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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur mottagningen och den allmänna synen på författare och verk 

förändras i och med författarens nyutgivningar. Förändringarna beskrivs utifrån Michel 

Foucaults teori om författarfunktion. Diskussionen har Göran Tunströms bok Hallonfallet som 

utgångspunkt, en bok som först lanserades under pseudonym men senare återlanserades under 

det rätta författarnamnet. I uppsatsen ges en exposé över mottagningen av de båda versionerna 

av boken, som sedan analyseras. Receptionsanalysen står sedan som grund för en vidare 

diskussion, med Tunströms Hallonfallet som huvudsaklig referenspunkt, om relationen 

författarfunktion, verk och genre och hur förändrade syner inom ett av dessa tre aspekter kan 

medföra omvärderingar av de övriga. 

Nyckelord: Tunström, Foucault, författarfunktion, pseudonym, genre, värdeomförhandling, 

omvärderingsprocesser, receptionsanalys, 

 

Abstract 

This essay discusses how the reception and general view of an author and a work change due 

to consequent publications by said author. These changes are explained using Michel Foucault’s 

theory on the author function. The discussion centers around Göran Tunström’s book 

Hallonfallet, a book which initially was published under pseudonym but later re-released with 

the author’s proper name. The reader is then presented with a brief exposé of the reception of 

each of the two versions, which is then analyzed. This analysis serves as starting point for a 

wider discussion, referring to Tunström’s Hallonfallet as main point of reference, regarding the 

relation between author function, work and genre, examining how changed views concerning 

one of these three aspects may bring about revaluations of the others. 

Keywords: Tunström, Foucault, author function, pseudonym, genre, revaluation, revaluation 

processes, reception analysis. 
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Inledning 

 

Vilket namn som står på omslaget till en bok är kanske det allra mest avgörande för oss när vi 

som läsare står i bokhandeln för att köpa en ny bok. Ett namn vi känner igen och har läst tidigare 

inger ett löfte om en bekant läsupplevelse – vi vet vad vi kan förvänta oss. Att beskriva sin 

smak gällande böcker i termer som ”jag läser mycket Ekman just nu” framstår med största 

sannolikhet, för att exemplifiera fenomenet, inte som något särskilt främmande. En författares 

sammanlagda produktion anses ha alltså ha gemensamma drag. Men vad händer då ett tidigare 

anonymt verk sluter sig till författarskapet? Förändras synen på verket eller synen på 

författarskapet? 

 Göran Tunström lät publicera romanen Hallonfallet under pseudonymen Paul Badura 

Mörk år 1967 för att sedan återlansera den med sitt riktiga namn år 1985 Emellan dessa årtal 

lyckades Tunström erhålla både Svenska Dagbladets litteraturpris, år 1976, och Nordiska rådets 

litteraturpris, år 1984, för andra romaner. Hallonfallet handlar om författaren, tillika bokens 

berättarröst, Johan Omne och hans flickvän Sara Sahlin som hittar en död kvinna vid en 

semesterort på Västkusten strax innan deras stundande bröllop. Liket är emellertid försvunnet 

då polisen anländer till platsen för att undersöka mordet, varefter mysteriet utvecklar sig. 

Hallonfallet kan alltså sägas tillhöra deckargenren, något som också anspelas på i undertiteln 

på försättsbladet: ”(Kanske en deckare)”. Verket skiljer sig därigenom genremässigt från 

Tunströms övriga, både tidigare och senare produktion. Samtidigt presenteras även boken som 

”Roman” på omslaget vilket placerar den i två olika genrer. 

 Jag kommer i denna uppsats försöka svara på huruvida synen på boken Hallonfallet och 

författarskapet Göran Tunström förändrades i och med att Tunström tillkännagavs som bokens 

rätte författare och hur denna förändring i så fall kan beskrivas. Uppsatsen kommer utgå ifrån 

Michel Foucaults teori om författarfunktion (author function) för resonemang kring hur den 

produktion som associeras med författarnamnet påverkar läsaren och dennes syn på sagda 

författarnamn. Studiet av den initiala receptionen av verket baseras på tre recensioner från 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Dessa 

recensioner kommer därefter ställas mot dels mottagning av verket som uppkom i och med 

uppdagandet av Tunström som den riktige författaren (främst av Magnus Ringgren i tidningen 

Jury) samt litteratur inom det litterära forskningsfältet om Tunströms författarskap. Analysen 

av de akademiska texterna kommer att belysa huruvida Hallonfallet inkluderas i den 

akademiska diskursen om författarskapet i fråga och hur Hallonfallet i så fall omnämns i denna 
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litteratur. Då Tunströms roman framställer sig själv som tillhörandes deckargenren genom 

undertiteln på försättsbladet kommer jag även att använda mig av Gérard Genettes teori om 

paratexter för att visa på hur olika paratexter påverkar såväl mottagande som 

författarfunktionen. Vidare kommer jag även kategorisera och beskriva mottagandet och på så 

sätt belysa författarfunktionens performativa aspekt och hur den har påverkat synen på 

Hallonfallet. I denna del utgår jag till stora delar från Torbjörn Forslids m.fl. Höstens böcker : 

Litterära värdeförhandlingar 2013 för kategoriseringen, vilken sedan knyts an till Foucaults 

författarfunktion. Avslutningsvis presenterar jag i diskussionsdelen en modell som visar på 

samspelet mellan författarfunktionen och de aspekter som kan sägas påverka den allmänna 

synen på författarnamn, verk och genre för att konkretisera de koncept som presenterats och 

använts i uppsatsen. 

 

 

Foucaults författarfunktion 

 

Foucault söker i ”What is an Author” beskriva den roll ett verks författare har efter 

strukturalismen och poststrukturalismens tydliga gränsdragning mellan ett givet verk och dess 

författare i och med Barthes välkända dödförklaring av författaren. Foucault lanserar i och med 

”What is an Author” termen författarfunktion. Den aspekt av termen som kommer användas i 

den här uppsatsen är hur författarnamnet kan sägas besitta en performativ funktion som en 

klassificerare av texter. Namnet tillåter oss, enligt Foucault, ”to group together a certain number 

of texts, define them, differentiate them from and contrast them to others. In addition, it 

establishes a relationship among the texts.”1 Det är värt att understryka att namnet, enligt 

författarfunktionen, inte explicit refererar till den verklige författaren, och dennes tilltalsnamn, 

vars existens sträcker sig utanför dennes verks gränser, utan istället är direkt knutet till 

författarens litterära verk samt verk som står i relation till författarnamnet.  

 Christina Hendricks beskriver utifrån Foucaults författarfunktion hur en text med 

författarnamn, i motsättning till en anonym dito, ”are more likely to be given attention and 

respect comparable to the status of the author as s/he has been created and sustained through 

power relations in the culture”2. Hon nämner vidare att synen på ett givet författarnamn är 

                                                 
1 Michel Foucault, Aesthetics, Method, and Epistemology, red. James D. Faubion, 1 edition (New York: The New 

Press, 1999), 210. 
2 Christina Hendricks, ”The Author[’s] Remains : Foucault and the demise of the ’author-function’”, Philosophy 

Today Vol. 46, nr 2 (Summer 2002): 3, http://blogs.ubc.ca/christinahendricks/files/2012/11/MFauthor2002-

webversion.pdf. 
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föremål för ständig förändring som en naturlig följd av att de relationer som styr synen på 

författarnamnet alltid är i rörelse. Enligt Foucault är detta sätt att se på författarnamnet något 

som har blivit naturligt i läsandet: ”We now ask of each poetic or fictional text: From where 

does it come, who wrote it, when, under what circumstances, or beginning with what design? 

The meaning ascribed to it and the status or value accorded it depend on the manner in which 

we answer these questions.”3 Författarnamnet ifrågasätter därmed Barthes dödförklarande av 

författaren då textens skapare tycks vara av största vikt för läsaren och dennes uppfattning om 

ett litterärt verk. 

 Det är rimligt att anta att Hallonfallet, efter återlanseringen, till större grad erhöll den 

respekt och uppmärksamhet som associeras med författarnamnet Tunström vilket i sig 

utvecklats i och med den tid som passerat mellan de båda utgivningarna av boken samt den 

påverkan de verk som tillkommit i Tunströms bibliografi innan återlanseringen har haft på 

författarnamnet. Vidare är det också sannolikt att den allmänna synen på deckargenren ändrats 

med åren och därigenom vidare påverkat mottagandet av verket och hur den eventuellt har 

assimilerats till författarnamnet Tunström. 

 

 

Paratext, författarpseudonym och genre 

 

Gérard Genette definierar begreppet paratext i Paratexts: thresholds of interpretation kanske 

allra tydligast genom ett citat från Lejeune, som beskriver begreppet som ”’a fringe of the 

printed text which in reality controls one’s whole reading of the text”4. Denna fringe eller 

marginal delar Genette upp i två underkategorier: peritexten, som generellt innefattar bl.a. 

författarnamn, omslag, förord och andra paratexter som kan sägas vara direkt fysiskt kopplade 

till ett verk, samt epitexten, som beskriver de paratexter som är lokaliserade utanför det fysiska 

verket – intervjuer, dagböcker, brev etc.5  

 Genette beskriver paratextens (övervägande peritextuella sådana) huvudsakliga funktion 

som etablerande och förmedlande av genrekontraktet till läsaren.6 I linje med Foucaults 

författarfunktion inger således ett visst författarnamn på bokens omslag ett löfte om en 

läsupplevelse liknande den som samma författarnamn gett läsaren vid tidigare tillfällen. Detta 

                                                 
3 Foucault, Aesthetics, Method, and Epistemology, 213. 
4 Gerard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation (Cambridge University Press, 1997), 1–2. 
5 Ibid., 4–5. 
6 Ibid., 41. 
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betyder dock inte per automatik att alla verk med en viss författares namn är med och skapar 

författarfunktionen av densamme. 

 Författarpseudonymens funktion kan beskrivas som en konsekvens av ovanstående 

slutsats; pseudonymen används för att påverka kontraktet till läsaren. Genette noterar att verk 

undertecknade med det riktiga författarnamnet ofta tenderar att betraktas som mer ”’owned up 

to,’ more ’acknowledged,’ because in them the author is allegedly more himself, for reasons of 

personal preference or literary dignity.”7 Han nämner likafullt samtidigt att man inte bör lägga 

för mycket emfas vid denna tolkning då anledningen till att välja att publicera under pseudonym 

också kan bero på viljan att “conceal the novelistic or poetic works he personally ‘cares’ about”. 

Pseudonymen syfte kan alltså inte beskrivas enbart som ett sätt författaren att distansera sig från 

verk som inte direkt passar in i den eventuellt redan etablerade personliga kanon, utan bör 

istället betraktas som ett litterärt grepp från den verkliga författarens sida; användandet av 

pseudonym är, som Genette skriver, ”a poetic activity”8 i sig självt. Då en författare publicerar 

ett verk anonymt indikerar detta grepp, i alla fall i vår tid, att författaren är medveten om den 

status som läsare generellt tillskriver namnet. Foucault noterar detta då han skriver att ”if a text 

should be discovered in a state of anonymity – whether as a consequence of an accident or the 

author’s explicit wish – the game becomes one of rediscovering the author”.9 Läsaren är i regel 

så van att låta sin läsning färgas av författarnamnet att den söker identifiera det sanna namnet 

bakom ett anonymt verk. 

 Termerna författarfunktion och implicit författare kan tyckas ligga nära varandra och 

funktionen kan till viss del sägas ha en tydlig koppling till termen implicit författare då dess 

effekt är direkt kopplat till bilden läsaren får av författaren. William Nelles berör fenomenet i 

”Historical and Implied Authors and Readers” genom exemplet George Eliot som enligt Nelles 

var medveten om att läsarna skulle sammanlänka författarnamnet med den implicita författaren, 

varför hon skrev under manlig pseudonym.10 Adrian Wilson upprättar å andra sidan en tydlig 

skiljelinje mellan de båda termerna i sin uppsats ”Foucault on the ’Question of the Author’ : A 

Critical exegesis”. Skillnaden mellan implicit författare och författarfunktionen är, enligt 

Wilson, att det förstnämnda skall ses som ett litterärt grepp från författarens sida medan det 

                                                 
7 Ibid., 51. 
8 Ibid., 54. 
9 Foucault, Aesthetics, Method, and Epistemology, 213. 
10 William Nelles, ”Historical and Implied Authors and Readers”, Comparative Literature 45, nr 1 (1993): 27, 

doi:10.2307/1771304. 



5 

 

senare är en funktion som konstrueras av läsaren.11 Då de båda termerna används i uppsatsen 

skall de tolkas och förstås i enlighet med Wilsons definition. 

 Sedermera har användandet av författarpseudonym, som Åsa Arping skriver i Hvad gör 

väl namnet?, ”blivit ett accepterat sätt att sätta etikett på en subgenre, vanligen inom 

populärlitteraturen, som [inte] är lika skamfylld längre.”12 Arping exemplifierar skiftet med 

författarnamnet Lars Kepler, som kan sägas ha en tydlig signalerande roll för läsaren om bokens 

genre. Tunströms Hallonfallet publicerades emellertid inte under en tid då deckargenren 

uppnått den acceptans och status den har idag. Därmed kan författarnamnet Paul Badura Mörk 

inte sägas ha denna performativa effekt på verket. 

 

 

Hallonfallet, Tunström och Badura Mörk 

 

Den av Tunström signerade utgåvan av Hallonfallet är inte helt identisk med sin föregångare. 

Skillnaden böckerna emellan beskrivs i försättsbladet på den senare utgåvan: ”För denna 

nyutgåva har författaren granskat texten och genomfört en rad stilistiska ändringar, samt infogat 

förordet Divertimento för måsarna”.13 Förordet refereras på flera ställen i receptionen av 

Tunström-utgåvan av Hallonfallet och jag kommer därför återkomma till det längre fram i 

uppsatsen.  

 Vad beträffar de stilistiska ändringarna är de att betrakta som relativt små; förändringarna 

förskjuter exempelvis inte sidnumrering eller styckeslängd. Nedan följer ett exempel på en av 

dessa stilistiska ändringar: 

Så kom hon att säga sig att hon levde ett händelselöst liv: men många som 

kom henne nära, kände sig indragna i ett fält av ständiga katastrofer, 

vulkanutbrott och jordbävningar.14 

                                                 
11 Adrian Wilson, ”Foucault on the ’Question of the Author’: A Critical Exegesis”, The Modern Language Review 

99, nr 2 (2004): 343, doi:10.2307/3738750. 
12 Åsa Arping, Hvad gör väl namnet? : Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820-1890 

(Halmstad: Makadam, 2013), 111. 
13 Göran Tunström, Hallonfallet (Stockholm: Bonniers, 1985). 
14 Paul Badura Mörk, Hallonfallet (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1967), 47. 
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Så trodde hon sig ett händelselöst liv, men många som kom henne nära, kände 

sig indragna i ett fält av ständiga katastrofer, vulkanutbrott och 

jordbävningar.15 

Det är osannolikt att dessa förändringar har haft betydande roll i mottagandet av de respektive 

utgåvorna; ingen av de recensenter eller författare som har behandlat Hallonfallet i de citerade 

verken i denna uppsats nämner ens dessa stiländringar. För denna uppsats ändamål kommer 

dessa skillnader därför att betraktas som försumbara. 

 Övergången från Badura Mörk till Tunström har likväl en direkt påverkan på texten då 

namnet Paul Badura Mörk förekommer både innan- och utanför diegesen  — som författarnamn 

och även som en faktisk karaktär i boken. Bokens berättarinstans är, som nämndes i 

inledningen, huvudkaraktären Johan Omne. Självinförandet av författaren försvinner alltså i 

och med Tunströms namn på framsidan. Detta skifte är inte något som direkt påverkar eller 

påverkas av författarfunktionen. Då denna följd av författarskiftet främst berör den implicite 

författaren och inte författarfunktionen så kommer eventuella implikationer denna förändring 

kan ha för läsarens syn på, och mottagning av, verket inte att vidare beröras i uppsatsen. 

 

 

Uppdagas att Tunström är författare   

 

Då receptionsanalysen är indelad i två delar – före och efter identifierandet av Tunström som 

författare – är det fruktbart att kort sammanfatta det sätt på vilket uppdagandet skedde. Dagens 

Nyheter förefaller vara den tidskrift som först offentliggjorde Badura Mörks sanna identitet i 

en intervju med författaren (publicerad 1971-07-27) i vilken Tunström berättade att han skrivit 

Hallonfallet under pseudonym under en semester på västkusten.16 Samma år publicerade även 

Böckernas Värld en intervju med Tunström i vilken Hallonfallet nämns i korthet.17 

Uppdagandet framställs inte i någon av ovanstående artiklar som något banbrytande, eller för 

den delen nytt. Magnus Ringgren ”avslöjade” identiteten med betydligt större entusiasm i en 

artikel i tidningen Jury år 1977 med den dramatiska titeln ”Paul Badura Mörk avslöjad!”, till 

synes ovetandes om de tidigare avslöjandena då dessa inte nämns i artikeln. Dessa upptäckter 

fick dock, som Rolf Alsing skriver i Prästunge och maskrosboll, ingen större 

                                                 
15 Tunström, Hallonfallet, 47. 
16 Tore Hallén, ”...till Värmland jag ändå återvänder”, 27 juli 1971. 
17 Bengt Eriksson, ”Rapport från ön”, Böckernas värld 1971, nr 7 (u.å.): 77. 
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uppmärksamhet.18. Enligt honom blev uppdagandet allmänt känt först efter att tidningen Vi 

(publicerad 1979-03-05) publicerade en intervju med Tunström. I intervjun berättar Tunström 

uttryckligen att det är han som är den verklige författaren bakom Hallonfallet och skribenten 

låter avslöjandet inleda och uppta en stor del av intervjun.19 Inte heller denna intervju tycks 

emellertid ha skapat några större svallvågor i Tunström-kretsar då författaren som bekant inte 

lät återlansera boken förrän 1985 – sex år efter artikeln i tidningen Vi. 

 

 

Receptionsanalys 

 

Johan Svedjedal skriver i ”Kritiska tankar : Om litteraturkritiken och det litterära systemet” att 

”[s]tudier av hur tidningsrecensenter mottar en författares böcker brukar ofta rubriceras 

»receptionen». Det är naturligtvis fel. Att undersöka kritiken är inte att analysera receptionen, 

bara att ta upp en del av den”20. Svedjedal har givetvis rätt, och jag vill härvid understryka att 

jag i och med min receptionsanalys inte gör någon ansats till att inbegripa hela den mottagning 

som Hallonfallet mottog. Det är också värt att understryka att det under tiden för bokens första 

publicering inte fanns de kanaler för spridning av reception som finns idag. Att få en omfattande 

bild av mottagandet av den första utgåvan av Hallonfallet är därmed en alltför mödosam uppgift 

med tanke på det begränsade material som finns tillgängligt om verkets mottagande samt 

uppsatsens avgränsade omfattning. 

 Denna brist på mottagande, samt det faktum att den över huvud taget blev recenserad, 

kan likväl betraktas som en form av reception i sig. Torbjörn Forslid m.fl. skriver i Höstens 

böcker att många böcker som når bokmarknaden inte mottar några recensioner eller för den 

delen säljer i några större volymer, men att det likväl förekommer värdeförhandlingar kring 

dessa böcker. En värdeförhandling av denna karaktär kan, enligt författarna, ”handla om allt 

från beslutet att trycka och publicera boken till valet att ge bort den i gåva. Men det rör sig om 

värdeförhandlingar i det tysta, under radarn, vilka avsätter få eller inga avtryck i 

offentligheten.”21 Mot ljuset av detta är den begränsade mottagningen av Hallonfallet att 

betrakta som om inte omfattande så i alla fall signifikant. 

                                                 
18 Rolf Alsing, Prästunge och maskrosboll - En bok om Göran Tunström (Uddevalla: Albert Bonniers Förlag, 

2003), 242. 
19 Carl-Eric Nordberg, ”Ljuset kommer från en vägkrök hemma i Sunne”, Vi 1979, nr 18 (05 mars 1979): 7–8. 
20 Johan Svedjedal, ”Kritiska tankar : Om litteraturkritiken och det litterära systemet”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap 1998, nr 1 (1998): 50. 
21 Torbjörn Forslid m.fl., Höstens böcker : litterära värdeförhandlingar 2013 (Göteborg ; Makadam, 2015), 307. 
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 Även om de renodlade recensionerna utgör huvuddelen av receptionsanalysen finns det 

ändå skäl att använda material som kan sägas ligga utanför recensionsgenren. Nyutgåvan av 

Hallonfallet mottog inga recensioner i direkt anslutning till utgivandet. Analysen av 

mottagningen av nyutgåvan kommer, som jag nämnde inledningsvis, istället att betrakta 

omnämnandet av verket i akademisk litteratur om Tunströms författarskap som 

värdeförhandlingar som utgör mottagandet. Vissa av dessa texter har korta recensionsinslag för 

att bekanta läsaren med verket. I de fall där detta förekommer behandlas recensionsdelen på 

samma sätt som tidningsrecensionerna. Enligt Arping finns det även god anledning till att 

inkludera olika typer av mottagning:  

Litteraturkritiken behöver både genre- och professionshistoriskt betraktas 

som en föränderlig, mångskiftande del av den litterära offentligheten. Kritik 

kan praktiseras i en rad olika former och sammanhang, bedriva av olika 

aktörer och ta sig olika uttryck. Snarare än att behandlas som en specifik 

genre, text- eller medietyp, kan litteraturkritiken på samma sätt som 

författarfunktionen analyseras diskursivt, som en del i ett pågående historiskt 

och kulturellt präglat samtal.22 

Arpings resonemang tangeras av Forslid m.fl. som noterar att värdehandlingars performativa 

effekt är att den alltid ”åter aktualiserar våra teoretiska utgångspunkter, i förhållande både till 

tidigare värderande handlingar och till den värdediskurs eller de värderegimer som råder i 

allmänhet eller specifikt i receptionen av en viss författares produktion.”23 

 De tre recensionerna som jag använder mig av kommer vidare att ges en kortare 

textanalys. Textanalysen utförs med ett visst stöd från Lennart Hellspongs Metoder för 

brukstextanalys, detta för att tydliggöra recensenternas attityder till Hallonfallet.   

 

 

Mottagning av Hallonfallet 

 

Mottagning under utgivningsåret 

Första utgåvan av Hallonfallet bär, som nämnts tidigare, peritexter som föreslår två olika 

genrekontrakt för läsaren; på omslaget benämns den som en roman, på försättsbladet som 

                                                 
22 Arping, Hvad gör väl namnet? : Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820-1890, 23. 
23 Forslid m.fl., Höstens böcker, 304. 
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”kanske en deckare”. Detta är något som Veronica Andréason understryker i sin recension av 

verket (publicerad i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1967-03-15). Ordet roman kan 

förvisso betraktas som ett paraplybegrepp som inrymmer ett stort antal genrer men då 

recensenterna väljer att betrakta roman och deckare som två olika genrer kommer begreppsparet 

att behandlas som sådana härefter. (Här kan nämnas att även Anna-Karin Palm föreslår denna 

uppdelning mellan deckare och vad hon kallar ”konstnärligt genomarbetad roman”24 år 2013 i 

en artikel på Svenska Dagbladets hemsida, något som föreslår att uppdelningen alltjämt ses som 

vedertagen.) Andréason nämner vidare att genrebetäckningarna emellertid inte spelar någon 

roll, utan endast antyder ”att författaren […] kanske inte helt vågat satsa på den ena eller andra 

litteraturformen.”25 Recensenternas utlåtanden om Hallonfallet föreslår dock det motsatta – 

genren spelar stor roll.  

 Gunnar Unger inleder sin recension av Hallonfallet (publicerad i Svenska Dagbladet 

1967-05-07) med att belysa de två olika genrer som föreslås av peritexten då han beskriver 

Hallonfallets författare som ”en riktig romanförfattare som slagit sig på att skriva ’kanske en 

deckare’”.26 Huruvida adjektivet riktig står som attribut till hela ordet romanförfattare eller 

något av de båda leden i ordet klargörs inte. Meningen kan således tolkas som att Unger anser 

att författaren han anspelar på har andra litterära ambitioner än att skriva deckare eller att en 

riktig författare existerar utanför Paul Badura Mörk, som han fastslår som en pseudonym, något 

som även uppmärksammas av Andréason, som nämner det i betydligt mer positiva ordalag då 

hon menar på att boken inte kan vara skriven av en debutant.27 (Unger härleder författarnamnet 

till den österrikiska musikern Paul Badura-Skoda men gör dock ingen ansats till att identifiera 

den verkliga författaren bakom namnet). På samma sida som recensionen av Hallonfallet i 

Svenska Dagbladet gör Unger, i en annan recension av en deckare en liknande distinktion, 

denna gång mellan romanförfattare och vad han kallar detektivromanförfattare. Recensenten 

gör således skillnad mellan de olika genrerna vilket talar för att den förstnämnda tolkningen av 

meningen ovan är den som avsågs. Även Magnus Ringgren, till vems artikel jag återkommer 

längre fram, tycks även han göra skillnad mellan författare och deckarförfattare då han skriver 

att det då och då ”händer att en »riktig» romanförfattare dyker ner i deckarträsket för att hämta 

upp sådana tvivelaktiga ting som spänning, intrigmakeri och leklust.”28 

                                                 
24 Anna-Karin Palm, ”Deckaren är överallt”, SvD.se, åtkomstdatum 16 april 2017, https://www.svd.se/deckaren-

ar-overallt. 
25 Veronica Andréason, ”Recension, Hallonfallet”, Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning, 17 mars 1967. 
26 Gunnar Unger, ”Recension, Hallonfallet”, Svenska Dagbladet, 07 maj 1967. 
27 Andréason, ”Recension, Hallonfallet”. 
28 Magnus Ringgren, ”Paul Badura Mörk avslöjad!”, Jury Tidskrift för Deckarvänner 1977, nr 2 (u.å.): 57. 
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 Lennart Hellspong beskriver i Metoder för brukstextanalys olika sätt på vilka en 

författares attityder kan ge sig till känna i en text och nämner däribland användandet av vad han 

kallar för sociala figurer, i vilka han menar att grepp som ironi och hyperbol inbegrips.29 Unger 

slår med den inledande meningen an en sarkastisk ton, som kan kategoriseras som en social 

figur, vilken genomsyrar stora delar av hans recension. En ytterligare textmarkör som 

Hellspong nämner är värdeord, vilket är ord som tydligt markerar författarens attityd i texten, 

exempelvis ord som bra, utsökt, betydelselös eller dålig.30    

 Ungers recension innehåller bara två tydliga värdeord — ett positivt och ett negativt vilka 

används i slutet av recensionen då han i två efter varandra följande meningar beskriver det bästa 

och sämsta med boken. Dessa värdeord tillskrivs bokens miljö- och karaktärsbeskrivningar 

respektive deckarhandlingen som sådan. 

 Unger ställer sedan frågan, efter att ha beskrivit den karaktär som han tolkar som bokens 

”bov”, ”Är det inte lite mycket?”31. Frågan utgör ett stilbrott mot recensionen i övrigt som 

annars är en rakt igenom monologisk text och generellt påvisar en mer formell stil genom 

användandet av lärda ord som inte tillhör det vardagliga språket. Detta stilbrott kan betraktas 

som en värderande språkhandling och kan jämföras med Barbro Hähnels recension av 

Hallonfallet (publicerad i Dagens Nyheter 1967-06-26) där stilen är genomgående homogen. 

Sarkasmen blir ännu mer påtaglig i recensionens avlutande mening: ”Om Mörk återgår till den 

rena skönlitteraturen torde han inte komma att saknas av deckarhabituéerna”32.  

 Enligt Unger är Hallonfallet ett misslyckande som deckare, vilket även, om än på ett 

mildare vis, förs fram av Hähnel i hennes recension. Hon skriver, beträffande den dubbla 

genrebeteckningen, att författaren ”lever farligt då han […] håller sig på gränsen mellan deckare 

och icke-deckare”33. Hon väljer senare att själv definiera boken som ”ett filosoferande över 

olika livsstilar”34. Hähnel gör alltså valet att läsa boken som just en icke-deckare och behandlar 

därmed inte vidare deckaraspekten. Hennes recension riktar istället in sig på språk och 

gestaltning, vilket övervägande mottas positivt. Recensionen innehåller inga explicita värdeord 

och den negativa kritik hon ger är försiktig i jämförelse med Ungers. De negativa utlåtandena 

modifieras, för att exemplifiera recensentens attityd, av gradadverbial som verkar förmildrande: 

”Kanske odlar han dock sin originalitet litet för medvetet […] det författaren har på hjärtat 

                                                 
29 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Malmö: Studentlitteratur, 2012). 
30 Ibid., 47. 
31 Unger, ”Recension, Hallonfallet”. 
32 Ibid. 
33 Hähnel Barbro, ”Recension, Hallonfallet”, Dagens Nyheter, 26 juni 1967. 
34 Ibid. 
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förslår ändå inte riktigt för att fylla den lilla volymen med fullviktigt stoff [mina 

kursiveringar]”.35  

 Ett liknande förhållningssätt tycks infinna sig hos Andréason som i början av sin 

recension konstaterar att boken är ”mer fängslande genom sin friska miljö- och 

människoskildring än genom intrigen med det försvunna liket.”36 Recensionen återberättar till 

större del än övriga recensioner bokens händelseförlopp. Förutom ordet ”läckra” som används 

för att beskriva bokens omslag används inga explicita värdeord. Den positiva attityden speglas 

istället på ett mer implicit sätt genom Andréasons sätt att beskriva författarhantverket bakom 

boken. Hon noterar att Badura Mörks miljö- och relationsskildringar innehåller ”värme och 

sensualism” men att dessa drag inte ges utrymme för läsaren att fullkomligt ladda i tack vare 

att historien är ”rappt berättad”.37   

 

Genre och mottagning efter 1967 

Syftet och ändamålet med genre beskrivs oftast, som Anis Bawarshi skriver i ”The Genre 

Function”, som ”an explanatory tool, genre not only classifies texts but also helps readers 

interpret them.”38 Bawarshi skriver vidare att genre därmed blir en kritikers redskap i tolkningen 

av litterära texter. 39 Detta resonemang blir applicerbart i analysen av Hallonfallets initiala 

respons. När Hallonfallet mottog sin initiala kritik föreföll den spegla sig dåligt mot den övriga 

litteraturen inom deckargenren. Paratexterna föreslår två olika genrekontrakt mot vilket endast 

den ena förefaller ha tilltalat recensenterna. Genrebeteckningarnas betydelse tycks således, i 

motsättning till Andréasons påstående, vara av yttersta vikt. 

 En något mer sentida recension infinner sig i Magnus Ringgrens artikel i deckartidningen 

Jury. Även om inte artikeln är en uttalad recension så ger Ringgren ändå utrymme till ett 

utlåtande om boken. Artikeln är förvisso publicerad efter identifieringen av Badura Mörk 

(Ringgren ansåg sig själv vara en av, om inte den, första att offentliggöra Tunström som den 

verklige författaren), men likväl publicerad innan nyutgåvan och Ringgrens åsikter om boken 

kan därför inte sägas ha färgats av Tunströms förord, en peritext som färgat mycket av 

receptionen av nyutgåvan. 

 I mångt och mycket ger hans recension en liknande bild av Hallonfallet som de övriga tre 

recensionerna. Han understryker bokens två genretillhörigheter och nämner till och med att den 

                                                 
35 Ibid. 
36 Andréason, ”Recension, Hallonfallet”. 
37 Ibid. 
38 Anis Bawarshi, ”The Genre Function”, College English 62, nr 3 (2000): 344, doi:10.2307/378935. 
39 Ibid., 345. 
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uppfyller flera deckarkriterier, men trycker samtidigt, likt tidigare recensioner, på att bokens 

större kvaliteter ligger utanför deckargenren; Hallonfallet är enligt Ringgren ”mera 60-

talsroman i finlitterär mening än intrigdeckare i gammal god ordning”40. En stor del av artikeln 

ägnas även åt likheter med Tunströms andra verk. 

 Det faktum att Ringgren ändå framhäver att boken uppfyller flera deckarkriterier vittnar 

ändå om en förändring i synen på genre. Därtill kan man även framhäva att eftersom Jury, i 

egenskap av utpräglad tidskrift om deckarlitteratur, väljer att över huvud taget publicera en 

artikel om Hallonfallet synliggörs tecken på att bokens status som deckare ändå har erkänts.  

 Receptionen av nyutgåvan fäster inte lika stort intresse vid genrepolemiken. De olika 

paratexterna nämns, men verket behandlas inte djupare som tillhörande den ena eller andra 

genren. Intresset har istället skiftat till det faktum att det var Göran Tunström som stod bakom 

pseudonymen. Extra fokus läggs också på det förord som författaren fört in, i vilket han 

förklarar varför han skrev boken och lät publicera den anonymt.  

 Att den senare receptionen snarare berör författaren än de dubbla genrebeteckningarna 

kan måhända ses som naturligt, men det faktum att det betraktas som naturligt understryker det 

orubbliga intresse som finns hos läsaren att känna till vem som skrivit boken. Det uppdagas att 

Tunström är författaren till Hallonfallet och han förklarar sitt predikament i förordet — Härvid 

får alltså läsaren med råge svar på de frågor som enligt Foucault uppstår vid läsning: vem skrev 

boken, när och under vilka förutsättningar. Även det ”spel” som initieras i och med 

författarpseudonymen kommer här till ända. Här tar författarfunktionens performativa aspekt 

vid. Jag kommer vidare att beskriva denna aspekt under rubriken ”Omvärderingsprocesser” 

samt i diskussionsdelen. 

 Det är troligt att receptionen av Hallonfallet utifrån dess genre hade sett mycket 

annorlunda ut om boken hade släppts idag. Hans Robert Jauss konstaterar i Toward an Aesthetic 

of Reception i likhet med Bawarshi genrens funktion som klassificerande men understryker 

samtidigt hur genren genom påverkan från kontexten kan vara föremål för förändring: 

Just as there is no act of verbal communication that is not related to a general, 

socially or situationally conditioned norm or convention it is also 

unimaginable that a literary work set itself into an informational vacuum, 

without indicating a specific situation of understanding. To this extent, every 

work belongs to a genre – whereby I mean neither more nor less than that for 

each work a preconstituted horizon of expectations must be ready at hand 

                                                 
40 Ringgren, ”Paul Badura Mörk avslöjad!”, 58. 
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[…] to orient the reader’s […] understanding and to enable a qualifying 

reception41 

På samma sätt som normer och konventioner relaterade till situationen förändrar 

kommunikation i allmänhet förändras också synen på genre i takt med att normerna och 

konventionerna associerade med genren förändras. Enligt Palm blev den svenska deckaren 

populär i Sverige under 40-talet och nådde en ännu bredare internationellt under 60-talet. Hon 

skriver också att 60- och 70-talets litterära och politiska klimat kunde lägga sordin på den 

renodlade nöjesläsningen utan utrymme för politiska kommentarer.42 Man kan således på god 

grund anta att Hallonfallet fått varmare mottagning som just deckare om den publicerats senare, 

vilket också delvis framgår genom Ringgrens artikel.  

 Verket hade likaledes även haft större chanser att mottas väl som en blandning mellan 

genrerna. Den dubbla genretillhörigheten deckare/roman tillskrevs även Kerstin Ekmans roman 

Händelser vid vatten och med tanke på att hon tilldelades både Augustpriset och 

Deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman förefaller det som att 

genretillhörigheten inte var en svårighet för läsarna. Precis som Hallonfallet erhöll Händelser 

vid vatten fina vitsord för aspekter som låg utanför själva kriminalhandlingen, vilket noteras av 

Per Olaisen i Tankar om kriminallitteratur som skriver att boken ”lever mycket på sin 

miljöskildring”43 och Rochelle Wright som i en recension i ”World Literature Today” skriver 

att boken ”describes the landscape of northern Sweden with insight and sensitivity”44.  

 Att jämföra Hallonfallet med Händelser vid vatten är måhända inte en rättvis jämförelse. 

Med likheterna i receptionen jag framhävt ovan är det ändå rimligt att anta att Tunströms verk 

hade mottagit bättre recensioner om den hade släppts idag, inte minst om den, som Ekmans 

bok, hade släppts under det riktiga författarnamnet, i vilket fall den hade haft chansen att erhålla 

något av den status som hans övriga verk innehar — utan att behöva genomgå någon direkt 

omvärderingsprocess. 

 

Omvärderingsprocesser 

Christian Lenemark använder sig i sin avhandling Sanna lögner av begreppet dubbelkontrakt 

för att beskriva det litterära greppet att som författare låta ett verk tangera flera olika genrer. 

                                                 
41 Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception (Brighton: The Harvester Press, 1982), 79. 
42 Palm, ”Deckaren är överallt”. 
43 Per Olaisen, Tankar om kriminallitteratur (Norstedts, 2014), kapitlet Gästspel. 
44 Rochelle Wright, review of Review of Händelser vid vatten, by Kerstin Ekman, World Literature Today 68, nr 

4 (1994): 837, doi:10.2307/40150737. 
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Lenemark beskriver begreppet utifrån Poul Behrents Dobbelkontrakten. En æstetisk nydannelse 

och ställer det i jämförelse med Lejeunes läsarkontrakt, som författaren beskriver som mer 

knuten till texten, medan Behrents teori även innefattar den mediala kontextens betydelse och 

påverkan på genre, verk och författare.45 Lenemark och Behrents resonemang berör förvisso 

främst samspelet mellan fakta och fiktion, men kan även appliceras på andra genrepar. Som 

nämnts tidigare kan den första utgåvan av Hallonfallet sägas hamna mellan två olika genrer 

vilket framstår som problematiskt för recensenterna hos vilka konsensus tycks vara att den 

misslyckas som deckare men betraktas som bättre litteratur utanför genren. Dubbelkontraktet i 

Hallonfallet lyckas antingen inte som litterärt grepp eller så sågs greppet som alltför främmande 

för recensenterna. 

 På liknande sätt beskriver Forslid m.fl., med utgångspunkt i Lena Anderssons 

författarskap och utgivningen av hennes roman Egenmäktigt förfarande, hur ett verk som skiljer 

sig markant från författarens övriga produktion kan medföra vad de väljer att kalla för 

omvärdering och omförhandling ”av både karaktären på och värdet av [författarskapet]”. 46 

Fenomenet tangeras delvis av Arping som, med utgångspunkt i kultursociologen Pierre 

Bourdieus teorier, skriver att ”det finns få områden i det moderna samhället där glorifieringen 

av ’great individuals’ är så vanlig och så okontroversiell som när det gäller konst och 

litteratur”.47 Vilken värdering man lägger i ordet ’great’ kan givetvis diskuteras. För den breda 

allmänheten kan en författare givetvis vara tämligen okänd men kan för den sakens skull sägas 

ha en betydligt starkare status i läsande kretsar. Glorifieringen av författare sker ju ofta utifrån 

dennes litterära verk snarare än dennes personliga karaktär. Bourdieus ”great individuals” kan 

inom litteraturen därmed ses som en del i skapandet av författafunktionen.  

 Behrents teori om medias betydelse för textens upprättande samt teorin om 

omförhandling i Höstens böcker kan med fördel kopplas till Foucaults teori om 

författarfunktionen. Behrents teori kan förstås som en del i den förändringsprocess som 

författarnamnet genomgår med tiden; den ständigt förändrande mediala diskursen påverkar, 

som nämnts tidigare, synen på författarnamnet vilket, i fallet med bokens nyutgivning med 

Tunströms namn, välsignar Hallonfallet med en ny peritext och därigenom nya läsarkontrakt. 

Teorin om omförhandling beskriver, å andra sidan, en av författarfunktionens performativa 

yttringar — hur de förändringar synen på författaren påverkar läsningen och receptionen av 

                                                 
45 Christian Lenemark, Sanna lögner : Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering (Halmstad: 

Gidlunds förlag, 2009), 96. 
46 Forslid m.fl., Höstens böcker, 171. 
47 Arping, Hvad gör väl namnet? : Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820-1890, 14. 
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verket. Processen är givetvis kontinuerlig och knuten till den subjektiva synen på verket i fråga 

men kan i undersökningssyfte betraktas synkront, då man därigenom kan sammanslå och 

betrakta de subjektiva yttringarna i någon form av samlad diskurs. 

 Även om man väljer söka endast en övergripande konsensus gällande omförhandlingen 

är det möjligt fler än en omförhandling lyckats kristallisera sig. Man kan i mottagningen av 

Hallonfallet, dels efter identifieringen av författaren men i synnerhet efter nyutgåvan, notera 

två olika typer av omförhandling eller omvärdering av texten. Den första omvärderingen, som 

kan benämnas kvalitetsomvärderingen, är en omvärdering som likställer Hallonfallets litterära 

kvaliteter med Tunströms övriga produktion och identifierar likheter och drar paralleller till 

dessa verk. Den andra, som hädanefter refereras till som kritikomvärderingen, utgår istället från 

en läsning med utgångspunkt i historisk och biografisk kritik som fokuserar på vad Hallonfallet 

säger om de rådande litterära och politiska konventionerna vid tiden för den första utgivningen 

och hur Tunström förhöll sig till dessa. 

 Mottagningen av Tunströms Hallonfallet tycks inte ha inneburit någon omförhandling av 

betydande karaktär vad beträffar själva författarskapet. Omförhandlingen kommer istället att 

gälla i huvudsak för verket. Det är rimligt att anta att omförhandlingen sker främst den part som 

bär en mindre status. Hade Hallonfallet mottagits som ett litterärt mästerverk är det troligt att 

likheter hade sökts från författarens övriga produktion till Hallonfallet snarare än tvärtom. 

Omvärderingen hade, så att säga, placerat Hallonfallet i centrum. För att återgå till genre och 

jämförandet med Händelser vid vatten så kan omvärderingsprocessen vidare belysas om man 

hypotetiskt antar att Hallonfallet givits ut vid ett långt senare tillfälle, i vilket fall en 

omvärdering av verket förmodligen inte hade förekommit över huvud taget till en början då 

likheterna med Tunströms verk, i synnerhet Sunne-romanerna, framkommit och betonats i den 

initiala receptionen. Omvärderingsprocessen av verket hade istället påbörjats senare, då den 

litterära diskursens föränderlighet hade påkallat det. 

 

Kvalitetsomvärderingen 

Vad beträffar synen på bokens genretillhörighet efter nyutgåvan kan man beskriva den på två 

olika sätt. De olika genremarkörerna roman och kanske en deckare står, liksom på första 

utgåvan, tryckta på bokens framsida respektive försättsblad, men i och med Tunströms namn 

kan man hävda att möjligheten till ytterligare en, om än mer okristalliserad, genrebeteckning 

öppnas, nämligen en som ligger närmare, och samspelar med, Tunströms övriga verk. 

 Det nya författarnamnets effekter kan emellertid betraktas på ett annat vis. Att ett verk 

ställs i relation till författarens produktion konstituerar ju inte en genre i sig utan kanske snarare 
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ett mått av kvalitet. Frans Melin skriver i antologin Identitet : om varumärken, tecken och 

symboler, att ett varumärke kan garantera produkter av hög kvalitet men framförallt ”produkter 

med jämn kvalitet” 48. Antologin handlar främst om produkter som inte gör några direkta 

konstnärliga anspråk men är även applicerbart på litteraturmarknaden vilket understryks av 

författarna till Höstens böcker som noterar att ”[s]ynen på och mediebilden av en författare har 

en tendens att påverka bedömningen av hans eller hennes verk”.49 De understryker detta och 

ger en viss klarhet till fenomenet då de skriver, beträffande primärmaterialet till boken, att 

”[b]öckernas och i förlängningen författarnas värden föreföll fasta och givna och närmast som 

i texten inneboende egenskaper.”50 På samma vis kan man alltså hävda att Tunströms 

produktion borgar för ett visst mått av kvalitet, vilket sedan kommer att färga mottagningen 

från läsarna. 

 Dessa två synsätt på bokens genre kan tyckas motsäga varandra, men de innehar ändå 

liknande performativa funktioner. Syftet med genre är, som nämnts tidigare utifrån Bawarshi 

och Jauss, att hjälpa läsaren att klassificera och tolka texter. Bawarshi skriver vidare att genre 

även konstituerar ”the relationship between a text and its reader as well as texts and other 

texts.”51 På detta vis kan alltså omvärderingen förstås som en form av genremodifierande 

aspekt. Det tillkommer måhända ingen ny genre per se men de genrebeteckningar som 

förekommer i och med peritexterna modifieras av författarnamnet, som till viss del kan sägas 

inneha de egenskaper som Bawarshi och Jauss tillskriver genren. 

Det tidigaste exemplet på denna typ av kvalitetsomvärdering torde vara Bengt Erikssons 

intervju med Tunström i tidningen Vi i vilken Eriksson drar en parallell mellan 

karaktärsbeskrivningen av en präst i Hallonfallet och Tunströms återkommande användande av 

religiös tematik.52 Även Ringgren gör en liknande slutledning i sin artikel, där han belyser flera 

likheter med Tunströms övriga verk: ”Familjens problematik står i centrum för hela Tunströms 

författarskap. Alltid finns där en tidigt död fader och en faderlös son, så även i Hallonfallet. 

Äktenskapets psykologi, gemenskapens nödvändighet och omöjlighet, finns också antydda i 

beskrivningen av Johan och Sara.” 53 Ringgren tar även upp likheterna med Tunströms senare 

70-talsromaner, i synnerhet De heliga geograferna och Guddöttrarna, 54 något som nästan 

                                                 
48 Frans Melin, Identitet : om varumärken, tecken och symboler, red. Lena Holger och Ingalill Holmberg 

(Stockholm: Raster, 2002), 111. 
49 Forslid m.fl., Höstens böcker, 244. 
50 Ibid., 305. 
51 Bawarshi, ”The Genre Function”, 345. 
52 Eriksson, ”Rapport från ön”, 77. 
53 Ringgren, ”Paul Badura Mörk avslöjad!”, 60. 
54 Ibid., 59. 
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förefaller sägas av Tunström själv då han i förordet till nyutgåvan skriver att han kommit att 

betrakta Hallonfallet som en ”dörrmatta in till Sunne-romanerna”.55 Samma form av 

kvalitetsomvärdering sker även i Stina Hammars Duets torg, men här i en tydligare grad. I 

Hammars bok behandlas Hallonfallet genomgående som en självklar del i Tunströms 

författarskap och verket används vid flera tillfällen i boken som föremål för komparativa 

analyser med andra Tunström-verk där likheterna understryks. 

 Kritikernas reception är inte bara påverkad av författarfunktionen utan är även delaktiga 

i konstruktionen av densamma i och med deras texter. Foucault beskriver kritikernas roll i 

medskapandet då han skriver att de försöker ge författarnamnet ”a realistic status, by discerning, 

in the individual, a ’deep’ motive, a ’creative’ power, or a ’design,’ the milieu in which writing 

originates”.56 På samma sätt som kritikerna här knyter samman de motiv och den kreativa kraft 

som anses förekomma samt vara motorn bakom Tunströms verk kan författaren själv sägas vara 

medskapande av sitt eget författarnamn. Detta blir inte minst tydligt om man ser till citatet från 

förordet ovan, där Tunström själv ser en koppling mellan Hallonfallet och hans senare Sunne-

romaner. Här uppmanar författaren implicit läsaren att betrakta boken som en fullvärdig del av 

sin produktion. 

 

 

Kritikomvärderingen 

Ett antagande som kanske ligger närmare den reception som undersökts i denna uppsats är att 

Hallonfallet inte erhåller en ny genre, utan förblir delad mellan roman och deckare. De 

kvaliteter som istället lockar läsare till Tunströms Hallonfallet är de möjligheter den öppnar för 

läsningar med utgångspunkt i historisk och biografisk kritik. Bergh, Hammar och Alsing berör 

alla tre förordet ”Divermento för måsarna”, i vilket Tunström beskriver med vilken lustfylldhet 

han skrev Hallonfallet men hur självcensuren hindrade honom för att helt och hållet stå bakom 

texten då sextiotalets politiska klimat genomsyrade och ställde krav på kulturen. Receptionen 

av Hallonfallet kretsar, i det här fallet, således inte kring bokens handling, hur väl den fungerar 

inom den ena eller andra genren eller hur den liknar eller skiljer sig från Tunströms 

författarskap, utan ses istället som en form av kommentar till den tid under vilken Tunström 

skrev boken och hur denna tid påverkade honom.  

                                                 
55 Tunström, Hallonfallet. 
56 Foucault, Aesthetics, Method, and Epistemology, 213. 
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 Denna omvärdering är till stor del rotad i förordet, vilket ju inte faller i samma kategori 

av peritext som författarnamnet. Man kan härvid diskutera huruvida det är fruktbart att 

analysera reception som bygger till synes mycket på vad författaren skriver i förordet, då syftet 

med uppsatsen är att undersöka författarnamnets performativa effekter. Det är dock svårt att 

helt och hållet isolera författarfunktionen utan att beröra de aspekter som påverkar och står i 

direkt relation till den. 

 I epitextuella sammanhang återkommer Tunström ofta till anledningen bakom 

pseudonymen. I intervjun med Carl-Eric Nordberg för tidningen Vi bekänner han, gällande 

Hallonfallet, att ”det där kriminalgycklet skrev jag på sextiotalet när det politiska kravet på 

engagemang kunde bli lite kvävande. Det var väl ett slags andningshål.”57 Samma sade han 

även åtta år tidigare i intervjun med Tore Hallén för DN: ”Det var en ren avkoppling under 

några semesterveckor på västkusten.”58 Denna del av förordet ges också mycket fokus i 

Hammars bok då hon utifrån detta förord utläser att författaren ”hade en kamp att utstå, inte 

bara för att uppriktigt vinna sin identitet, sin genuina verklighetskänsla, utan också för sin 

personliga rätt att söka den”.59 Denna typ av omvärdering görs även av Magnus Bergh i Röster 

om Göran Tunström som lägger mer emfas vid bokens förord än dess handling.60 Dessa fall är 

att betrakta som tydliga exempel på en kritikomvärdering. 

  

Epitext som värdehandling 

Författaren till ett verk har en stor möjlighet att påverka mottagningen av sitt verk genom 

epitexter. I Höstens böcker beskrivs hur Lena Anderssons förläggare Richard Herold ett år 

innan Augustprisutdelningen twittrade att han höll på att läsa första utkastet till vad som skulle 

kunna bli årets Augustprisvinnare följande år. Forslid m.fl. identifierar sedan detta twitterinlägg 

som en form av värdehandling — ett sätt att tillskriva boken kvaliteter redan innan 

lanseringen.61 På samma vis kan man även betrakta epitexterna kring Hallonfallet. Då Tunström 

blygsamt berättar för Dagens Nyheter, Böckernas värld och Vi om skrivandet av Hallonfallet 

väcks såklart en nyfikenhet hos Tunströmälskaren. Boken och den självcensur som författaren 

sade sig uppleva förefaller efter Tunströms uttalanden att döma vara något av skamfläckar för 

honom och således någonting som måste förklaras i intervjuer och i förordet. Svedjedal skriver 

                                                 
57 Nordberg, ”Ljuset kommer från en vägkrök hemma i Sunne”, 8. 
58 Hallén, ”...till Värmland jag ändå återvänder”. 
59 Stina Hammar, Duets torg : Göran Tunström och tankekällorna (Edsbruk: Tomas Hammar FoU Förlag, 1999), 

176. 
60 Magnus Bergh m.fl., Röster om Göran Tunström : Från ABF Stockholms litteraturseminarium i mars 1994 

(Borgholm: ABF Stockholm, 1994), 24. 
61 Forslid m.fl., Höstens böcker, 173. 
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att ”[l]itteraturkritikern skapar, tolkar och förmedlar normer”62 och genom epitexterna tar 

författaren chansen att delta i samma normskapande och -tolkande. I Tunströms fall sker det 

dessutom i samma media (tidningsartikeln) som hans recensenter. Epitexterna kan därmed 

förstås som inte bara en del i utkanten eller periferin av verket, utan också som en del i den 

litterära diskursen.  

 Tunström riktar även läsaren till de båda olika sorternas omvärdering. Genom de 

intervjuer jag använt mig av i den här uppsatsen där Hallonfallet föreslår han 

kritikomvärderingen då han i de fallen fokuserar på de rådande konventionerna under 60-talet. 

I förordet inbjuder han läsarna inte bara till kritikomvärderingen utan även till 

kvalitetsomvärderingen då han nämner att han kommit att se Hallonfallet som en slags spirituell 

föregångare till Sunne-romanerna. Till alla de faktorer som influerar kontexten inom vilken 

omvärderingarna sker bör man således också räkna författarens egna ord om verket i fråga. 

Återigen kan alltså författaren själv, liksom kritikerna, sägas vara medskapare av 

författarnamnet genom att positionera sig i förhållande till verket i intervjuer och andra 

epitextuella uttalanden. 

 

 

Diskussion och slutord 

 

I denna diskussionsdel ämnar jag knyta an de olika termer jag tagit upp i uppsatsen och 

diskutera närmare hur de kan sägas tangera och förstås utifrån Foucaults författarfunktion. Idén 

om författaren och vad för slags litteratur denne skriver konstituerar hur vi som läsare ser på 

verk av densamme. Allt i en författares produktion kvalificeras dock inte som del av den 

sammanlagda produktion som står som underlag för synen på författarnamnet. Foucault ger 

som exempel att vi inte tillskriver denna funktion till texter såsom privata brev eller kontrakt.63 

Det är inte heller säkert att den totala, signerade, produktionen av en författare inkluderas i 

författarnamnet utan bara den som ur flera aspekter liknar det som har kommit att förknippas 

med författarnamnet. Foucault skriver att ”if among several books attributed to an author one 

is inferior to the others, it must be withdrawn from the list of the author’s works”64 och menar, 

i likhet med det sätt som ett varumärke, enligt Melin, borgar för en viss kvalitet, att 

författarnamnet konstituerar ett mått av kvalitet. Utöver detta förväntas även författarnamnet 

                                                 
62 Svedjedal, ”Kritiska tankar : Om litteraturkritiken och det litterära systemet”, 49. 
63 Foucault, Aesthetics, Method, and Epistemology, 211. 
64 Ibid., 214. 
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utlova en stilistisk, konceptuell och tematisk enighet som sträcker sig över hela den produktion 

som förknippas med namnet.65  

 Det är rimligt att anta att Hallonfallet, om den inte hade erhållit Tunströms namn på 

framsida och rygg i och med nyutgåvan, inte hade medverkat till omskapandet av 

författarnamnet. Eventuella av förlag opublicerade noveller och dikter ges inte heller denna 

status. Som exempel kan nämnas Stella, den ”kortroman” som Tunström lät skriva för tidningen 

Vi som förmodligen majoriteten av Tunströmläsare är ovetandes om. Vad som räknas till 

författarfunktionen är följaktligen direkt knutet till vilken spridning verket har. 

 Man kan beskriva författarfunktionens relation till genre och verk genom en serie av 

omvärderingsprocesser, enligt figuren nedan. 

 

  

De tre små fälten markerar en given genre, författarfunktion samt verk. Fälten märkta ”Litterär 

kontext” illustrerar omvärderingsprocesser som befinner sig utanför genren, författarfunktionen 

och verket men som likväl kan medföra omvärderingar av de tre kategorierna. Pilarna visar 

riktningen för omvärderingsprocesserna och är markerade som streckad eller heldragen där det 

förstnämnda visar en direkt omvärderingsprocess och den senare betecknar en indirekt dito. 

Författarfunktionen påverkas exempelvis direkt av författarens nyutgivningar och receptionen 

av desamma. Dessa nyutgivningar konstituerar således en form av omvärdering av författarens 

litterära signum vilket påverkar bilden av författaren — författarfunktionen. Denna förändring 

kan därefter medföra en omvärdering av ett tidigare verk av författaren, för att knyta den till 

eller dra paralleller mellan, dessa verk. Varje givet verk av författaren har därtill en möjlighet 

                                                 
65 Ibid. 

Genre Författarfunktion Verk 

Litterär kontext 

Omvärderingsprocess 

- 

Förändrad syn på 

genren 

Litterär kontext 

Omvärderingsprocess 

- 

Författarens 

nyutgivningar 

Litterär kontext 

Omvärderingsprocess 

- 

Återaktualisering av 

verk 
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att påverka författarfunktionen. Det behöver inte bara vara de nya verken som initierar denna 

process utan kan lika gärna ske av ett äldre verk som återaktualiseras genom att beröras i olika 

diskurser. Samtidigt sker en liknande process med genren. Med tiden förändras synen på 

genren; den genomgår en omvärdering. Denna omvärdering kan därefter diktera samma process 

gentemot ett givet verk.  

 Hela processen upprepas kontinuerligt, in perpetuum, och påverkas av rådande 

konventioner. Värderande handlingar existerar, som Forslid m.fl. skriver, ”inte i ett vakuum. 

De sker alltid […] i förhållande både till tidigare värderande handlingar och till den 

värdediskurs eller de värderegimer som råder i allmänhet eller specifikt i receptionen av en viss 

författares produktion”66 Likaledes äger samma process rum för verket och författarfunktionen. 

En omvärderingsprocess av någon av de tre aspekterna medför inte sällan 

omvärderingsprocesser av de övriga två. Jauss beskriver på liknande vis fenomenet, vilket han 

kallar receptionshistoriken, då han skriver att ”the reappropriation of past works occurs 

simultaneously with the perpetual mediation of past and present art and of traditional evaluation 

and current literary attempts.”67  

 Vidare kan inte heller en omvärderingsprocesserna av en viss författare betraktas som 

explicit knuten till enkom den författaren. Detta kan exemplifieras genom den debatt som följde 

efter Karl Ove Knausgårds Min kamp i vilken boksviten ofta jämfördes med Carina Rydbergs 

självbiografiskt inspirerade romaner. Här har Knausgårds romaner föranlett vitaliserat den 

litterära diskussionen om genren vilket följaktligen återaktualiserar verk inom samma genre, i 

det här fallet Rydbergs romaner. Exemplet Knausgård / Rydberg och för den delen Hallonfallet 

visar på hur relativt snabbt en omvärdering kan bli aktuell. Jauss skriver att ”[a] literary work 

is not an object that stands by itself and that offers the same view to each reader in each period”68 

och avser en större tidsspann mellan vad han benämner som period än den tidsspann som var 

mellan Rydbergs och Knausgårds respektive boklanseringar. Jauss ord är emellertid 

applicerbara även i dessa exempel.  

 Hur kan då Hallonfallets omvärdering beskrivas utifrån figuren ovan? I exemplet 

Hallonfallet kan man mellan de båda utgivningstillfällena notera förändringar i både 

författarfunktionen och synen på genren, där den förstnämnda framstår som den mest 

betydelsebärande. Med tanke på att recensenterna för den första utgåvan av boken verkade i 

samma litterära tidsanda är det kanske inte märkligt att kritiken var likartad recensenterna 

                                                 
66 Forslid m.fl., Höstens böcker, 304. 
67 Jauss, Toward an Aesthetic of Reception, 22. 
68 Ibid., 21. 
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emellan. Recensioner kan, som Svedjedal skriver, visa på en rådande normerande instans 

åsikter.69 Omvärdering av verket, utifrån ett receptionsperspektiv, sker först i och med 

artiklarna som publiceras efter uppdagandet om Tunström som författare. Den tid som passerat 

mellan den initiala receptionen och uppdagandet har högst sannolikt inneburit en omvärdering 

av deckargenren vilket till viss del förklara varför Ringgren identifierar flera deckaraspekter i 

mottagningen av Hallonfallet i tidningen Jury. När Hammar, Bergh och Alsing skriver om 

Hallonfallet har ytterligare omvärderingsprocesser skett och genreblandningen upplevs därmed 

inte längre som något direkt uppseendeväckande. Istället är det, som jag skrivit tidigare, den 

förändring som skett i synen på Tunströms författarskap som kan sägas påverka mottagandet 

av boken. 

 Precis som Forslid m.fl. skriver så existerar inte omvärderingsprocesserna i ett vakuum. 

En figur som denna kan därmed givetvis inte beskriva hela den process som är i rörelse vid 

omvärdering och reception av författare och verk. En helt omfattande bild av processen är 

emellertid svår att ge då den inbegriper och påverkas av en till synes oändlig mängd faktorer. 

För denna uppsats syfte är figuren ovan dock tillämpbar.  

 Utifrån Foucaults författarfunktion har jag i den här uppsatsen sökt förklara de processer 

som initierades i och med att Tunström kom fram som Hallonfallets riktige författare. Genom 

materialet från receptionsanalysen som inbegrep mottagning från olika punkter i uppdagandet 

av Badura Mörks identitet har jag också redogjort för hur den mediala bilden förändrades över 

tid. Även om mitt undersökningsmaterial har varit just Hallonfallet så är de processer jag 

behandlat under uppsatsens gång även är applicerbara på andra verk.  

 Mitt tillvägagångssätt har givetvis tydliga brister. Som jag nämnt tidigare hade 

författarfunktionens performativa funktion eventuellt kunnat beskrivas tydligare om det hade 

gått att till fullo isolera den från andra litterära aspekter såsom epitexter som intervjuer och 

uttalanden från författaren om boken samt peritexter som omslag och förord. Detta är måhända 

att betrakta som ett önskescenario då det är osannolikt att något primärmaterial med dessa 

egenskaper överhuvudtaget finns. Därtill är även författarfunktionen djupt påverkad av de 

kringliggande processer som konstituerar ett verks omförhandlingar. 

 Jag har inte funnit någon tidigare akademisk text som behandlar receptionsanalys av 

Tunström. Den litterära forskningen om författaren tycks främst beröra komparativa analyser 

av hans verk. Jag har inte heller funnit någon litteraturteoretisk uppsats eller avhandling med 

Hallonfallet som primärkälla och av den anledningen hoppas jag att min uppsats kan fylla en 

                                                 
69 Svedjedal, ”Kritiska tankar : Om litteraturkritiken och det litterära systemet”, 58. 
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liten vakant plats i den akademiska diskursen om författaren i fråga. I och med den ständigt 

föränderliga litterära diskursen är det inte osannolikt att Hallonfallet och liknande böcker får 

en chans att åtnjuta en större uppskattning framöver.  
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