratur».30 För det 
tredje, slutligen, deltar journalisterna genom sina intervjuer och andra arti-
klar i lanseringen av böcker och författare och i denna roll fungerar de som 
marknadsförare som främjar bokförsäljningen och påverkar opinionsbildnin-
gen inom det litterära fältet.

Kulturjournalisterna har inte heller kunnat undgå trycket från den 
växande kulturindustrin och professionaliseringen av PR-verksamheten – det 
vill säga ansträngningarna från andra kulturella aktörer att påverka vilka böc-
ker, utställningar och premiärer som ska lanseras och recenseras. Strävan att 
vinna mediernas uppmärksamhet har blivit allt viktigare för kulturindustrin 
eftersom utbudet har mångdubblats och en allt mindre andel produkter får 
utrymme i pressen.31

25 Janssen 1997, s. 295.
26 Hellman och Jaakkola 2012, Hovden och Knapskog 2015, Jaakkola 2015c, Kristensen och 

From 2015a, Sarrimo 2015.
27 Hovden och Knapskog 2015, Jaakkola 2015c.
28 Jaakkola 2015b, Janssen, Verboord och Kuipers 2011, Kristensen 2010, Kristensen och 

From 2015c, Thompson 2012.
29 Bourdieu 1984, s. 325, Janssen och Verboord 2015, Maguire och Matthews 2014.
30 Janssen 1997, s. 275.
31 Kristensen 2003, Verboord 2003.
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Kulturjournalistik utmanas inte bara ovanifrån – av kulturindustrins PR-
maskineri – utan också underifrån av olika slags icke-institutionella «amatör-
experter», såsom mediepersonligheter, bloggare och läsare, som i ökande 
grad delar sina läsupplevelser på Facebook och andra sociala medier.32 Trots 
detta menar vi att journalisterna fortfar att spela en viktig roll som kulturella 
förmedlare. Nordisk kulturjournalistik i de stora dagstidningarna öppnar 
och stänger fortfarande portarna för enstaka kulturella produkter, har en 
central roll för publikens kvalitetsbedömning och påverkar på dessa sätt dess 
potentiella succé på marknaden. Detta kapitel använder lanseringen av David 
Lagercrantz Millennium-bok som ett exempel genom vilket vi kan analysera 
hur journalisterna förhandlar med de olika parametrar som definierar bokens 
kvalitet och som därigenom deltar i legitimeringen av en bästsäljare.

Teorin: kvalitetsförhandling på det litterära fältet
Det är ofta svårt att skilja mellan kvalitet och värde. Fastän kvaliteten (eller 
kvaliteterna) pekar på upplevda egenskaper, som skapar värden, likställer 
vardagstänkandet ofta konstens värde med konstens kvalitet. Också inom 
forskningen talas det om litteraturens värde, eller value, snarare än om dess 
kvalitet.33 Möjligtvis beror det på att kvalitet fått en socioteknologisk mening: 
kvalitet är något som kan mätas och kontrolleras, vilket är främmande för 
värderingen av konstens kvalitet.34 Också kulturpolitik har börjat understryka 
kvalitet som ett kriterium för offentligt stöd fastän kvalitetskriterierna ofta är 
oklara.35 Som den norske litteraturforskaren Knut Ove  Eliassen hävdar, finns 
det alltid konkurrerande och till och med helt motsatta förståelser om vad 
kvalitet är och vad som ska definieras som god kvalitet.36

Det kan tyckas onödigt att dra en kategorisk skiljelinje mellan värde och 
kvalitet, eftersom värdering i själva verket betyder att konstens kvalitets-
egenskaper viktas. Och när man viktar konstens kvalitetsegenskaper skapar 
man samtidigt ett värde för konsten. Beroende på vilka slags värden man 
anser viktiga understryker man olika kvaliteter. I likhet med den holländska 
lingvisten Willie van Peer hävdar vi att det teoretiskt sett finns tre faktorer 
som man bör fästa vikt vid i värderingsprocessen av litteratur: själva texten, 
läsaren och tolkningskontexten.37 Till skillnad från van Peer vill vi dock 

32 Forslid et al. 2015, Kammer 2015, Kristensen och From 2015b.
33 T.ex. Bolin 2014, Connor 1992, English 2005, Forslid et al. 2015 och Mortensen 2009 

fokuserar på litteraturens «värde», medan Peer 2008 talar om litteraturens «kvalitet».
34 Eliassen 2016, Strannegård 2013.
35 Larsen 2016, Lindsköld 2016.
36 Eliassen 2016, s. 8.
37 Peer 2008, s. 1.
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lägga särskild tonvikt på den kontextuella faktorn, det vill säga de samhäl-
leliga och institutionella ramar inom vilka kvalitetsbedömningen sker och 
där besluten fattas om vad som anses vara legitim kvalitet. «Kvalitet» är ett 
mångtydigt begrepp som varken pekar entydigt på estetik eller på marknads-
succé. Kvalitet är inte en absolut given egenskap utan något som alltid finns 
i relation till något annat. Kvalitet är en samhällelig produkt, som är be -
roende av de föränderliga maktförhållanden som råder i det aktuella fältet.38 
I det litterära fältet deltar en rad aktörer såsom författare, förläggare, agen-
ter, litteraturkritiker, litteraturforskare, bibliotek och läsare som konkurrerar 
och förhandlar med varandra om vad som anses uppfylla litterära standarder 
och vad som definieras som god litteratur. När svenska litteraturforskare 
nyligen skiljde mellan fem olika värdedimensioner av litteratur – stil- och 
formvärden, kunskapsvärden, emotionella värden, sociala värden och ekono-
miska värden – pekade de samtidigt både på mångfalden av kvaliteter som 
skapar värde för litteratur och på kampen om hur dessa kvaliteter ska viktas i 
det litterära fältet.39

Denna strid om legitim kvalitet har kanske bäst beskrivits av den fran-
ska sociologen Pierre Bourdieu, vars fältteori har blivit en näst intill given 
utgångspunkt i kultursociologisk forskning. Utan att gå för djupt in i Bour-
dieus teori konstaterar vi att vilken samhällssektor som helst kan analyseras 
som ett fält där olika slags aktörer, både individer och organisationer, har och 
intar positioner enligt de resurser och kapital de besitter. Utöver de former av 
kapital Bourdieu själv urskilde – ekonomiskt, socialt, kulturellt och symbo-
liskt kapital – talar forskningslitteraturen om medialt kapital eller celebritets-
kapital, vilket innefattar de resurser som uppstår när en individ (eller orga-
nisation) blir välkänd i medierna och dessa resurser inte kan reduceras till 
symboliskt kapital.40 Det som förenar olika sorters kapital är att de i princip 
kan uppgå i och ersätta varandra, vilket betyder att symboliskt kapital kan 
konverteras till ekonomiskt kapital eller att kulturellt kapital konverteras till 
symboliskt kapital.41

Enligt fältteorin är det de resursbaserade maktförhållandena mellan de 
olika aktörerna i det litterära fältet som definierar vilka slags kvalitetsegen-
skaper som värderas mest eller får prestige och uppskattning. Vi påstår att 
motsättningen mellan den litterära kvaliteten och den kommersiella kvali-
teten utgör den mest framträdande kampen mellan parterna i det litterära 
fältet. Denna motsättning reflekterar Bourdieus distinktion mellan den 

38 Eliassen 2016, Tygstrup 2016.
39 Forslid et al. 2015, s. 63–89.
40 Bourdieu 1993, English 2005, Driessens 2013. Se också Collins 2007 som menar att cele-

britetskapital inbegrips av Bourdieus symboliska kapital.
41 Bourdieu 1993, s. 74–76.
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autonoma och den heteronoma värdehierarkin, där den autonoma principen 
uttrycker litteraturens inneboende estetiska värden och symboliska kapital, 
medan den heteronoma principen reflekterar värden av det ekonomiska kapi-
talet i fältet.42 Kontrasten manifesteras i två motsatta logiker som kämpar 
mot varandra i definierandet av kvalitet.

Den litterära kvaliteten utgörs av litterära kvalitetsparametrar satta av 
aka de miker och tidningskritiker, prisnämnder och andra institutionella 
smak domare som representerar den kulturella elitens preferenser. Dessa 
smak domare har symboliskt kapital att främja kvalitetsprinciper som inne-
håller klassiska «interna» kriterier som antingen pekar på verkets form, såsom 
komplexitet, uttryck, såsom språk, autenticitet, koherens och förnyelse av tra-
dition, eller innehåll, såsom tematik och förmåga att reflektera verkligheten.43 
Den litterära aspekten kan också tillämpa «externa» kvalitetskriterier i sin 
bedömning såsom om boken har varit en kritikerframgång eller om den har 
prisbelönats.44 Det är också möjligt att tolka bokens inflytande på samhället 
eller läsaren som externa parametrar för den litterära kvaliteten.45

Helt motsatta förväntningar kommer från förlag och bokhandlare som 
eftersträvar försäljningssuccéer. För marknadslogiken är den kommersi-
ella kvaliteten ofta viktigare än den litterära. I dess kriterier ingår att boken 
har bästsäljarpotential som bistår marknadsföringen och väcker publikens 
uppmärksamhet.46 Också vad gäller den kommersiella kvaliteten kan man 
skilja mellan «interna» och «externa» kriterier. För att kunna bli en bästsäl-
jare måste boken uppfylla vissa generiska krav på form, uttryck och innehåll. 
Bland de kvalitetsparametrar som bokbranschen understryker hör till exem-
pel antal sålda böcker, antal översättningar, inkomster till förlaget och vinst-
marginaler. För bokbranschen är också volymen av medieuppmärksamhet av 
betydelse, eftersom den ökar möjligheten till god försäljning.47

Dessa två motsatta kvalitetsaspekter utgör grunden för vår modell som 
söker att begripliggöra de olika motsättningar som karakteriserar det litterära 
fältet. Därutöver föreslår vi att ytterligare två aspekter beaktas för att uppfatta 
komplexiteten av kvalitetsbedömningen i det litterära fältet. Den professionella 
kvaliteten utgörs av de kriterier som författare förutsätter för sina egna och 
också för varandras verk.48 De professionella kvalitetskriterierna antar att 

42 Bourdieu 1993, s. 40–41.
43 Easthope 1990, s. 376, Forslid et al. 2015, s. 65–66, 74–76, 80–82, Tygstrup 2016, s. 26.
44 English 2005, s. 5–6, Verboord 2011, s. 294–296.
45 Hagen 2004, s. 25–27, Forslid et al. 2015, s. 76–77.
46 Forslid et al. 2015, s. 77–79, Thompson 2012, s. 14–22.
47 Forslid et al. 2015, s. 131–136.
48 Den professionella kvaliteten som en separat kvalitetsaspekt har diskuterats kanske mest i 

sammanhang med tv-program. Se t.ex. Brunsdon 1990, Ishikawa 1996.
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författaren är professionellt trovärdig, det vill säga att han eller hon kan anses 
som författare och att boken uppfyller vissa professionella standarder, såsom 
kontroll av uttrycksmedel, genrekonventioner och andra aspekter av det lit-
terära hantverket.49 Dessa professionella kriterier sammanhänger med de 
litterära kvalitetskriterierna vi diskuterade ovan, men baseras här på det spe-
ciella kulturella kapital författarna själva har. Hur en författare lyckas profes-
sionellt kan mätas med kollegial respons och feedback från andra författare. 
Från ett professionellt perspektiv är det till exempel möjligt att en författare 
som besitter symboliskt kapital i något annat fält än litteratur, till exempel i 
journalistik, eller har ett mindre tillämpbart kapital, till exempel celebritets-
kapital, inte anses trovärdig av kollegor, vilket reducerar kvaliteten i hans eller 
hennes böcker i kollegornas ögon.

Vanligen betraktar fältteorin inte publiken som någon instans som deltar 
i legitimeringen av kulturella produkter, men vi påstår att i «konvergens-
kulturens» epok, då läsarna inte bara köper och läser böcker utan också aktivt 
deltar i litterära evenemang, organiserar gemensamma läsecirklar och skri-
ver sina egna litteraturbloggar, har publiken blivit en viktig prosumer på det 
litterära fältet.50 Läsarna representerar slutanvändare av litteratur och har 
sina varierande kvalitetskriterier, som här kallas läsarkvalitet.51 Beroende på 
läsningsmotiv kan kvalitetskriterierna i denna kategori vara antingen estetiskt 
värderande eller upplevelsebaserade.52 Om motivet är estetiskt orienterat 
uppskattar läsaren bokens form, uttryck och innehåll på samma sätt som 
kritikerna gör när de värderar bokens litterära kvalitet. Om läsaren närmar sig 
boken från ett mer upplevelsebaserat perspektiv, överväger han eller hon om 
boken är spännande och underhållande, om boken har en bra historia och 
ger viktiga kunskaper eller om romanfigurer är lätta att identifiera sig med.53 
En viktig del av läsupplevelsen är om läsningen av boken förorsakar fysiska 
eller psykiska reaktioner, eller om det får läsaren att omvärdera sitt förhåll-
ningssätt eller uppmuntrar till någon form av samhällsengagemang.54 Om 
författaren har lyckats från läsarnas perspektiv kan mätas till exempel med 
feedback från läsare och – som nuförtiden har blivit allt viktigare – mäng-
den och typen av personliga rekommendationer och genom omfattningen av 
« delning» på sociala medier.

Dessa fyra kvalitetsaspekter utgör en modell som presenteras i figur 1.

49 Denna «hantverksmässiga» aspekt av kvalitetsförståelse på musikfältet har analyserats av 
Danielsen 2016.

50 Helgason, Kärrholm och Steiner 2014, s. 23–24. Se också Jenkins 2006.
51 Lindsköld 2016, s. 171.
52 Hjarvard 2016.
53 Hjarvard 2016, s. 159–160.
54 Hagen 2004, s. 25–28.
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Figur 1 Kvalitetsaspekterna på det litterära fältet

Den professionella 
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• Granskning:  
   författarkollegor, förläggare
• Kriterier: trovärdighet, 
   kontroll av genrekonventioner 
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kvaliteten

• Granskning: förläggare,
   bokhandlare, agenter 
• Kriterier: försäljningssuccé,
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DET LITTERÄRA FÄLTET

Komplexiteten i kvalitetsbedömningarna ökas av det faktum, att det inte 
finns någon ensamrätt till parametrarna man använder i kvalitetsbedömnin-
gen. Recensenterna och prisnämnderna är inte immuna mot försäljnings-
succéer eller professionella meriter; det är inte heller läsarna, som kan ha ett 
särskilt intresse av att läsa böcker som lästs av många andra. På samma sätt 
är förläggare och bokhandlare nöjda om bästsäljaren får kritikerframgångar. 
Dessutom är det inte bara läsarna som hoppas att boken är en gripande 
läsupplevelse, det ligger också i författarnas, förläggarnas och kritikernas 
intressen. Kvalitetskriterierna som författarna själva, förlagen, kritikerna och 
läsarna ställer upp kan vara desamma. Den enda skillnaden är att kriterierna 
representerar olika intressen.

Figur 1. Kvalitetsaspekterna 
på det litterära fältet
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Vår modell syftar till att teoretiskt presentera de olika kvalitetsaspekterna 
och hur det litterära fältet fördelas i olika makt- och aktörsgrupper. Samtidigt 
erbjuder modellen ett analytiskt verktyg för empirisk forskning. Att en bok 
blir litterärt accepterad beror på att aktörer som har tillräckligt symboliskt 
kapital värderar den högt. Fastän den litterära eliten med sitt symboliska 
kapital traditionellt har haft makten att definiera kvaliteten är dess defini-
tionsmakt på dagens bokmarknad inte längre självklar. Som fältteorin postu-
lerar är det inte bara kritikernas åsikter som har relevans här utan också bok-
branschens, författarkollegornas och läsarnas. I denna legitimitetskamp kan 
ekonomiskt kapital eller celebritetskapital konverteras till symboliskt kapital 
så att boken får en «kvalitetsstämpel» om den säljer bra eller om författaren 
får uppmärksamhet i medierna. Men det kan också hända att kommersiell 
hype omkring författaren blir till dennes och verkets nackdel.

Metoden: innehållsanalys av 36 tidningar i Norden
I den följande analysen tillämpas den teoretiska modellen för den empiriska 
undersökningen av hur nordisk press reflekterade kampen mellan de olika 
kvalitetsaspekterna i sin rapportering av Det som inte dödar oss. Totalt ana-
lyseras 365 artiklar publicerade i sammanlagt 36 tidningar och tidskrifter i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige mellan 1 december 2013 och 1 januari 
2016. Av dessa artiklar utkom 158 i Sverige, 91 i Danmark, 67 i Finland och 
49 i Norge. Tidningarna representerar olika kategorier, från huvudstads- och 
tabloidtidningar med nationell spridning till regionala och nichade tidnin-
gar, och är viktiga i sitt slag i varje land.55 Vi antar att kvalitet definieras i 
tidningars recensioner, krönikor, nyhetsbetonade artiklar och intervjuer och 
inkluderar alla dessa kategorier av journalistiskt material i studien. Metoden 
kombinerar kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, det vill säga vi kvanti-

55 De analyserade 36 tidningar, 9 från vart och ett land, var: 1) nationella tabloider: BT och 
Ekstra Bladet (Danmark), Iltalehti och Ilta-Sanomat (Finland), Verdens Gang och Dagbladet 
(Norge) samt Aftonbladet och Expressen (Sverige); 2) nationella omnibus/kvalitetstidningar: 
Politiken, Berlingske och Jyllands-Posten (Danmark), Helsingin Sanomat (Finland), Aftenposten 
och Dagsavisen (Norge) samt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (Sverige); 3) regionala 
tidningar: Jyske Vestkysten och Fyens Stiftstidende (Danmark), Aamulehti, Kaleva och Turun 
Sanomat (Finland), Bergens Tidende och Adresseavisen (Norge) samt Dala-Demokraten, 
Göteborgs Posten, Sydsvenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning (Sverige); 4) nichetidningar: 
Information, Kristelig Dagblad och Børsen (Danmark), Hufvudstadsbladet och Kansan Uutiset 
(Finland), Klassekampen, Vårt Land och Dagens Næringsliv (Norge) samt Dagens Industri 
(Sverige); och 5) en veckotidning: Suomen Kuvalehti (Finland). Strukturen av urvalet vari-
erade något på grund av skillnader i pressens struktur i de fyra länderna. Urvalet innehåller 
alla artiklar som hittades med sökorden «Millennium och Lagercrantz» och «[bokens namn] 
och Lagercrantz».



K VA L I T E T S F O R H A N D L I N G E R

414

fierar vissa parametrar i de analyserade artiklarna och «närläser» argument i 
synnerhet i recensionerna.56

Därtill har vi intervjuat representanter för de fyra bokförlagen som publi-
cerade Det som inte dödar oss i de analyserade länderna.57 Syftet med inter-
vjuerna var att uppfatta hur boken producerades och marknadsfördes och 
vilka slags krav som ställdes på journalisterna. Därigenom använder vi inter-
vjuerna som en källa för att i någon mån förklara journalisternas  ageranden. 
Ytterligare en källa är Hannah Cederbergs, Johan Scheeles och Afsin Tah-
mourys dokumentär David Lagercrantz – året med Millennium 4 som SVT i 
september 2016 visade och som följde publiceringsprocessen på nära håll.58 
Uttalanden i olika medier av författaren, journalister, kritiker och förläggare 
möjliggör en triangulering av materialet. Aktörernas uttalanden analyseras 
med avseende på vår modell (figur 1) och dess fyra kvalitetsaspekter.

Vi operationaliserar kvalitetsaspekterna på följande sätt: Uttryck för 
den kommersiella kvaliteten analyseras utifrån: 1) i vilken mån och på vad 
sätt journalisterna anpassade sig till förläggarnas PR-material och önskade 
styrning och 2) i vilken grad journalisternas rapportering fokuserade på 
bokbranschens synvinklar, i synnerhet vad gäller bästsäljarförväntningar och 
framgång efter publiceringen. Uttryck för den litterära kvaliteten analyserar 
vi genom att 1) kvantitativt spåra «kvalitetsmarkörer» i artiklar om boken, 
2) närläsa estetiska kvalitetsbedömningar, såsom hänvisningar till Lagercrantz 
stil och bokens autenticitet i recensioner och andra analytiska artiklar, och 
3) analysera vilka slags journalister – ledande kritiker eller allmänna reportrar 
– som recenserade Det som inte dödar oss eller rapporterade om boken. Dessa 
journalisters expertis och placering i det redaktionella systemet indikerar 
deras kulturella kapital. Den professionella kvaliteten undersöker vi genom 
att analysera kvalitativt 1) hur Lagercrantz trovärdighet som författare kopp-
lades ihop med hans celebritetsegenskaper och 2) hur författarkollegorna och 
journalisterna bedömde Lagercrantz förmåga att behärska thrillergenren. De 
här delarna av analysen baseras helt på pressmaterialet.

Vi antar att journalisterna både reflekterar sina egna kvalitetsförståelser 
och förmedlar andra litterära aktörers kvalitetskriterier. Om kritikerna repre-
senterar den litterära kvalitetsaspekten finns det andra journalister som deltar 
i bokens lansering och marknadsföring med intervjuer och andra artiklar som 
likväl kan fästa uppmärksamhet vid dess kommersiella eller professionella 

56 Se t.ex. Krippendorff 2012, Schreier 2012.
57 De intervjuade förläggarna var Ilse Nørr (Modtryk, Danmark), Henrikki Timgren (WSOY, 

Finland), Cathrine Bakke Bolin (redaktör för översatt litteratur i Gyldendal, Norge), Siren 
Marøy (kriminallitteraturredaktör i Gyldendal, Norge) och Jessica Bab Bonde (f.d. Norstedts 
kommunikationsansvarig, Sverige).

58 Se Cederberg, Scheele och Tahmoury 2016.
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kvaliteter – till och med vid läsarkvaliteten. Tyvärr rymmer vårt urval bara 
ett begränsat material texter där läsarnas uppfattningar kommer till uttryck. 
Läsarkvaliteten kunde därför inte analyseras på samma sätt som de övriga 
kvalitetsaspekterna i modellen. Exempelvis hördes läsare endast i förbigående 
när de köade framför bokhandeln mitt i natten. När vi nedan analyserar hur 
medierna i de fyra nordiska länderna behandlade och mottog David Lager-
crantz uppföljare till Stieg Larssons trilogi och vilka slags kvalitetsegenskaper 
de associerade till boken bidrar vi till diskussionen om journalisternas roll 
som kulturella förmedlare och visar hur de ännu spelar en viktig roll i kvali-
tetsbedömningen på det litterära fältet.

Kommersiell kvalitet: uppkomst av en bästsäljare
Vår analys visar att journalisterna deltog aktivt i lanseringen av den fjärde 
Millennium-boken och medverkade i hur den uppfattades som en bok som 
har kommersiell bästsäljarkvalitet. Enligt bokbranschens statistik var Det som 
inte dödar oss Sveriges mest sålda inhemska roman och Finlands mest sålda 
översatta roman år 2015, medan den i Norge blev tionde bok på skönlit-
teraturlistan trots att upplagan uppgick till 100 000.59 För Danmark finns 
ingen officiell statistik för bokförsäljning, men enligt förlaget var upplagan 
125 000 exemplar.60 I varje nordiskt land publicerades boken av samma 
förlag som hade gett ut Stieg Larsson-trilogin: Norstedts i Sverige, WSOY i 
Finland, Gyldendal i Norge och Modtryk i Danmark. Norstedts, WSOY och 
Gyldendal har alla långa traditioner som bokutgivare och räknas till ledande 
förlagshus i sina respektive hemländer.61 Danske Modtryk är ett avsevärt 
yngre förlag än de andra och är känt framför allt för sina kriminal- och spän-
ningsromaner.

Eftersom bara några tidningar i vårt urval publicerar bästsäljarlistor 
regelbundet fokuserar vi här på andra metoder som journalisterna använde 
för att rapportera om bokens framgång. I detta fick de understöd från för-
läggarnas PR-avdelningar, som både styrde och matade pressen med «teasers» 
vars syfte var att upprätthålla publikens intresse och därigenom öka bokens 
kommersiella kvalitet. Dessa metoder kan tolkas som förläggarnas syfte att 
skapa hype och buzz kring boken, vilket är en förutsättning för att kunna pro-

59 För bästsäljarlistorna i Finland, Norge och Sverige se Suomen Kustannusyhdistys 2016, 
Bokhandlerforeningen 2016, Svenska Förläggare 2016. Försäljningssiffran för Norge är från 
Bolin 2016, intervju.

60 Nøhr 2016, intervju. Om danska bästsäljarlistorna se Grøn 2013.
61 Norstedts såldes 2016 till ljudboksförlaget Storytel och WSOY ägs från 2011 av det svenska 

mediehuset Bonnier AB.
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ducera en bästsäljare.62 Enligt Jessica Bab Bonde, kommunika tions ansvarig 
på Norstedts vid denna tid, hade förlaget en skräddarsydd kommunika-
tions plan för bokens lansering. Förlaget visste att nyheten om en uppföljare 
skulle bli en världsnyhet och en strategi fanns redan i december 2013 att 
lansera boken samtidigt i ett 30-tal länder.63 Det är väldigt ovanligt att en 
svensk bok lanseras både hemma och utomlands samtidigt. Därtill var det 
också mycket ovanligt i en svensk kontext att upprätta ett strängt embargo 
och kräva ett skriftligt sekretessavtal om bokens innehåll av utländska förlag 
och översättare – en metod kopierad från den angloamerikanska bästsäljar-
industrin. I strid med den allmänna kutymen att erbjuda recensionsexemplar 
i förhand fick kritikerna sina bokexemplar samtidigt som bokköpare, den 
27 augusti.64

Några enstaka undantag förekom ändå. Några svenska tidningar fick en 
förhandskopia under förutsättning att de inte skulle skriva någonting om 
handlingen i boken före den 27 augusti. «Alla fick intervjua David», säger 
Bonde, «men det var väldigt många som inte ville intervjua honom om 
man inte hade läst boken. […] Det som hände var att journalisterna blev 
frustrerade för att de ville ha gjort intervjuerna så att de alla kunde publi-
cera intervjuerna den 27 augusti eller helst innan.»65 Som en följd av dessa 
bestämmelser kom vissa tidningar att avböja erbjudanden om intervjuer och 
Norstedts policy kritiserades hårt. Det fanns emellertid tidningar som gick 
med på att publicera författarens intervju på den dag då boken skulle släppas 
eller senare. Allt detta hemlighetsmakeri väckte medieuppmärksamhet och 
producerade rubriker i alla fyra länder. I vårt material finns det 23 artiklar 
(6 %) – av vilka femton kom ut i de svenska och sex i de danska tidningarna 
– som fokuserade på förläggarnas strävan att kontrollera rapporteringen. Det 
visar att schismen intresserade svenska och danska journalister mer än i de 
andra ländernas journalister.66

Eftersom bokens handling var höljd i dunkel, lämnade förlagen ut aptit-
retare, det vill säga små nyhetsuppslag om boken, vid en rad tillfällen under 
våren och sommaren 2015. Exempelvis publicerades den svenska upplagans 
omslag i mars och den norska i maj. Den 18 juni, dagen då Millennium-seri-
ens två centrala rollfigurer Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist träffades 
för första gången, lade Norstedts upp ett «event» på Facebook. Facebook 
användes frekvent i marknadsföringen eftersom det var ett enkelt sätt att få 

62 Helgason, Kärrholm och Steiner 2014, s. 1, Thompson 2012, s. 194–195.
63 Bonde 2016, intervju.
64 Marøy 2016, intervju, Nøhr 2016, intervju, Timgren 2016, intervju.
65 Bonde 2016, intervju.
66 Den danska debatten on förläggarnas restriktioner analyseras av Kristensen 2017.
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uppmärksamhet till låga kostnader.67 Lagercrantz dagbok om skrivproces-
sen publicerades ungefär en vecka före boksläppet i Dagens Nyheter i Sverige, 
Jyllands-Posten i Danmark och Verdens Gang i Norge. På samma sätt fick 
Aftonbladet i Sverige, Berlingske och Ekstra Bladet i Danmark, Ilta-Sanomat i 
Finland och Verdens Gang i Norge rätt att på förhand publicera delar ur den 
kommande boken.

Denna etappvisa lanseringsstrategi tycks ha tillgodosett förlagens mål-
sättningar. 55 procent av alla analyserade artiklar publicerades innan bokens 
utgivning. I proportionella tal var förhandspubliciteten störst i Norge (67 %). 
Innan boksläppet rapporterade journalisterna om bokens publiceringsprocess 
och det stora internationella intresset, men pressen intervjuade också David 
Lagercrantz och debatterade etiken och rättigheterna kring författarskapet 
och utgivningen. Att nästan hälften (48 %) av alla nordiska artiklar publice-
rades i augusti 2015 vittnar ändå om att rapporteringen var koncentrerad i 
första hand till boksläppet.

Figur 2 visar hur artiklarnas fokus varierade i de fyra länderna. Hela 
44 procent av artiklarna handlade om bokens produktionsbetingelser och 
försäljningssiffror medan endast 11 procent berörde kritikernas motta-
gande och 13 procent själva bokens litterära kvaliteter. Det pekar på att 
bokbranschens synpunkter och förväntningar fick spaltutrymme i rappor-
teringen i stället för de litterära kvaliteterna och visar att de kommersiella 
kvalitetsaspekterna dominerade medieuppmärksamheten kring Millennium-
boken. Proportionellt störst uppmärksamhet fick industriaspekterna i den 
norska pressen, men numerärt mest om bokens produktionsprocess och 
framgång stod att läsa i de svenska tidningarna – ett resultat som ligger i 
linje med våra förväntningar.

Enligt vår genreanalys, som presenteras i figur 3, utgjordes 71 procent av 
artiklarna av olika nyhetsgenrer (news) medan bara 29 procent var opinions-
betonade artiklar (views). 160 (44 %) artiklar om Millennium 4 var nyhets-
artiklar, 46 utgjordes av intervjuer (13 %) medan antalet recensioner inte var 
fler än 26 (7 %). Att antal recensioner är lägre än antal nyhetsartiklar är för-
väntat eftersom varje tidning vanligen publicerar flera nyheter kring ett tema 
men bara en recension. Dominansen av nyhetsgenren pekar på att medierna 
uppfattade Det som inte dödar oss framför allt som ett nyhetstema, en bok 
vars uppkomst, marknadsföring och framgång krävde löpande bevakning. 
Publiceringen av boken antog formen av ett stort och förlängt nyhetsevene-
mang vars rapportering var både i förläggarnas och mediernas intressen. De 
opinionsbildande artiklarna (61 till antalet) förekom ofta som krönikor och 

67 Marøy 2016, intervju, Nøhr 2016, intervju, Timgren 2016, intervju.
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utgjorde 17 procent av alla artiklar. Resultatet ger stöd till tidigare forskning 
som hävdar att kultursidorna har blivit mera journalistiska än tidigare men 
påminner också om att den största delen av kvalitetsdiskussionerna i kultur-
journalistiken förs i andra spalter än anmälningarna.

Det engagemang med vilken journalisterna rapporterade om bokens bäst-
säljarförväntningar märks av de starka formuleringar som svenska tidningar 
gav uttryck för innan boken gavs ut. Det som inte dödar oss kallades «årets mest 
omtalade svenska boksläpp, kritiserat och omdiskuterat», «kanske rentav den 
mest efterlängtade boken i år» och «en svensk boksatsning utan motstycke».68 
Lagercrantz roman jämfördes med de största bästsäljarna i litteraturhisto-
rien: «Förväntningarna och uppmärksamheten är enorma – i klass med när 
det kom nya Harry Potterböcker.»69 Liknande beskrivningar återfinns också 

68 Dagens Nyheter 23 augusti 2015, Sydsvenska Dagbladet 23 augusti 2015, Svenska Dagbladet 
16 augusti 2015.

69 Aftonbladet 22 augusti 2015.
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i danska, finska och norska tidningar. Sammanlagt nio procent av artiklarna 
använde ordet «bestseller» i samband med boken. Förväntningarna var största 
i författarens hemland, vilket också visas av att 43 procent av alla artiklar i 
vårt urval härstammar från Sverige.

Enligt tidigare forskning har vissa genrer, till exempel thrillers och fan-
tasy-serier, erövrat en allt större plats i utgivningen av litteratur.70 Den fjärde 
Millennium-boken som liksom sina företrädare kan kallas en krimithriller fick 
en omfattande rapportering i de nordiska tidningarna.71 I och med förvänt-
ningarna om att boken skulle bli en bästsäljare behandlade pressen utgiv-
ningen av den som en nyhet av största intresse för publiken. Därmed blev 
utgivningen av den fjärde Millennium-boken ett nyhetstema i den nordiska 
pressen som krävde regelbunden (kontinuerlig) bevakning redan innan själva 
boksläppet. Journalisterna fungerade som kulturella förmedlare som öppnade 

70 Helgason, Kärrholm och Steiner 2014, Thompson 2012.
71 Om «krimithriller» se Agger 2010.
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portarna till Det som inte dödar oss och ökade intresset för boken och dess 
efterfrågan. Att den största delen av medieuppmärksamheten inträffade före 
boksläppet i augusti 2015 och fokuserade på bokbranschens intressen och 
synpunkter visar att journalisterna betonade bokens kommersiella kvaliteter.

Litterär kvalitet: bokens autenticitet
I det följande övergår vi till hur journalisterna behandlade den andra huvud-
aspekten i modellen: bokens litterära kvalitet. Som vi antydde ovan fokuse-
rade endast en minoritet av artiklarna (13 %) på bokens litterära egenska-
per. En del av artiklarna som fokuserade på romanens produktionsprocess 
behandlade emellertid dramat kring boken och därigenom kom den nordiska 
pressen att delta i debatten kring bokens autenticitet. Ovan definierade vi 
autenticitet – tillsammans med språk, koherens och förnyelse av tradition – 
som en av de kvalitetsdimensioner som pekar på verkets uttryck, medan kom-
plexitet pekar på form och tematik på innehåll. Fastän olika discipliner och 
litteraturkritiska skolor har varierande definitioner för autenticitet, använder 
vi begreppet «expressiv autenticitet», som frågar om författarens uttryck eller 
verk är egenartat, originellt och personligt i stället för imiterande eller om 
verket är ett äkta uttryck för en litterär tradition.72 Som Lars Strannegård 
skriver, likställs ofta upplevelsen av kvalitet med upplevelsen av autentici-
tet, det vill säga «det som uppfattas som äkta, uppriktigt och ärligt».73 Dessa 
egenskaper kan beskrivas som «interna» eller «subjektiva» till sin karaktär. 
Därtill finns det också flera «externa» eller «objektiva» kvaliteter som här 
tolkas som litterära. Till de sistnämnda kan räknas litterära priser, akade-
miska studier, noteringar i litterära uppslagsböcker, samt antal och kvalitet 
av recensioner.74 Både subjektiva och objektiva uttryck av uppskattning ökar 
bokens litterära prestige och kan anses vara en indikation på litterär kvalitet.

Recensenterna har inget monopol på kvalitetsdiskursen. Oberoende av 
den journalistiska genren undersökte vi därför vilka kvalitetsmarkörer som 
ryms i artiklarna som behandlar Millennium 4. Vi fokuserade särskilt på hän-
visningar till David Lagercrantz stil, till boken som representant för «Nordic 
noir», vilket har blivit ett etablerat kvalitetsvarumärke, och till bokens mot-
tagande i andra länder. Av dessa markörer kan de två förstnämnda sägas 
representera «interna» kvaliteter av boken medan den sistnämnda kan anses 
som en «extern» kvalitetsaspekt. Som figur 4 visar, fanns det i var tredje 
artikel (32 %) markörer med hänvisningar till Lagercrantz stil. Klart färre 

72 Dutton 2003.
73 Strannegård 2007b, s. 203.
74 Verboord 2003, s. 265.
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 artiklar hade referenser till «Nordic noir» (11 %) och mottagning i andra 
 länder (12 %). Det faktum att tre femtedelar av kvalitetsmarkörerna hand-
lade om hur Lagercrantz var som författare, indikerar att det inte bara var 
bokens produktionsprocess och försäljningsframgång utan också litteratur 
som intresserade tidningarna. Nyheter om bokens positiva mottagande inter-
nationellt förstärkte uppfattningen om bokens höga kvalitet.

En annan signal som pekar på att det litterära fältet speciellt i Sverige och 
Danmark ansåg boken vara viktig och värd att kommentera var att så många 
ledande svenska och danska kulturkritiker eller kulturjournalister skrev 
om boken. Bland dem fanns såväl kulturchefer och ex-kulturchefer (Jesper 
Beinov i Berlingske, Rakel Chukri i Sydsvenska Dagbladet, Rune Lykkeberg i 
Politiken, Philip Teir i Hufvudstadsbladet, Palle Weis i Jyllands-Posten och Björn 
Wiman i Dagens Nyheter) som chefredaktörer (Göran Greider i Dala-Demo-
kraten, Tomas Mattsson i Expressen), välkända litteraturkritiker och kulturs-
kribenter (t.ex. Åsa Beckman, Jens Liljestrand, Lotta Olsson, Andres Lokko 
och Johan Svedjedal i de svenska tidningarna, Jes Stein Pedersen, Søren 
Kassebeer och David Jacobsen Turner i de danska tidningarna såväl som 

Figur 4. Fördelning av kvali-
tetsmarkörer i artiklar om Millen-
nium 4 (%, N = 202, referenser till 
kvalitetsmarkörer)
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Gudmund Skjeldal och Fredrik Wandrup i Norge och Anna Kortelainen och 
Jukka Petäjä i Finland). Emellertid framgår det av flera artiklar att många av 
skribenterna hade fattat pennan på grund av den kommersiella hajpen kring 
boken och inte som ett resultat av dess litterära värde.

Recensionerna har en speciell institutionell granskningsuppgift i den 
litterära världen. Som kultursociologen Susanne Janssen skriver: «critics 
determine to a great extent which texts in a given period are held to be 
legitimate forms of literary fiction».75 Trots att det inte finns några sam-
stämmiga kriterier för kvalitetsbedömning, förutsätts kritikerna grunda sin 
värdering på vissa egenskaper hos verket. Av utrymmesskäl fokuserar vi bara 
på några centrala aspekter i recensionerna. Bokens autenticitet kommente-
rades i praktiskt taget alla recensioner, eftersom kritikerna inte kunde undgå 
att jämföra Det som inte dödar oss med de tidigare Millennium-böckerna och 
eftersom autenticitet hade förekommit som en stridsfråga i flera förhands -
artiklar. Överhuvudtaget tycks kritikerna mena att det inte finns något pro-
blem med en fortsättning av trilogin i och med att rättighetsinnehavarna gett 
sitt godkännande. Att skriva en uppföljare till en tidigare publicerad roman 
är inte heller ovanligt i litteraturhistorien.76 Däremot gick meningarna isär 
om huruvida Lagercrantz lyckats bevara det som är värdefullt i Larssons 
trilogi och sam tidigt skapa en självständig bok.

Som noterats ovan, innehöll vårt material sammanlagt 26 recensioner. 
De största kvalitetstidningarna såsom Aftenposten, Dagens Nyheter, Helsingin 
Sanomat och Politiken recenserade alla Det som inte dödar oss omedelbart efter 
boksläppet den 28 augusti 2015. Förstadagsrecensionerna indikerade att tid-
ningarna gav boken stor uppmärksamhet men pekade också på medielogiken 
som understryker bokens nyhetsvärde.77 Här fanns dock nationella skillna-
der. I Danmark publicerades sex av åtta recensioner dagen efter boksläppet, i 
Sverige och Norge fyra av sju, medan det i Finland bara var Helsingin Sano-
mat som publicerade en förstadagsrecension.78

Flera kritiker bedömde boken som alltför trogen sin företrädare. Slut-
resultatet ansågs inte vara riktigt egenartat och autentiskt. «Den em af noget 
uoriginalt, der uværgeligt lægger sig om projektet», granskade Ekstra Bladet.79 
Verdens Gang titulerade boken «en blek kopi» och Dagbladet en «blekere kopi» 
och «et velsignet plagiat».80 Andra kritiker såsom exempelvis Helsingin  Sanomat 

75 Janssen 1997, s. 275.
76 Se t.ex. Budra och Schellenberg 1998.
77 Forslid et al. 2015, s. 50.
78 I Sverige råkade Upsala Nya Tidning av misstag få ett exemplar av Millenium 4 dagen innan 

boken släpptes, och tidningen var «först i världen» med sin recension.
79 Ekstra Bladet 28 augusti 2015.
80 Verdens Gang 28 augusti 2015, Dagbladet 28 augusti 2015.
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tackade författaren för hans förmåga att gå in i Stieg Larssons värld så att 
referenser till karaktärer och tilldragelser i tidigare volymer «lyckas skapa illu-
sionen att det är Stieg Larsson som har ordet här».81 På samma sätt berömmer 
Svenska Dagbladet Lagercrantz för hans «berättarglädje och kärlek till intrigen» 
samt «imponerande research» som påminner om Larsson. Hufvudstadsbladet 
skriver att författaren lyckats återskapa Larssons «heliga vrede» med «så full-
ständig träffsäkerhet att det verkar som om känslan också var hans egen».82

Analysen visar att många kritiker anmärkte på själva handlingen i boken. 
Sydsvenskan konstaterade att «det är en vacklande berättelse som är för mån 
om att fånga tidens frågor» medan Verdens Gang kallade romanen «banal», 
« endimensjonal» och «dusinvare du får kjøpt på alle verdens flyplasser».83 
Flera recensenter var kritiska till att handlingen i boken fortskrider för 
långsamt. «Heltene er trette i Millennium-boken», skriver Aftenposten.84 
Enligt Politiken blir boken «et ørkenløst maraton for skildpadder»: «Det er 
som at give antabus til Kaptajn Haddock og underbukser til Anders And. 
Han af fortryller simpelthen den litteraturform, den franske krimidronning 
Fred  Vargas præcis har kaldt eventyr for voksne.»85 Ett argument som upp-
repades var att utgivningen av boken hade mera att göra med kommersiella 
än litterära intressen. Turun Sanomat beskrev uppföljaren som en «extremt 
utspekulerad och kommersiellt bygd show», medan Dagbladet skrev att «[d]et 
lukter mer business enn litteratur, men det betyr selvsagt ikke at romanen 
må være dålig».86 Nästan alla recensioner gjorde någon slags referens till 
bokens speciella tillkomsthistoria och till de höga förväntningar som funnits 
på boken. Det visar hur svårt det är att uppskatta boken i sig själv utan att ta 
hänsyn till det sammanhang i vilket boken tillkom.

Sammanfattningsvis var kritikerna delade i sina omdömen om David 
Lagercrantz Millennium-uppföljare. Bland de 26 recensionerna var fjorton till 
största delen negativa medan tolv var huvudsakligen positiva. Här var natio-
nella skillnader betydande. Speciellt i Sverige var de flesta recensionerna (sex 
av åtta) välvilliga mot författaren och boken ansågs vara en värdig uppföl-
jare till Stieg Larssons Millennium-serie. I Danmark, Finland och Norge var 
omdömena tvärtom mer kritiska.

Analysen visar att Millennium-fortsättningen mottogs med stort intresse 
men den var samtidigt kontroversiell. Kritikerna kunde inte ignorera bokens 

81 Helsingin Sanomat 28 augusti 2015.
82 Svenska Dagbladet 29 augusti 2015, Hufvudstadsbladet 5 september 2015.
83 Sydsvenska Dagbladet 28 augusti 2015, Verdens Gang 28 augusti 2015.
84 Aftenposten 28 augusti 2015.
85 Politiken 28 augusti 2015.
86 Turun Sanomat 5 september 2015 (på finska: «äärimmäisen laskelmoidusti ja kaupallisesti 

rakennettu show»), Dagbladet 28 augusti 2015.
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stora kommersiella förväntningar utan såg sig tvungna att kommentera boken 
och inkludera den på «A-listan», det vill säga betrakta Det som inte dödar oss 
som en bok som med nödvändighet måste recenseras så fort som möjligt. 
Fastän mottagandet var delat bidrog «medielogiken» till att recensionerna 
slogs upp stort med stora bilder i tidningarna. Om vi försöker tolka resultaten 
i förhållande till vår modell av de fyra kvalitetsaspekterna tycks en intensiv 
växelverkan ägt rum mellan de kommersiella och de litterära kvalitetsaspek-
terna. Vad beträffar Lagercrantz bok styrde verkets kommersiella betydelse 
kritikernas reaktioner. De kommersiella kvalitetsfaktorerna övertrumfade 
således de litterära kvalitetsfaktorerna i mediebevakningen.

Professionell kvalitet: författarens trovärdighet
Till sist övergår vi till att granska hur medierna rapporterade och värderade 
den professionella kvaliteten av Det som inte dödar oss. Det analyserar vi genom 
att kvantitativt och kvalitativt undersöka hur författarkollegorna deltog i debat-
ten, hur ställningen av David Lagercrantz som en celebritet (speciellt i Sverige) 
reflekterades i rapporteringen och hur hans bok uppskattades som thriller. Dessa 
parametrar indikerar vilken trovärdighet och professionalitet som Lagercrantz 
tillskrevs i medierna. På ett sätt är det här fråga om författarens autenticitet.

Många författare deltog i diskussionen om Lagercrantz bok i de nordiska 
länderna. I Sverige kritiserade den kände deckarförfattaren Leif G.W. Pers-
son utgivningen av boken i Dagens Nyheter. Ingvar Ambjørnsen, en ledande 
författare i Norge, skrev vid två tillfällen om Millennium 4 i sin månatliga 
kolumn i Dagsavisen. Bland författarna som intervjuades i nyhetsartiklar om 
boken fanns Henning Mankell, Håkan Nesser och Maj Sjöwall från Sve-
rige, alla kända för sina kriminalromaner; Jussi Adler-Olsen, Anne Grue och 
Michael Katz Krefeld från Danmark samt Tom Egeland och Anne Holt från 
Norge. Medierna sökte således aktivt efter författarkollegornas åsikter för att 
testa Lagercrantz trovärdighet.

Analysen visar att kollegorna för det mesta avstod från att kommentera 
själva boken, medan kritikerna däremot kommenterade vitt och brett om 
Lagercrantz professionella förmågor som thrillerförfattare. Enligt Dagens 
Nyheter «lyckas [Lagercrantz] följa genrens konventioner», medan Hufvud-
stadsbladet konstaterar att «Lagercrantz är utan vidare en bättre stilist än 
Larsson».87 Adresseavisen konstaterar: «Han kan skrive, men det merkes at 
han ikke er krimforfatter.»88 «Som spänningsförfattare är Lagercrantz riktigt 
bra», skriver Svenska Dagbladet. «Hans stil är tajtare och mer avskalad än 

87 Dagens Nyheter 28 augusti 2015, Expressen 28 augusti 2015, Hufvudstadsbladet 5 september 2015.
88 Adresseavisen 31 augusti 2015.
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Larssons, även om det är tydligt att han ansträngt sig för att skriva i dennes 
anda.»89 Motsatta åsikter förekommer också. «Du kan imidlertid ikke sige, 
at Det der ikke slår os ihjel er en decideret dårlig roman. Det er bare en ringe 
thriller», skriver Politiken.90 I en av de få negativa svenska recensionerna 
bedömde Expressen att boken var «en 500-sidig tegelsten som faktiskt är 
rätt undermålig som spänningslitteratur».91 Mera typiskt var emellertid att 
författarens professionella hantverk uppskattades, men att uppföljaren ändå 
på det hela taget ansågs blekare än sina företrädare: «I modsætning til Stieg 
Larsson skriver Lagercrantz godt, til gengæld besidder han ikke Larssons rå 
energi», anslog Information.92

Sammanfattningsvis ansågs Lagercrantz ha förvaltat Millennium-arvet 
med respekt och skickligt hantverk, vilket kan tolkas som ett erkännande av 
professionell kvalitet. Berlingskes omdöme kan sägas exemplifiera den all-
männa uppfattningen hos kritikerna när de skriver att boken är «en lidt mere 
end gennemsnitlig god krimi, men så heller ikke mere».93

Speciellt i Sverige och Danmark var David Lagercrantz kontroversiella 
rykte som reporter, reportageförfattare och avkomling till en berömd kul-
tursläkt en utmaning för granskningen av hans professionella kvalitet. Han 
hade skrivit bland annat den internationella bästsäljarbiografin Jag är Zlatan 
Ibrahimović (2011), men thrillerförfattare var han inte. Ändå visste Norstedts 
att hans medverkan i Millennium-uppföljaren skulle skapa rubriker. Vissa 
artiklar redovisade åsikter som att Lagercrantz hade en bakgrund som gjorde 
honom mindre lämpad att axla Larssons arv. Till skillnad från Larsson, som 
kom från arbetarklass och var vänsteraktivist, hade Lagercrantz en högintel-
lektuell familjebakgrund: «Så han var liksom ett lovligt byte på många sätt.»94

För att kunna legitimera det kontroversiella projektet behövde förlaget 
en unik författare som var värdig att ta på sig uppgiften att skriva boken. I 
allt väsentligt tog David Lagercrantz själv på sig denna uppgift: det vill säga 
att förutom själva författarskapet även möta publiciteten och kritiken och att 
stå i rampljuset som Norstedts ansikte utåt i bokens nationella och globala 
lansering. Att Det som inte dödar oss verkligen blev en «Lagercrantzbok» får 
stöd från vår källanalys som visar att Lagercrantz var den källa som citerades 
oftast i artiklarna. Mer än vart fjärde (29 %) citat hämtades från honom, 
vilket pekar på att mediebevakningen personifierade uppföljaren starkt med 
Lagercrantz.

89 Svenska Dagbladet 29 augusti 2015.
90 Politiken 28 augusti 2015.
91 Expressen 28 augusti 2015.
92 Information 29 augusti 2015.
93 Berlingske 28 augusti 2015.
94 Bonde 2016, intervju.
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Trots att inte alla tidningar hade givits möjlighet att intervjua Lagercrantz 
innehöll mediebevakningen 34 artiklar som baserades på egna intervjuer. De 
publicerades mestadels i december 2013 eller kring lanseringen av boken 
i augusti 2015. Av dessa artiklar kom tio ut i de svenska tidningarna, nio i 
Danmark, nio i Norge och sex i Finland. Före boksläppet anordnade Nor-
stedts över ett hundra tillfällen till intervjuer för olika tidningar i syfte att 
förstärka bilden av David Lagercrantz som den nya Millennium-författaren 
och där både hans bakgrund och personliga känslor kring uppdraget belystes. 
Efter bokens lansering gjorde Lagercrantz en internationell turné under vil-
ken han besökte tolv länder och gjorde hundratals framträdanden, intervjuer 
och signeringar.95

Tack vare Zlatanboken kunde Lagercrantz betecknas som celebritet. Att 
bli en celebritet är en konsekvens av en dynamisk diskursiv process där en 
offentlig person genom medierna konstrueras till en distinkt personlighet 
bestående dels av personens professionella framträdanden, dels av strategiska 
inblickar i personens privatliv.96 Enligt Driessens utgörs celebritetskapitalet 
av de resurser som en person innehar på basis av sin identifierbarhet och en 
ackumulerad medieuppmärksamhet.97 Både kulturindustrin och kultur-
journalistiken utnyttjar det celebritetskapital författare, skådespelare, sångare 
och så vidare har i det kulturella fältet eftersom detta anses väcka publikens 
intresse och skapar efterfrågan. Samtidigt finns det en risk att en författa-
res kändisskap kan minska hans eller hennes professionella trovärdighet. I 
Driessens terminologi betyder detta att fastän celebritetskapital i princip kan 
konverteras till ekonomiskt eller symboliskt kapital, kan det också hända att 
exponeringen omvandlas till dåligt rykte varvid individens kändisskap i stället 
bidrar till att försvaga hans eller hennes kulturella och symboliska kapital.98

Efter det att nyheten om Millennium-uppföljaren lanserades i december 
2013 blev Lagercrantz privatliv aktivt inblandat i publiceringsprocessen. Den 
mest tongivande intervjun, som kom att etablera den persona David Lager-
crantz önskade projicera utåt gentemot medierna och allmänheten, gavs till 
Aftonbladet omedelbart efter att det blivit känt att en uppföljare till trilogin 
skulle ges ut. Intervjun är märkvärdig, inte bara då den gjordes av författa-
rens kusin Leo Lagercrantz, utan också därför att den trängde bakom kulis-
serna, var inkännande och personlig. I och med intervjun påbörjades arbetet 
med att lansera den psykologiska bakgrunden till varför Lagercrantz tagit på 
sig uppdraget att skriva en fortsättning på en annan mans berättaruniversum. 

95 Cederberg, Scheele och Tahmoury 2016.
96 Se t.ex. Jerslev 2014, Rojek 2001, Turner 2004.
97 Driessens 2013, s. 554–555.
98 Driessens 2013, s. 557.
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Intervjun avslöjar hur Lagercrantz, trots en privilegierad bakgrund där det 
hette att han fötts med silversked i munnen, levde i skuggan av sin avlidne far 
Olof Lagercrantz, som varit författare, litteraturvetare och chefredaktör för 
Dagens Nyheter. Lagercrantz berättar i intervjun hur hans familj präglats av 
kampen mot medelmåttan, vilket för honom inneburit att prestationsångest 
och känslor av otillräcklighet kommit att bli drivkrafter bakom författar-
skapet.99 Uppgifterna från denna intervju återkom därefter många gånger i 
andra artiklar under de två åren som följde och kom att visa på människan 
och inte bara författaren Lagercrantz. Han framstod som skör och sårbar, 
något som förstärkte hans celebritetskapital.100

Detta att visa människan bakom författaren och strävan att upprätta 
trovärdighet inför andra författare upprepas också i senare intervjuer som 
gjordes just före boksläppet. Kanske den mest personliga intervjun gjordes 
av Hufvudstadsbladet vars reporter lyckades träffa Lagercrantz på Härligö 
– hans «sommarparadis» och «demonö» utanför Helsingfors där han skrev 
färdigt både Zlatanbiografin och Millennium-boken.101 Gemensamt för de 
olika intervjuerna är att de poängterar Lagercrantz stora ansträngningar för 
att uppfylla de högt ställda förväntningarna och hantera den omfattande 
marknadsföringen. Han berättar att han inte sover och säger att han undrar 
«om någon svensk författare varit med om» en liknande uppståndelse världen 
över.102 I Helsingin Sanomat citeras Lagercrantz i en rubrik som går djupt in 
i författarens personliga ångest: «Jag blev nästan galen».103 Lagercrantz fick 
också tala om sina drivkrafter och «moraliska betänkligheter» inför beslutet 
att skriva uppföljaren till Stieg Larssons trilogi, trots att han tog illa vid sig av 
kritiken som kallade honom «gravplundrare». I flera intervjuer nämns att idén 
«blev en feber i huvudet».104

Särskilt efter utgivningen gavs författaren tillfälle att uttala sitt ogillande 
om «PR-cirkusen han är indragen i». Han «håller med journalisterna» och 
säger att han själv inte hade accepterat hemlighetsmakeriet kring boken om 
han hade rapporterat om boken.105 Därigenom framträder David Lager-
crantz som ett offer för kulturindustrins maskineri. Det kan tolkas som att 
han försöker att försvara sin professionella autonomi och bokens profes-
sionella kvalitet – den bok som drogs in i PR-cirkusen tvärt i strid med hans 
egen önskan och intention.

99 Aftonbladet 22 december 2013.
100 Rojek 2012, s. 137.
101 Hufvudstadsbladet 27 augusti 2015.
102 Sydsvenska Dagbladet 28 augusti 2015.
103 Helsingin Sanomat 27 augusti 2015 (på finska: «Olin tulla hulluksi»).
104 T.ex. Helsingin Sanomat 27 augusti 2015, Hufvudstadsbladet 27 augusti 2015. 
105 Göteborgs Posten 29 augusti 2015.
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Analysen visar att medierna presenterade David Lagercrantz som profes-
sionell författare som på stort allvar tog sig an uppgiften att skriva fortsätt-
ningen till Stieg Larssons succétrilogi och som under skrivprocessen tvin-
gades möta både sina inre och yttre spöken. Att många författarkollegor var 
avhållsamma i sina kommentarer om Lagercrantz bok kan tolkas som profes-
sionell solidaritet.106 En stor del av publiciteten kring boken riktades mot 
Lagercrantz privata egenskaper och liv. Celebritetskapandet som intervjuerna 
aktivt bidrog till tjänade förlagets behov att öka publikens intresse för boken 
och därigenom att öka publikens behov och därigenom också dess kommer-
siella kvalitet. Huruvida detta ökade författarens professionella trovärdighet 
och bokens professionella kvalitet kan däremot ifrågasättas. I sin recension i 
Dagens Nyheter beskrev professor Johan Svedjedal Lagercrantz som «en ny typ 
av författarkändis: en litterär skådespelare som muterat till marknadsförare, 
estradör och eget varumärke».107 Detta visar att det kan vara svårt att omsätta 
celebritetskapital till symboliskt eller kulturellt kapital och därtill erhålla pro-
fessionell prestige på det litterära fältet.

Konklusion
Vi har argumenterat för att bedömningen av kvaliteten på det litterära fältet 
inte enbart består av den litterära kvaliteten utan att också andra kvalitets-
aspekter spelar en viktig roll när bokens prestige värderas och bedöms i 
offentligheten. För att visa att kvalitetsbedömningen har blivit heterogen och 
beroende av kampen om bedömningsmakt mellan det litterära fältets olika 
parter, har vi föreslagit en teoretisk och analytisk modell som tar hänsyn till 
fyra olika kvalitetsaspekter: den litterära kvaliteten, den kommersiella kva-
liteten, den professionella kvaliteten och läsarkvaliteten. Detta är särdeles 
viktigt när man analyserar bästsäljare och deras mottagande och inflytande. 
Enligt modellen betonar olika aktörer i det litterära fältet olika kvalitetsaspek-
ter som konkurrerar med varandra. Om kritikerna tenderar att understryka 
bokens litterära egenskaper, är det bokbranschens uppdrag att se till bokens 
kommersiella kvalitet. Medan författarna har ett intresse att markera bokens 
professionella kvaliteter, har också läsarna sina egna kvalitetskriterier som 
andra aktörer på fältet måste förhålla sig till. I den empiriska analysen kring 
mottagandet av David Lagercrantz uppföljare till Millennium-trilogin har vi 
visat hur dessa kvalitetsaspekter är beroende av varandra och delvis samman-
flätade. Vår modell betonar också att kritikernas och recensionernas monopol 
på att granska böckernas kvalitet har upphört. När tidningarna publicerar 

106 Janssen 1997.
107 Dagens Nyheter 28 augusti 2015.
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intervjuer av författare eller publicerar artiklar om boksuccéer tenderar jour-
nalisterna att peka på olika kvalitetsparametrar och därigenom skapa uppfatt-
ningar om verkens kvalitet.

Det som inte dödar oss var ett lämpligt studieobjekt i detta sammanhang 
med tanke på bokens ovanliga tillkomsthistoria och succé. På grund av 
striden och debatten över rättigheterna var uppföljaren redan från början 
ett kontroversiellt projekt, vilket ökade dess nyhetsvärde och spetsade till de 
motstridiga kvalitetsförväntningarna som förknippades med boken. Rent 
kvantitativt lämnade debatten om bokens kommersiella kvalitet den lit-
terära kvaliteten i skuggan, vilket stödjer litteraturforskare Karl Berglunds 
påstående att på bokmarknaden har succén blivit mer intressant än själva 
boken.108 Eftersom förlaget kontrollerade bokens produktion och marknads-
föring blev boken tätt sammankopplad med produktions-, marknadsförings- 
och försäljningsmaskineriet – mer så än med litteratur. Vår analys lyfter fram 
betydelsen av den professionella kvaliteten för bokens kritiska mottagande 
och i viss mån för de negativa recensionerna. Fastän uppmärksamhet i medi-
erna å ena sidan kan öka författarens kommersiella möjligheter, kan denna å 
andra sidan skada hans eller hennes professionella trovärdighet. I denna stu-
die har vi inte kunnat tillämpa vår modell på en empirisk analys av läsarkvali-
teten. För att kunna dra slutsatser om läsarnas kvalitetskriterier skulle studien 
behövt fokusera på läsvanor och läsarnas motiv för litteraturbruk samt på 
sociala medier eller bokbloggarnas webbplatser.109

Fastän Lagercrantz bok var en ytterst exceptionell tilldragelse på bok-
marknaden betonar vår analys hur medielogiken i ökande grad dominerar 
kvalitetsdebatten i offentligheten, speciellt i fråga om bästsäljare. Det lit-
terära fältet som traditionellt varit kulturellt orienterat och representerat 
den begränsade produktionen med sina autonoma kvalitetskriterier, såsom 
Bourdieu karakteriserar förhållandet, närmar sig i den ekonomiskt orien-
terade breda produktionen där heteronoma kommersiella kvaliteter får en 
större vikt än tidigare.110 De traditionella estetiska, eller verksinterna, kvali-
tetsparametrarna enligt vilka tidningskritikerna tidigare konsekrerade litte-
ratur kompletteras av andra, verksexterna kriterier (bästsäljarförväntningar, 
försäljningssiffror och så vidare) som i den mediala kvalitetsförhandlingen 
får stor uppmärksamhet och samtidigt legitimerar uppmärksamheten. Trots 
att mottagandet av Lagercrantz bok var blandad – och att recensionerna var 
negativare i Danmark, Finland och Norge än i Sverige – indikerar den dec-
kargenrens statuslyft. Det faktum att kriminallitteratur har lyckats etablera 

108 Berglund 2012.
109 Se t.ex. Hjarvard 2016, Kammer 2015.
110 Bourdieu 1993.
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ett «mellanområde» som omtalas som «kvalificerad populärlitteratur» och som 
granskas seriöst i förhållande till de generiska konventionerna i det litterära 
fältet, är i sig ett bevis på den förändrade kvalitetsregimen.111 För att kunna 
dra generella slutsatser gällande växelverkan och dominansförhållanden mel-
lan de olika kvalitetsaspekterna skulle man dock behöva testa vår modell i 
romaner av olika slag och jämföra möjliga skillnader i deras kvalitetsförhand-
lingsprocess.112

Litteratur
Agger, Gunhild (2010). «Krimithriller, melodrama og bestseller: Stieg 

Larssons Millennium-trilogi». I G. Agger och A.M. Waade (red.), Den 
skandinaviske krimi: Bestseller og blockbuster (s. 91–108). Göteborg: 
Nordicom.

Agger, Gunhild och Anne Marit Waade (red.) (2010). Den skandinaviske 
krimi: Bestseller og blockbuster. Göteborg: Nordicom.

Baumann, Shyon (2007). Hollywood highbrow: From entertainment to art. 
Princeton: Princeton University Press.

Berglund, Karl (2012). «När succén blir mer intressant än boken». Svenska 
Dagbladet, 1.11.2012, s. 10–11.

Bloom, Clive (2008). Bestsellers: Popular fiction since 1900. London: Palgrave 
Macmillan.

Bolin, Göran (2014). Value and the media: Cultural production and consumption 
in the digital markets. Farnham: Ashgate.

Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. 
London: Routledge.

Bourdieu, Pierre (1993). The field of cultural production: Essays on arts and 
literature. Cambridge: Polity.

Brunsdon, Charlotte (1990). «Problems with quality». Screen, 31(1), s. 67–90.
Budra, Paul och Betty A. Schellenberg (red.) (1998). Part two: Reflections on 

the sequel. Toronto: University of Toronto Press.
Colbjørnsen, Terje (2014). «The construction of a bestseller: Theoretical and 

empirical approaches to the case of the Fifty Shades trilogy as an eBook 
bestseller». Media, Culture & Society, 36(8), 1100–1117.

Collins, Sue (2007). «Traversing authenticities: The West Wing president and 
the activist Sheen». I K. Riegert (red.), Politicotainment: Television’s take on 
the real (s. 181–211). New York: Palgrave.

Connor, Steven (1992). Theory of cultural value. Oxford: Blackwell.

111 Forslid et al. 2015, s. 317–320.
112 Ett aktuellt exempel av en sådan approach erbjuds av Forslid et al. 2015.



H E L L M A N ,  R I EG E RT O G  N Ø R G A A R D  K R I S T E N S E N

431

Danielsen, Anne (2016). «Nyskapende, sterkt og kompetent! 
Kvalitetsforståelser i musikkfeltet i lys av tre populærmusikalske sjangre». 
I K.O. Eliassen och Ø. Prytz (red.), Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i 
samtidens kunst og kultur (s. 104–119). Oslo: Kulturrådet.

DiMaggio, Paul (1987). «Classification in art». American Sociological Review, 
52(4), s. 440–455.

Driessens, Olivier (2013). «Celebrity capital: Redefining celebrity using field 
theory». Theory and Society, 42(5), s. 543–560.

Dutton, Denis (2003). «Authenticity in art». I J. Levinson (red.), The Oxford 
handbook of aesthetics (s. 258–274). New York: Oxford University Press.

Easthope, Antony (1990). «The question of literary value». Textual Practice, 
4(3), s. 376–389.

Eliassen, Knut Ove (2016). «Innledning.» I K.O. Eliassen och Ø. Prytz (red.), 
Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur (s. 7–22). 
Oslo: Kulturrådet.

English, James F. (2005). The economy of prestige: Prizes, awards, and the 
circulation of cultural value. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Feather, John och Hazel Woodbridge (2007). «Bestsellers in the British Book 
Industry 1998–2005». Publishing Research Quarterly, 23(3), s. 210–223.

Forshaw, Barry (2013). «The Larsson phenomenon: Sales figures and 
sexual abuse». I S. Peacock (red.), Stieg Larsson’s Millennium trilogy: 
Interdisciplinary approaches to Nordic noir on page and screen (s. 12–34). 
London: Palgrave Macmillan.

Forslid, Torbjörn, Jon Helgason, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark, 
Anders Ohlsson och Ann Steiner (2015). Höstens böcker: Litterära 
värdeförhandlingar 2013. Göteborg: Makadam.

Grøn, Rasmus (2013). «The bestseller list and its (dis)contents: The 
construction of ‘the bestseller’». Akademisk kvarter, 7(12), s. 19–33.

Hagen, Erik Bjerck (2004). Litteraturkritikk: En introduksjon. Oslo: 
Universitetsforlaget.

Helgason, Jon, Sara Kärrholm och Ann Steiner (2014). «Introduction». 
I J. Helgason, S. Kärrholm och A. Steiner (red.), Hype: Bestsellers and 
literary culture (s. 7–40). Lund: Nordic Academic Press.

Hellman, Heikki och Maarit Jaakkola (2012). «From aesthetes to reporters: The 
paradigm shift in arts journalism in Finland». Journalism, 13(6), s. 1–19.

Heydebrand, Renate von och Simone Winko (2008). «The qualities of literatures: 
A concept of literary evaluation in pluralistic societies». I W.v. Peer (red.), 
The quality of literature: Linguistic studies in literary evaluation (s. 223–239). 
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Hjarvard, Stig (2016). «Danskernes smag for litteratur». Passage, 31(76), 
s. 145–167.



K VA L I T E T S F O R H A N D L I N G E R

432

Hovden, Jan Fredrik och Karl Atle Knapskog (2015). «Doubly dominated: 
Cultural journalists in the fields of journalism and culture». Journalism 
Practice, 9(6), s. 791–810.

Ishikawa, Sakae (red.) (1996). Quality assessment of television. Luton: 
University of Luton Press.

Jaakkola, Maarit (2015a). «Witnesses of a cultural crisis: Representations 
of media-related metaprocesses as professional metacriticism of arts 
and cultural journalism». International Journal of Cultural Studies, 18(5), 
s. 537–554.

Jaakkola, Maarit (2015b). «Witnesses of a cultural crisis: Representations of 
media-related metaprocesses as professional metacriticism of arts and 
cultural journalism. International Journal of Cultural Studies, 18(5), s. 537–
554.

Jaakkola, Maarit (2015c). The contested autonomy of arts and journalism: 
Change and continuity of the dualistic professionalism of cultural journalism. 
Tampere: Tampere University Press.

Janssen, Susanne (1997). «Reviewing as a social practice: Institutional 
constraints on critics’ attention for contemporary fiction». Poetics, 24(5), 
s. 275–297.

Janssen, Susanne och Marc Verboord (2015). «Cultural mediators and 
gatekeepers». I J.D. Wright (red.), International encyclopedia of the social 
and behavioral sciences (2. uppl., vol. 5, s. 440–446). Oxford: Elsevier.

Janssen, Susanne, Marc Verboord och Giselinde Kuipers (2011). «Comparing 
cultural classification: High and popular arts in European and U.S. 
elite newspapers». Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 
63(Special Issue 51), s. 139–168.

Jenkins, Henry (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. 
New York: NYU Press.

Jerslev, Anne (2014). «Celebrification, authenticity, gossip: The celebrity 
humanitarian». Nordicom Review, 35(Special Issue), s. 171–186.

Johnson, Michael Wright (2014). «Bestsellers beyond bestsellers: The success 
of a good story». Online Journal of Communication and Media Technologies, 
4(4), s. 1–13.

Kammer, Aske (2015). «Post-industrial cultural criticism: The everyday 
amateur expert and the online cultural public sphere». Journalism Practice, 
9(6), s. 872–889.

Krippendorff, Klaus (2012). Content analysis: An introduction to its methodology 
(3. uppl). London: Sage.

Kristensen, Nete Nørgaard (2003). Udfordringen af journalistikken i lyset af 
kildernes professionalisering – slinger i valsen? København: Københavns 
Universitet, Institut for Film- og Medievidenskab, Museum Tusculanum.



H E L L M A N ,  R I EG E RT O G  N Ø R G A A R D  K R I S T E N S E N

433

Kristensen, Nete Nørgaard (2010). «The historical transformation of cultural 
journalism». Northern Lights, 8(1), s. 69–92.

Kristensen, Nete Nørgaard (2017). «Churnalism, cultural (inter)mediation 
and sourcing in cultural journalism». Journalism Studies. doi:10.1080/146
1670X.2017.1330666

Kristensen, Nete Nørgaard och Unni From (2015a). «Cultural journalism 
and cultural critique in a changing media landscape». Journalism Practice, 
9(6), s. 760–772.

Kristensen, Nete Nørgaard och Unni From (2015b). «From ivory tower to 
cross-media personas: The heterogenous cultural critic in the media». 
Journalism Practice, 9(6), s. 853–871.

Kristensen, Nete Nørgaard och Unni From (2015c). «Publicity, news 
content, and cultural debate: The changing coverage of blockbuster 
movies in cultural journalism». Communication, Culture & Critique, 8(3), 
s. 484–501.

Kärrholm, Sara (2014). «Bestseller culture and its effects on research: The 
case of Stieg Larsson’s Millennium trilogy». I J. Helgason, S. Kärrhol och 
A. Steiner (red.), Hype: Bestsellers and literary culture (s. 89–108). Lund: 
Nordic Academic Press.

Larsen, Håkon (2016). Performing legitimacy: Studies in high culture and the 
public sphere. London: Palgrave Macmillan.

Larsen, Leif Ove (2008). «Forskyvninger: Kulturdekningen i norske 
dagsaviser 1964–2005». I K. Knapskog och L.O Larsen (red.), 
Kulturjournalistikk: Pressen og den kulturelle offentligheten (s. 283–329). 
Oslo: Scandinavian Academic Press.

Lindsköld, Linnéa (2016). «Ett användbart kvalitetsbegrepp: 
Kvalitetsbedömning i litteraturpolitik». I K.O. Eliassen och Ø. Prytz. 
(red.), Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur 
(s. 162–182). Oslo: Kulturrådet.

Maguire, Jennifer Smith och Julian Matthews (2014). «Introduction: 
Thinking with cultural intermediaries». I J.S. Maguire och J. Matthews 
(red.), The cultural intermediaries reader (s. 1–11). London: Sage.

Mortensen, Anders (red.) (2009). Litteraturens värden. Eslöv: Symposion.
Peacock, Steven (red.) (2013). Stieg Larsson’s Millennium trilogy: 

Interdisciplinary approaches to Nordic noir on page and screen. London: 
Palgrave Macmillan.

Peer, Willie van (2008). «The evaluation of literary texts: A new perspective». 
I W.v. Peer (red.), The quality of literature: Linguistic studies in literary 
evaluation (s. 1–14). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Peterson, Richard A. och Roger M. Kern (1996). «Changing highbrow taste: 
From snob to omnivore». American Sociological Review, 61(5), s. 900–907.



K VA L I T E T S F O R H A N D L I N G E R

434

Rojek, Chris (2001). Celebrity. London: Reaktion.
Rojek, Chris (2012). Fame attack: The inflation of celebrity and its consequences. 

London: Bloomsbury.
Rønning, Helge och Tore Slaatta (2012). «Regional and national structures in 

the publishing industry with particular reference to the Nordic situation». 
Journal of Media Business Studies, 9(1), s. 101–122.

Sarrimo, Christine (2016). «The press crisis and its impact on Swedish arts 
journalism: Autonomy loss, a shifting paradigm and a ‘journalistification’ 
of the profession». Journalism, 18(6), s. 664–679.

Schreier, Margrit (2012). Qualitative content analysis in practice. London: 
Sage.

Shrum, Wesley Monroe (1996). Fringe and fortune: The role of critics in high 
and popular art. Princeton: Princeton University Press.

Strannegård, Lars (2007). «Kvalitet som autenticitet». I L. Strannegård 
(red.), Den omätbara kvaliteten (s. 202–213). Stockholm: Norstedts 
Akademiska Förlag.

Thompson, John Bjuni (2012). Merchants of culture: The publishing business in 
the twenty-first century (2. uppl.). Cambridge: Polity.

Turner, Graeme (2004). Understanding celebrity. London: Sage.
Tygstrup, Frederik (2016). «Kultur, kvalitet og menneskelig tid». I K.O. 

Eliassen och Ø. Prytz (red.), Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i 
samtidens kunst og kultur (s. 23–35). Oslo: Kulturrådet.

Verboord, Marc (2003). «Classification of authors by literary prestige». 
Poetics, 31(3), s. 259–281.

Verboord, Marc (2011). «Market logic and cultural consecration in French, 
German and American bestseller lists, 1970–2007». Poetics, 39(4), s. 290–
315.

Verboord, Marc, Giselinde Kuipers och Susanne Janssen (2015). 
«Institutional recognition in the transnational literary field, 1955–2005». 
Cultural Sociology, 9(3), s. 447–465.

Citerat pressmaterial
Adresseavisen, 31 augusti 2015. «For langt og tamt», Ørjan Greiff Johnsen.
Aftenposten, 28 augusti 2015. «Heltene er trette i Millennium-boken», Rune 

Hallheim.
Aftonbladet, 22 augusti 2015. «Att värka fram berättelsen har varit fantastiskt», 

Cecilia Gustavsson.
Aftonbladet, 22 december 2013. «‘Jag delar Stiegs vrede mot fusk’», Leo 

Lagercrantz.



H E L L M A N ,  R I EG E RT O G  N Ø R G A A R D  K R I S T E N S E N

435

Berlingske, 28 augusti 2015. «Ny Millennium-roman slipper med æren i 
behold», Merete Reinholdt.

Dagbladet, 28 augusti 2015. «Blekere kopi», Torbjørn Ekelund.
Dagens Nyheter, 23 augusti 2015. «Fler läsfester att se fram mot», Harald 

Bergius.
Dagens Nyheter, 28 augusti 2015. «Nya Millennium är skickig och 

respektfull», Johan Svedjedal.
Ekstra Bladet, 28 augusti 2015. «Ikke helt på Stig Larsson-niveau», Marie 

Louise Toksvig.
Expressen, 28 augusti 2015. «En blek kopia», Jens Liljestrand.
Göteborgs Posten, 29 augusti 2015. «Varför väcker Lagercrantz så starka 

känslor?», Ingrid Bosseldal.
Helsingin Sanomat, 27 augusti 2015. «‘Olin tulla hulluksi’», Elina Kervinen.
Helsingin Sanomat, 28 augusti 2015. «Millennium-sarjan jatko jää suutariksi», 

Jukka Petäjä.
Hufvudstadsbladet, 27 augusti 2015. «Ska han hånas eller hyllas för sin 

Lisbeth?», Annika Hällsten.
Hufvudstadsbladet, 5 september 2015. «Lagercrantz återskapar den heliga 

vreden», Håkan Jansson.
Information, 29 augusti 2015. «Salander genoplivet», Tonny Vorm.
Politiken, 28 augusti 2015. «Et ørkesløst maraton», Bo Tao Michaëlis.
Svenska Dagbladet, 16 augusti 2015. «Millennieskifte», Lina Kalmteg.
Svenska Dagbladet, 29 augusti 2015. «God spänning i Larssons värld», Josefin 

Holmström.
Sydsvenska Dagbladet, 23 augusti 2015. «Millennium för miljoner», Arvid Jurjaks.
Sydsvenska Dagbladet, 28 augusti 2015. «I ett nytt Millenium», Stig Hansén.
Turun Sanomat, 5 september 2015. «Sisko tahtoisin pääsi», Kimmo Lilja.
Verdens Gang, 28 augusti 2015. «En blek kopi», Sindre Hovdenakk.

Intervjuer
Bolin, Cathrine Bakke (2016). Intervju med Gyldendals redaktör för översatt 

litteratur (personlig kommunikation, 4 december).
Bonde, Jessica Bab (2016). Intervju med Norstedts f.d. 

kommunikationsansvarig (personlig kommunikation, 18 november).
Marøy, Siren (2016). Intervju med Gyldendals redaktör för kriminallitteratur 

(personlig kommunikation, 2 december).
Nøhr, Ilse (2016). Intervju med Modtryks förläggare (personlig 

kommunikation, 30 augusti).
Timgren, Henrikki (2016). Intervju med WSOYs förläggare (personlig 

kommunikation, 22 juni).



K VA L I T E T S F O R H A N D L I N G E R

436

Tv-program och digitala källor
Bokhandlerforeningen (2016). Boklista. Hämtad från http://www.

bokhandlerforeningen.no/boklista/Skj%C3%B8nnlitteratur/723 (läst 
15 januari 2017).

Cederberg, Hannah, Johan Scheele och Afsin Tahmoury (2016). David 
Lagercrantz – året med Millennium 4. Dokumentär på SVT, 8 september. 
Hämtad från http://www.svtplay.se/video/10306261/david-lagercrantz-
aret-med-millennium-4/david-lagercrantz-aret-med-millennium-4-david-
lagercrantz-aret-med-millennium-4 (läst 15 mars 2017).

Dahlin, Marléne (2008). Uppdrag granskning: Striden om miljonerna och 
Stieg Larssons fjärde bok. Rapport på SVT, 28 maj. Hämtad från https://
web.archive.org/web/20090707074630/http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.
jsp?d=93893&a=1155057 (läst 15 januari 2017).

Suomen Kustannusyhdistys (2016). Bestsellerit, 2015. Hämtad från 
http://www.kustantajat.fi/files/output/1113/bestsellerit+2015.pdf (läst 
15 januari 2015).

Svenska förläggare (2016). Årstopplista 2015. Hämtad från http://www.
forlaggare.se/sites/default/files/arstopplista_2015_formaterad_0.pdf (läst 
15 januari 2017).


