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utgör produkter av och uttryck för den tid i vilken 
de tillkommit och preciserar skickligt den särskilda 
innebörd detta får i fallen Astarte och Sönder. Av-
handlingen bidrar med ny och viktig kunskap till 
förståelsen av vad som visar sig vara två tidigmo-
dernistiska svenska romaner. Därmed har Caroline 
Haux också kastat ljus över det tidiga 1930-talets 
samhälls- och kulturklimat. Annorlunda uttryckt: 
Framkallning utgör ett betydelsefullt tillskott till 
vetandet om modernitetens diskurs och dess kul-
turella uttryck.

Mats Jansson

Anna Jungstrand, Det litterära med reportaget. Om 
litteraritet som journalistisk strategi och etik. (Eur-
eka/Ellerströms akademiska, 41). Ellerströms. 
Lund 2013.

Det ska sägas med en gång, det är en rik och tan-
keväckande avhandling som Anna Jungstrand har 
skrivit. Som framgår av titeln undersöker hon det 
litterära med reportaget, närmare bestämt det hon 
kallar för ”litteraritet som journalistisk strategi och 
etik”. Hon lyfter övertygande fram grundläggande 
drag i det moderna reportaget, som gör att det skil-
jer sig från både traditionell nyhetsrapportering 
och skönlitteratur.

Avhandlingen skriver in sig i den forskning som 
sysslar med det som ibland kallas för ett utvidgat 
textbegrepp, men visar samtidigt prov på hur eta-
blerade litteraturvetenskapliga perspektiv, som nar-
ratolologi, kan mobiliseras för att komma åt särar-
ten i en genre som här får benämningen det mo-
derna reportaget. Reportagen som diskuteras är alla 
moderna i den enkla meningen att de är skrivna un-
der 1900-talet och i nära relation till den skönlitte-
rära utvecklingen – på det hela taget rör det sig om 
modernismen under detta århundrade.

I avhandlingens första del definieras det litterära 
reportaget som ”en journalistisk text som återger 
berättelsen om reporterns möte med ett skeende” 
(33). Jungstrand går här också igenom den tidigare 
reportageforskningen. Hon påpekar att det rör sig 
om ett relativt outforskat område inom litteratur-
vetenskapen, vilket möjligen beror på en viss pola-
risering mellan det journalistiska och det litterära 
fältet, men även på att själva reportagegenren har 
vuxit fram i nära relation till sina respektive natio-
nella sammanhang.

De reportagetexter som Jungstrand undersöker 
tillhör grovt sett tre traditioner och forskningen 
kring dessa har pågått i viss isolering från varandra. 
Den första härrör från den så kallade amerikanska 
nya journalistiken, eller new journalism, som växer 
fram i USA under 50- och 60-tal med Tom Wolfe 
som en av grundarna, men med föregångare som 
Djuna Barnes. Den andra är den så kallade polska 
reportageskolan av Ryszard Kapuścińskis märke, 
och den tredje är reportaget i ett svenskt samman-
hang med rötter framför allt i 60- och 70-talets do-
kumentära prosa. I avhandlingen överbryggas dessa 
tre traditioner och resultatet visar på ett flertal ge-
mensamma drag som Jungstrand vill ringa in med 
begreppet litteraritet.

De litterära kriterier som Jungstrand menar att 
det moderna reportaget kännetecknas av specifice-
ras genom ett antal teoretiska premisser som också 
presenteras i avhandlingens första del. Här finns ett 
flertal hänvisningar till det narratologiska fältet – 
det litterära med reportaget är ju först och främst 
att det är en berättelse och det använder följakt-
ligen berättartekniker som narratologin kan be-
lysa. Den teorin används även för att tydliggöra 
den subjektivitet som är närvarande i reportaget. 
Särskilt betonas särskiljandet av författare eller re-
porter och berättare: ”Textens berättare ska alltid 
betraktas vara en konstruktion som inte ska sam-
manblandas med en implicit författare” (24). Jung-
strand nöjer sig likväl inte med en strikt formalis-
tisk textanalys utan vill med sin genomgång av det 
litterära reportagets subjektivitet ”humanisera nar-
ratologin” (25), och distansera sig från något som 
hon kallar för ”en avhumaniserad humanism” (103), 
vilket vagt tycks syfta på strukturalismen överhu-
vudtaget. Likväl är det en strömning hon till viss 
del samtidigt behöver för att komma åt de språkliga 
aspekterna av reportagetextens litteraritet.

Kritiken mot formalismen gör dock inte av-
handlingen till ett poststrukturalistiskt projekt. 
Jungstrands förespråkar något som hon kallar för 
en ”humaniserad språksyn” (103), och trots att ett 
bärande begrepp i själva analyserna är det ”disso-
nanta subjektet” är det tillblivelse snarare än ifrå-
gasättande eller dekonstruktion som känneteck-
nar det subjekt som Jungstrand vill urskilja i repor-
tagetexten. Själva termen ”subjektets tillblivelse” 
hämtar hon från Emmanuel Levinas med vars hjälp 
hon gör gällande att det moderna reportaget arti-
kulerar en specifik etik, som jag får tillfälle att åter-
komma till.
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Redogörelsen för avhandlingens teoretiska premis-
ser förblir bitvis abstrakt och vissa av resonemangen 
klarnar inte förrän man kommit till de konkreta 
läsningarna i de två senare delarna. I ett första steg 
utforskas det moderna reportagets litterära aspek-
ter mer generellt med nedslag i ett sextiotal verk av 
olika omfång och författare som listats i ett appen-
dix. De kriterier som skisserats som utmärkande för 
det moderna reportaget i den första delen får nu 
tydligare konturer, men det är först i den avslutande 
delens närmare läsning av sex specifika reportage 
de framträder som just grunddrag, vilka varieras av 
varje texts singularitet utan att förlora i generalitet.

Först ut är Djuna Barnes korta resereportage från 
Paris, Vagaries Malicieux (1922), som får fungera 
som ett slags paradigmatisk grundtext för de övriga 
analyserna. Ryszard Kapuścińskis En dag att leva 
(1976) får illustrera det öppet subjektiva reporta-
get, medan Truman Capotes In Cold Blood (1965), 
som brukar betecknas som dokumentärroman, får 
visa att även ett tredjepersonperspektiv innebär en 
subjektiv närvaro: ”Genom experimentet med att 
hålla subjektiviteten tillbaka framstår dess kontu-
rer bara än tydligare” (266). På den punkten kan 
man förvisso även tänka sig att det finns en etisk 
dimension i strävan efter det opersonliga, och då 
inte som journalistisk objektivitet utan just som 
en litterär strategi, närmare bestämt i form av den 
estetiska opersonlighetsdoktrinen som tycks vara 
verksam hos Capote. Men den linjen inom moder-
nismen diskuteras inte av Jungstrand, som är ute 
efter det moderna reportagets subjektivitet. Den 
finner hon med större lätthet i Hanna Kralls ”En 
Hollywoodroman” (1965), som också har beteck-
ningen reportage. Hos Krall lyfter Jungstrand fram 
det hon kallar det moderna reportagets ”dissonanta 
subjekt”. Ett subjekt som hon menar är central i den 
modernistiska litteraturen och i grunden handlar 
om ödmjukhet inför en omöjlig uppgift – att fånga 
verkligheten i hela dess komplexitet. Den ödmjuk-
heten finner hon även i den femte texten, Sven och 
Cecilia Lindqvists Kina nu. Vad skulle Mao ha sagt 
(1980), men här framträder den inte genom något 
dissonant subjekt utan genom ett essäistiskt anslag 
som avstår från slutgiltiga förklaringar eller bedö-
manden. Även den sista texten som analyseras, Joan 
Didions ”Slouching towards Betlehem” (1968), 
brukar gå under benämningen essä, men här åter-
vänder det ”dissonanta subjektet” med full kraft. 
Dessa på flera sett disparata texter används således 
för att tydliggöra huvuddragen i det moderna re-
portagets litteraritet, vilka sammanfattningsvis kan 

formuleras som narrativitet och subjektivitet samt 
språkfunktion, det vill säga hur reportaget använ-
der metaforer och metatextuella strategier.

Det är ett stort material som avhandlingen arbetar 
med och rent formellt kunde man önskat en mer 
genomredigerad text. Jungstrand talar själv om en 
viss slumpmässighet i urvalsprincipen, men näm-
ner likväl i appendixet att man kan urskilja trådar 
som löper mellan de reportage som undersökts i 
avhandlingen, liksom sådana hon skulle kunna ha 
undersökt men lämnat därhän.

En sådan är den om det kvinnliga reportagets 
särart, som nu tonas ned i en vilja att lyfta fram ge-
nerella kriterier: ”Sambandet mellan subjektivitet 
och en kvinnlig erfarenhet framstår som förrädisk 
i reportagets sammanhang”, ja, det talas rentav om 
det ohållbara i att söka en feministisk strategi i det 
moderna reportaget (268).

Likväl kan man hävda att de drag Jungstrand 
frilagt som det moderna reportagets litteraritet är 
förenliga med den feministiska rörelse som vuxit 
fram under modernismen, vilken ifrågasätter ob-
jektivitet och betonar subjektivitet i en strävan att 
låta det som definierats som det andra genom his-
torien komma till tals. Det är vidare rätt slående att 
de manliga författare Jungstrand väljer att närläsa 
använder strategier som gör motstånd mot Jungs-
trands kriterier på det moderna reportagets litte-
raritet: Truman Capotes tredjepersonsreportage, 
Kapuścińskis generaliseringar, Lindqvists essäis-
tiska och konsonanta berättare. Allt under det att 
Barnes paradigmatiskt uppbrutna berättarstruk-
tur, samt Kralls metatextuella strategier och Di-
dions dissonanta subjekt passar dem som handen 
i handsken. På en mer explicit nivå i reportage-
texterna är det dessutom uppenbart att det finns 
kvinnliga respektive manliga perspektiv eller te-
man, som i exempelvis Barnes reportage från Pa-
ris eller Kapuścińskis från Angola. Men genusper-
spektivet väljs alltså bort, kanske för att Jungstrand 
uppfattar att det låser texterna vid en partikulär er-
farenhet, vilket kan diskuteras.

Bärande för avhandlingens grundläggande pro-
blemställning är istället den mer allmänna frågan 
om vad det litterära med reportaget är, eller snarare 
vad det är ”i det litterära” som gör att reportern vän-
der sig till de litterära framställningarnas språkliga 
metoder för att skriva sina reportageböcker. Frågan 
inbjuder till ett sökande efter en litterär essens, men 
Jungstrand försöker kringgå den genom att ta lit-
teraritet mer at face value, som något vi mer eller 
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mindre omedvetet lärt oss att känna igen i och ge-
nom vår kulturella tradition.

Jungstrand talar närmare bestämt om att hon 
söker ”en historisk förståelse” av begreppet, som i 
praktiken går ut på att definiera vad det är för litte-
rära grepp som reportaget använder sig av mot bak-
grund av de litterära strömningar som omger gen-
rens framväxt under 1900-talet, det vill säga mo-
dernismen och till viss del även postmodernismen. 
Om man ser till begreppets egen historia framgår 
det att det snarare än en ”historisk förståelse” är en 
blandning av två gängse definitioner av begreppet 
som Jungstrand använder sig av.

När den ryske lingvistiken och litteraturteoreti-
kern Roman Jakobson myntade termen litteraritet 
– literaturnost – i början av 1900-talet var det för att 
beteckna det som gör ett verk till ett litterärt verk. 
Han hade också en teori om vad som utmärker och 
skiljer den litterära texten från andra språkliga for-
mer. I Jakobsons formalistiska perspektiv kan litte-
rariteten urskiljas på själva den språkliga nivån, som 
en inriktning på det betecknande, på den språkliga 
rytmen, dess materialitet, vilket gör att budskapet 
eller den semantiska dimensionen träder tillbaka. 
Med andra ord utmärker sig en litterär text av att 
betoningen ligger på formen.

Efter Jakobson och den ryska formalismen kan 
man se att termen litteraritet även kommit att be-
teckna en mer diffus egenskap eller dimension hos 
texter, som har att göra med något man tillskriver 
dem, och som gör att man bestämmer dem som 
litterära, vilket varierar från en tid till en annan, 
eller med den så kallade litterära institution som 
är rådande.

Så vitt jag kan se blandar alltså Jungstrand en 
formalistisk och en mer kontextuellt inriktad för-
ståelse av litteraritet samt naturaliserar termen ge-
nom beskrivningar som ”litterära aspekter”, ”litte-
rära strategier”, eller helt enkelt ”det litterära”. De-
finitionen förblir således rätt vag och pragmatisk 
men det kanske inte gör så mycket med tanke på 
att Jungstrands primära syfte inte är att avgöra om 
reportaget är en litterär text eller inte. Hon vill se 
reportaget som en egen genre i ett journalistiskt 
sammanhang: med andra ord ställer hon frågan om 
vad som ”händer med denna litteraritet när den an-
vänds i ett journalistiskt syfte” (16).

Ett intressant svar som Jungstrand ger är att de 
litterära aspekter som det moderna reportaget an-
vänder sig av sätter uppdelningen fakta och fiktion 
eller dess olika konstellationer i form av exempelvis 
faktionslitteratur ur spel. De litterära strategierna i 

det moderna reportaget uppfattas istället som verk-
samma i en motrörelse, rentav en revolt mot det ob-
jektivitetskrav som varit rådande inom den tradi-
tionella journalistiken och som fortfarande skulle 
hålla ”sitt grepp om nyhetsjournalistiken” (18).

Det är likväl inte helt lätt att förstå varför denna 
objektivitet, som är förknippad med den journa-
listiska yrkesetiken (att man inte får ljuga, att man 
ska vara opartisk, etcetera), inte är förenlig med 
de litterära strategier som Jungstrand lyfter fram. 
Man kan å andra sidan också fråga sig hur objek-
tiv den traditionella nyhetsrapporteringen i själva 
verket är. Det ideal om objektivitet som Jungstrand 
menar att det moderna reportaget revolterar mot 
kunde med andra ord gjorts tydligare – eller åtmin-
stone nyanserats – genom några konkreta exempel. 
Nu framstår det som en förenklad och konstrue-
rad motbild för att få det litterära med reportaget 
att framträda, och kanske i synnerhet det hon vill 
ringa in med termen etik, som alltså inte ska redu-
ceras till den journalistiska yrkesetikens objektivi-
tetsideal. Jungstrand hävdar tvärtom att den genre 
hon undersöker vuxit fram i direkt opposition till 
detta ideal och i intim närhet till den modernistiska 
estetikens utforskande av gränserna för det som är 
möjligt att representera. Den journalistiska stra-
tegi som avhandlingen säger sig undersöka springer 
närmare bestämt ur ett journalistiskt behov: ”Det 
finns något i mötet med verkligheten som lockar 
fram just reportageskrivandets modus, något som 
väcker journalistens behov av litterära uttrycksme-
del”, står det på första sidan i inledningen.

Man förstår att det Jungstrand åsyftar med ter-
men ”det litterära” är ett slags skrivande bortom 
dagsjournalistikens och den så kallade objektiva 
rapporteringens standardformulär, ett svar på verk-
lighetens komplexa natur, vilken alltid med nöd-
vändighet förenklas i den dagliga nyhetsrapporte-
ringen. Ja, det talas rentav om en ”lidelse eller pas-
sion” hos reportern inför sitt uppdrag, som om-
vandlas till en berättelse om ett möte, vilken i sin 
tur handlar om svårigheten att överhuvudtaget ge 
det form och mening.

Det är den svårigheten som leder Jungstrand till 
Levinas och en etik som är grundad i subjektets 
möte med ”annanheten”. Det moderna reportagets 
etik delar således, enligt Jungstrand, den fenome-
nologiska filosofens syn på etik som ett ansvar in-
för den andre som annan vilket samtidigt implice-
rar ”subjektets tillblivelse” (121). Etik i den här me-
ningen ska således inte uppfattas som moral eller 
politik. Dess primära syfte är inte att åstadkomma 
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förändring, upplysa eller ens skapa förståelse som 
det står i slutledningen: ”Att förståelse inte alltid är 
reporterns främsta uppgift är en paradox som bara 
blir begriplig med hänsyn till etiken” (274). Kort 
sagt rör det sig om en etik som avstår från ideolo-
giska ställningstaganden.

Jag föreställer mig att det går att finna en sådan 
etik hos poeter och författare, ja, att den är kompa-
tibel med en litteraturens etik, om man med det me-
nar en språklig verksamhet som inte formulera te-
ser om verkligheten utan sätter den inom parentes, 
för att alludera på det fenomenologiska perspektiv 
som Jungstrand vill anlägga. Men fungerar en så-
dan etik som journalistisk strategi? Jag har faktiskt 
svårt att tro det. Den lidelse som Jungstrand, tro-
ligen med rätta, framhåller som en drivkraft i det 
moderna reportaget, handlar väl rimligen om något 
mer än respekten för den andre som annan? För att 
citera en rad av journalisten Fabrizio Gatti: ”Som 
lösning räcker det självklart inte med att vi med-
borgare reagerar känslomässigt och som medmän-
niskor” (DN 21/10 2013). Jag har svårt att se hur ex-
empelvis hans reportage – som liknats vid en av de 
stora romanerna – Bilal. På slavrutten till Europa 
(2007) är skriven utan något ”hopp om att förstå, 
förklara eller förändra” (274). Den kritik man kan 
rikta mot Jungstrands bruk av Levinas i detta per-
spektiv är att ”subjektets tillblivelse” i mötet med 
den andres ”annanhet” förblir en tom gest.

Men trots de invändningar man kan hysa mot 
vissa aspekter av avhandlingens bärande tanke-
gångar om objektivitet, genusperspektiv och etik 
lyckas den visa på oanat djup och sofistikation i 
den moderna reportagetexten. Framför allt friläg-
ger Jungstrand skickligt singulära böjningsmöns-
ter av de grunddrag som utmärker genren på så vis 
att det enskilda reportaget träder fram i egen rätt. 
Hon lämnar vidare en öppen inbjudan till läsaren 
att själv träda i dialog med de litterära och doku-
mentära strävandena att gestalta en verklighet som 
alltid tenderar att undfly eller bedöva oss i ett stän-
digt växande informationsflöde av dagliga nyhets-
rapporteringar.

Avhandlingen om det litterära med reportaget 
kompletterar för övrigt på ett intressant sätt det 
växande intresse som idag åter finns för det doku-
mentära i skönlitteraturen, och aktualiserar en pro-
blematik som författaren Birgitta Trotzig en gång 
formulerade i essän Hållpunkter (1975): ”det är en 
banalitet att dikt inte är direktåtergivande verklig-
hetsbeskrivning, för mig har den banaliteten varit 
mitt livsproblem”. Efter att ha läst Jungstrands av-

handling kan man konstatera att ”det är en banali-
tet att reportaget inte är direktåtergivande verklig-
hetsbeskrivning men för reportern har den banali-
teten blivit hans eller hennes livsproblem.”

Carin Franzén

Markus Huss, Motståndets akustik. Språk och (o)ljud 
hos Peter Weiss 1946–1960 (Eureka/ Ellerströms aka-
demiska, 43). Ellerströms förlag. Lund 2014.

Om Peter Weiss har det forskats relativ kontinu-
erligt och intensivt såväl i Tyskland som i Sverige. 
Bara under de sista åren har det kommit ut ett fler-
tal undersökningar i båda länderna om olika as-
pekter av hans verk. Man kan således undra om 
det finns relevanta aspekter av hans författarskap 
som ännu inte har undersökts. Särskilt för yngre 
forskare kan det inte vara lätt att behålla översik-
ten över forskningslitteraturen och identifiera samt 
bearbeta nya forskningsfrågor då det krävs mycket 
inläsning.

Ett exempel på hur det ändå är möjligt är Mar-
kus Huss avhandling Motståndets akustik. Språk 
och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960. Avhand-
lingens syfte är ”att undersöka hur språket i vid be-
märkelse framställs i ett urval av Peter Weiss texter 
tillkomna under åren 1946–1960” (14). Texterna 
som står i fokus är Der Vogelfreie (1947) och Der 
Schatten des Körpers des Kutschers (1960) samt sex 
svenskspråkiga noveller skrivna mellan 1946 och 
1953. Även två av Weiss filmarbeten tillkommer: 
Enligt lag (1957) och Hägringen (1959). Om ur-
valet förklarar Huss att det ”främst [är] gjort på 
grundval av texternas framställning av språkpro-
blematik i vid bemärkelse, men också för att de till-
hör en del av författarskapet som sällan uppmärk-
sammats i forskningen, med undantag för genom-
brottsromanen”, det vill säga Der Schatten des Kör-
pers des Kutschers (15).

Avhandlingen omfattar runt 200 sidor ”ren” 
text. Det tillkommer cirka 100 sidor noter, käll-
hänvisningar och en litteraturförteckning samt 
ett personregister. Huvudtexten är indelad i en in-
ledning samt fyra kapitel, varav de sista två, bestå-
ende av cirka 50 respektive 60 sidor vardera, är de 
mest omfattande. Redan i inledningen formulerar 
Huss sina centrala teser, varav den första och kan-
ske mest fundamentala lyder: ”När språket i Peter 
Weiss texter kommer till korta höjs ljudvolymen.” 
(13) Huss förklarar att Peter Weiss texter tematise-




