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Publication of science fiction has a tradition in Sweden. Adult-fantasy does not. In re
cent years, the 1980's, Swedish publishers have realised how profitable fantasy is. Of the to
tal publication of the two genres between 1989 and 1994, 54% was science fiction and 46% 
was fantasy. The r:eason for this even balance is that fantasy-books get reprinted more frequent
ly than science fiction-books. However, there are more science fiction-titles published than 
fantasy-titles. 

The four public libraries that I have examined have similar methods of acquiring books. They 
have all, just about, acquired the same titles of fantasy while the science fiction acquired differs 
to a large degree. The four libraries • acquisitions are similar to those of the libraries connected 
to Bibliotekstjanst's database BURK. The differences between the four libraries lie in the 
number of science fiction and fantasy-books and the distribution of different languages the 
books were originally published in. 
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lnledning 

I denna uppsats behandlar jag bokforlagsutgivning och folkbiblioteks inkop under 
tidsperioden 1989 till 1894. Det jag undersoker ar specifikt bokforlagens utgivning av 
science fiction och fantasy och bibliotekens inkop av samma genrer. 

Jag har, fOr att gora undersokningen av biblioteken mer representativ beslutat att 
undersoka fyra bibliotek. Bokforlagsundersokningen tacker alia de forlag som har givit ut 
nagot inom de namnda genrema. 

Bakgrund I Problemavgransning 

Att jag skriver om utgivning och inkop av science fiction och fantasy ar baserat i 
personligt intresse. Sedan jag Ia.tt upp ogonen for litteraturgenrema science fiction och 
fantasy har jag funderat over utgivningen av dessa i Sverige och de korresponderande 
inkopen pa biblioteken. 

Undersokningen av bokforlagens utgivning behandlar alia titlar som givits ut under 
tidsperioden 1989-1994 och ett antal variabler undersoks. 

Undersokningen av biblioteken innefattar inkopsprocessen och dess olika moment fran 
det att de Ia.tt kannedom om en tite1 till att de tagit beslut om att kopa den eller ej. Annan 
information om bibliotekens best and som antal science fiction- och fantasytitlar totalt och 
inkopt under 1989-1994 finns med for att belysa skillnader biblioteken emellan. 

Syfte I Fn1gestallningar 

Syftet med denna uppsats ar att belysa utgivningen av science fiction och fantasy foe 
vuxna pa svenska bokfOrlag och inkop av dessa genrer pa biblioteken i undersokningen. 
En undersokning av Science fiction-bokhandeln, en specialbokhandel for science fiction 
och fantasy, redovisas i Bilaga 1. 

Avsnitten som enbart behandlar science fiction och fantasy tar upp fragor i samband 
med bokforlagsutgivning och biblioteks inkop, men tar aven upp genrebegreppen science 
fiction och fantasy och forsoker definiera och avgri:insa dessa. Svensk utgivningshistoria 
over genrema och olika typer ( undergenrer ) av science fiction och fantasy som finns 
och bar funnits behandlas. 

Undersokningen av Science fiction-bokhandeln innehaller en redovisning av dennas 
metoder och arbetssatt vid anskaffuing av medier. Kundrespons m.m. kommenteras. 

Vid urvalet av bocker besti:imde jag mig fOr att bara ta med litteratur for vuxna for att ra 
ett hanterbart material som tackte det omrade jag var mest intresserad av. Bam- och 
ungdomsbocker ar ofta lika detaljerat skrivna och idemassigt smarta som vuxenbockema 
men ar mindre intressanta for mig och denna undersokning. Urvalet har skett med hjalp 
av Sambindningshaftena, Svensk Bokforteckning och klassificeringen pa de bibliotek jag 
undersokt. 
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Metod I Arbetssatt 

Undersokningen av bokforlagens utgivning har gatt till pa sa satt att jag, per brev och 
per telefon, tagit kontakt med forlagspersonal, och lagt fram mitt arende. For att 
forbereda honom I henne skickade jag dels en uppsatsbeskrivn.ing, dels en enkat med 
fragor lampliga for att kunna ta fram uppgifter av olika slag. Sedan har beslut om 
telefonintervju tagits och utforts vid den avtalade tidpunkten. 

Ytterligare uppgifter om bokforlags utgivning har inhamtats fran diverse litteratur. 

Jag har en del orsaker till varfor jag valde att undersoka de fyra biblioteken som tagits 
upp i uppsatsen. For att kunna gora en undersokning pa de nivaer jag tankt behovde jag 
ett lagom antal undersokningsobjekt. Valet pa fyra enheter orsakades av att jag i min 
hemtrakt i Dalarna fann fyra bibliotek av olika storlek vilket passade mig bra. Det, i sin 
tur, ledde till ett beslut om att i undersokningen tamed detta antal enheter. 

Biblioteken i min hemtrakt i Dalarna Jigger relativt nara varandra. Dear ocksa, som 
namnts intressanta i storleksrelation. 

Biblioteken som undersoks ar: 

Smedjebackens bibliotek 

Ludvika bibliotek 

Borlange bibliotek 

Falu Stadsbibliotek 

Biblioteken star uppstallda i storleksordning fran det "minsta" till det "stOrsta" och 
kommer att behandlas med tanke pa deras storlek. Skillnader mellan dessa bibliotek skall 
jag fOrsoka belysa med hjalp av bland annat inkopsprocessens utformn.ing och 
bibliotekets slutliga val av titlar. En redovisning av bibliotekens inkop av science fiction 
och fantasy gors och denna satts i relation till bokforlagens utgivning. Till slut tittar jag 
pa de inkop av science fiction- och fantasy-bocker som kopts in pa de bibliotek som 
registrerar sina in.kop i Bibliotekstjansts databas BURK. Detta for att se om de fyra 
undersokta bibliotekens inkop skiljer sig pa nagot satt fran andra biblioteks inkop. 

Undersokningen har gatt till pa sa satt att jag forst har tagit kontakt med biblioteken per 
telefon och talat om mitt arende, skickat en enkat och ett intervjuformular med en 
narmare uppsatsbeskrivn.ing. Senare ringde jag upp igen och bestallde en tid for intervju. 
Efter det har jag akt till de berorda biblioteken och dar, pa vart och ett, intervjuat tva 
bibliotekarier. Pa vatje bibliotek intervjuade jag huvudbibliotekarien ( i vissa fall 
intervjuade jag tva huvudbibliotekarier) och en annan bibliotekarie. Dessa intervjuer 
Jigger till grund for det material om biblioteken och deras inkop som jag skalllagga fram 
i uppsatsen. 
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Undersokning av bokbestandet ( gallande science fiction- och fantasy-titlar) gjordes pa 
plats och senare inhamtning av ytterligare statistikuppgifter gjordes per telefon. 
Bibliotekens historia har efterforskats i diverse lokalhistoriska backer, tidningsartiklar 
ocb material som biblioteken sjalva bar samlat ibop ocb "stencilerat" ut som 
informationsblad. 

Materialet om science fiction och fantasy ( genredefinitioner och utgivningshistoriker 
over utgivningen av genrerna i Sverige ) har hamtats fran Sam J. Lundwalls bibliografier 
over science fiction och fantasyutgivningen fran ar 1743 tilll983. Uppgifter om den 
senare utgivningen ( har avses bade tidsperioden 1983 till1988 och 1989 till 1994) 
baseras pa information fran intervjuer med forlagsrepresentanterna, en lopande bibliografi 
i Jules Veme-magasinet mellan 1991 och 1994, tryckt material (de svenska science 
fiction- och fantasy-historikema ), Bibliotekstjansts sambindningshaften, Svensk 
bokforteckning, Science fiction-bokhandelns kataloger, ett par artiklar som namns i 
avsnittet Tidigare forskning och egen kunskap i amnet. 

Bibliotekens inkop av science fiction diskuterades med de intervjuade bibliotekariema 
och specifika uppgifter om forfattare ocb titlar har tagits ur bibliotekens bestandskatalog. 

Materialet om Science fiction-Bokhandeln, som presenteras i Bilaga 1, inhamtades via 
telefonintervju med en representant for verksamheten som har goda kunskaper om dess 
utveckling ocb nutida position. Uppsatsens syfte meddelades via telefon och ett 
intervjuformular overlamnades personligen. Vid detta tillfalle meddelades ytterligare 
information om mitt syfte med uppsatsen fOr att representanten skulle kunna forbereda 
sig battre infor den slutgiltiga intervjun. 

Tidigare forskning 

Infor skrivandet av denna uppsats har jag last nagra becker som beror samma omrade 
som min egen uppsats. Den forsta: Skonlitteratur pa bibliotek: rapporter fr!:m 
folkbiblioteksutredningen om inkop, !an och ldsning, utgiven ar 1983, innehaller tre 
rapporter om bokutgivning, biblioteksbestand och lasning av skonlitteratur. De tva forsta 
rapportema i boken tangerar det jag skall skriva om. 

J Den forsta, skriven av Yngve Lind.ung, behandlar bokforlagens skonlitterara utgivning: 
vad de gett ut, procentindelning i olika genrer och biblioteks skonlitterara inkop: vad de 
kopte in genremassigt ocb i vilka antal exemplar. Pa bada omraden undersoks ocksa ett 
antal titlar inom genrema m.m. Det ar alltsa vad och bur mycket som gavs ut I koptes in 
som behandlas. 

Den andra rapporten ar skriven av Catharina Stenberg. Den koncentrerar ocksa pa 
fragan vad?. Har framst vad som kops in pa bibliotek. I denna rapport delas 
skonlitteraturen in i olika kvalitetsklasser. Utlaningssiffror med koncentration pa de olika 
litteraturklasserna ocb vad som kops in i olika kommuner beroende pa dessas storlek tas 
upp. Bokforlagsutgivning med tanke pa kvalitetsklasser, forfattarens konstillhorighet, 
prisuppgifter och IitteraturstOd behandlas. Med andra ord koncentrationen ligger pa vad 
som getts ut I kopts in. 
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· Uppsatsema i denna bok unders6ker i start sett vad jag sjalv unders6ker. Skillnaden ar 
dock att jag unders6ker utgivningen av tva bestfunda genrer och fyra sarskilda biblioteks 
ink6p av dessa genrer. Jag anvander mig inte av den kvalitetsbed6mning av genrer som 
Catharina Stenberg lagger fram. I min uppsats unders6ker jag aven varfor och hur det 
gar till nar b6cker ges ut pa bokf6rlag I k6ps in pa bibliotek. 

Vem bestammer?: svensk bamlitteraturutgivning- miinniskor, miljoer och varderingar 
av AJvar Wallinder gavs ut ar 1987 och tar upp utgivning av barnlitteratur. Det som ar 
intressant med denna bok ar det som forfattaren har att saga om lekt6remas roll och ·det 
forhatlande de har till forlagens redakt6rer. 

Rolf.Yrlids bok Litteraturens villkor, utgiven ar 1994 i sin tredje upplaga, ger en inblick 
i bokmarknaden och dess manga delar. Boken behandlar bland annat tryckfiihet, 
forfattare, bokforlag, bokhandlare, bibliotek och litteraturst6det. Detta pa ett kortfattat 
och fortjanstfullt satt. 

Har foljer en redovisning av de b6cker jag anvant som kallor nar jag skrivit om science 
fiction- och fantasy-utgivningen i Sverige och gjort genredefinitioner. F6ekortningama 
Or. och Sv. 6. betyder Originalutgivnings ar och Svenskt 6versattningsar . 

Science fiction 

Al.di.ss., Brian, Billion Year Spree ( 1973 ). Denna bok anses, av manga kannare, vara 
den mest genomgripande genrehistoriken hittills. F6rfattaren b6rjar med att ge en 
definition av science fiction och b6Ijar sedan historiken med den gotiska skrackronanen. 
Den forsta bok som anses ha varit science fiction ar Mary Shelleys Frankenstein ( Or. 
1818, Sv. 6. 1859 ). En sammanfattning av science fiction-genrens utveckling under 
1800-talet foljer varefter AJdiss forflyttar sig till USA och de forfattare och redakt6rer 
som myntade genrebeteckningen science fiction. Science fiction-tidskrifternas historia 
och betydelse, dess redakt6rer och forfattare behandlas i detalj. Genre-historiken gar 
fram till 1970-talets boljan. 

Holmberg, John-Henri, Drommar om verkligheten: science fictions historia ( 1974 ) . 
F6rfattaren inleder med ett antal olika genre-definitioner. Han talar om genrens ursprung 
och hailer med Aldiss om att Shelley skrev den forsta riktiga science fiction-boken~ 
Historiken behandlar 1800-talets Jules Verne till 1960-talets Michael Moorcock och 
beskriver de amerikanska tidskrifterna och dessas betydelse for genrens utveckling i 
USA Genre-historiken gar fram till 1970-talets b6rjan. 

Lundwall, Sam J., Bibliografi over science fiction ochjantasy 1741-1974 och 
1975-1983 ( 1974 och 1985 ). Dessa bibliografier har varit till stor hjalp dajag unders6kt 
den tidigare utgivningen av science fcition och fantasy i Sverige. F 6rfattare ar uppstallda 
efter namn och titlarna star i bokstavsordning. Sam J. Lundwall har aven skrivit en bok 
om science fictions historia: Science fiction: Fran begynnelsen till vara dagar ( 1969 ). 
Han g6r som de andra forfattama och ger en allman bild av science ficiton-genrens 
utveckling bade i USA och Europa. Framstallningen galler till 1960-talets slut . Jag har 
aven anvant mig av Lundwalls artikel Inte bara Aniara ( 1984 ) som behandlar 
utgivningen av science fiction i Sverige. 
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Martensson, Berti!, Science fiction: filosoftsk litteratur ( 1990 ). Martensson behandlar 
i denna artikel genrens mer allvarliga innehall och dess betydelse som tankevackande 
litteratur. 

Swahn, Sven Christer, 7 ganger framtiden ( 1974 ). Swahns bok ar inte en science 
fiction-historik pa det satt som de andra bockerna jag namnt. Boken borjar dock rued 
definitioner av science fiction-begreppet for att sedan kortfattat beskriva genrens 
utveckling och behandla ett antal olika ternan sam anvands i science fiction-berattelsema. 
Darefter behandlar han sju viktiga science fiction-forfattare och deras produktion. 

Fantasy 

Broberg, Jan, Pa fantasins vingar ( 1994 ). Broberg behandlar fantasy-begreppet i en 
inledning och fortsatter sedan med personliga nedslag har och var i genrens historia i 
form av avsnitt med titlar som avser bockernas innehall. Exempel pa titlar ar Orientalisk 
skrack, Sjojungfiur och Snoman och Djurens varld. Boken ar en personlig betraktelse av 
genren och dess olika forgreningar. 

Holmberg, John-Benri, Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och forfattare ( 
1995 ). En definition av vad Holmberg menar med fantasy inleder boken som sedan 
behandlar genrens utveckling fran William Morris och George MacDonald till dagens 
stora forfattare sam David Eddings och Stephen R. Donaldson. Han tar upp Tolkien som 
den sam satt storst pragel pa genren och fortsatter rued att presentera de forfattare sam 
tagit vid efter honom. Han avslutar boken med att ge exempel pa forfattare sam han 
anser kan utveckla genren i framtiden. 

Toijer-Nilsson, Ying, Fantasins under/and: myt och ide i denfantastiska berdttelsen ( 
1981 ). Toijer-Nilsson behandlar i sin bok ett antal fOrfattare sorn, forst och framst, 

· skrivit fantasy for barn och ungdom. Hon inleder med att med att definiera vad han kallar 
"fantastiska berattelser" och sam han later motsvara begreppet fantasy. Sedan gar hon 
fran forfattare till forfattare och behandlar deras backer och deras gemensamma likheter i 
tema och motiv. 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning dar bland annnat bakgrund till uppsatsen, 
dess syfte, satt att samla in information och redovisning av tidigare forskning tas upp. 

Uppsatsen kan sedan delas in i tre huvuddelar. Del I behandlar de tva genrerna, science 
fiction och fantasy, och den utgivning som forekommit i Sverige fram till nutid. Del II 
behandlar bokforlagen och deras utgivning av de tva genrena och del ill undersoker fyra 
bibliotek och deras inkop av science fiction och fantasy. 

Del I bestar av tva avsnitt. Det forsta avsnittet ger definitioner pa science fiction och 
fantasy rued hjalp av de befintliga science fiction- och fantasy-historikema ( se 
Litteratw:forteckningen ) medan det andra avsnittet behandlar utgivningen av dessa 
genrer fran de forsta oversattningama till och med 1996. 
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Del II behandlar bokforlagens utgivning av science fiction och fantasy. Delen bestar av 
tva avsnitt. Det forsta avsnittet beskriver de allmana utgivningsrutinema pa bokforlagen, 
ett forlags start av utgivning av fantasy i stor skala och nagra andra forlag som ger ut 
mycket fantasy och bokforlagens distributionsvagar. lnformationen har hamtats ur 
intervjuer med bokforlagsfolk och diverse bocker om bokforlagspraxis ( se Tidigare 
forskning och Litteraturforteckning ). Det andra avsnittet redovisar statistik over 
bokforlagens utgivning av science fiction och fantasy under perioden 1989-1994. 
Darefter foljer en analys av bokforlagens utgivning av science fiction och fantasy. 
Materialet har sammanstallts med hjalp av Svensk Bokforteckning, Bibliotekstjansts 
Sambindningslistor och de enskilda bibliotekens datakataloger. 

Del III behandlar de fyra biblioteken och ar uppdelad i fyra avsnitt. Det forsta avsnittet 
tar upp de fyra bibliotekens historia och ger en allman bild av hur det gar till vid urval 
och inkop av skonlitteratur pa bibliotek i allmanhet och de fyra biblioteken i synnerhet. 
Det andra avsnittet beskriver de fyra bibliotekens installnihg till genrelitteratur som 
science fiction och fantasy och jag behandlar de fyra bibliotekens inkop av genrema. 
Bibliotekens satt att synliggora science fiction och fantasy redovisas och dessas enskilda 
hestand och utlarung beskrivs. Uppgifterna i detta avsnitt har tagits fran de intervjuer jag 
haft med biblioteksfolk pa de enskilda biblioteken. Det tredje avsnittet jamfor de fyra 
biblioteken sinsemellan med hjalp av bland annat siffror om mediaanslag och antal utlan ( 
pa alia medier) per invanare i kommunen under 1994. Har jamfors aven de fyra 
kommunerna med kommuner med liknande antal invanare ute i landet for att se hur 
mycket de enskilda kommunerna satsar pa biblioteksverksamhet. Uppgiftema har tagits 
fran intervjuer med bibliotekspersonal och ur Statistiska Centralbyn1ns Arsbok. Det 
fjarde och avslutande avsnittet redovisar statistik over de fyra bibliotekens inkop av 
science fiction och fantasy under perioden 1989-1994. De fyra bibliotekens inkop jamfors 
sa med de bibliotek vars bestandskataloger ar anslutna till databasen BURK. A vsnittet 
avslutas med en analys av bibliotekens inkop av science fiction och fantasy. Uppgiftema 
ar tagna fran de fyra bibliotekens datakataloger och fran databasen BURK ( inhamtade 
via BURK-sok ). 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

I de fyra bilagorna redovisas slutligen en undersokning av verksamheten pa Science 
fiction-bokhandeln i Stockholm, ett antal science fiction-serier som getts ut pa svenska, 
Borlange biblioteks mediaurvalsprinciper och de trettio bokforlagen vars utgivning 
redovisats i utgivnignsavsriittet. 
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Del 1: Genrebestamning och utgivningshistorik 

Genredefinition 

John-Henri Holmberg papekar i sin bok Fantasy: jantasylitteraturens historia, motiv 
och jorjattare ( 1995 ) att all skonlitteratur ytterst i grunden iir en produkt av fantasi ( 
Holmberg, 1995, s. 10-12 ). Han skiljer pa vad han kallar mimetisk eller 
verklighetsefterbildande skonlitteratur och icke-realistisk sadan. Han delar sa in denna 
icke-realistiska skonlitteratur i tre litterara falt. Dessa ar science fiction, skriicklitteratur 
och fantasy (Holmberg, 1995, s. 12 ). De tva fait jag skall ta upp och definiera nedan ar 
science fiction och fantasy. 

Science fiction 

Vad ar science fiction? Manga har stiillt sig fragan och darmed fmns manga svar. Gar 
det overhuvudtaget att bestamma vad som skiljer science fiction fran annan 
skonlitteratur? I det foljande skall jag, med hjalp av ett antal citat, forsoka visa pa olika 
definitioner och sedan tydliggjora de likheter som finns. Detta bor ge en god bild av vad 
science fiction ar. 

Forst en definition av Brian Aldiss formulerad i dennes bok Billion year spree ( 1973 ): 

"Science fiction is the search for a definition of man and his status in the 
universe which will stand in our advanced but confused state of knowledge ( 
science), and is characteristically cast in the Gothic or post-Gothic mould."( 
Aldiss. 1973, s. 8 ) 

Denna definition forklaras tydligare av att Brian Aldiss menar att det mest utprovade och 
sanna sattet att visa pa manniskans sarstallning iir att visa benne i en krissituation. Krisen 
kan vara skapad av manniskan, till exempel ett virus skapat i vetenskapliga laboratorier, 
eller av naturen, till exempel en ny istid ( Aldiss, 1973, s. 9 ). Sven Christer Swahn sager 
att: 

" sf ar en genre som skall begripas av manniskor och oor utgA fran 
manniskor, fn\n manskliga reaktioner. Sf ar en litteratur som ocksA beror 
teknologins aterverkningar pa individen."( Swahn, 1974, s. 7) 

Han fortsiitter med att saga att: 

"Sf utspelas i en morgondag som gama oor ha nAgon urskiljbar :llirbindelse 
med Hisarens eller atminstone forfattarens vardagjust i skrivande stund."."( 
Swahn, 1974, s. 8 ) 

Granserna till andra genrer, som deckare och spionroman, sager han vidare, ar ofta 
mycket flytande vilket goren precis definition svar ( Swahn, 1974, s. 9 ). 
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I John-Henri Holmbergs bok Drommar om evigheten: science fictions historia ( 1974 ) 
citerar han en definition framlagd av fOrfattaren Theodore Sturgeon: 

"En science fiction-ber~ttelse ar en berattelse uppbygd kring manniskor, 
med ett manskligt problem och en m~nsklig losning, som inte ails skulle 
varit mojlig utan det spekulativa inneMllet." (Holmberg, 1974, s. 15) 

Holmberg papekar, i en diskussion om definitioner, att Sturgeons definition innebar att 
det ar det spekulativa innehallet i berattelsen som ar avgorande 
(Holmberg, 1974, s. 16 ). 

Holmberg ger, i sin bok Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och forfattare ( 
1995 ), en beskrivning av vad han anser att en science fiction-berattelse bor innehalla: 

"Central for science fiction ar iden om spekulativ realism; dar den 
reaJistiska litteraturen skildrar den varld vi kanner, med de naturlagar som 
styr den, vill science fiction skildra en varld styrd av samma naturlagar men 
sadan den kan komma att se ut i framtiden, sadan den kunnat se ut om 
historien fOrlopt annorlunda, eller sadan den kan tankas se ut bortom var 
jords granser." (Holmberg, 1995, s. 12 ). 

Sam J Lundwall sager i sin bok Science fiction: fran begynnelsen till var tid ( 1969 ), i 
en forenklad definition att 

"furfattaren till en ren science fiction-berattelse utgar ifran ( eller sager sig 
utga ifran ) kanda fakta, och utvecklar dem pa ett trov~rdigt satt." ( 
Lundwall. 1969, s. 17) 

Har har jag nu raknat upp ett antal olika definitoner av science fiction, vad science 
fiction ar och vad dess innehall skall vara. Det ar tydligt att alia de citerade anser att 
science fiction ar litteratur som, till viss del, bygger pa vetenskaplig grund. Aven det 
faktum att science fiction handlar om manniskor och inte om maskiner ar tydligt 
formulerat. Det ar science fiction-forfattarens uppgift att beskriva detta pa ett satt som fa 
det att verka troligt. Science fiction- forfattaren beskriver alltsa en aldrig tidigare 
uppkommen situation pa ett realistiskt satt. 

For att gora en sammanfattande genredefinition som kan anvandas for styrkande av de 
urvalda titlama i utgivningen under 1989-1994, formulerad med mina egna ord, sa ar 
science fiction den litteratur om manskliga problem vars forfattare bar utgatt fran 
sin samtids samhalle och teknik och sen projicerat detta pa framtiden med tankbar 
utveckling grundad i naturlagarna. Det ar fiktion som berattas pa ett realistiskt 
och trovardigt satt. 

Den konstgjorda manniskan ar ett exempel pa teknisk utveckling med grund i samtidens 
kunskap. Den forsta konstgjorda manniskan i en science fiction-roman var Frankensteins 
monster. Isak Asimovs robotar baserades pa teknik som fanns i datiden ( 1930- till 
1940-talen ) och med tilHigg av fantasi skapades " maskiner " med artificiell intelligens. 

En fraga som de fiesta science fiction-forfattare i grunden anvander sig av ar: 

Vad skulle handa om ... ? (Holmberg, 1974, s. 16) 
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Det som kommer efter detta maste vara nagot som iir baserat pa dagens teknik och 
samhiille. All science fiction iir naturligtvis inte av den seriost utforskande eller varnande 
sorten. En del ar tydlig aventyrslitteratur. Detta har bidragit till att man i vissa 
sammanhang ser ner pa genren. 

Exempel pa motiv i science fiction iir jordens underg{mg ( antingen av ett atomkrig 
eller, idag, pa grund av viixthuseffekten ), kolonisation av andra planeter ivan solsystem, 
t ex Mars eller Venus och mote med andra levande, intelligenta livsformer, dvs 
utomjordingar. Science fiction kan utspelas i framtiden eller i forgangen tid. I det senare 
fallet ar forklaringen ofta tidsresande eller att en handelse i fdrgangen tid intraffade med 
resultat att historien forandrades. Da kallas det en altemativ viirldshistoria. Exempel pa 
detta ar Philip K. Dicks romanMannen i det hoga slottet ( oversatt 1976 ) . 

Det finns olika "typer" av science fiction. Tva av dessa skall jag ta upp har. Des sa tva 
typer iir "space opera" och "cyberpunk". 

Space opera, "rymdopera", arden typ av science fiction som karakteriseras av den 
fargrika och romantiska action I iiventyrs-berattelsen som behandlar interplanetiira eller 
galaxomspannande konflikter. Termen myntades pa 1.940-talet da en forfattare drog en 
parallell mellan "soap opera" och· denna typ av science fiction. Tidiga forfattare var E. E. 
"Doc" Smith som skrev oandligt langa serier som "Lensman" och "SkylarR' och senare 
forfattare som Isaac Asimov och Ian M Banks som dock tillforde space operan en 
allvarligare ton. 

Termen cyberpunk har sitt ursprung i Bruce Bethes novell ( 1983 ) med samma namn. 
William Gibsons roman Neuromancer ( 1984 ) gjorde att termen borjade anvandas 
allmant. Ett flertal forfattare var med och skapade cyberpunk. Nagra av dessa var Bruce 
Sterling, Rudy :Rucker och Greg Bear. Cyber sdir for cybernetics vilket bland annat 
syftar pa en tid nar man utan problem kan byta ut skadade kroppsdelar med mekaniska 
och punk star for punken, 1970-talets musikstil som stod for ungdom, aggressivitet och 
motstand mot etablissemanget ( Stableford, 93, s. 288 ). I cyberpunken bekrivs en 
framtid i vilken stader kan tiicka hela kontinenter, dar manniskor fdriindrar sina kroppar 
genom droger eller genom biologiska medel och dar gigantiska datanat skapar en 
maskinvarld i vilken en manniska kan plugga in sig for att sanda ut sitt medvetande efter 
information. Termen "virtual reality" ar central i dessa becker. 

Fantasy 

Fantasy ar ett litterart begrepp som anvands pa olika satt beroende pa vern som 
anvander set. Nagra egentliga definitioner fi.nns inte pa det satt som det finns ett stort 
antal definitioner for science fiction. Det finns diiremot tva bestamda uppfattningar om 
vad fantasy ar. 

Jan Broberg namner i sin bok Pa fantasins vingar ( 1994 ) att det finns tva typer av 
fantasy: "low fantasy" och "high fantasy". "Low fantasy" ar berattelser i vilka 
icke-rationella fenomen har en avgorande betydelse. Det iir bland annat berattleser som 

"har handlingen forlagd till var egen vllrld, men dar handelseforloppet styrs 
av overnaturliga lcrafter ( Stephen King ), dar djuren kan organisera sig och 
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tala med varandra ( Richard Adams ), och dar sallsamma kulturer lever kvar 
i oupptiickta dalar eller i grottor i jordens irue ( Edgar Rice Burroughs ). ( 
Broberg, 1994, s. 9) 

Ying Toijer-Nilsson anvander sig av begreppet "fantastiska berattelser" i sin bok 
Fantasins underland: myt och ide i denjantastiska berattelsen ( 1981 ) vilket hon later 
motsvara begreppet fantasy. Hon namner sa en amerikansk bibliografi over fantasy i 
vilken en definition av fantasy ges: 

"I den amerikanska bibliografin Fantasy lirterature betraktas det som 
genrens huwdkriterium art icke-rationella fenomen spelar en betydande roll. 
Dvs den innefartar verk, dar varelser upptrader och hiindelser intraffar, som 
inte kan forklaras fomuftsmassigt eller vetenskapligt, dar upplevelser 
beskrivs, som inte stammer med mansklig erfarenhet eller med de naturlagar 
vi k:a.nner till." ( Toijer-Nilsson, 1981, s. 9) 

Hon namner aven den engelska littaraturvetaren C. N. Marlowe som betonat att 
berattelsema ofta innehaller vad man kan kalla under och ovematurliga handelser ( 
Toijer-Nilsson, 1981, s. 9 ) . 

John-Henri Holmberg definierar, i sin artikel Fantasy i National Encyklopedin, fantasy 
som det som kallas "vuxensagor" (Holmberg, 1991, s. 134 ). I sin bok Fantasy: 
fantasylitteraturens historia, motiv och forfattare skriver han ocksa, med hanvisning till 
Tolkien 

" att den framgangsrike fantasyforfattaren utfor en skapelseakt: han skapar 
en sekundar varld dit Hisaren kan vinna tilltrade, och i de~a sekundara 
varld skildrar han sadant som ar "sant" i den bemiirkelsen art det 
overensstiimmer med sekundarvarldens !agar. Det ar ocksa ur den hiir 
aspekten som fantasy kan sarskiljas bade fran science ficton och fran 
skriicklitteratur." (Holmberg, 1995. s. 12-13 ). 

Denna definition beskriver vad Jan Broberg kallar "high fantasy". Han definierar denna 
sorts fantasy som en berattelse som 

"utspelas i vad man brukar kalla sekundarvarldar, d v s viirldar parallella 
rued var egen, i vilka hiixor, trollkarlar och iilvor har sin boning, och dar 
ickerationella handelser anses sa art saga helt och fullt naturliga. Romaner 
av Tolkien, Lewis och Garner kan sagas vara representativa for denna linje i 
fantasylitteraturen." (Broberg, 1994, s. 9) 

Ying Toijer-Nilsson papekar att det som ar mest kant i Sverige ar just" high fantasy 11
• 

Exempel pa ytterligare forfattare som skrivit I skriver denna typ av fantasy ar J. R. R. 
Tolkien, och Ursula K. LeGuin. 11High fantasy" utspelar sig i sekundara, mytiska varldar 
som ar helt, eller delvis, som i C. S. Lewis Narnia-bocker, skilda fran var egen varld. 
Handlingen I motivet i dessa bocker har ofta inslag av magi eller gudar som griper in pa 
olika sidor i den alltid radande kampen mellan det goda och det onda, mellan ljuset och 
morkret ( Toijer-Nilsson, 1981, s. 9 ). 

Boeker av denna typ utspelar sig ofta i en tid som liknar var egen medeltid. Det finns 
ofta riddare som slass i krig och manga av den tidens ideal, blandat med nutida ideal vad 
galler skonhet och styrka, har stor plats i berattelsema. 
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En annan typ av fantasy, som kan kallas en undergenre till "high fantasy", som inte 
eversattS i Sa star grad af sa kallad II heroic fantasy II ellef II SWOfd and SOrcery II ( 

eversatt som " svard och trolldom " ). Den som kanner till Robert E . Howards figur 
Conan kan genast ia en bild av vad 11 heroic fantasy " innehaller. Denna typ av fantasy 
utspelar sig i en varld som skulle kunna vara var egen mycket langt tillbaka i historien da 
man fortfarande utevade magi och det fanns ett antal olika 11 barbar-folk ". 

Ytterligare en typ av fantasy, ocksa den kan oftast kallas en undergenre till "high 
fantasy", arden humoristiska fantasyn. De forfattare som framst representerar denna typ 
idag ar Terry Pratchett och Tom Holt. 

Ett av de vanligaste motiven i fantasy ar det sa kallade" quest "-motivet. 
Huvudpersonen tar da, ofta av en maktig trollkarl, en uppgift som skall utferas, ofta 
med hjalp av ett antal foljeslagare, for att forhindra att ondskan skall segra. 

Jag har i mitt urval av becker anvant mig av foljande definition av fantasy: Fantasy ar 
den litteratur i vilken en fOrfattare bar skapat en egen sekundar varld i vilken 
magi finns och befolkat den med olika varelser. Handlingen utspelar sig belt eller 
delvis i denna sekundara varld. Termen "high fantasy" passar bast in pa denna 
genrebeskrivning. 

Fantasy har alltid haft en tydlig allalderspragel. Alia lasare i alia rudrar kan ha gladje av 
en fantasy-bok. Olika lasare laser pa olika niva och upptacker olika saker i samma becker 
grundade i egna Iivserfarenheter. Orsaker till varfor fantasy lases med san 
tillfredsstallelse i alla atdrar har diskuterats i ett antal becker. 

Det har kommit ut sammanlagt fern becker om genren pa svenska. Dessa ar: 

Broberg, Jan, I fantasins varldar ( 1985 ) 
Broberg, Jan, Pa fantasins vingar ( 1994 ) 
Holmberg, John-Henri, Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och forfattare ( 1995 
) 
Klingberg, Gote, De framrnander varldarna i barn- och ungdomslitteraturen ( 1980 ) 
Nilsson, Ying-Toijer, I fantasins underland: myt och ide i den fantastiska berattelsen ( 
1981 ) 

En sak som bor papekas ar att utgivningen av fantasy for vuxna inte kommit igang pa 
riktigt innan den period, 1989-1994, som jag undersekt. Tidigare fanns det nastan bara 
Tolkien, Stephen R. Donaldson och en svensk fantasy-forfattare vid namn Berti! 
Martensson. Under aren 1989-1994 eversattes sammanlagt 17 olika fantasy-forfattare 
som skrev for vuxna. Detta visar pa det starka intresse som uppdagats av bokforlagen. 
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U tgivningshistorik 

Foljande material har, i det stora, tagits ur Sam J. Lundwalls Bibliografi over science 
fiction och fantasy 1743-1973 och 1974-1983 och Jules Veme-magasinets lopande 
bibliografi mellan 1991 och 1994. Andra kallor ar Sam J: Lundwalls artikel/nte bara 
Aniara ( Lundwall, 1984 ) och Berti! Martenssons artikel Science fiction- .filosQfisk 
litteratur ( Martensson, 1990 ) De stallen dar jag tagit material ur dessa tva kallor har 
markerats. Artalsuppgifter avser det ar da boken kom ut pa originalspraket (Or. ) och 
det ar da boken oversattes till svenska ( Sv. o. ). Denna senare forkortning anvands aven 
i Bilaga 2. 

Science fiction 

Min definition av science fiction som jag anvant vid urvalet av titlar i min undersokning 
ar, som tidigare angetts ( s. 7 ), att science fiction arden litteratur om manskliga problem 
vars forfattare har utgatt fran sin samtids samhalle och teknik och sen projicerat detta pa 
framtiden med tankbar utveckling grundad i naturlagarna. Det ar filction som berattas pa 
ett realistiskt och trovardigt satt. 

Fram till 1920-talet 

Framtidsskildringar av olika slag och annan fantastisk litteratur har oversatts till svenska 
sedan mitten pa 1700-talet. Politiska utopier och liknande litteratur, t ex Jonathan Swifts 
Gullvivers resor ( Or. 1726, Sv. o. 1744-45 ), oversattes och senare, vid 1800-talets 
borjan, skrev Mary Shelley romanen Frankenstein (Or. 1818, Sv. o. 1859) som av 
manga anses vara den fOrsta science fiction-romanen. Mot slutet av 1800-talet 
oversattes, i stor mangd, romaner av H. G. Wells, till exempel Viirldarnas Krig (Or. 
1898, Sv. o 1906) och Jules Verne med En varldsomsegling under havet (Or. 1870, 
Sv. o. 1870-71 ) och andra. Under 1970-talet oversatte Sam J Lundwall pa forlaget 
Delta ett antal av hans romaner med science fiction-motiv. En svensk forfattare som 
tidigt skrev science fiction var Claes Lundin. Hans roman Oxygen och Aromasia (1878) 
beskrev bland annat luktorglar och andra tekniska underverk. I borjan pa 1900-talet 
skrev Otto Witt, en tysk som immigrerat till Sverige, ett antal romaner fulla med 
vetenskapliga teorier. Mer information om honom i tidskriftsavsnittet. Efter 191 0-talet 
gavs det ut relativt manga science fiction-romaner varje ar. 

1930- och 1940-talet 

Under den tid da science fiction-tidskriftema i USA pa 1930-talet blev manga ansags 
science fictio~ i allt storre grad, vara ofin litteratur ( Lundwall, 1984, s. 48 ). Trots detta 
gav Karin Boye ut sin roman Kallocain ar 1940. Ar 193 2 kom sa Aldous Huxleys 
roman Du skona nya viirld ut pa svenska ( Or. 1932 ) . Romanen blev fort 
uppmarksammad och har levat kvar som en "klassiker" inom genren. 
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1950-talet 

Forst pa 1950-talet borjade science fiction-utgivningen ta fart. Forlag som Bonniers, 
med Planetbockerna ( 5 backer utgivna mellan 1953-56 ), Lindqvists serie · 
Atombockerna ( utgiven i 12 delar mellan 1957-59 ), och WennbergsRymdbockerna 
( 20 backer utgivna mellan 1957-60 ), gynnade science fiction-genren under detta 
artionde. De tre namnda seriernas innehall finns fortecknat i Bilaga 2. 

George Orwells roman Nittonhundraiittiofyra som var en dyster framtidsroman om en 
framtida polisstat oversattes 1950 ( Or. 1948 ). 

1953 var det ar da en av de mest populara science fiction-forfattarna borjade oversattas 
till svenska. Jag talar om Robert A. Heinlein. Den forsta oversatta boken var Sjatte 
kolonnen ( Or. 1949 ) och kom ut i Eklunds science fiction-serie ( se Bilaga 2 ). Robert 
A. Heinlein ar en forfattare vars romaner oversatts oupphorligt och det har samrnanlagt 
getts ut 26 titlar av honom i svensk oversattning. Nagra av dessa ar Egen rymddrakt 
finnes (Or. 1958,Sv. 6. 1959), Dubbelsljarna (Or. 1956, Sv. 6. 1961 ), Framling pa 
egen planet (Or. 1961, Sv. 6. 1980) och Sljarn4Juret (Or. 1954, Sv. 6. 1982 ). 

Samrna ar borjade man oversatta forfattaren Ray Bradburys romaner och 
novellsamlingar. Den forsta titeln var Invasion pii M.ars (Or. 1950) och sedan fOljde 
titlar som Farenheit 451 (Or. 1953, Sv. 6. 1958) och Den illustrerade mannen (Or. 
1951, Sv. o. 1961 ). Ray Bradbury arden forfattare som mer an nagon annan oppnat 
ogonen for science fiction hos den stora lasande publiken och kritikema. 

1954 var det ar da man borjade oversatta forfattaren Isaac Asimovs Stiftelsetrilogi ( 
Or. 1942-1951 ). Detta skedde i Science fiction-tidskriften Hapna! mellan aren 1955 och 
1959 ( mer om Hapna! i tidskriftsavsnittet ). Isaac Asimovs forsta oversatta roman som 
forst kom uti bokform var dock Jag, Robot (Or. 1950, Sv. o. 1954) som bland annat 
inneholl hans tre beromda robotlagar. Liksom Robert A. Heinlein ar Isaac Asimov en av 
de riktigt stora science fiction-forfattarna som skrivit science fiction under mycket lang 
tid. Exempel pa romaner som getts ut ar Stiftelsen ( Sv. o. 1955 ), St!ftelsen och 
lmperiet ( Sv. 6. 1956 ) och Den segrande stifle/sen ( Sv. 6. 1959 ) . Bockerna ar 
ursprungligen publicerade som noveller. Dessa Stiftelsebocker foljdes senare av 
ytterligare bocker i "serien" . Andra titlar som inte ar med i "serien" ar bland andra Dod 
robot (Or. 1983, Sv. 6. 1985 ) och Nemesis (Or. 1989, Sv. 6.1991 ). 

1954 var ocksa det ar da forfattaren Arthur C. Clark oversattes for forsta gangen till 
svenska. Den forsta romanen bette Aventyr pii rymdstationerna (Or. 1952) och gick 
som foljetong i tidningen Lektyr. Arthur C. Clark har under aren blivit en av de mest lasta 
och oversatta science fiction-forfattama med sammanlagt 20 titlar pa svenska. Nagra av 
hans bocker ar Mot nya varldar (Or 1953, Sv. o. 1955 ), Mate med Ranza (Or. 1973, 
Sv. 6. 1974) och dess fortsattningar som skrevs tillsamrnans med Gentry Lee, 2001: En 
rymdodysse (Or. 1968, Sv. 6. 1977) och Embryo (Or. 1988, Sv. 6. 1990) som aven 
den skrevs tiJlsamrnans med Gentry Lee. 

Ar 1956 skrevs ett av de mest kanda verken inom svensk science fiction. Harry 
Martinssons Aniara. Med hjalp av en rad olika science fiction-motiv lyckades han skapa 
nagot nytt och Aniara betraktas nu som en klassiker inom genren (Lundwall, 1984, 
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s. 48). 

Samtidigt, under 1950-talet, skrevs en mangd romaner om det kommande 
kamvapenkriget som skulle utpUma storre delen av manskligheten, om inte hela, och livet 
pa jorden. Nagra av de svenska forfattare som skrev om detta var Katarina Brendel, i sin 
romanAtomskymning ( 1953) och Nils Parling med romanenKorset ( 1957 ). Aven 
senare forfattare, t ex P. C. Jersild i romanen Efter jloden ( 1982 ), har skrivit om detta. 

1959 borjade forfattaren Poul Anderson oversattas till svenska. Den forsta titeln var IK 
400 (Or. 1952 ). Poul Anderson ar en mycket popular forfattare och 11 av hans bocker 
har oversatts till svenska. Senare oversatta bocker ar bland andra Tau zero ( Or. 1970, 
Sv. o . 1975 ), For manga hiirskare (Or. 1960, Sv. o . 1983 ), Nattens planet ( Or. 1963, 
Sv. o . 1983 ) och Tider skola komma ( Or. 1973, Sv. o . 1987 ) . Dessa tre senaste kom ut 
i serien Nova science fiction pocket pa forlaget Laissez Faire produktion AB 
( se Bilaga 2 ). 

1960-talet 

Detta artionde forde knappt med sig nagon oversattning av science fiction. Forst i detta 
artiondes slut borjade svenska bokforlag verkligen ra upp ogonen for genren och dess 
stora framgangar i USA 

Bokforlaget Bergs gav ut en science fiction-serie fran ar 1968, innehrulande 11 titlar, 
fram till 1981 . Lindqvist startade sin science fiction-pocket-serie LP-pocket ar 1969 och 
gav i denna ut 18 titlar fram till 1971 . De tva namnda seriemas innehall finns beskrivet i 
Bilaga 2. 

1969 gavs boken Purpurblommoma ( senare utgiven i oforkortat skick som Alit kott iir 
ho ) av Clifford D. Simak ut (Or. 1965 ) . Detta var den forsta av sammanlagt 17 
romanoversattningar. Simak ar omtyckt for sin, ofta, lagmalda berattarstil och vad man 
skulle kunna kalla en allvarlig romantisk toni sina bocker. Andra bocker ar Websters 
viirld (Or. 1950, Sv. o. 1974 ), Bortom universum (Or. 1939, Sv. o. 1978 ), Parten till 
stjiirnorna (Or. 1963, Sv. o. 1976) ochForvandlaren (Or. 1983, Sv. o. 1986 ). 

1970-talet 

Ai 1970 startade Askild & Kamekull sin science fiction-serie som kom ut fram til11976 
och inneholl 16 titlar. Forlaget satsade pa kanda mastare inom genren. Av de forfattare 
man gav ut fanns bland andra Isaac Asimovs Stiftelsetrilogi ( se ovan ), Robert A. 
Heinleins Revolt mot Jorden ( Or. 1966, Sv. o . 1976 ) och Brian W. Aldiss roman 
Graskiigg (Or. 1964, Sv. o . 1974) ( se Bilaga 2 ) . Andra bocker som oversatts av 
denne sistnamnde forfattare ar Salivtradet ( Or. 1964, Sv. o. 1972, Ny oversattning 1994 
), Drivhuset ( Or. 1962, Sv. o. 1974 ) och Helliconia-trilogin: Helliconia var ( Or. 1982, 
Sv. o. 1986 ), Helliconia sommar (Or. 1983, Sv. o . 1988 ) och Helliconia vinter (Or. 
1985, Sv. o. 1990 ). Var och en av dessa titlar i trilogin har getts uti tva volymer vilket 
gor att sammanlagt 12 bocker har oversatts av Brian W. Aldiss men detta motsvarar 9 
titlar. 
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Ar 1972 startade Sam J. Lundwall forlaget Delta. Ursprungsmotivet var att ge ut nya 
upplagor av tidigare svensk science fiction, men fdin och med 1974 borjade forlaget aven 
ge ut nyoversattningar (Holmberg, 1974, s. 158 ). Delta forlag fortsatte att ge ut becker 
fram till mitten pa 1980-talet da forlaget lades ned. Da hade omkring 200 titlar getts ut 
sammanlagt. 

1980-talet 

Under 1983 startade forlaget Laissez Faire produktion AB en romanserie med narnnet 
Nova Science Fiction Pocket. Fran ar 1983 till1987 gavs det ut 35 nyoversatta romaner 
av forfattare som Poul Anderson och Andre Norton i serien. En kort period mellan 1985 
och 1986 gav fdrlaget ut science fiction-serien Galax. Innehallet var aventyrsbetonad 
science fiction. Ett tiotal titlar gavs ut under tva ar. 

En svensk forfattare som skrivit en bok som kan kallas science fiction ar Peter Nilsson. 
Den titel jag avser ar Rymdvagar ( 1995 ) . En fortsattning skall komma ut under 1996. 

Efter att Delta lades ner har Sam J. Lundwall startat ett nytt forlag som han kallat Sam 
J. Lundwall Fakta & Fantasi. Han har under detta fdrlags namn under slutet pa 
1980-talet och fram till nu gett ut ett start antal titlar. Antalet science fiction-titlar 
uppgar till omkring halften medail resten framst ar oversattningar av gamla romaner med 
en viss koppling till science fiction och skrack. Detta forlag ar idag det enda i Sverige 
som enbart ger ut dessa typer av litteratur. 

Tidskrifter 

Otto Witt, en tysk immigrant startade Sveriges forsta science fiction-tidskrift, Hugin. 
Den utkom i 85 nummer mellan aren 1916-1920. 

Ar 1940 startade utgivningen av veckotidningen Jules Verne Magasinet. Det var den 
fdrsta och, enligt Sam J. Lundwall, hittills enda veckotidning for science fiction i varlden 
( Lundwall, 1984, s. 49 ). 1972 blev Sam J. Lundwall redaktor fOr Jules Verne
magasinet som under tiden fran starten haft ett antal olika redaktorer och som utvecklats 
till ett manadsmagasin istallet for ett veckomagasin. 

Ar 1954 borjade en science fiction-tidskrift vid narnn Hapna! ges ut. I denna tidskrift 
forekom oversattningar av framst amerikanska noveller. Nagra av de kommande svenska 
science fiction-forfattama debuterade har. 

Ar 1959 startade utgivningen av Galaxy. Dess innehall har karakteriserats som mer 
litterart an det som fanns i Hapna! ( Martensson, 1990, s. 48 ). I Galaxy oversattes flera 
av de stora forfattama an i Hiipna! . Bada dessa tidskrifter upphorde under 1960-talet ( 
Lundwall, 1984, s. 49 ) . 

Omkring 1982 borjade tidskriften Nova Science fiction, ges ut. Innehallet var av 
overvagande hog kvalitet med val kanda forfattare och aven nagra svenska forfattare 
fanns med. Narnn som Poul Anderson, Robert A. Heinlein och Clifford D. Simak var val 
representerade. Ar1987 slutade utgivningen av tidskriften. 
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Forlagen 

De forlag som annars, forutom Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi, gav ut flest science 
fiction-titlar under 1980-90-talet var Wiken och Legenda. Legenda har dock i det 
narmaste enbart gett ut Isaac Asimov medan Wikens utgivning var mer varierad. 
Exempel pa fOrfattare som gavs ut ar David Brin, Arthur C. Clarke och Tim Powers. 
Science fiction-utgivningen rar idag ge vika for fantasy som forlagen ser som mer 
forsaljningsmassig och darfor oversatter i storre grad. Det aterstar for engagerade 
personer att inom forlagsvarlden 'paverka utgivningen av science fiction i en mer 
gynnande riktning. Da det .finns en mangd science fiction som ar vard att aversatta skulle 
det vara synd om den svenska publiken, dvs den som inte redan. last backema pa 
engelska, skulle sta utan mer an en handfull oversattningar de narmaste aren. 

Fantasy 

Jag har i mitt urval av fantasy-becker anvant mig av denna definition ( se sid. 10 )av 
fantasy: Fantasy ar den litteratur i vilken en fOrfattare har skapat en egen sekundar varld i 
vilken magi finns och befolkat den med olika varelser. Handlingen utspelar sig helt eller. 
delvis i denna sekundara varld. Termen "high fantasy" passar bast in pa detta. 

Det har inte getts ut el!er, for den delen, skrivits sarskilt mycket fantasy, enligt den 
definition jag ger, for~ 1970-talet. Det var fOrst omkring mitten pa 1970-talet som 
aversattningar av fantasybocker kom igang ordentligt. I denna historik skall jag ta med 
aven sana backer som inte alltid faller innanfor de ramar jag satt upp. En orsak ar att jag i 
min undersakning begransat mig till fantasy skriven och utgiven for vuxna. Det finns 
betydligt flera titlar att undersaka om man aven tittar pa utgivningen av ungdomsbocker. 
Alia forfattare och titlar jag tar upp ar dock, per definition, fantasy. En del ar inte av 
typen " high fantasy n men har oftast tydliga inslag av kampen mellan det goda och det 
onda, ljuset mot markret. 

1900-talets borjan 

Tva av de fOrsta backema inom genren som aversattes till svenska var J. M. Barries 
becker Peter Pan i Kensington Gardens ( Or. 1906, Sv. 6. 1920 ) och Peter Pan och 
Wendy (Or. 1911, Sv. a . 1960). Farfattarinnan Edith Nesbith kan man inte forbise nar 
man talar om fantasy. Manga av hennes backer har fantasyinslag. Exempel ar Amuletten ( 
Or. 1906, Sv. 6. 1957 ), Drakarnas bok (Or. 1899, Sv. a.1926) och Denjortrollade 
staden(Or. 1910, Sv. 6 . 1983 ). 

1940-talet 

En forfattare kand av alia som alskar fantasy ar L. Frank Baum som med sin bok 
Trollkarlenfrcm Oz (Or. 1900, Sv. a . 1940) barjade den langa bokserien om landet Oz 
och Dorothy. Farfattaren skrev sammanlagt fjorton backer i denna serie. 
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1950- och 1960-talet 

Nasta forfattare ar i det narmaste oumbarlig da man idag talar om fantasy. Han var den 
forfattare pa vars bocker man gjorde mallen for vad en fantasybok skulle innehalla. Jag 
talar forstas om J. R. R. Tolkien. Den forsta bok som gavs ut av honom pa svenska var 
Bilbo. Den kom ut under titeln Hompen, eller En resa dit och tillbaks igen ( Or. 193 7, 
Sv. o. 1947 ). Sedan foljde ringtrilogin: Sagan om ringen ( Or. 1954, Sv. o. 1959 ), 
Sagan om de tva tornen ( Or. 1954, Sv. o. 1960 ) och Sagan om konungens aterkomst ( 
Or. 1955, Sv. o. 1961 ). Silmarillion oversattes 1979 (Or. 1973 ). Senare harman 
oversatt nagra bocker som bestatt av skisser och halvfardiga berattelser. Det ar dock 
dessa fern titlar som ar de riktigt intressanta. Ovriga bocker har en helt annan pragel i sin 
berattarteknik. 

C. S. Lewis serie om landet Narnia, sammanlagt sju stycken bocker, som borjade 
oversattas 1958, ar lattlasta och underhallande men med en underliggande allvarlig 
kristen ton. Serien, vars forsta bok heter Min morbror trollkarlen ( Or. 1950 ), kan Iasas 
av alla aldrar. 

1970-talet 

En annan forfattare som, liksom C. S. Lewis, skriver underhallande men med en 
allvarlig underton, ar Lloyd Alexander. Hans skrev fern bocker om landet Prydain och 
pojken Tarans aventyr dar som boijade oversattas 1973 ( den sista boken, Storkungen ( 
Or. 1968 ), oversattes forst) . De forsta fyra bockerna kom ut under 1981 och 1983. Den 
forsta boken i serien ar De trennes bok (Or. 1964 ). 

Joy Chant ar en forfattare vars bok Rod mcme och svarta berg (Or. 1971, Sv. o. 1974) 
handlar om ett fantasiland dar ett krig mellan goda och onda krafter pagilr. Nagra av 
huvudpersonema ar ungdomar fran var varld som transporterats dit genom magi. Boken 
har tva fortsattningar pa engelska varav en utspelar sig innan denna bok. 

Forfattaren Alan Garner ar en, for ungdomsfantasy, mycket viktig fOrfattare. Tre av 
hans romaner ar fantasy. Dessa ar Denfortrollade stenen (Or. 1960, Sv. o. 1974 ), 
Elidor, det gyllene landet (Or. 1965, Sv. o. 1971) och De trefordomda (Or. 1967, Sv. 
o. 1970 ). En annan forfattare som skrivit for bam och ungdom, Astrid Lindgren, ar en 
av vara ta svenska forfattare som vagat sig pa att skriva fantasy. Hennes bocker 
Broderna Lejonhjiirta ( 1974 ) och Mio, min Mio ( 1975 ) ar tva mycket bra 
fantasyromaner. Andra svenska forfattare som skrivit becker i genren ar Maria Gripe, 
med bland annat Landet utanfor ( 1967 ) och Sven Christer Swahn, riled Stenjiitten ( 
1965 ). Aven den amerikanske forfattaren William Rayner, vars romanHjortpojken 
(Or. 1974) oversattes 1976, skrev ett flertal bocker for ungdom men denna bok var den 
enda som oversattes. Boken handlar om en pojke som sammanlankas i tanken med en 
hjort och foljdema av detta. 

Ursula K. LeGuin ar, vid sidan av Tolkien, en av de forfattare som det talats mest om 
da det galler fantasy i Sverige. Hennes trilogi om Ovarlden (Or. 1968-1972, Sv. o. 
1972-1979 ). Senare har denna trilogi foljts upp med en fjarde bok, Tehanu, vilken 
oversattes 1991 (Or. 1990 ). 
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1980-talet 

Berti! Martensson ar ytterligare en av de svenska farfattare som vagat sig pa att skriva 
fantasy. Forst skrev han triloginMaktens Vagar ( 1980-1983 ). Senare har han aven 
skrivit boken Vingmastarens dotter ( 1991 ) vilken ocksa faller innanfor ramen for 
fantasygenren. 

En annan svensk forfattare som skrivit fantasy ar Eric Leijonhufvud. Hans debut kom 
1980 med Vattenfolkets land ( 1981 ). Det var den farsta boken i en lost samrnanbunden 
trilogi. De andra delarna bette Fodams uppdrag ( 1982 ) och Vagen till vattnet ( 1985 ). 

Susen Cooper skrev fern bocker om 11 kampen mot morkret 11 
( originaltiteln pa serien ar 

11 The Dark is Rising") vars andra del, En ring av jarn (Or. 1973, Sv. a . 1982 ), 
aversattes forst. Serien bygger till stor del pa keltisk mytologi. Senare har boken Resan 
till havet (Or. 1983, Sv. o. 1989 ), som ar mer renodlad fantasy, ocksa aversatts. 

Efter Tollcien har det inte funnits sa manga II stora II forfattare fore slutet pa 1970-talet. 
Det var da som Stephen R. Donaldson gav ut sin trilogi om Thomas Covenant, den 
klentrogne (Or. 1977-1979, Sv. o. 1983-1986 ). Senare skrev han en andra trilogi om 
samma huvudperson (Or. 1980-1983, Sv. a. 1989-1991 ). Nu aversatter man hans tva 
backer om landet Mordant ( Or. 1986-1987 ). I aversattning blir det fyra backer. 

· Oversattningen borjade 1993 ). 

Under 1980-talet har ett antal farfattare som Diana Wynne-Jones, Meredith Ann Pierce 
och Jane Y olen oversatts for ungdom. 

Fantasy Farlag eller som de kallades senare Target Games botjade 1988 aversatta ett 
antal fantasyromaner. De backer som kom ut pa forlaget var ofta bra men 
aversattningarna var mycket daliga. Ytterligare forfattare scm skrev fantasy var, t ex 
Stephen King med Drakens ogon ( Or. 1984, Sv. a . 1988 ) och Guy Gavriel Kay med sin ° 

trilogi Fionavars Vavnad ( Or. 1985-1986, Sv. o. 1988-1990 ). 

1989 barjade B Wahlstrams farlag att ge ut David Eddings romanserier. De tva forsta 
serierna bestar av vardera fern backer medan den serie scm man senast barjat aversatta 
bestar av tre backer. David Eddings har visat sig vara en guldgruva for forlaget ( detta 
kan stbdjas av Science fiction-bokhandelns bastsaljar lister ) och kan ha varit den 
forfattare som forde fram genren starkast under 80-talets sista och 1990-talets forsta ar. 

En farfattare vars backer ar mer omfattande, bade vad galler varldsbyggande och tema, 
ar Robert Jordans Sagan om drakens aterkomst. Hittills har det getts ut fern backer ( 
motsvarande tva och en halv bok av, pa engelska, atta planerade backer). 
Oversattningen botjade 1992 med Farornas vag (Or. 1990) och mottagandet kan inte 
kallas annat ar mycket varmt. 

1995 var det ar da bokforlagen blev riktigt intresserade av att ge ut titlar inom genren. 
Da batjade forfattare som Raymond E. Feist och Janny Wurts ( skriver tillsammans ), 
Katherine Kerr, Patricia McPillip och Orson Scott Card aversattas av de tva bokforlagen 
Bonnier och B Wahlstrams. Aven ett fatal andra forlag har gett ut fantasytitlar scm 
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markts i den totala utgivningen. Mer om det finns att la.sa i avsnittet om bokforlagens 
utgivning av science fiction och fantasy. 
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Del II: Bokfdrlagen 

Den information jag delger lasaren i detta avsnitt bar jag inhamtat genom 
telefonintervjuer med forlagsfolk och de namnda bockema som bebandlat bokforlag. 

Utgivning 

Bokforlagen tar manga manuskript skickade till sig via postverket. Da galler det oftast 
svenska ocb nordiska forfattare. 

Ett annat satt for forlagen att ta tag pa bocker ocb manuskript pa annu ej utgivna 
bocker, framst ~a utlandsk litteratur, ar att skicka ut bokscouter. 

En bokscout ar en av ett eller flera forlag anstalld person som har till uppgift att leta 
reda pa intressanta bocker redan pa tidigt stadium. Det innebar att man ibland tar 
information om en bok redan i dess manuskriptstadie eller kanske som en synopsis av en 
tankt bok roman eller novellsamling. 

Numera bar manga fOrfattare en agent. En agent har hand om rattigbetema till 
utgivning av de becker vars forfattare denne representerar. Agenter kan ocksa 
representera hela bokforlag och dessas utgivning. Da har de till uppgift att skicka ut 
forlagets nya bocker till de olika underagenter som finns placerade i ett antal olika lander. 
Dessa underagenter som, sa att saga, jobbar pa faltet har till uppgift att ga igenom de 
becker som fOrlagsagenten skickar dem och salla ut de titlar de tror kan vara av intresse 
for den lokala bokmarknaden. K varvarande bocker skickas ut till de olika forlagen i 
respektive land. 

Att knyta kontakter med agenter och underagenter ar med andra ord mycket viktigt. 
Detta kan ske pa de stora bokmassorna som forekommer jorden runt. Massor som de i 
Frankfurt och i London har da stor betydelse for forlagens framtida chanser till exklusiv 
utgivning av litteratur. 

En stor del av de manuskript som kommer till forlagen ar, som tidigare namnts, fnin 
debuterande forfattare. Manuskripten kommer in i sadana mangder att man maste gora 
en grundlig sallning av dem pa ett tidigt stadium. Bokscouterna hittar och tar hem aven 
redan utgivna becker som darmed oftast ar mer overskadliga. lnga andringar behover 
foreslas till forfattaren och boken ar lattare att bedema. 

Hur ser da sjalva processen vid urval av titlar till utgivning ut ? Enligt de personer jag 
intervjuat pa forlagen tar forst forlagspersonalen, vilket betyder fOrlagsredakterema, en 
kort titt pa manuskripten I bockerna for att bestamma deras art. Granskningen kan besta 
av att lasa en sida eller bara nagra rader for att gora en snabb avvagning om det ar 
intressant eller inte. De manuskript I bocker som aterstar skickas sa vidare till forlagets 
IektOrer. 

Lektorema har till uppgift att bedoma manuskripten I bockerna efter sarskilda regler 
uppsatta for andamalet. De visar pa problem och fortjanster och detta omdome blir sedan 
en mall efter vilken bokforlagets redaktorer for skonlitteratur gar vid urval av titlar. Om 
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ett omdtime ar gott gar manuskriptet I boken runt bland forlagsredakttirema som sedan 
bestammer om de skall ge ut boken. En bok kan ocksa avslas pa grund av att den ar for 
stor till om±anget vilket, ide fall da det galler utlandsk litteratur, skulle bli for dyrt att 
tiversatta. Ytterligare en sak att tanka pa for bokforlaget ar om det kan :fa in denna titel i 
nagon av de ftirekommande bokklubbama. Detta ar i manga fall avgtirande for en boks 
forsaljning. 

Det ar alltsa avgtirande om bokftirlaget tror att en bok kommer salja i stora upplagor. 
Det ar alltid svart att veta i forvag vad som kommer att salja. Darftir satsar bokforlagen 
oftast pa de backer som de "personligen" tror pa. Sedan ar det upp tilllasarna att 
bestamma sig. 

Bonnier Fantasy: Ett kort exempel pa ett forlags tillvagagangssatt 
vid start av utgivning 

Ftiljande material ar grundat pa min telefonintervju med Mats Claesson, redakttiren for 
Bonnier Fantasy. 

1994 startade Bonnier en serie .vid namn Bonnier Fantasy. I det ftiljande skall jag 
kortfattat beratta om denna serie och dess tillkomst. Ytterligare nagra kommentarer om 
utvecklingen i utgivningen, har enbart om fantasy da denna genre ar den av de .tva som 
exploderat i popularitet och utgivningsintresse fran forlagens sida, och nagra av de forlag 
som satsat pa denna genre ges. Det som sarskilt behandlas ar motiveringen till utgivning 
av fantasy, valet av titlar och utgivningens profil. 

Bonnierforlagen ar inte frammande for att ge ut fantasy. Det har de gjort under hela 
1980-talet pa forlaget Bonniers Junior Ftirlag. Da jag inte behandlar ungdomsbticker i 
denna uppsats har jag inte med Bonnier i forlagslistorna. 1994 var dock det ar da forlaget 
tog steget fullt ut och satsade pa fantasy. Upprinnelsen till denna utgivning skedde 
omkring 1992 da en man vid namn Mats Claesson ringde till Bonnier och 
uppmarksammade dem paden vaxande populariteten for vuxenfantasy. Ftirfattare som 
David Eddings och Robert Jordan hade da btiijat saljas i riktigt stora mangder. Hari 
papekade att fantasy var nagot att satsa pa och gav forslag pa backer som skulle kunna 
tiversattas och ges ut. Senare motte han folk pa forlaget och fick ett positivt svar. Han ar 

) nu frilansredakttir fOr serien Bonnier Fantasy och star for urval av titlar sjalv. 

Utgivningen btirjade med de forsta btickerna i tre olika serier. Serieformen ar mycket 
vanligjust inom fantasy. David Eddings och Robert Jordan som namnts ovan skriver 
bada langa serier. Ger man ut enstaka, ensamstaende, backer ar det mindre chans att 
. boken saljer bra. Detta resulterar i att farre sadana titlar ges ut. Mats Claesson har dock 
uttryckt en tinskan om att kunna ge ut en sadan bok da och da. Under 1994 gav Bonnier 
Fantasy ut fYra olika backer. Under 1996 skall mange ut sex stycken. I och med denna 
tikning av antalet titlar finns det en sttirre chans att man kan ge ut en enskild titel som 
inte ar med i en serie. Det kan man kosta pa sig da de tivriga btickema som ar i serier 
ofta saljer sa bra. Man har helt enkelt rad med att ge ut en bok som kanske inte kommer 
att salja lika bra som de andra. 
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Forlagen, och i fallet Bonnier Fantasy Mats Claesson, tar standigt information om nya 
forfattare och titlar fran utlandska forlag som antingen skickar broschyrer eller forsaljare 
sam propagerar for dessa forlags olika forfattare. Argument som god forsaljning 
utomlands, att forfattaren har sk:rivit bestsellers och rent allmant om forlagets forfattares 
fortjanster ar vanliga. Det galler for utgivaren att vara medveten om utgivningen 
utomlands och, rent allmant, halla sig ajour om nya forfattare for att han I hon inte skall 
gora alltfOr stora misstag. Mats Claesson jobbar aven i Science fiction-Bokhandeln ( som 
jag bar ett avsnitt om i slutet pa min uppsats ). Detta ger honom en val behovlig inblick i 
vilka forfattare som skriver bra och hur olika forfattare saljer pa engelska och darmed 
vad som kan tankas saJja bra i oversattning. Samtidigt kan han som redaktor hamta 
information om forfattare och titlar i tidskrifter speciellt for dessa genrer och science 
fiction. 

Andra forlag med stor utgivning av fantasy 

B Wahlstrtims var det forlag som introducerade David Eddings pa den svenska 
bokmarknaden. Nyligen borjade de aven oversatta Terry Pratchett som sk:river 
humoristisk fantasi. B Wahlstrams bar i ar startat en bokklubb med enbart fantasybocker. 
De backer som skall finnas med i den ar forstas enbart bocker fran deras eget forlag. 
Man planerar att ge ut sex backer per ar och man inledde 1996 med att ge ut den farsta 
volymen ( uppdelad pa tva delar ) i Raymond E. Feist och Janny Wurts trilogi om Mara. 
Andra farlag som hoppat pa i fantasyutgivningen ar Forum, som gett ut backer av Terry 
Brooks och Richters som borjat ge ut forfattaren Maggie Fureys langa serie om 
magikern Aurian: Magikerns saga. 

Omtryck: Billighetsupplagor I Pocketutgivning 

Nar det galler utgivning av litteratur i annat format an inbundet sa finns det vissa 
allmanna regler for hur man brukar ga till vaga. Beslut om vidare utgivning ar ofta 
beroende av titelns forsaljningssiffror ( resultat ) . Om man bedomer att titeln kan salja 
mer i ett billigare format sa trycker man ofta forst en kartonnageupplaga. En 
kartonnagebok har, precis som en inbunden, harda parmar men omslagsbilden ar tryckt 
direkt pa parmen. Inbindning och papper ar ocksa i billigare utfarande. Vidare beslut om 
att trycka en pocketupplaga beror pa om man intresserar sig for en annu bredare publik. I 
denna grupp inraknas ofta studenter och ungdomar. De anses, fran forlagens synpunkt, 
vara den stOrsta kapgruppen vad galler pocketforsaljningen. Klassiker, langa serier och 
populara forfattare ar vad forlagen brukar satsa pa. En pocketupplaga bar ofta en lang 
forsaljningstid, ibland runt tva ar, vilket gor den viktig for fOrlagens ekonomi. 

I vissa speciella fall, som t. ex. vid utgivning av ung, svensk prosa eller lyrik, bander det 
att man, istallet for att trycka en inbunden upplaga, ger ut boken i en haftad upplaga. Den 
haftade boken skiljer sig fran pocketboken i det att den oftast trycks i storre format och 
att papperet ar av battre kvalitet. 
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Distribution 

I princip alia forlag som ger ut bocker distribuerar dessa genom bokhandeln. Sedan lang 
tid tillbaka ar detta det satt pa vilket bockema blir exponerade fOr kopama /lasama. En 
bokhandel har ofta ett brett sortiment och man kan som kund alltid bestalla den bok man 
vill ha och detta gor bokhandeln fordelaktig for bokforlagen. Prisema ar ofta relativt 
hoga, aven da det galler kartonnageupplagor, vilket gar att en del av kundkretsen kaper 
sina backer, science fiction ibland och fantasy mer ofta, pa varuhusen vilka oftast har ett 
Higre pris. 

Varuhusen har, sarskilt under de tva senaste decenniema, blivit en makt att rakna med. 
Deras sortiment ar sallan stort men de koper ofta in stora miingder av enskilda titlar fran 
forlagen vilket gar att de ar relativt stora kunder. Koncentrationen pa enskilda titlar gor 
ocksa att prisema blir lagre an bokhandelns priser. Utbudet ar, som sagt, litet och stora 
delar av detta kan sagas vara sa kallade "karleksromaner". Dessa ges ofta ut direkt i 
kartonnageupplaga med nedsatt pris och saljer foljaktligen bra. 

v aruhusen har under den tid de sa.lt backer haft en hel del inverkan pa forlagens 
utgivning av "massmarknads-litteratur". Under denna beteckning placerar jag, utan att 
gora kvalitetsmassiga bedomningar, romantikbocker, en del deckare och thrillers. Dessa 
tre genrer ar de som forekommer oftast pa varuhus. Nagra fa varuhus har aven bocker 
fOr barn och en del facklitteratur. Science fiction och fantasy har det inte varit sa gott om 
tidigare. Detta gaiter fortfarande for science fiction men fantasy har varuhusen fatt upp 
ogonen for. Man kan hitta de fiesta titlar som ges ut pa de stora varuhusen. 

Kioskema saljer oftast bara pocketbocker. Individuella kiosker har dock olika hestand. 
Det som ar vanligast ar karleksromaner, typ Harlekin och deckare och thrillers. Science 
fiction och fantasy forekommer sparsamt i kioskerna men nagra fantasytitlar har 
fOrekommit. Daremot ar det valdigt sallan man saljer science fiction. Vill man kopa 
science fiction ar det alltsa lattast att hitta backer ur denna genre i bokhandeln. Fantasy 
kan kopas i bokhandeln eller pa varuhusen. 

Ytterligare ett satt att distribuera bocker ar att se till att famed bocker fran forlaget i en 
eller flera bokklubbar. Ju stOrre bokklubben ar, desto battre. Forsaljningen blir 
automatiskt storre om man kan fa in boken i en bokklubb samtidigt som man ger ut den i 
den vanliga bokhandeln. Numera, dvs 1995-1996, ar det dock lattare att fa in 
fantasy-backer i bokklubbar. Forsaljningen i bokhandeln har gatt mycket bra och genrens 
popularitet okar vilket gar att bokklubbama ar intresserade. 

De sista aren har bland andra Bonniers bokklubb haft atminstone en fantasy-title! vatje 
manad. B Wahlstroms skall starta en egen bokklubb med enbart fantasy-bocker. Dessa 
skall ges ut av det egna forlaget. Detta medverkar till att just fantasy blir mer populart i 
Sverige. Science fiction Jigger efter i popularitet men pa grund av vissa forlags utgivning 
blir ·antalet backer de tva genrerna emellan inte sa ojamnt ( se analysavsnittet om 
utgivningen ). 

Ett annat satt att distribuera bocker kan vara genom postorder eller prenumeration. 
Detta satt att distribuera anvands ofta av mindre forlag med begransad utgivning och 
ekonomi. Lasarna kan fa information om forlagets utgivning genom tryckta broschyrer 
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som skickas ut. Mottagare kan ocksa vara foretag, bibliotek eller, i vissa fall, enskilda 
personer. Vid postorderforsaljning etablerar sig forlaget ofta med reklam for att sedan 
lita pa kundrespons. Ett av de forlag som gett ut mest science fiction i Sverige i dag, Sam 
J. Lundwall Fakta & Fantasi, saljer sina bocker enbart genom prenumeration och, genom 
Sambindningslistorna, till biblioteken. Sam J. Lundwall gor det mesta jobbet pa forlaget, 
t ex oversattning och layout, sjalv . Biblioteken ar ocksa stora kunder pa forlaget. Det ar 
vanligt att de storre biblioteken koper in nagra titlar fran forlaget varje ar. 
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Bok1drlagens utgivning av science fiction och fantasy 
under perioden 1989-1994: Statistik. 

I det fbljande presenterar jag statistik over science fiction och fantasy-utgivningen pa 
svenska for lag under tidsperioden 1989-1994. Uppgiftema present eras i tabeller och 
diagram med korta kommentarer om uppgiftema i dessa. Uppgifterna har hamtats i 
Svensk boki6rteckning, Svensk bokhandel, Sambindningens boklistor, Jules 
V'erne-magasinets lopande bibliografi mellan 1991 och 1994 och Science 
fiction-bokhandelns litteraturlistor. Urvalet av titlar har skett med hjalp av 
Sambindningens, Svensk bokfortecknings och de undersokta bibliotekens klassificering. 
Undersokningen omfattar alia science fiction och fantasy becker ( original och omtryck ) 
som getts ut under 1989-1994 och resultatet presenteras i detalj. Totalt antal forlag i 
undersokningen var trettio stycken ( se Bilaga 4 ). 

Tabell I Totalt amal b<icker utkomna inom genrema science fiction (Sf) och fantasy {F) under 

aren 1989-1994. Fordelning pa procentandelar av utgivningen. 

Ar 
Genre 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Summa Boeker Procent% 
Sf 22 22 21 11 21 31 128 54 
F 18 18 25 9 16 20 111 -1-6 

Det framgar tydligt av denna tabell att utgivningen av science fiction och fantasy ar 
relativt valbalanserad bade i totalt antal becker och utgivningen varje enskilt ar. Jag kan 
dock inte ge nagra uppgifter om varfor 1992 ars utgivning ar mindre an de ovriga arens 
utgivning. Jag anvander mig for det mesta av term en backer vid information om 
utgivning. Boeker innebar att att jag raknar med dubblettutgivning, omtryck av 
originalutgivna backer under 1989-1994 och dubbla omtryck. Pa de stallen dar antalet 
titlar har intresse anvands dock denna variabel. Da raknar jag inte med dubbletter, 
omtryck av originalutgivna becker under 1989-1994 eller dubbla omtryck. En dubblett ar 
en bok som har kommit ut pa tva olika forlag i originalupplaga samma ar. Detta har bara 
skett inom science fiction och da mellan forlagen Wiken och Bra Boeker som har 
gemensamma agare men olika distributionsvagar, bokhandel respektive bokklubb. 

Tabell 2. Antal bbcker utgivna och procentandel av utgivningen som ar 
original respektive omtryck. 

Genre 
Science fiction 
Fantasv 

Original bOcker 
88 
71 

Omtrvck bOcker 
40 
40 

Original Omtrvck % 
69% 31% 
6-l% 36% 

Som tabellen visar ar det inte stor skillnad mellan antalet science fiction-becker och 
fantasy-becker. Likadant ar det med procentandelarna. 
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Tabell 3. Antal utgima original ( oocker I titlar ) under aren 1989-1994. Dubblertutgi:vning 
medtaaen. 

A r 
Genre 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Sf l3 16 15 -+ 11 
F 11 17 13 11 9 
Dubletter Sf 1 2 2 2 
Sununa titlar I ar 24 33 28 15 20 
Summa boeker I Ar 25 35 30 16 22 
Summa Sf I F oocker 1989-199-t 88/71 Totalt 159 
Sununa Sf IF titlar 1989-1994 79 I 71 Totalt 150 

Tab ellen visar att originalutgivningen ar antalsmassigt jamn de tva genrerna emellan ( 
de fiesta ar ) under den undersokta tidsperioden. 

Tabell 4. Antal utgiYna oocker I nya titlar ( titlar som ges uti omtryck tmder 1989-1994 

raknas bara med en gang. Trycks de om fler ganger resulterar det i fler 

antal oocker) i omtrvck under fl ren 1989-1994. 

A r 

Genre 1989 1990 1991 1992 1993 
Sf backer I titlar 717 41 3 -+ 14 515 816 
F backer I titlar 717 l/1 2/1 14 I 9 711 
Dubletter Sfoocker I titlar 

Summa Sf oocker I titlar 40 I 32 

Summa F backer I titlar 41 I 24 

1994 

10/7 

10 I 5 

Ovanstaende tabell visar pa den totala utgivningen av omtryck under 
undersoksperioden. Variabeln titlar anvands har for att illustrera skillnaden gentemot 
originalutgivningen dar, i princip, varje bok ar lika med en titel. Har syns att utgivningez. 
av omt1yck ar mindre an utgivningen av original ( jamfor med tabell 3 ). Detta galler 
sarskilt antalet titlar. Utgivningen av omtryck var sarskilt stor under 1992 och 1994. 
Detta kom sig av att Tolkiens samtliga oversatta becker trycktes om dessa ar. 

I det foljande sh:all jag bryta upp siffrorna i tabellen utgivning av omtryck och gar a tva 
tabeller. Detta for att illustrera vad som ges ut sam omtryck. 
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Tabell 5. Antal utgh11a omtryck av original ( titlar) utkomna under ~ren 
1989-1994. 

Ar 
Genre 1989 1990 1991 1992 1993 
Sf 1 1 4 
F 4 
Summa Sf 8 
SummaF 10 
Summa Sf IF 18 

1994 

5 

Har syns tydligt att det iir fa av de utkomna originalen som trycks om inom en period pa 
sex ar. De som trycks om ar, enligt de intervjuer med forlagsfolk somjag gjort de titlar 
som haft den storsta forsaljningen i originalutgavan. 

Tabell 6. Antal utgivna omtryck av original ( bOcker I nya titlar, se tabell 4 ). Originalen 

utkonma fore 1989. 

Ar 
Genre 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Sfbbcker I titlar 7/7 3/3 313 4 14 414 717 
F bbcker I titlar 717 1 I l 2/2 lO /5 6/0 513 

Dubletter Sf 1 

Summa Sf bbcker I titlar 30/28 

Summa F bi:icker I titlar 31 I 18 

Summa Sf I F bOcker 61 

Summa Sf I F titlar 46 

Detta ar det tydligaste exemplet pa att utgivningen av omtryck ar koncentrerad till ett 
fatal titlar som ofta trycks om mer an en gang. Denna omtryckning har dock enbart skett 
inom genren fantasy. Den forfattare vars bocker tryckts om flest ganger ar J. R. R. 
Tolkien. 
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Har presenteras de atta forlag som gett ut flest backer inom science fiction och fantasy 
under undersokningsperioden. 

Tabell 7. Antal oocker utgiYna pa de fttta fOrlagen under 1989-1994. 

Forlag Genr Antal ... .. ~ .. 
B Wahlstroms F /8 
Bra oocker Sf 113 
Legenda I Natur och Kultur Sf/F 14/16 
Norstedt Sf/F 9/4 
Raben & Sjogren Sf/F 2/19 
Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi Sf I 32 ~¥ 

Wi.ken Sf!F 19 I 2 
Aventvrsspel I Target Games F I 42 

De forlag som har gett ut flest backer har, som tatellen visar, koncentrerat pa en av de 
tva genrerna (Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi och Fantasy Farlag I Target Games). I 
avrigt syns det att de farlag sam gett ut becker inom bada genrerna anda gett ut fler 
backer inom Fantasy an inom science fiction. Detta kan i viss man forklaras av tabell tv3. 
( omtryck s. 25 ). 

Tabell 8. Procentandelar av utgivningen av sciecnce fiction ( Sf) och 
fantasy ( F ) som ar original/ omtryck pa de for lag som gett ut fler an 
10 rocker. 

Forlag Genre Orig!nal Omtrvck 
B Wahlstroms F 72% 28% 
Bra Boeker Sf 92% 8% 
Legenda I Natur och Kultur Sf IF 20 I 23% 27 I 30% 
Norstedt Sf/ F 31 I 0% 38 I 31% 
Raben & Sjogren Sf IF 19% 10 /71% 
Sam l Lundwall F & F Sf 97% 3% 
Wi.ken Sf IF 62/9% 29/0% 
Aventvrsspel I Target Games F 97% 3% 

Har visas skillnaderna mellan utgivningen av original och omtryck pa de enskilda 
forlagen. Siffrorna visar pa stora skillnader forlagen emellan. Aterigen visar sig det att 
fantasy ar den genre man ger ut mest pa forlagen. 
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Tabell 9. Procentandelar av den totala utgivningen av science fiction och fantasy 
( se tabell 1. sid. 23 ) pa de forlag som gett ut Oer an 10 bOcker. 

Forlag Genre Procent 
B Wahlstroms F 8% 
Bra Boeker Sf 5% 
Legenda I Natur och Kultur Sf/F 12.50% 
Norstedt Sf/F 5,50% 
Raben & Sjogren Sf/F 9% 
Sam J. Lundwall F & F Sf 14% 
Wileen Sf/F 9% 
Avent:vrsspel I Target Games F 18% 
Summa 81% 

Tabellen visar att dessa atta fOrlag sammanlagt haft "kontroll" over storre delen (81 %) 
av utgivningen av science fiction och fantasy i Sverige under 1989-1994. 

Tabell 10. Antal forfattare utgivna under valje ar 1989-1994. 

Genre 
Sf 
F 

1989 
20 
11 

1990 
17 
11 

Ar 
1991 

18 
10 

1992 
8 

11 

1993 
16 
8 

1994 
19 
7 

Tabellen illustrerar fdrhallandet mellan antalet science fiction-forfattare och 
fantasy-forfattare . Det framgar tydligt att det ges ut flest science fiction-forfattare. 
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Diagrammet avser att visa fordelningen pa bockemas originalspnl.k inom utgivningen. 

Diagram I. Utgivningens fordelning pa originalsprak i procent. 
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Engelska Svenska Ryska Polska Tyska 

• Procent 

Har syns att det nastan totalt dominerande spraket pa oversattningar inom dessa genrf-J. 
ar engelskan. Det ar naturligt da flest becker inom de behandlade genrerna publiceras i. 
England och USA Det ar ocksa dar som science fiction och fantasy ar mest populara. 
lnom science fiction finns det dock lite mer variation i oversattningama. Bar finns aHa 
sprak i diagrammet representerade. Bockema i fantasy-genren har oversatts fran 
engelska. Aven svenska spraket finns dock representerat. 

Diagram 2. Utgivning av science fiction i Sverige. Fordelning pa kvinnliga och manliga 
forfattare i procent. 

6,0% (Science fiction, Kvinnor) 

94,0% (Science fiction, Man) 
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I detta diagram kan man se att de fiesta science fiction-forfattare som oversatts ar 
manliga. A v de oversatta bockema var atta skrivna av kvinnor. Samrnanlagt sex 
kvinnliga forfattare var representerade. 

Diagram 3. Utgivning av fantasy i Sverige. Fordelning pa kvinnliga och manliga 
forfattare i procent. 

2,0% (Fantasy, Kvinnor) 

98,0% (Fantasy, Man) 

Har syns skevheten i utgivningen annu tydligare. De manliga forfattama inom fantasi 
dominerar annu mer an inom science fiction. Bar fanns enbart en kvinnlig forfattare med 
tva bocker utgivna representerad. Denna snedhet i utgivningen har dock korrigerats i viss 
man under 1995 ( se utgivningshistoriken for fantasy). 
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Analys 

Vilka faktorer lag bakom utgivningen av science fiction och fantasy? 

En sak som verkar ha forbryllat en del personer jag talat med om min uppsats ar art 
utgivningen under 1989-1994 varit, i stort sett, lika stor av science fiction som av 
fantasy. Eller harden det? Sanningen ar att science fiction-utgivningen har varit mycket 
sterre vad galler bade antalet titlar och antalet forfattare. Detta kan man se mycket 
tydligt om man jamfor de tabeller jag gjort i statistikavsnittet for utgivning. 

Varfor skulle detta da kunna forbrylla? 

Orsaken ar att bokhandlama bar exponerat fantasygenren starkt och darrned skymt 
utgivningen av science fiction. Ytterligare en orsak ar att det forlag som gett ut mest 
science fiction under perioden, Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi, bara saljer till 
prenumeranter och till bibliotek. Denna del av utgivningen syns alltsa inte i bokhandlama. 
Ferlag vars science fiction sags relativt bra i bokhandeln var Alba (Bonnier Alba) med 
sina becker av Douglas Adams, Wiken, som gav ut bland andra Arthur C. Clarkes 
Rama-serie och Legenda I Natur och Kultur som gav ut Isaac Asimovs becker. Dessa tr ,, 
forlag dorninerade, med andra ord, bokhandelsmarknaden for science fiction. De 
dominerade dock i tysthet pa grund av den accelererande populariteten av fantasy. Denna. 
popularitet var orsak till den stora exponering som skedde i bokhandlarna. 

Anledningen till att fantasy-utgivningen narapa var lika stor som utgivningen av science 
fiction ( detta galler antalet becker) var att omtrycksfrekvensen av fantasy-becker var 
mycket stor. Som exempel pa detta tar jag forfattaren J.R.R. Tolkiens becker. Inga "nya" 
eversattningar gjordes under perioden. Enbart omtryck gavs ut. Det som tryckts om 
mest ar naturligtvis Ringtrilogin men aven Bilbo och de evriga bockema har tryckts om 
mer an en gang vardera. Detta i bade kartonnage och pocket. Tolkien ar, och forblir, ett 
fenomen inom fantasylitteraturen. Hans backer lases av alla och trycks i en aldrig sinaJx(. 
strom. Detta, som det tidigare papekats, ar en betydande orsak till utgivningens likhC'-i 
antal becker. Av Tolkien gavs det faktiskt ut 19 backer ( alia var omtryck) under 
1989-1994. Detta motsvarar 7 titlar. 

En annan forfattare vars backer trycktes om flera ganger var Stephen R. Donaldson. 
Hans forsta trilogi om Thomas Covenant trycktes om tva ganger under 1989-1994. 
Science fiction-forfattare vars backer tryckts om saknas inte. Daremot gallde det i de 
fiesta fall bara ett omtryckstillf<ille under perioden. Undantag var Isaac Asimov och 
Michael Crichton av vilka en titel var blev omtryckt tva ganger under 1989-1994. 

Vad lag da bakom den hoga omtrycksfrekvensen av fantasy-backer? En naturlig 
forklaring ar fantasygenrens stora popularitet och darrned forsaljning. Hur blev da 
fantasygenren sa uppmarksammad och popular? 1980-talet innebar en trendskiftning 
fran mer vardagsrealistisk litteratur till mer fantasifulla berattelser med retter i myt och 
saga. Ett exemel var den latinamerikanska magisk-realistiska romanen. I och med detta. 
trendskifte sa fick aven genren fantasy en vaxande publik i Sverige. 

Utgivningen av fantasy for vuxna ar, som jag sagt tidigare, inte sarskilt gamma!. Nagra 
enstaka titlar har oversatts under tiden fran 1960-talet till mitten pa 1980-talet. 

32 

. '.) 



Forfattama som detta galler ar framst J.R.R. Tolkien, Stephen R. Donaldson och Bertil 
Martensson. Fantasy for bam och ungdom har dock varit mer vanligt forekommande. 
Exempel pa forfattare ar da Ursula K. LeGuin och Edith Nesbit. 

Omkring 1986 borjade utgivningen av fantasy for bam och ungdom att aka. Ett av de 
forlag som borjade en frekvent utgivning var Bonniers junior forlag. Med forfattare som 
Meredith Ann Pierce, vars trilogi om Arafel var ganska popular, Diana Wynne Jones, 
som forlaget gav ut ett antal enskilda titlar av och Susan Coopers femboksserie om 
kampen mot morkret, blev fantasygenren uppmarksammad. Ett annat forlag som gav ut 
fantasy under samma tid var Berghs. De gav ut Geraldine Harris serie De ~u citadel/en ( 
Sv. 6. 1985-1987, Or. 1982-1983) som omfattade fyra backer. De gav aven ut Michael 
Endes bok Den otindliga Mstorien ( Sv. 6. 1981, Or. 1979 ). Ytterligare en forfattare de 
gav ut var Alan Gamer. 

Bam- och ungdomslitteratur-utgivning lade alltsa grunden for fantasygenrens stora 
popularitet i Sverige. Bibliotekens roll i detta var inte forsumbar. De fiesta kopte in de 
bocker jag namnt och utlanen pa bocker inom fantasygenren var o:fta hoga. Detta maste 
varit en av orsakema till att B Wahlstroms forlag under 1989 startade sin utgivning av 
David Eddings serie Sagan om Belgarion. Aret innan, 1988, hade de gett ut en trilogi av 
Jane Y olen i serien De basta ungdomsbockema och detta gav forlaget viss indikation om 
forsaljningslaget for genren. 

Det var, anser jag, i forsta hand David Eddings backer som gjorde fantasy for vuxna 
riktigt popular i Sverige. J.R.R. Tolkien hade haft ett valdigt inflytande pa marknaden i 
Sverige och Stephen R. Donaldsons trilogi hade ocksa, under 1980-talets borjan, visat pa 
att det gick bra att salja fantasy for vuxna. David Eddings backer hade dock en helt 
annan ton i sina backer an dessa andra forfattare. De var humoristiska i kombination med 
allvaret. Detta i samband med att det var en lang serie (fern backer) gjorde att 
forsaljningen blev stor. Att nastan alia bibliotek i Sverige kapte in serien gjorde inte 
populariteten mindre. Samma ar, 1989, introducerade Legenda den andra trilogin om 
Thomas Covenant av Stephen R. Donaldson. Den salde ocksa mycket bra. Bokforlaget 
Raben & Sjogren hade aret innan borjat ge ut Guy Gavriel Kays trilogi Fionavars 
vavnad. Denna trilogi blev ocksa ink6pt pa biblioteken och salde bra vilket resulterade i 
utgivningen av ytterligare tva backer av samma forfattare. 

Denna breda utgivning av fantasy under 1988-1989 bidrog till att gora fantasy till en 
mycket popular genre for bade lasare och bokforlag. Det var dock inte forran arski:ftet 
1994-1995 som den stora explosionen i utgivningen skedde. Da startade Bonnier sin 
fantasyserie Bonnier Fantasy som gav ut fyra titlar samtidigt. B Wahlstroms borjade ge 
ut en trilogi av Patricia McPillip och forlaget Richters startade utgivningn av Maggie 
Fureys serie Magikerns saga. Detta, den upptrappade populariteten av fantasy, ar ett 
modemt fenomen inom svensk utgivningshistoria. 

Hur kom det sig da att science fiction-utgivningen var sa stor? 

Science fiction som litteratur har djupare rotter i svensk bokforlagsutgivning an fantasy. 
Detta, tradition i utgivningen och kunskap om genren i stort, var en av orsakema till den 
stora utgivningen av science fiction under 1989-1994. Nagra av de viktigaste personema 
pa nedan namnda forlag var trogna science fiction fans enligt deras egen utsago vilket till 
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viss del styrde utgivningen. Stora namn, som Legendas Isaac Asimov och Wikens Arthur 
C. Clarke var sjalvklara att ge ut. Mindre namn som David Brin, Mike Resnick och Tim 
Powers har det kravts extra mod av forlaget att ge ut. Dessa kvaliteter finns i John-Henri 
Holmberg som under perioden 1989-1994 var chefredaktor pa bokforlaget Wiken. De 
tva nyss narnnda forlagen tillsarnrnans med Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi som drivs 
av en av Sveriges stbrsta science fiction-kannare, Sam J. Lundwall, var orsaken till den 
breda utgivningen under perioden. Har ar det alltsa i storre grad en fraga om personligt 
engagemang for genren hos enskilda personer pa olika forlag snarare an vetskap om 
genrens popularitet och forsaljning vilket hade stor betydelse i utgivningen av fantasy. 
Att science fiction saljer relativt bra kan man se med hjalp av bibliotekens inkop. 
Daremot sa saljs inte science fiction-bocker i lika stora upplagor som fantasy-bocker 
gor. Detta kan ha en grund i att folk ar benagna att vilja hamer av samma sak. Det tar de 
i fantasygenrens vanligt forekommande serieforrn vilken, i stort sett, saknas inom science 
fiction-genren. 
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Del III: Biblioteken 

Historik 

Materialet till denna samling historiker over bibJioteken har hamtats i ett antal backer 
om de olika bygdema och samhallena och tidningsartiklar i lokaltidningama. I 
litteraturlistan i uppsatsens slut finns dessa uppraknade under de olika ortemas namn. 

Smedjebackens bibliotek 

Det forsta bibliotek som fanns i omradet var Norrbarke Sockenbibliotek. Detta 
startades ar1859. Det skulle betjana ungdoms- och vuxenbefolkningens fortsatta 
bildning. Bibliotekets backer var till stor del fackbocker. Biblioteket inrymdes i 
davarande skolmastarbostaden. Skolprasten ( senare kyrkoherden) Carl AdolfNorlof 
oversag urvalet av backer och sag till att ingen Hittsinnig litteratur kom in i bibliotekets 
samlingar. Pa 1930-talet fick Smedjebackens Koping ett fristaende bibliotek som 
placerades i Salemskyrkan och Iandskommunen Norrbarkes bibliotek blev placerat i 
Stegelbackens skola. Vid uppforandet av flerbostadshus i Vinsbo ( i Morgardshammar ) 
1948 inreddes Norrbarkes bibliotek dar i bottenlokalema pa ett av husen. Smedjebackens 
bibliotek var da placerat i kommunalhuset. Efter sammanslagningen av Smedjebackens 
och Norrbarkes kommun ar 1967 inrattades huvudbiblioteket i det nya Folkets Hus. 
Biblioteket i Vinsbo blev da en filial som var verskam till 80-talets slut. Ar 1974 flyttades 
biblioteket till tranga, morka och svarnadda kallarlokaler pa Tradgardsgatan. Dess yta 
var pa bara 150 kvadratmeter. Samma ar fick. man sin forsta utbildade bibliotekarie. 1977 
vid utbyggnad av Folkets Hus flyttade sa biblioteket antligen in i lokaler som var stora 
nog fOr verksamheten och dar ar man fortfarande kvar. 

Ludvika bibliotek 

Det forsta biblioteket i Ludvika var Sockenbiblioteket som grundades ar 1858 av 
Komminister och vice Pastor G. E. Norman. Lokalen var sockenstugan och biblioteket 
skottes av barnmorskan. Sockenbiblioteket fYllde en viktig kulturuppgift under 
1800-talet men kunde inte folja med i utvecklingen. Biblioteket tog inte hansyn till den 
vaxande befolkningens behov och intressen. Ar 1903 bildades sa ~oreningen Ludvikas 
Bokstuga. Den padrivande kraften var forfattaren Karl-Erik Forsslund. Han stallde hoga 
krav pa den litteratur bokstugan skulle tillhandahatla. Han ville att bokstugan skulle 
innehalla nagot for alla i bygden, att forelasningar skulle ordnas regelbundet och att en 
Iasestuga skulle upprattas. Hans krav pa att bokstugan skulle vara en bildningsinstitution 
for alia i samhallet var i hans samtid originell. 

Bokstugan inrattades i sockenstugan och hade slutna hyllor. Facklitteratur fanns det 
forhallandevis mycket av. Det fanns aven gott om mer underhallningsinriktad Iitteratur. 
Arl90S flyttade bokstugan till tva rum i Folkets Hus. Det ena anvandes da som 
lasestuga. Uisestugans verksarnhet boijade bra men allteftersom tiden gick blev den 
forsumbar. 1919 avslutade verksamheten belt . 
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C. A R. Lundquist borjade som bokstugans bibliotekarie ar 1918. Man ville flytta till 
sterre lokaler men det var forst ar 1930, da den stora biblioteksreformen skedde som 
bokstugan fick tillrackliga bidrag for att gora det och utvidga verksamheten. Man hade 
da oppna hyllor och tidningar och tidskrifter i storre antal kunde kopas in. 

Pa 1940-talet fick man sa sin forsta utbildade bibliotekarie. Biblioteket vaxte och an en 
gang blev lokalema for tranga och man letade efter en ny lokal. Ar 1958 kunde sa biblio
teket flytta in ide nya lokalema i det nya Folkets Hus som var betydligt storre an de 
tidigare. Ar 1992 byggdes bibliotekslokalema om for att skapa ytterligare utrymme for 
utlaningsverksamheten och personalrum. 

Borlange bibliotek 

Vid tiden kring sekelskiftet fanns det flera biblioteksbildningar i omradet runt och i 
Borlange och Domnarvet. Den biblioteksbildning som huvudbibliotekarien pa Borlange 
bibliotek hanvisar till som ursprung ar Borlange-Domnarvets Arbetarbiblioteksforbund 
som bildades ar 1907. Detta arbetarebibliotek bildades for att anvanda boken som 
redskap for att skapa forbattrade levnadsvillkor. 

Ar 1914 anslots arbetarbiblioteket till ABF och namnet, da man vid anslutning forandrat 
verksamheten i viss grad, blev andrat till Borlange-Domnarvet Arbetares 
Studiecirkelbibliotek. Detta innebar att man kunde ansoka om statligt stod. Ar 1919 
kunde man sa, utan kostnad, flytta in i Stora Kopparbergs Bergslags Foreningshus. I 
samband med detta skanktes biblioteket ett par boksamlingar. 

Innehallet i biblioteket var blandat. En stor del av bestandet var dock skonlitteratur. 
Framst da av forfattare som Hjalmar Bergman och Jack London. Pa facksidan 
dominerade avdelningen C: Historia, Biografi och Memoarer. Ar 1936 flyttade 
biblioteket till Domnarvets kommunalhus. Biblioteket blev darmed kommunaliserat. Ar 
1944 samordnades Domnarvets- och Borlanges kommunbibliotek i samma lokal. Ar 
1972 kunde sa biblioteket flytta in i det nya bibliotekshuset mitt i staden dar det 
fortfarande finns. 

Falu Stadsbibliotek 

I Falun bildades ar 1801 en biblioteksforening. For att !a vara med i denna betalade man 
en arsavgift pa 2 riksdaler. Medlemmar kunde lana becker en dag i veckan Biblioteket 
flyttade pa 1840-talet till Bergslagets hus vid Stora Torget mitt i Falun. Da boll man 
biblioteket och en tidnings- och tidskriftsavdelning oppen en stund var dag. 
Biblioteksforeningen upplostes ar 1852 och biblioteket stangdes. Ar 1861 oppnades sa 
ett nytt bibliotek. Det var behiget i en gammal skollokal. Liksom i den tidigare 
biblioteksverksamheten hade man avgifter for utlan. Oppet var det en dag i veckan. 

Ar 1907 oppnades sa en lasestuga av det davarande systembolaget och i samband rned 
oppnandet sammanslogs denna och det befintliga biblioteket. Ar 1913 fick man 
avgiftsfria lao genom statsbidrag. Biblioteket flyttade ar I 936 till Medborgarhuset och 
blev i samband med det utnamnt till Stadsbibliotek. Det ledde till att den gamla 
biblioteksforeningen upplostes. Pa 1930-talet var Falu Stadsbibliotek det storsta 
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biblioteket i lanet och blev darfor utnarnnt till Lansbibliotek. Ar 1968 flyttade 
Stadsbiblioteket in i det nybyggda stadshuset dar man fick battre utrymme for sina 
samlingar. 

Biblioteket har genomgatt en viss forandring omkring slutet pa 1980-talet. Datorisering 
av utlaning och bokkatalog har inforts och man har kontakt med ett flertal databaser for 
utbyte av information. I Januari ar 1992 blev Lansbiblioteket en sjalvstandig enhet med 
egen personal. Lansbiblioteket har dock gemensamt bokbestand med Stadsbiblioteket. 

Undersokningen av de fyra biblioteken 

Bokbestandet 

Ett biblioteks hestand kan se ut pa olika satt beroende pa vilken installning man har till 
verksamheten. De undersokta biblioteken ger en bild av att den smala litteraturen ofta 
kops in mycket lite pa de sma biblioteken i kommuner med litet invanarantal. Nar 
invanarantalet ar stOrre i kommunen ar det tankt att biblioteken mer och mer skall kunna 
Hicka storre delen av utbudet av denna smala skonlitteratur och skonlitteratur av 
underhallningskarakUir. Det ar alltsa upp till det enskilda biblioteket att bestamma vad 
som passar den egna verksamheten. Om biblioteket har en jamn ekonomi ar det Hittare 
att gora individuella satsningar pa vissa typer av litteratur. 

Det viktiga med ett biblioteks skonlitterara hestand, tycker de undersokta biblioteken, 
ar att detta ar val balanserat mellan kvalitet och underhallning. K valitetsbegreppet ar 
relativt. De fiesta bibliotek bedomer bocker efter bland annat sprak och innehall. I 
Catharina Stenbergs uppsats i Skonlitteratur pa bibliotek delas skonlitte'raturen upp i 
olika kvalitetsklasser: A, B och C dar genrelitteraturenbehandlas som B-eller 
C-Iitteratur. Denna indelning ar dock inte allmant anvand ( I Bilaga 3 aterges 
mediaurvalsprinciper for Borlange bibliotek ). Sarnlingen bor dock, i start sett, vara av 
hog kvalitet. Daremot ar det viktigt att man koper in sadan litteratur som man ar saker 
pa att fa utlanad i storre utstrackning. For att utbudet skall bli sa intressant som mojligt 
for lantagaren, och anda folja kvalitetskraven, bor man, samtidigt som man valjer ut 
skonlitteratur av hog kvalitet och smal karaktar, lyssna pa vad Iantagarna sager om 
utbudet och lata detta paverka i den man man anser att detta ar skaligt. Bibliotekarien 
skall fungera som en slags It gatekeeper" som avgor vad sam skall slappas igenom. 

Kriterier for inkop av litteratur 

Av de undersokta biblioteken har Ludvika, Borlange och Falun nedskrivna regler for 
hur bestandet skall se ut. De foljer dock inte dessa regler till punkt och pricka ( se Bilaga 
3 ). Reglema ar en allman grund fran vilken man utgar. Smedjebacken har inte nagra 
regler nedskrivna men foljer vad man kallar allman praxis, dvs kvalitet och efterfragan. 
Alla bibliotek bedomer litteratur for inkop efter kvalitet och det behov som finns pa 
biblioteket. Man ser till det som efterfragas. I vissa fall har detta med en sarskild satsning 
pa en aldersgrupp bland lantagama att gora. I Ludvika t. ex. satsar man mycket pa 
ungdomar. En sadan satsning resulterar i st6rre inkop av popularkultur. I denna ingar bl. 
a. litteraturgenrer som science fiction, fantasy och horror ( skrack ). Borlange bibliotek 
sager sig folja de medieurvalsprinciper sam sattes upp av kommunens kulturnamnd for 
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20 ar sedan. Dessa reviderades ar 1979 ( Bilaga 3 ) men bar inte genomgatt vidare 
forandringar sedan dess. Detta hetyder dock inte, som sagts tidigare, att man foljer dessa 
principer hlint. De skall ge en allman hild av bur ett bihlioteks medieurval hor se ut. Man 
tolkar principerna pa olika satt i olika inkopsituationer. I speciella fall tar 
buvudhihliotekarien ( hihliotekscbefen ) ansvar for inkop ocb detta galler for alia 
bibliotek i undersokningen utom Smedjebackens hihliotek. Detta visar pa bur olika det 
kan vara pa olika bibliotek ocb aven bur 11 demokratiska 11 hokinkopen ar. 

Bokbestandet kan aven paverkas av personalens alder. Det ar mycket viktigt, sager man 
pa de undersokta biblioteken, att man undviker, i den man det gar, att ga efter personlig 
smak: vid inkop. Detta for att det kan skapa ett hestand som inte, for lantagarna, ar 
varierat i den utstrackning som det bor vara. Detta ar ytterligare ett skill till att lyssna pa 
lantagare ocb deras inkopsforslag. 

Pa Falu Stadshibliotek ar det lite annorlunda da deras bokbestand aven anvands av 
Lansbihliotek Dalarna. Detta hestand koper de tillsammans. Stadsbiblioteket bar forst 
ocb framst skyldigbet att kopa litteratur for Falu kommun. En stor del av den populara 
fack- och skonlitteraturen ar det upp till de olika kommunerna i Janet att kopa. Falu 
Stadshihliotek i samarhete med Lansbihliotek Dalarna koper in mycket av den smalare 
fack- och skonlitteraturen. Detta for att tacka ett storre omrade an de kommunala 
hiblioteken. Mycket av inkopen pa Falu Stadshihliotek lanas darefter ut via fjarrlan. 

Vid kop av facklitteratur har man, pa alia hihliotek, krav pa att denna skall inneh!lla 
uppgifter som ar riktiga. De fiesta bihliotek forsoker aven undvika becker som ar uttalat 
rasistiska eller kvinnofientliga men det ar svart att gora en sadan hedomning. 

Ett kriterium som allmant ar viktigt vid inkop av skonlitteratur ar att forfattaren 
uttrycker sig pa ett gott spn1k. Om detta ar underma.Iigt, till exempel grammatiskt, i stor 
utstrackning eUer om spraket ar utan nyanser hlir detta ett minus vid inskopsheslutet. 
Daremot om en hok innehaller mycket svordomar ocb fula ord innebar detta inte att 
boken anses vara daligt skriven. Sprakhilden maste sattas in i sitt sammanhang vid en 
hedomning av en hoks kvalitet. 

Vid inkop av skonlitteratur av mer popular karaktar gor hihlioteken oftast en avvagning 
av dennas betydelse for ekonomin. En hok av popular karaktar kops ofta in i flera 
exemplar for att tillbandabaua denna pa hibliotekets filialer. Darfor hor man, anser 
hihlioteken, vara mycket saker pa sina inkop ocb inte kopa in popularlitteratur utan att ha 
detta i tankarna. 

Inkopsprocedurer 

Alia de undersokta hihlioteken tar sina heslut om inkop, till storsta del en, vid bok- ( 
inkops- ) moten. Bokmotet bar ocksa en viktig roll i det sociala livet pa ett bihliotek. Det 
ar ett tillfalle da personalen traffas och da man uthyter asikter om hihliotekets hestand. 
Bokmotet gor att personalen kanner sig mer delaktig i verksamheten. Det bander dock 
att ett invant tillvagagangssatt vid hokmoten kan vara ett hinder for fortsatt utveckling av 
ett gradvis utvecklat hestand. Da manga roster gor sig borda finns det en risk for att 
detta paverkar sa att man tar en alltfOr jamn eller utslatad litteraturkvalitet som forhindrar 
att hihlioteket utmarker sig jamfort med andra. I dessa fall kan det vara bra att dela upp 

38 



• 

personalen i grupper som har hand om ett eller ett par omraden inom fack- och 
skonlitteraturen. Da riskerar man inte i lika stor grad att bestandet blir utslatat. Alia 
bibliotek i undersokningen har gjort just detta. En vanlig indelning ar att man har en eller 
ett par personer i personal en som tar ansvaret for vuxen skonlitteratur, barn- och 
ungdomslitteratur eller olika typer av facklitteratur. Skonlitteratur pa utlandska sprak 
och andra typer av medier an sadana i bokform kan ocksa vara uppdelat pa sma 
grupper. 

Om personalen har kunskap om flera olika litteraturomraden blir urvalet mycket mer 
sakert. Alia de undersokta biblioteken uppmuntrar sin personal till att vidga sitt 
kunskapsomrade sa att beslut, da nya typer av litteratur dyker upp i olika listor, kan tas 
pa mer kunskapsbaserad grund och att man inte i lika stor grad blir beroende av 
recens10ner. 

Bokmotenas tathet ar olika fran bibliotek till bibliotek. Variationer kan vara att ha 
moten var fjortonde dag till att ha moten en gang i manaden. Vid dessa tillfallen gar man 
igenom de litteralurlistor man fatt med information om nya titlar som skall komma ut. 

Sambindningshaftena ar det vanligaste hjalpmedlet som man anvander vid dessa moten. 
En av de tidigaste informations publikationerna om becker som skall komma ut ar tid
skriften Svensk Bokhandel. Denna kommer ut med ett antal temanummer, som aven 
innehaller forlagsutgivnings-information, under ·aret och sedan ges den ut i ett samlat 
nummer for varens- och ett nummer for hostens utgivning dar bokforlagens utgivning 
presenteras i detalj . 

Infor bokmotet Hiser alia deltagare de informationsblad och de listor som biblioteket fatt 
angaende bokutgivning. Det vanligaste ar att man anvander Sambindningshaftena och 
dessas recensioner som vagledare vid beslut om inkop. I dessa listor marker man for de 
titlar som man tror kan vara av intresse att kopa in for biblioteket. Dessa titlar tas upp till 
diskussion dar motiv for och emot inkop tas upp. Manser till bibliotekets nuvarande 
hestand och forsoker komplettera , sarskilt av facklitteraturen, de avdelningar man tycker 
det ar vart att satsa pa. Som tidigare namnts maste biblioteket gora en avvagning med 
tanke pa dess storlek. Det ar dock viktigt att man har ett uppsatt mal for bibliotekets 
hestand och att man kompletterar bestandet e:fter detta. Vissa titlar diskuteras livligt 
medan man i andra fall ar helt overens. I de fall da personalen ar osaker pa en titel Jagger 
man ofta undan denna med en anmarkning och, vid tillfalle, aterupptar diskussionen da 
man t ex fatt inkopsforslag pa denna titel. 

Biblioteken har en begransad ekonomi och det ar i forsta hand det som paverkar att 
vissa titlar inte kops in. Vissa becker som skulle kunna vara intressanta for biblioteket ar 
helt enkelt for dyra och i de fall man ar osaker pa en titel ar det bast att lagga undan den 
tills man ser om man har nid att kopa den efter att de sakra titlama bestallts. Om becker i 
ett visst fackomrade allmant ar mycket dyra kan det tankas att man helt avstar fran inkop 
ur detta fack och utnyttjar fjarrlan istallet. Det ekonomiska laget har alltsa stor inverkan 
pa inkopen. 

I slutet pa vatje mote gar man igenom utgifterna och ser hur mycket man har kvar av de 
pengar man fatt till bibliotekets budget for medieinkop. Daman vet vilken tid pa aret det 
kommer ut flest boktitlar tar man med detta i berakningen. Detta for att man inte skall 
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riskera att missa mycket bra litteratur pa grund av att man har for lite pengar kvar i 
budget en. 

Hjalpmedel vid bokinkop 

Som tidigare sagts anvands Sambindningens recensioner ofta vid bedomning av en titels 

"varde" for det egna bestandet. Forutom dessa anvander man sig av tidnings
recensioner. De stora tidningarna har ofta en forstadagsrecension som indikerar hur 
betydelsefull man anser boken vara. Diverse olika tidskrifter innehaller recensioner som 
ytterligare kan var till hjalp vid inkop. 

Vid inkop av debutantverk ar det viktigt att man vantar tills det finns ytterligare 
orndomen an de man laser i Sambindningshaftena. Pressens reaktion pa en titel och, i 
vissa fall da man fortfarande ar osaker efter att ha last aUt man iatt tag pa om titeln, 
personlig lasning av denna kan hjalpa till att sakra inkop. 

Inkopsforslag fran lantagare ar nagot som tas upp pa varje bokmote. Alia bibliotek i 
undersokningen ar positiva till dessa da de ger en bild av vad den lokala befolkningen, 
eller kanske framst den del av befolkningen som kommer till biblioteket, ar intresserade 
av. Inkopsforslagen ar ofta mycket utspridda pa de olika mediema. Detta har med 
bibliotekets mediemassiga profit att gora. Da det galler skonlitteratur far man relativt ofta 
inkopsforslag pa titlar som biblioteket, av kvalitetsskal, inte koper in. Manga av 
inkopsforslagen beror mycket smala fackomraden. Biblioteken sager sig ta upp 2-10 
stycken vid varje inkopstillfalle. Far ett bibliotek manga inkopsfOrslag betyder det att 
lantagarna ar aktiva. Detta i sin tur ar en indikation pa hur bra biblioteket klarat sin 
professionella uppgift som kulturformedlare. 

V arifran koper biblioteket sina backer? 

De undersokta biblioteken har tidigare anvant sig nastan enbart av Sambindningen eller, 
i vissa fall, Bokverket ( Seeligs bokformedling till biblioteken ) vid inkop av litteratur. 
Detta forfarande har i viss man, beroende pa bibliotekets storlek, forandrats. De sma 
biblioteken ( i detta fall Smedjebackens bibliotek ) med ia anstallda och en mer begransad 
ekonomi koper ofta storsta delen av sin litteratur fran Sambindningen. Leveranstiden pa 
deras bocker varierar men den ar oftast relativt lang. De undersokta biblioteken koper 
dock barnbocker enbart fran Sambindningen. Det galler da framst bilderbocker vilka ar 
beroende av den starka inbindning de tar hos Sambindningen for att kunna halla for 
manga genomlasningar. Pa ett litet bibliotek ( Smedjebacken) koper man bocker fran 
bokhandeln nar det ar brattom med en titel eller da det ar realisation. Kompletteringar av 
bokbestandet gors ofta via bokhandeln. 

Pa de storre biblioteken ( har menas Ludvika, Borlange och Falun) koper man in st6rre 
delen av litteraturen via bokhandeln. Inkop kan ske genom den lokala bokhandeln eller 
via specialbokhandlar fOr sarskild fack- och skonlitteratur. Viss facklitteratur, som musik 
och geografi, kops dock ofta genom Sambindningen. 

Vid inkop i den lokala bokhandeln far biblioteket ofta en viss procent i rabatt. Reglema 
for denna rabatt har man avtal om. Nar det galler kop av litteratur i speciella fack kops 
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dessa oftast i specialbokhandlar. Detta med motivet att biblioteket skall anvanda sig av 
de som kan sin sak bast. Specialbokhandlama ger oftast ingen rabatt pa inkop vilket gor 
inkopen dyra. Detta ar dock en ekonomisk awagning som biblioteket !ar gora om det vill 
utmarka sig gentemot andra bibliotek. Exempel pa litteratur som kops i 
specialbokhandlar ar monografier over olika fotografers produktion, vissa 
djurskotselbocker och bocker som beror sarskilda tekniska omraden. 

Nar det galler inkop av skonlitteratur pa specialbokhandlar gors dessa oftast inom 
sarskilda skonlitterara genrer. Exempel kan vara science fiction, fantasy och skrack. 
Detta galler aven allmant vid kop av litteratur pa utHindska spr!k. I Sambindningshaftena 
finns det ett mycket begransat urval av detta , vilket beror pa att forlagen inte skickar in 
bocker , och om ett bibliotek viii satsa pa sadan litteratur tar de vanda sig till de som 
saljer det och darmed har ett storre utbud. Detta avsnitt galler i stort sett enbart for 
Ludvika bibliotek. De andra biblioteken ( Borlange och Falun) koper, nar de koper 
litteratur pa frammande spnik , genom den lokala bokhandeln. 

Anledningen till att man vid rnindre bibliotek inte i sa stor utstrackning koper bocker 
via bokhandeln ar att man inte har tillrackligt med tid, personal och pengar for att utrusta 
bockema. Pa ett storre bibliotek finns detta tillgangligt. Bockerna skall markas med 
signum, plastas in, forses med laneficka och streckkod. Detta kostar en del. 

Pa Falu Stadsbibliotek har man ett sarskilt avtal med den lokala bokhandeln. 
Biblioteket bar latt tillgang till bokhandelns databas och kan via denna bestalla sina 
bocker direkt fftm Seelig vars bestand databasen innehaller. Bockerna kommer sedan 
fullt utrustade till bokhandeln och hamtas dar av bibliotekets personal. I de fall man ser 
en attraktiv titel direkt pa hyllorna i bokhande1n brukar man kopa den. 

I vissa fall lar biblioteken information om utkommande bocker direkt fran ett bok
forlag. Dessa forlag kan vara sa sma att de inte saljer bocker via bokhandeln utan enbart 
direkt fran fOrlaget. Beroende pa om personalen bedomer att en titel fran ett sadant 
bokforlag ar intressant sa tas ett inkopsbelut. Ett exempel pa detta var en bok som en 
person i kommunen hade skrivit och gett ut pa eget forlag. Han kom till bibliotket 
personligen och ville salja boken. Bokklubbar ar ocksa nagot som man, i viss 
utstrackning anvander sig av. I Smedjebacken anvander man sig av Bamens Bokk:lubb 
och Laseklubben vid inkop av litteratur till skolverksamheten. Inkop via bokklubb ar ofta 
bade billigare och snabbare an inkop via Sambindningen. 

Presentation av nya becker 

Hur lar Iantagama reda pa att biblioteket har kopt in nya, och for lantagarna 
personligen intressanta, titlar? I allmanna fall da biblioteket beslutat om inkop utan 
paverkan utifran brukar de stalla ut bocker i en speciell hylla eller pa en boksnurra dar de 
skyltar med ny litteratur. Bockema lanas i boljan ofta ut under korta laneperioder som t 
ex 7-dagarslan ( Ludvika , Borlange och Falun). Pa andra bibliotek ( exempel har ar 
Smedjebacken ) gor man de nya inkopen annu tydligare genom att ha en speciell vagg 
med nya bocker. Tillsammans med denna har man en parm med kopior pa bockernas 
omslag och baksidestext sa att Iantagaren kan se i princip aUt det som biblioteket kopt in 
under den senaste tiden. Systemet med bokhyllor och boksnurror ar fortfarande det 
vanligaste men med den nya datortekniken kan man snart ta fram dataprograrn for 
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presentation av dessa nya titlar. Da en Hintagare besttillt en bok och biblioteket kopt 
denna sttiller man boken i bestallnigshyllan och skickar ett meddelande om att boken 
kommit. Samtidigt kan man om man anvander sig av systemet med kopior "tala om" for 
ovriga lantagare att denna nya bok kopts in. 

Datorsystem 

Alia undersokningens bibliotek har ett datorsystem i vilket de har sin bestandskatalog. 
Uppgifter om forfattamamn, titel, genre, facktillhorighet, signum liksom uppgifter om 
antal exemplar, var dessa finns och hur manga ganger de lanats ut sedan datorsystemet 
sattes in brukar finnas. Bibliotekens datorsystem ar av olika typ beroende pa nar man tick 
dessa. Olika system innehflller olika information och ger olika mojligheter att t ex 
sammanstalla statistik om verksamheten. I Ludvika har man nyligen skaffat 
fritext-sokning pa sitt datorsystem. Detta kan tankas bli mer vanligt pa bibliotek an det ar 
nu. Falu Stadsbibliotek ar just i fard med att byta till ett nytt datorsystem. lnga uppgifter 
om dess typ eller nar det skall installeras finns i nulaget. 
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Inkop av science fiction och fantasy pa bibliotek 

Kriterier for inkop av genrelitteratur 

Hur behandlar biblioteken genrelitteratur vid inkop? Jo, man sager att man inte har 
nagra sarskilda regler for olika typer av skonlitteratur. Man foljer de regler man har 
oavsett genre. Kriterierna for inkop ar darfor: Bra recensioner i Sambindningen eller i 
tidningar och tidskrifter, kanda forfattare vars tidigare produktion man kanner till och 
sjalv har ett antal titlar av och efterfragan och tillgang. Men ar detta tillrackligt? 

Genrelitteraturen ar sedan lang tid tillbaka pa mycket stark frammarsch. Borde inte 
biblioteken se till den alit storre utgivningen och inte halla sig till den Iilla del de far se i 
Sambindningshaftena och ett iatal tidningar och tidskrifter? Verkligen anstranga sig att 
salla fram det som ar riktigt bra inom varje genre? Science fiction och fantasy ar tva 
mycket populara skonlitterara genrer. Detar darfor, for ett bibliotek som manar om sina 
Iantagare, viktigt att vara Jyhord for de onskningar och krav dessa har. Darmed inte sagt 
att man skall, kravlost, kopa in allt det som Iantagare ber om men det ar viktigt att lyssna 
och ta intryck av det. 

Bibliotekens inkop av science fiction och fantasy for en vuxen publik har, tills nyligen, 
varit nastan helt beroende av ett iatal svenska forlags utgivning. Dessa forlag, t ex Delta, 
Askild & Karnekull och senare Wiken, Legenda och Sam J Lundwall Fakta & Fantasi 
och B Wahlstroms, har dock haft en ganska bred utgivning tillsammans. Numera ar 
Delta, Askild & Karnekull och Wiken borta. Darmed aterstar tre forlag som ger ut 
science fiction och fantasy i "storre" mangd. Biblioteken koper, for att pa satt och vis 
fylla upp en kvot, en del av den science fiction som Sam J Lundwall Fakta & Fantasi ger 
ut da detta forlag presenterar flest titlar arligen. Detta gor att inkopen pa science 
fiction-genren blir sneda. Likadant ar det med B Wahlstroms som fram till 1993 gav ut 
en enda fantasy-forfattares bocker. Ett forlag kan inte ha en tillrackligt bred repertoar for 
att biblioteken skalfia ett sa bra hestand som mojligt. Det innebar att man som 
bibliotekarie idag maste se sig omkring efter altemativ. Legenda, som idag ingar i Natur 
och Kultur, har en relativt stor utgivning av bade science fiction och fantasy medan B 
Wahlstroms koncentrerat sig helt pa fantasy . 

Ungdomar idag kanner till och kan tala och lasa fler sprak an tidigare generationer. De 
vet att sprak ar viktigt for att kunna samarbeta. De lever nu i ett datasamhalle dar 
information av alia slag flodar i olika medier. Skonlitteratur pa andra sprak an svenska ar 
nagot som efterfragas i okande grad. Det frammande sprak jag talar om i forsta hand i 
fortsattningen ar forstas engelska. Detta behov tas om hand av de bibliotek som vill folja 
med i utvecklingen. For att fa tag pa sadan litteratur som, for lantagaren, ar intressant sa 
tar biblioteken steget utanfor de sparsmakade Sambindningshaftena och ge sig ut pa mer 
osaker mark. Har behover biblioteken lyssna pa Iantagare och "experter" pa genrer for 
att kunna gora en bedomning av utbudet inom dessa. En sjalvklar onskan vore att 
bibliotekspersonalen fick kontinuerligt fortbilda sig, t ex pa kurser om de olika 
existerande genrema och hilda sig en annu mer detaljerad bild av vad som ar speciellt 
med var och en av dem. Detta for att kunna vara saker i sin bedomning av en titel som 
bra eller mindre bra inom sin genre. 
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I Ludvika har man sedan ett par ar tillbaka haft for vana att kopa sin science fiction och 
fantasy i Science fiction-bokhandeln i Stockholm. Man aker dit ca en gang per halvar och 
koper da ett antal titlar. Dessa titlar kan vara inkopsforslag fran lantagare eller tips fran 
personalen i bokhandeln som naturligtvis vet sin sak battre an de fiesta 
bibliotekarier.Man koper avenin "skrack" fran science fiction-bokhandeln. Aven pa 
biblioteken i Borlange och Falun koper man litteratur pa frammande sprak. Pa Borlange 
bibliotek ar dessa inkop mycket sparsmakade och de fiesta inkopen sker genom 
Sambindningen. Ovriga inkop gors pa grund av inkopsforslag. F orfattare inom de 
aktuella genrerna som kopts in ar bland andra Isaac Asimov och Arthur C. Clarke inom 
science fiction och Robert Jordan inom fantasy. Pa Falu Stadsbibliotek harman under en 
langre tid an pa Borlange bibliotek kopt in science fiction och fantasy pa frammande 
spn1k. Man har darfor ett bredare sortiment med forfattare som Isaac Asimov, Ian M. 
Banks, Arthur C. Clarke och Frank Herbert inom science fiction och Stephen Donaldson, 
David Eddings och Robert Jordan inom fantasy. I Princip alia bocker som David Eddings 
skrivit har Falu Stadsbibliotek pa engelska. Detta galler aven for Ludvika bibliotek. 

De engelsksprlliga genrelitteraturen kops oftast in i pocket. Koper man fran 
Sambindningen sa brukar bockema vara i inbundet skick. Daremot, om en bok inte annu 
finns i pocket, sa gor man en ekonomisk avvagning och bestammer efter denna om man 
skall kopa boken anda. Nar man koper pocktbocker ar det viktigt att tanka pa att de slits 
ut fort. Darfor koper man i Ludvika in fiera exemplar av varje titel. Pocketbocker ar sa 
billiga att det lonar sig att gora detta. Om en bok ar utsliten efter fern genomlasningar 
och man har kopt fern exemplar av denmi, resonerar man, sa har man i alia fall lanat ut 
titeln ca 30 ganger innan den ar utsliten. Da denna typ av litteratur Janas mycket ivrigt pa 
Ludvika bibliotek ar det ett argument som ar starkt. 

Uppstallning I Urskiljning av genrer 

Markerar biblioteken i undersokningen genrer i sin uppsUillning av backer? Ja, de fiesta 
gor detta. Pa Smedjebackens bibliotek har de dock latit bli att stalla backer av sarnma 
genre i samma hylla. IsHHlet har de markt bockernas ryggar med fargprickar som 
indikerar till vilken genre boken bar. Motivet till detta, sager de, ar att de inte vill 
sarbehandla folk med viss skonlitterar smak eller satta in sina lantagare i sarskilda 
lasarfack. De viii vidga folks smak och med ett uppsta.llningssystem dar alia bocker star 
tillsamrnans ar det storre chans att en ltmtagare hittar en bok av annnat slag an en 
forutbestamd genrebok. De anser sig alltsa ha en uppfostrande uppgift vilken utfors 
genom litteraturuppstallningen. De genrer som marks med fargprickar ar deckare, 
science fiction och fantasy. 

De andra biblioteken har under perioder haft genrer utspridda i olika hyllor med 
markning pa samrnas satt som Smedjebackens bibliotek. Sedan ett tag tillbaka har de 
dock samlat genrer scm sf och fantasy i enskilda hyllor utan sarskild markning pa 
ryggama. Ludvika- och Borlange bibliotek har gatt annu langre och samlat science 
fiction och fantasy i samrna hylla. Orsaken till att de samlar genrer pa en plats i 
biblioteket, sager de, ar for att det ar en service lantagaren skall kunna vanta sig av 
biblioteks-personalen. Uintagarna, anser de, ar kapabla att valja vad de villlasa och att 
biblioteket inte ar till for att fostra en viss litterar smak. Den paverkan biblioteket skall ha 
bor ske genom den litteratur det kaper in. 
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Att stalla ihop becker inom en viss genre ar alltsa relativt vanligt . Att aven stlilla ihop 
litteratur ur samma genre och pa flera sprak i intilliggande hyllor ar dock inget som gors 
linnu. Ludvika bibliotek har dock planer pa att gora det i framtiden. 

Utlfming ( BestAnd) 

Vilka science fiction-forfattare lanas det da ut mest av pa biblioteken? Vi har ett antal 
stora forfattare att namna har. Dessa lir ocksa de fOrfattare av vilka det getts ut I kopts in 
flest titlar pa svenska bokforlag I folkbibliotek. De lir ocksa alla engelsksprakiga och 
kommer fran USA och England 

Forst har vi Isaac Asimov. Hans Stiftelsebocker och i viss grad liven andra becker, t ex 
Robotbockerna, lir vad som gor hans becker mest utlanade. De undersokta biblioteken 
har alia mellan 15-30 titlar i sitt hestand skrivna av denne forfattare. 

Arthur C. Clarke harmed sina Rama-bocker och liven andra tidigare oversatta becker 
blivit en av de mest lanade forfattarna. MeHan 10-20 titlar finns pa de undersokta 
biblioteken skrivna av denna forfattare. 

Ytterligare en forfattare, vars popularitet inte lir lika stor idag som den varit ar Robert 
A Heinlein. Av denne forfattare har det dock getts ut flest romaner i oversattning totalt 
sett. Heinlein var en av de mest betydelsefulla forfattarna inom genren. Av honom finns 
det mellan 5-20 titlar pa de undersokta biblioteken. 

Douglas Adams lir ett relativt nytt namn inom science fiction jlimfort med de andra som 
har skrivit sen 1930-40-talen. Adams debuterade i slutet pa 1970-talet med Liftarens 
guide till galaxen och har senare skrivit fyra fortsattningar. Dessa och tva romaner om 
Dirk Gently Jigger till grund for bibliotekens utlaning. Samtliga bibliotek har alit som 
oversatts av honom i sitt hestand. 

De hittills namnda forfattarna ar de som det kopts in flest titlar av pa biblioteken. Aven 
forfattare som Brin W. Aldiss, William Gibson, Philip K. Dick Clifford D. Simak och 
Harry Harrison har kopts in i storre mlingd. 

De svenska science fiction-forfattare vars becker finns kvar pa biblioteken ar bland 
andra Denis Lindbohm, som numera inte skriver science fiction, Berti! Martensson, vars 
science fiction-becker framst skrevs under 1960- och 70-talen och Boije Crona som gav 
ut ett antal novellsamlingar under 1970- och 80-talen. Aven nagra av Sam J. Lundwalls 
romaner, t ex Inga Hjaltar har, finns fortfarande kvar pa biblioteken. Ytterligare en 
forfattare som givit ut science fiction ar Lars Gustafsson, den svenska poeten och 
prosaforfattaren. Hans science fiction bok ar en novellsamling: Det sallsamma djuret 
jrcm norr ( 1989 ). Aven astrofysikern Peter Nilsson har skrivit science fiction. Den 
forsta hette Rymdvaktaren ( 1995 ). Fortslittningen paden kommer ut under Augusti 
1996 och heter Nyaga. Manga av dessa forfattares bocker plockas bort allteftersom. 
Nagon ny svensk science fiction-forfattare har inte synts till pa lange, varken i 
utgivningen eller pa biblioteken. 

Av de osteuropeiska forfattare som oversatts intar polacken Stanislaw Lemen stark 
position. Ett tiotal av hans bocker har oversatts och det finns 5-l 0 titlar pa biblioteken. 
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En annan forfattare, Arkadi Strugatskij, ar rysk. Sammanlagt har ca 10 backer oversatts 
skrivna av honom och ibland skrivna tillsammans med hans bror Boris. Biblioteken bar 
mellan 1-5 titlar i sitt hestand av denne forfattare. 

Det som marks ar att det ar anglosaxisk science fiction som oversatts i stOrst 
utstrackning. Den engelsksprakiga litteraturen ar mycket mer omiangsrik och detta 
paverkar bade utgivningen och inkopen. 

Vilka fantasy-forfattare lanas det da ut mest av? Har finns tre riktigt stora forfattare och 
ett antal mindre att patala. Alia dessa ar engelsksprakiga och kommer fran England och 
USA. 

Den forfattare som lanas ut mest pa biblioteken iir J.R.R. Tolkien. Hans romaner ( 
Bilbo och Trilogin om Harskarringen ) bar varit populara anda sedan I 960-talets slut da 
de upptacktes av collegestudenter i USA. Andra bocker av Tolkien som De forlorade 
sagornas bok, delar 1 och 2 ( Sv. b . 1985 och 1988, Or. 1983 och 1984 ), och 
Silmarillion ( Sv. o. 1979, Or. 1977) lanas inte ut Iika mycket. Tolkiens starka position 
som mastaren i genren kan fortfarande bekraftas pa de undersokta biblioteken. 

Nasta forfattare, vars bocker inte funnits i oversattning sa lange, iir David Eddings. 
Eddings kommer formodligen att bli den forfattare som ar mest utlanad pa biblioteken 
inom en snar framtid da hans popularitet bara vuxit de senaste sex aren. De bocker av 
Eddings som ar av storst intresse ar de tva fem-boksseriema Sagan om Belgarion ( Sv. 
6. 1989-1993, Or. 1982- I 984) och Sagan om Malloreon son ( Sv. 6. 1993-1995, Or. 
1987 ~1991 ). Nyligen har en oversattning av Eddings serie Sagan om Elenien pabotjats. 

Stephen R. Donaldson ar den tredje riktigt stora forfattaren som oversatts till svenska. 
Hans tva trilogier om Thomas Covenant, den klentrogne ( Sv. b . 1983-1986, och 
1989-1991, Or. 1977 och 1980-1983) bar blivit mycket uppmarksammade. Nyligen har 
en oversattning av en nyare serie, Kampen om Mordant, inletts. 

Dessa tre forfattare ar och bar varit storst ett tag. De senast aren har det emellertid 
getts ut ett antal nya forfattare som kan bli minst lika populara. En av dessa forfattare ar 
Robert Jordan. Hans serie, Sagan om drakens aterkomst ( hittills utkommen i fern delar 
motsvarande tva och en halv bok ), bar blivit mycket popular och, forutsatt att alla 
bocker i serien blir oversatta, forfattaren kan bli mycket stor. Terry Brooks ar en annan 
fantasy-forfattare vars bocker lanas flitigt. Hans serie, Shannaras attlingar ( 1992-1995 
), ar mycket uppskattad. 

En forfattare vars bocker skiljer sig frfm de ovan namnda ar Terry Pratchett. Han 
skriver namligen humoristisk fantasy. Hans tre hax~bocker, som i sin tur ar en del av den 
langa serie vid namn Skivvarlden, har kopts in pa flertalet svenska bibliotek och lanas 
flitigt. 

Utgivningen av svensk fantasy ar inte sarskilt stor. Da det gaiter fantasy for vuxna, som 
i detta fallet, ar bestanden pa de undersokta biblioteken mycket sma. Det finns egentligen 
bara tva forfattare som skrivit nagot inom genren. En ar Berti! Martensson. Hans 
fantasy-bocker ar trilogin Maktens vagar ( 1980~ 1983 ), och en enskild bok, 
Vingmastarens dotter ( 1991 ). Den andra ar Eric Leijonhufvud vars trilogi om Vattnet 
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borjade med Vattenjolkets land 1981 . Daremot har en hel del svenska forfattare, som 
Maria Gripe och Sven Christer Swahn, skrivit fantasy for bam och ungdom. 

Da det galler fantasy ar oversattandet av europeiska fOrfattare ( forutom engelska ) i 
det narmaste obefintligt. Det finns dock ett antal forfattare som oversatts fOr barn och 
ungdomar. 

Utlaning: Statistik 

Vilka bibliotek har da lanat ut de uppmarksammade forfattamas bocker mest frekvent? 
Jag har samlat in medeltalet for utlan pa nagra forfattare pa de fyra biblioteken. 
Medeltalet ar utraknat pa vuxen-avdelningens exemplar pa alia bibliotek. Om denna 
avdelning haft fler an ett exemplar av titeln har jag tagit fram medeltalet for utlarung pa 
dessa och anvant detta i undersokningen. Medeltalet raknas alltsa ut pa ett exemplar av 
varje titel utom i undantagsfall. 

De berorda science fiction-forfattama ar har: Douglas Adams, Isaac Asimov, Arthur C. 
Clarke, Robert A. Heinlein och Clifford D. Simak. 

Nar det galler utlaningen av science fiction har jag raknat samman medelutlaningen fOr 
de enskilda forfattarna och pa sa satt iatt ett utlaningsmedeltal for alia dessa forfattare 
tillsammans. Det man ser da ar att Falu Stadsbibliotek ar det bibliotek som lanar ut sina 
science fiction-becker mest. Medeltalet for utlaning pa deberorda forfattama ar dar 29,5 
utlfm per forfattare. En bit efter kommer Ludvika med 23 Ian per forfattare. Borlange 
och Smedjebacken har i det narmaste samma utlan per forfattare: 19 och 18,5. 

Da man tittar pa de enskilda forfattamas utlaningsmedeltal ser man dock att denna 
allmanna siffra inte all tid stammer. Douglas Adams och Isaac Asimov lanas ut mest 
frekvent pa Ludvika bibliotek. Ovriga forfattare Janas dock ut mest frekvent pa Falu 
Stadsbibliotek. Detta ar naturligt_ da F alu kommun ar den storsta av de fyra kommunema. 
De berorda fantasy-forfattama ar har: Terry Brooks, David Eddings, Stephen 

Donaldson, Robert Jordan och J.R.R. Tolkien. 

Medeltalet for utlan av fantasyforfattare ar storst pa Falu Stadsbibliotek: 95 utlan per 
forfattare. Efter det kommer Ludvika med 45, Borlange med 27 och Smedjebacken med 
31,5 utlan per fantasy-forfattare. Alia forfattare utom Terry Brooks har h\nats ut mest pa 
Falu Stadsbibliotek. Hans bocker Hinades ut mest i Ludvika med 30 utlan i genomsnitt 
och Borlange med 27, Falun: 15 och Smedjebacken: 12 utlan i genomsnitt. 

Mest utlanade forfattare 

Vilka forfattare var da mest utlanade inom de tva genrema? 

Nar det gallde science fiction sa var Douglas Adams den forfattare som lanades ut mest 
pa Smedjebackens bibliotek. Medeltalet for utlan var 23 . Isaac Asimov var den forfattare 
som Ianades ut mest i Ludvika. Medeltalet var 41. Borlange ar ett undantag fran regeln. 
Har finns det inte bara en forfattare som lanas ut mest. Da jag raknade ihop medelutlanen 
tick jag fram fyra forfattare med obetydliga skillnader mellan medeltalet for utlaning: 
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Douglas Adams, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke och Robert A. Heinlein. I Falun ar 
Arthur C. Clarke mest utlanad. 

Nar det gallde fantasy sa lanades J.R.R. Tolkien ut mest pa Smedjebackens bibliotek. 
Medeltalet var 92 utlan. Pa Ludvika bibliotek var Tolkien ocksa den mest utlanade 
forfattaren med 70 utlan. Pa Borlange bibliotek var Stephen R. Donaldson den forfattare 
som lanades ut mest. Medeltalet var 31 . Och slutligen pa Falu Stadsbibliotek sa lanades 
David Eddings ut mest med 173 utlan. 

De likheter som finns tyder pa att folk laser ganska likartat overlag. 
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Allman biblioteksstatistik 

Enjamforelse mellan de fyra undersokta biblioteken 

Dennajamforelse baserar jag pa siffror somjag samlat in under undersokningen pa de 
fyra biblioteken. Siffrorna beror bibliotekens ekonomi, bokbestand och datorsystem. 

Da jag namner ekonomi avser jag mediaanslaget for ett ar. Dessa siffror har varit svara 
att ra tag pa da jag i denna jarnforelse forsokt ra fram den del av mediaanslaget som gar 
till de fyra kommunernas huvudbibliotek. Dvs att inte undersoka mediaanslaget for hela 
bibliotekssystemet. I denna jamfcirelse kommer jag enbart anvanda mig av uppgifter om 
mediaanslaget for huvudbiblioteket. Jag redovisar siffror fran 1989, 1991 och 1994 for 
att se hur verksamheten har utvecklats. 

De siffror jag tatt angaende mediaanslag ar 1994 visar pa den ordning de fyra 
biblioteken naturligt faller in i. Smedjebackens kornmun ar minst och biblioteket har 
foljaktligen det minsta mediaansalget av de fyra. I storleksordning fOljer Ludvika, 
Borlange och Falun. Falun arden storsta kommunen och har det mest omfattande 
bibliotekssystemet med manga filialer att dela upp mediaanslaget pa. Tittar man sedan pa 
anslagen aren 1989 och 1991 ser man att det finns variationer biblioteken emellan. 

I Smedj ebacken har mediaanslaget minskat mellan 1989 och 1991: fran 410.000 1989 
till340.000 1991. En okning med omkring en fjardedel skedde til11994 da mediaanslaget 
till huvudbiblioteket var 415.000. 

I Ludvika kommun visar det sig att mediaanslagen under 1989 och 1991 varit i det 
narmaste identiskt: 680.000, medan 1994 ars mediaanslag har okats med en femtedel av 
de tidigare anslagen till 800.000. 

I Borlange kommun har variationen varit annorlunda. Ar 1989 var, i denna kommun, 
det ar da mediaanslaget var som storst: 1.400.000. 1991 minskades anslaget med till 
1.210.000 och till1994 okades mediaanslaget till1.300.000. 

I Falu kommun har mediaanslaget for huvudbiblioteket okat fran 1989 da mediaanslaget 
for huvudbiblioteket var 990.000 till 1991 da anslaget var pa 1.3 70.000. Mediaanslaget 
for huvudbiblioteket minskades 1994 till1.270.000 

Nar man tittar pa bibliotekets totala antal bokvolymer visar det sig, an en gang, vilket 
bibliotek som ar stbrst respektive minst. Ordningen ar Falu bibliotek, Borlange bibliotek, 
Ludvika bibliotek och Smedjebackens bibliotek. 

Skillnaden mellan biblioteken blir mindre an man kunde tro da man tittar pa det totala 
antalet skonlitterara titlar for vuxna lasare. Statistikuppgifterna jag har inhamtat galler 
huvudbiblioteken i de fyra kommunerna. Smedjebackens bibliotek kommer har sist och 
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sedan kornmer, i storleksordning, Ludvika-, Borlange- och till sist Falu Stadsbibliotek 
som har flest titlar av dessa bibliotek. 

Nar man tittar pa antalet volyrner, vilket ar det samma scm becker inkopta per ar ( 
detta galler 1994 och huvudbiblioteket ) sa blir ordningen fran rninst antal volymer till 
flest antal volymer Smedjebackens-, Ludvika-, Borlange- och Falu Stadsbibliotek. Detta 
pa grund av mediaanslagets och kommunens storlek. 

Ytterligare en variabel som jag har undersokt ar utUl.ningen. De siffror jag anvant tacker 
Ian av alia medier pa biblioteken. 

Tabell II. Antal utlan pa alla medier p~ de undersokta huvudbiblioteken ( Hb ). 

Bibliotek 
Smedjebacken 
Ludvika 
BorHinge 
Falun 

Ar 
1994 

70000 
90000 

245000 
320000 

Har blir storleksordningen an en gang Smedjebackens- , Ludvika-, Borlange- och Falu 
Stadsbibliotek . Det slciljer ganska mycket mellan utlanen pa i Smedjebackens bibliotek 
och Ludvikas da Ludvika bibliotek har fler medier till utlan. Framst av dessa ar 
CD-skivor vilka Janas ut med hog frelcvens. Ludvika bibliotek har ca 2,3 ggr fl er utlan an 
Smedjebackens bibliotek. Borlange bibliotek, i sin tur, har ca 1,5 ggr fler utlan i.in 
Ludvika bibliotek och till slut Falu Stadsbibliotek scm har ca 1, 7 ggr fler utlan an 
Borlange bibliotek. 

Till sist kommer vi till datorsystemen. Smedjebacken var de forsta av de fyra 
kommunerna att skaffa ett datorsystem till sitt bibliotek. Detta gjordes omkring 1986 och 
var da ett lokalt system enbart pa biblioteket och inte anslutet till nag on yttre databas. 
Senare i slutet pa 1980-talet bytte man system till Bibs vilket man har kvar an idag. 
Ludvika- och Borlange komrnun skaffade sina biblioteks datorsystem mellan 1989 och 
1990. I borjan hade Ludvika ett system scm hette Kamera men de har sedan 1991 
systemet Bibs. Ludvikas anvandarkatalog ar en fritextsokande databas. I Borlange 
borjade man rned systemet Bums. Nu harman sedan 1993 Btj 2000. Falu Stadsbibliotck 
har sedan forsta installationen haft datorsystemet Bibs men ar pa gang att byta till ett 
annat system. Man har inte bestamt vi1ket an. 

Sammantaget kan man saga att pa de fiesta punkter syns det vilket bibliotek scm ligger i 
den rninsta respektive stbrsta kommunen. Ovriga variationer beror pa kommunema sjalva. 
( sarskilt ifraga om mediaanslag ) och hur de ser pa biblioteksverksamheten. 

50 

.. ) 



~-. 

De fyra biblioteken jamfort med bibliotek i kommuner med 
liknande invanarantal 

I detta avsnitt skall jag visa pa mojliga likheter och skillnader mellan de fyra 
kommunema och det ovriga Jandet. Jag skall anvanda mig av tva variabler for att gora 
jamforelsen. De tva ar: Mediaanslaget for ett ar, i detta fall fran 1994 och 1995 och Um 
per invanare ( under samma ar ). Dessa uppgifter gar att Ia. tag pa bland annat i 
Bibliotekskalendem som finns pa varje bibliotek. 

Undersokningen har gatt till sa att vart och ett av de fyra biblioteken och dess siffror · 
fran de tva variablema har jamforts med ett antal andra kommuner i Sverige med 
liknande invanarantal. Urvalet ar, med andra ord, baserat pa hur nara kommiunemas 
invtmarantal kommer de fYra undersokta bibliotekens kommuners invanarantal och det 
finns bara tva eller hogst tre komrnuner vars invanarantal ar nastan exakt lika. Dessa 
uppgifter har hamtats i Statistiska Centralbyrans Arsbok for 1996. Variablema fr{m de 
tva aren har adderats och sedan dividerats for att Ia. fram ett medeltal pa variablema. 

Smedjebackens bibliotek Jigger enligt min jamforelse omkring medeJ for en kommun 
som har ca 13 000 invanare. De kommuner jag har jamfort med ar Salems kommun och 
Astorps kommun. Antalltm per i~vanare Jigger pa 6,5 vilket ar lite lagt. En orsak till 
detta kan vara att biblioteket hade sti:i.ngt pa grund av ombyggnad i tva veckor under 
1995. Variationer bland de jamforda kommunema fanns bland 5,1 tilllO,llan per 
invanare. MediaansJaget i Smedjebacken har okat mellan aren 1994 och 1995. Denna 
okning ar vanJigast bland alia de kommuner jag jamfort med som har Jiknande 
invanarantal. Ett undantag fanns. Denna kommun fick ett mindre belopp fOr 
verksamheten under 1995. Smedjebackens mediaanslag kan sagas ligga strax under 
medel bland de undersokta komrnunema. 

Ludvika kommun har ett invanarantal pa ca 28 000 invanare. Av de undersokta 
kommunerna med liknande invanarantal, i detta fall galler detta Eslovs kommun och 
Strangnas kommun, visade det sig att Ludvika hade det hogsta antalet Ian per invanare: 
9,9. Med andra ord: Det Janas flitigt i Ludvika. Da jag inte kanner till verksamheten pa 
de andra kommunernas bibliotek kan jag bara anta att en orsak till den hoga utlaningen i 
Ludvika kan vara bibJiotekets stora hestand av CD. De har sjalva indikerat att saar fallet. 

I Ludvika har aven ett hogt mediaanslag jamfort med de andra komrnunerna. Det ligger pa 
runt 1 400 000. Kommunen ha~ hand om ett antal mindre bibliotek utspridda pa ett stort 
ornrade vilket kan var en orsak till det stora anslaget. Variationer bland de andra 
komrnunerna var fran 950 000 till ca 1 400 000. Medianslaget i Ludvika ar alltsa 
jamforelsevis stort. 

Borlange kommun, med ett invanarantal runt 48 000, har ett hogt medeltal for antallan 
per invanare: 8,5. Detta Jigger strax over de andra kommunernajagjamfort med. 
BorHinge bibliotek har en stor och varierad verksamhet vilket kan vara en orsak till detta. 
De ovriga kommunerna var Nykoping kommun och Uddevalla kommun. Mediaanslaget 
Jigger i den ovre delen av skalan bland de jamforda kommunerna: ca 1 700 000. 
Variationerna bland kommunerna var fran 690 000 till 1 900 000. Borlange har alltsa ett . 
hogt mediaanslag. 
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Medeltalet for utlan per invanare i Falu kommun under 1994 och 1995 ar ca 8,0. Detta 
ar, for en komrnun med 54 000 invanare, en relativt hog siffra. Mediaanslaget ar, ocksa 
det, hogt. Det ligger pa ca 1 700 000. Vissa variationer mellan de jamforda kommunerna 
som var Molndals kommun och Sollentuna kommun fanns dock. Det rorde sig om anslag 
franca 1 400 000 ti11 2 000 000. 

Som det framgatt lag de fYra kommunerna bland dem som kostat pa 
biblioteksverksamheten mest. Smedjebackens bibliotek ar det av de fYra som mest liknar 
ett medelbibliotek enligt denna undersokning. De ovriga biblioteken ligger i den ovre 
delen av skalan och star sig gott i jamforelse med resten av Sverige. Jag kan darmed 
fastsla att biblioteksverksamheten i de fyra kommunerna overlag ar vid god halsa. Detta 
bade ekonomiskt och anvandningsmassigt. 
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Bibliotekens inkop av science fiction och fantasy under 
perioden 1989-1994: Statistik 

I detta avsnitt skall jag redogora for hur de fyra biblioteken kept in de tva behandlade 
g:enrema. Alia siffror i nedanstaende tabell g:aller titlar. 
~ ~ 

Tabell 12. Bibliotekens totala hestand av titlar inom genrema science fiction { Sf) och 
fantasv ( F). 

Bibliotek Genre Sf GenreF 
Smedjebacken 200 50 
LudYika 450 80 
BorHinge 3-1-0 50 
Fa!UJ1 355 55 

Tabellen visar att Ludvika bibliotek ar det bibliotek av de fyra pa vilket man kept in 
flest titlar inom respektive genre. Skillnaderna mellan de ovriga biblioteken ar stora. 
BorHinge bibliotek och Falu Stadsbibliotek har liknande inkopssiffror medan 
Smedjebackens bibliotek Jigger l<lngt efter. Inkop av fantasy ar, bland de tre evan 
namnda, mycket mera jamn. De har i princip kept in samma becker. Ludvika har 
omkring 1,6 ganger fler fantasy-backer an Borlange bibliotek och Falu Stadsbibliotek. 
Detta visar pa bibliotekets intresse for de tva genrerna under en langre tid. 

Tabell 13. Antal titlar inkopta inom genrema science fiction (Sf) och fantasy (F) pa de 
undersokta biblioteken under 1989-1994. 

Ar 
Biblioteken Genre 1989 1990 1991 1992 1993 
Smedjebacken Sf/F 5 I 3 1213 2/3 3/5 717 
Ludvika Sf/F 12 I 3 17 I 3 11/ 3 616 716 
Borlange Sf!F 1113 18 I 3 913 515 616 
Falun Sf / F 11 I 3 1413 613 314 6/5 
Summa antal titlar 
Smedjebacken Sf IF 36 I 30 
Ludvika Sf/F 72/31 
BorHinge Sf IF 63 I 29 
Falun Sf/F 53 I 27 

1994 
', I; 

19 I IC 
14 I 9 
13 I 9 

Tabellen visar tydligt att flest backer koptes in ur genren science fiction. Ludvika 
bibliotek har kept in flest becker. Sedan, i storleksordning pa inkopen, komrner 
BorHinge-, Falu- och Smedjebackens bibliotek. I denna tabell framgar det annu tydligare 
att Ludvika bibliotek koper in mest av de fyra biblioteken. Nar det galler fantasy ar det 
dock ytterst sma skillnader i bibliotekens inkop. Ludvika bibliotek har dock kopt in flest 
becker med Smedjebackens-, Borlange-, och Falu Stadsbibliotek strax darefter i inkopt 
antal backer. Ett rnindre bibliotek som Smedjebackens star sig alltsa bra i konkurrensen 
har. 
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Tabell 1~ . Procentandel inkopt av den totala utgivningen ( se tabell l s.53 ) pa 
de f\Ta bibliotekcn. 

Bibliotek % science fiction % fantasv 
Smedjebacken 28% 27% 
Ludvika 56% 28% 
BorUingc 51% 26% 
Falun ~1% 2-l% 

I denna tabell ar det annu tydligare att Ludvika bibliotek kopt in flest titlar av de bada 
genrerna. Den totala utgivningen redovisas i tabell 1 ( sid. 23 ). 

I tabellen nedan visar jag pa hur stora andelar av inkopen pa de fyra biblioteken som 
var uppdelade pa original och omtryck inom de tva genrerna. 

Tabell 15. Procentandel original respektive omtryck inkopta av de fyra biblioteken inom de 
tni. genrerna i titlar raknat. 

Bibliotek Sf original Sfomtryck F original F omtryck 
Smedjebacken 35% 13% 38% 7% 
Ludvika 79% 8% 40% 7% 
Borlange 67% 10% 41% 0% 
Falun 57% go· ro 38% 0% 

Har ser man att ur science fiction-utgivningen har Ludvika bibliotek kopt in storst andel 
original. Sedan foljer Borlange-, Falu- och Smedjebackens bibliotek. Om man tittar pa 
samma siffror for omtryck sa blir ordningen fran storst andel till minst Smedjebacken och 
Borlange tiitt fOljda av Ludvika och Falun som kopt in lika stora andelar omtryck ur 
science fiction-utgivningen. Da det galler fantasy sa har Borlange bibliotek kopt in stbrst 
andel original. Efter det kommer Ludvika bibliotek. Smedjebackens- och Falu 
Stadsbibliotek som kopt in lika stora andelar original kommer diirefter. Niir man tittar pa 
inkopen av omtryck sa har enbart Smedjebackens- och Ludvika bibliotek kept in av 
denna utgivning. Bada har kept in lika stora andelar. 

Tabell 16. Redo\'isning av \'ilka bokforlag biblioteken har kopt in flest titlar fran under 
1989-199~. 

Bibliotek 
Forlag Genre Smedjebacken Ludvika Borlange Falun 
Alba I Bonnier Alba Sf/F 3/l 4/1 412 ~11 

Bra Bocker Sf!F 410 310 310 110 
B \Vahlstroms Sf!F 0 I 13 0 I 13 0/13 0/13 
Legenda I Natur och Kultur Sf!F 516 5/7 517 5/7 
Raben & Sjogren Sf IF 117 1/7 1/2 1/4 
Sam J. Lundwall F & F Sf!F 9/0 25 I 0 23 I 0 18 I 0 
Wiken Sf IF 5/1 12/1 12 I 0 8/1 

Av science fiction har flest backer kopts in fran forlaget Sam J. Lundwall Fakta & 
Fantasi. Detar det forlag, av de som gett ut science fiction, som gett ut flest becker. Av 
fantasy iir det tydligt att flest becker har kopts in fdin B Wahlstroms. Dessa tva fOrlag 
finns bland de atta som gett ut t1est becker inom de tva genrerna under 1989-1994. For 

54 

. ) 

:) 



mer information om vilka forlag som gett ut flest becker, se statistikavsnittet i 
utgivningsdelen av uppsatsen ( s. 28 ). 

Inkop pa de fyra bibliotekenjamte inkop pa BURK-sok
biblioteken 

Detta avsnitt avser att ge en bild av hur representativa de fyra biblioteken kan sagas 
vara for landet ifraga om inkop av science fiction och fantasy. Dessa fyra biblioteks inkop 
stalls mot de bibliotek vars hestand finns registrerade i BURK-sok vilka har iar 
representera ett genomsnitt for hela landets bibliotek. Forst lite information om 
BURK-sok. 

BURK-sok ar ett sbksystem for Bibliotektjansts bibliografiska databas BURK. 
Ursprunget till denna kan ledas tillbaka till 1974 da Bibliotekstjanst startade BUMS. 
BUMS var ett centralt databassystem i vilket de svenska folkbibliotekens hestand fanns 
registrerat. Orsaken till starten av denna databas var bland annat att man ville ge tillgang 
till information om bokbestandet pa svenska bibliotek vilket kunde vara till hjalp vid t ex 
fjarrlan. BUMS fanns kvar fram till 1990 da det ersattes av ett lokalt datasystem, det vill 
saga att det inte registrerade alia svenska folkbiblioteks hestand. Bibliotekstjansts 
Bibliografiska Service blev en del av detta system. BURK ar den databas i vilken de 
biblioteks hestand som ar anslutna till Bibliografisk Service finns med. Sjalva BURK-sok 
ar allstsa endast ett sokverktyg for att leta i denna databas. Uppdatering av 
bestandsuppgifter sker genom att de anslutna biblioteken skickar uppgifter om sina inkop 
till Bibliografisk Service som sedan registrerar dessa i databasen. Uppdateringen gar 
oftast relativt fort. 

Vad innehaller da BURK.'J Databasen inneMiler poster for manga olika media som 
bocker, talbocker, kassetter, videogram och CD. For nar.arande ar omkring 160 
folkbibliotek anslutna till Bibliografisk Service och det ar alltsa dessa biblioteks bestand 
som man kan leta i i BURK-sok. Aven ett mindre antal ovriga institutioner ar anslutna. 
Sokning i BURK-sok kan ske med hjalp av manga olika uppgifter. Exempel pa sadana ar 
forfattamamn, titlar, arnnesord och klassifikation 

De folkbibliotek som inte ar uppkopplade till BURK-sok motiverar detta med 
kostnadema. 

I det foljande skall jag kortfattat ge en bild av inkopen av science fiction och fantasy pA 
BURK-sokbibliotekenjamfon med de fyra somjag undersokt speciellt. 
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Tabell 17. Procentande1 a\· den totala utgiYningen ( titlar) inkopt pa de fyra biblioteken 
tillsanunans jamfort med Burksokbibliotekens totala inkop. 

Bibliotek 
Defua 
Bl.liksbk 
Summa de fyra biblioteken 
Summa BurksOk-biblioteken 

% science fiction 
61% 
62% 
-H% 
-1-&% 

%fantasY 
30% 
31% 

Denna tabell visar att de fyra i jamforelse med Burksokbiblioteken har, liknande antal 
inkdpta titlar. Summan som anges under de fOrsta procentuppgifterna redovisar 
procenten av den totala utgivningen ( backer inom bade science fiction och fantasy ) som 
kopts in pa biblioteken. 

Hur har jag da raknat? I avsnittet for inkop pa bibliotek hade jag en tabell dar siffrorna 
for de fyra biblioteken sag ut att ge en mindre sammanlagd procentandel ( S. 54 ) . Det 
finns dock en fOrklaring. Olika bibliotek av de fyra hade kopt in olika titlar vilket 
resulterade i att nar jag lade ihop dessa backer och raknade ut procentandelen av den 
totala utgivningen blev denna stdrre an for nagot enskilt bibliotek. 

Tabell 18. De tio science fiction-titlar som kopts in av flest Burksokbibliotek. 

Forfattare Titlar Antal bibliotek 

James. P. D. Manniskors barn 160 

Asimo\'. Isaac Preludium till stiftelsen 155 

Adams. Douglas I stort sett menlos 15-J. 

Hodgson. William Hope Huset vid avgrunden 15-f 

Clarke. Arthur C., Lee, Gentry Rarna 2 152 

Adams, Douglas Tedags for dystra sjalar 150 

Dick. Philip K. Ur led ar tiden 149 

CareL Orson Scott Enders spel 148 

Harbou. Thea von Metropolis 147 

AsimoY. Isaac. Silverberg, Robert Stjarnmorker 1-l-6 

Det ar tydligt, nar man ser i tabellen , att det inte ar sa att det finns ett fatal science 
fiction-forfattare av vilka biblioteken koper in "alit". Utgivningen var, som tidigare 
patalats, valdigt varierad vilket resulterade i att det finns atta forfattare representerade 
bland de tio titlar som kopts in pa flest Burksokbibliotek. Dessa forfattare I backer ar , i 
sin tur, utgivna pa sex olika forlag . 
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Tabell 19. De tio fantasv-titlar som kopts in av flest Burksokbibliotek. 

Forfattare Titlar Antal Bibliotek 

Eddings, David Profetians tid 161 
Eddings, David Murgoernas konung 160 

. Eddings, David Stenens vaktare 160 

Eddings, David Belgarions son 159 

Eddings, David I Zandramas spar 159 

Eddings, David Rivas drottning 159 

Eddings, David Odets fullbordan 159 

Eddings, David Besvarjarnas kamp 158 

Eddings, David Demonen i Karanda 157 

Brooks. Terry Sannarras attlingar 156 

Denna tabell ar, som synes, valdigt annorlunda den for science fiction-inkopen. Tabellen 
visar att det, bland de tio becker som kopts in av fiest Burksekbibliotek i genren fantasy, 
bara finns tva forfattare representerade: David Eddings och Terry Brooks. Har framgar 
att det keps in titlar av farre forfattare inom fantasy i:in inom science fiction. Detta kan 
forklaras med att det ges ut farre fantasy-forfattare da fantasy-genren av tradition skrivs i 
serier. De fiesta biblioteken i Burksek har har, precis som de fiesta bibliotek jag 
undersekt, koncentrerat pa de langa seriema. · 

Vilka av de titlar som fillls i de tva tabellerna ovan har da kepts in av alia de fyra 
bibliotek vars inkop jag undersokt? 

Science fiction 

Av de titlar som finns i ta~ellen for inkop av science fiction har atta av dessa kopts in av 
alla bibliotek. De titlar som inte kepts in av alia de fyra biblioteken ar: Isaac Asimov och 
Robert Silverbergs bok Stjarnmorker som kepts in av alia bibliotek utom Smedjebackens 
och William Hope Hodgsons bok Huset vid avgrunden som inte kopts in i Borli:inge och 
Falun. 

Fantasy 

De titlar som finns med i tabellen for inkep av fantasy-becker pa Burksekbibliotek finns 
alia pa de fyra biblioteken. David Eddings och Terry Brooks ar tva av de mest Iasta 
fantasy-forfattarna idag, men det finns, om man tittar pa de tjugo mest inkepta beckerna 
pa Burksokbiblioteken, ytterligare tre forfattare som ar mycket populara. De tre ar: 
Stephen R .. Donaldso~Robert_ Jordan och Guy Gavriel Kay. Alla becker som getts ut av 
dessa forfattare pa svenska finns ocksa pa de fyra biblioteken med undantag for en ny 
serie av Stephen R . Donaldson som inte kepts in i Smedjebacken. 

Det ar stor Iikhet i inkepen pa de undersek:ta biblioteken. 
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Analys 

Hur kommer det sig att de fyra bibliotekens inkop av fantasy var sa 
likartade? 

Det har visat sig i min undersokning att de fyra bibliotekens inkop av fantasy under 
perioden 1989 till 1994, till stor del, var mycket likartade. Likasa var inkopen pa 
BURK-sokbiblioteken likartade de som gjordes pa de fyra biblioteken. Nar man tittar pa 
inkopen av original sa ar variationen mellan de fyra bibliotekens inkop bara 3%. Alia 
bibliotek har kopt in mellan 3 8% och 41% av originalutgivningeri. Vilka forklaringar 
finns till detta? 

En forklaring kan vara att de fiesta bibliotek anvander sig av Sambindningens boklistor 
som innehaller recensioner for att valja ut bocker till inkop. Det vill saga att det som 
finns i Sambindningen ar, i princip, det som biblioteken kanner till mer noggrant vad 
galler utgivningen. Sedan framgar det av min uppsats att biblioteken ofta koper bockema 
i bokhandeln istallet fOr genom Sambindningen. Biblioteken anvander dock, enligt mina 
intervjuer, listoma till att gora urvalet. 

De bocker som finns med i Sambindningshaftena ar bocker som skickats in av de olika 
bokforlagen. Om vissa for lags utgivning inte skickas in till Sambindningen, enligt vad en 
representant for dem sade i en telefonintervju, tolkar de detta som att bokforlagen ar mer 
eller mindre medvetna om att de ger ut litteratur av "samre" kvalitet. Ett av de forlag 
som gett ut mest fantasy under perioden, Fantasy Forlag I Target Games, gav ut 42 titlar 
av forfattare som ar mycket populara inom genren. Inga av forlagets titlar skickades 
dock in till Sambindningen. Nagra !a av forlagets bocker koptes in pa svenska bibliotek. 
Inga inkop gjordes pa de fyra bibliotek jag undersokt narmare. Vilka ar orsakema till 
detta? 

Jag tror art det bland annat kan bero pa att detta forlag enbart gav ut bocker i pocket. 
Ett annat skal kan ha varit att bockerna ar valdigt druigt oversatta. Darmed forsvann 59% 
av originalutgivningen fran Sambindningslistorna. Rester an de 31 % koptes in_ pa nastan 
alia bibliotek i undersokningen (de fyra ). 

Varfor skilde sig inkopen av science fiction pa de fyra biblioteken? 

Science fiction-utgivningen var under perioden 1989 till I 994 jamn och i inkopen pa de 
fyra biblioteken ser man att, i princip, alia bocker kommit med i Sambindningshaftena. 
Har finns ingen "dold" utgivning som inom fantasy. Ludvika bibliotek,. som kopte in flesl: 
science :fi~tion-bocker, kopte faktiskt ca 87% av den totala utgivningen av scienp~ fiction 
i original. Detar,. tycker jag, en mycket hog inkopssiffra. Borlange bibliotek.kornmer 
darefter med 76% och Falu Stadsbibliotek kopte in 63%. Smedjebacl}ens bibliotek, det 
minsta av de fyra, kopte in ca 41,5% av den to tala utgivningen av science fiction i 
original. 

Vilka orsaker kan det da finnas till de fyra bibliotekens olika inkop? 
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Kundresponsen verkar vara en stor del av bibliotekens skal till inkop. I Ludvika ar · ' 1.t/ ,, / :' ·:_. '" 
bibliotekets kunder mycket aktiva bade vad galler Ian av becker och forslag till inkop. t 
Detta ar naturligtvis en orsak till bibliotekets stora inkop av science fiction. Pa Borlange { l F .• : . · ·. 
bibliotek bar man inte ratt nagon riktigt stort gensvar fran bibliotekets kunder. Likadant 
var det pa Falu Stadsbibliotek och pa Smedjebackens bibliotek. Ytterligare en orsak ar 
t~oligtvis att personalen pa Ludvika bibliotek, genom sin starka kundkontakt, kanner till · 
genren battre an de andra bibliotekens personal och darmed ar mer sakra i sina inkop. 

Vilka skillnader firms det mellan de fyra bibliotekens totala hestand av 
science fiction och_fantasy? 

Tidigare redovisad statistik har visat de olika bibliotekens bestands storlek. Skiljer sig 
innehallet i dessa hestand pa nagot markant satt forutom mangden? Ja, det finns tydliga 
skillnader. En av dessa ar litteratur oversatt fr[m andra sprak an engelska. Den som nu 
tanker att Ludvika bibliotek troligtvis har den storsta spridningen pa olika 
ursprungssprak bar ratt. Nar det galler europeiska sprcik andra an engelska sa finns det en 
markant skillnad mellan Ludvika bibliotek och Borlange bibliotek. Ludvika bibliotek har 

ungefar ~uhhelt sa manga titlar oversatta :fra.n · europeiska spnik. Falu Stadsbihliotek 
kommer efter Borlange i antal och sist kommer Smedjehackens bihliotek. Nar, det galler 
andra sprak an europeiska sa har, aven har, Ludvika bibliotek storre hestand. Detta galler 
framst ryska men aven japanska finns representerat 

En av de tidigaste giganterna in om science fiction var den franske fOrfattaren Jules 
Verne. I Ludvika kopte man under 1970-talet in en lang serie oversattningar av denne 
forfattares science fiction romaner. Inget av de andra bihlioteken kopte titlar fran denna 
serie vilket innebar att Ludvika bihliotek har atminstone dubbelt sa manga titlar av Jules 
Verne som de andra hihlioteken. 

Originallitteratur pa svenska ar inte heller nagot som ar sa stort. Sverige har inte haft sa. 
manga forfattare som skrivit science fiction och manga av de som getts ut har skrivits av 
"varuiga" forfattare. Ludvika bibliotek har omkring 1,5 ganger fler science fiction-titlar 
som har skrivits av svenska forfattare an Borlange .bihliotek som kornmer darefter i antal 
titlar. Falu Stadsbihliotek har likartade hestand medan Smedjebackens bihliotek har det 
minsta hestandet av de fyra bihlioteken. 

Nar det galler fantasy ar skillnaderi mellan de fyra hibliotekens inkop fore 1989-1994 
mycket liten. Detta galler dock inte Ludvika bibliotek som har kopt i sarklass mycket 
fantasy. De ovriga tre bihlioteken har alia kopt in omkring tjugo titlar innan min 
undersokningsperiod. Dessa tjugo titlar var skrivna, forst och framst, av fyra forfattare: 
tva utlandska och tva svenska, narnligen J. R. R. Tolkien, Stephen R. Donaldson, Eric 
Leijonhufvud och Bertil Martensson. Dessa forfattare stod for sarnmanlagt 16 titlar. 

Ytterligcire en del av bestandet som skiljer sig mellan biblioteken ar dessas hestand av 
· 'ehgelsksprakig science fiction och fantasy. Har ser man an en gang markanta skillnader i 

bibliotekens inkop. Smedjebackens bibliotek har nast intill inga titlar pa engelska om man 
inte raknar ett par storstilsbocker av Aldous Huxley och H. G. Wells. Fantasy finns inte 
ails representerat pa det engelska spraket. De .andra biblioteken har daremot en ganska 
ansenlig samling bocker pa engelska. Science fiction har kopts in pa bihlioteken under en 
relativt lang tid vilket, i viss man, visar sig i hestandens storlek. . 
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Ludvika bibliotek och Falu Stadsbibliotek har delvis liknande bestand. De har till 
exempel Douglas Adams Hitchhiker~serie och ett antal bocker av Isaac Asimov och 
Arthur C. Clarke. Sedan skiljer sig bestfmden markant Falu Stadsbibliotek har 
koncentrerat pa ett :fatal f6rfattare och fler titlar av var och en medan Ludvika bibliotek 
har manga olika forfattare med en eller tva titlar vardera. Borlange biblioteks hestand 
bestar i start sett av bocker skrivna av Isaac Asimov och Arthur C. Clarke. 

Inkop av fantasy har vuxit i storlek under min undersokningsperiod. De forfattare som 

finns representerade bland inkopen ar de samma som finns pa alia de tre biblioteken. 
David Eddings bocker har kopts in av alia bibliotek. Borlange bibliotek har dock bara 
kopt in de tva forsta serierna om tva ganger fern bocker. Robert Jordans serie The Wheel 
of time har kopts in av alia bibliotek. Aven Terry Brooks bocker har kopts in_ Ludvika 
bibliotek har vid det har laget kopt in nastan alit han skrivit. Detta har dock de andra 
biblioteken inte gjort. De sista tva forfattare sorn alia tre bibliotek kopt in ar J.R.R. 
Tolkien och Stephen R . Donaldson. Tolkiens ring-trilogi och Silmarillion ar vanligast 
och Donaldsons forsta trilogi om Thomas Covenant likasa. Bade Ludvika bibliotek och 
Falu Stadsbibliotek har dock aven kopt in hans tva~boksserie Kampen om Mordant. 

Sedan finns enskilda titlar av olika forfattare pa Ludvika bibliotek och Falu 
Stadsbibliotek. Borlange bibliotek har inga fler. Pa Falu Stadsbibliotek harman bland 
annat kopt in Katherine Kerrs fantasyserie om landet Deverry. Pa Ludvika bibliotek har 
man dock kopt in flest titlar utspritt pa flest forfattare. Namn som C.S. Friedman, 
Stephan Grundy och Terry P·ratchett finns representerade. 

De fyra bibliotekens totala hestand skiljer sig alltsa markant. Orsaker till detta torde 
vara, som jag papekat tidigare, olika insUUlning till genrerna bland personalen och 
skillnader i kundinflytande och kundintresse for bestandet. Vad som ar tydligt ar att efter 
min undersokningsperiods slut har Ludvika bibliotek fortsatt att kopa science fiction och 
fantasy pa engelska av ett flertal olika forfattare. Borlange bibliotek och Falu · 
Stadsbibliotek har inte gjort nagra "nya" forfattarfynd. De koper in de nya titlama av 
Eddings och Jordan men annars ar inkopen pa engelsksprakig science fiction och fantasy 
stillastaende. Detta ar oturligt da det finns en stor publik aven for litteratur pa engelska. 
Man tar hoppas pa en forandring av denna inkopspolitik i framtiden. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen inleds med genredefinitioner av science fiction och fantasy med exempel pa 
motiv och typer inom dessa. Efter detta foljer tva korta historiker over science fiction
och fantasyutgivningen i Sverige. 

Manga av de bocker som bokforlagen ger ut !ar de som manuskript direkt fran 
forfattaren. F orlagen har aven bokscouter som har till uppgift att leta reda pa intressanta 
boxker som forlaget kan tankas vilja ge ut. Dessa bocker kommer fran utlandet, framst 
fran engelsksprakiga lander. Nar manuskripten I bockema kommit till forlaget gjor man 
en forsta gallring for att sedan skicka de kvarvarande bockema till ett antallektorer. 
Dessa laser manuskripten I bockema och ger ett omdome om dessa. Bokforlagets 
redaktorer Hiser dessa omdomen och bestamer vilka bocker som skall ges ut. Vissa 
hinder for utgivning, som alltfor stort sidomf'ang, finns. Utgivning av omtryck sker efter 
en bedomning av fOrsaljningen av originalupplagan. 

Bonnier fantasy startades 1994 pa initiativ av en frilansredaktor. Orsaker var 
information om fantasygenrens goda forsaljning och urvalet var, till storsta delen, 
bok-serier. Ytterligare information om ett par andra forlags utgivning av fantasy under 
1994 och framat ges. 

Bokforlagen distribuerar sina bocker genom bland annat bokhandeln, varuhus och 
kiosker. Bokklubbar ar, aven de, av stor betydelse for bokforlagens forsaljning. Vissa 
forlag saljer sina bocker genom prenumeration och postorder. 

Vad som ar mest tydligt ar att den to tala utgivningen iir relativt jamn de tva genrema 
emellan. Daremot ges det ut flest originaltitlar inom science fiction-genren. Fantasy 
trycks om med en hogre frekvens an science fiction och detta visas med siffror om 
omtryck av bocker som kommit ut for forsta gangen i original under den undersokta 
perioden 1989-1994. 

Atta forlag dominerade utgivningen av science fiction och fantasy och de tva forlag som 
gav ut flest bocker koncentrerade helt pa varsin genre. Fordelningen mellan original- och 
omtryckutgivningen pa de atta fOrlagen skiljer sig mycket lite. Forutom de tva forlag som 
gett ut mest ( de har nastan enbart gett ut original ) sa gav de enskilda forlagen ut fler 
fantasy bocker och fler omtryck av fantasy-bocker an av science fiction. 

St6rre delen av utgivningen var oversattningar av engelsksprakiga forfattare . En liten 
mangd svenska, andra europeiska forfattare och aven bocker fran andra sprak, bland 
andra ryska, oversattes. Det ges ut fler manliga forfattare inom de tva genrerna an 
kvinnliga. 

Att det gavs ut fler original inom science fiction-genren an inom fantasy-genren innebiir 
aven att fler science fi.ction-forfattare getts ut. Anledningen till att det gavs ut fler science 
fiction-titlar ar att det finns en utgivningstradition for science fiction som gar langt 
tillbaka pa en del svenska bokforlag. Jag tror att viktiga personer pa dessa forlag har 
lange haft ett personligt intresse for genren och detta har lett till en bredare utgivning 
genom deras kunskap om genren. 
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Det faktum att det ges ut fler titlar inom science fiction-genren kan, for till exempel en 
bokhandelskund, vara okant. Detta ar pa grund av att bokhandlama exponerat 
fantasy-genren starkt och darmed skymt science fiction-utbudet. Det faktum att det 
forlag som gett ut mest science fiction under perioden bara saljer backer per postorder 
och genom sambindningshaftena fran Bibliotekstjanst har haft en stor betydelse. Tre 
forlag dominerade marknaden for science fiction: Legenda I Natur och Kultur, Sam J. 
Lundwall Fakta & Fantasi och Wiken. 

Boeker ur fantasy-genren trycks om i stOrre utstrackning an bocker ur science 
fiction-genren pa grund av dess tydliga popularitet och darmed stora forsaljning. Genren 
blev sa popular genom den tidigare utgivningen av fantasy for bam och ungdom. Nar 
denna utgivning okade i mitten pa 1980-talet blev genren mer uppmarksamrnad an 
science fiction. Bibliotekens inkop av dessa bam- och ungdomsbocker hade en viktig roll 
i fantasy-genrens vaxande popularitet. Bokforlaget B Wahlstroms uppmarksarnrnade 
detta och gav 1989 ut David Eddings vuxen-fantasy Profetians tid ( Or. 1982 ). 
Forsaljningen blev stor och darmed hade fantasy for vuxna aterigen, efter Tolk:ien och 
Donaldson, blivit populart. Science fiction-bocker saljer inte lika bra som fantasy-bocker 
vilket kan har sin orsak i att folk verkar vilja ha mer av sarnrna sak vilket de Ia.r i 
fantasylitteraturens serieform. 

Andra forlag paborjade nu utgivning av vuxen-fantasy. Vid arskiftet 1994-1995 
expanderade marknaden for vuxen-fantasy i och med Bonnier Fantasys paborjade 
utgivning och ytterligare nagra titlar fran B W ahlstroms. 

Biblioteksavsnittet borjar med en kort historik over de fyra biblioteken. Sedan 
diskuteras bibliotekens bestandskrav som ar att detta skall vara brett och balanserat 
mellan skonlitteratur och facklittaratur. De kriterier man bar vid inkop av skonlitteratur 
ar pa alia de undersokta biblioteken bra recensioner i Sambindningen eller i tidningar och 
tidskrifter, kanda forfattare vars produktion personalen kanner till och efterfragan och 
tillgang, dvs inkopsfOrslag och utbudet pa marknaden. 

Det vanligaste sattet for att besluta om inkop pa de fyra biblioteken ar bokmotet. Denna 
form for inkop ar viktig i bibliotekspersonalens sociala liv. Vid bokmoten gar man 
igenom de litteraturlistor man ratt och avgor vilka bocker man skall kopa in samtidigt 
som man gor en ekonomisk awagning i forha.llande till budgeten for aret. Biblioteken har 
flera olika hjalpmedel vid urval av backer. Nagra av dessa ar Sambindningshaftena, 
recensioner i tidningar och tidskrifter. Biblioteken koper sina backer genom bokhandeln i 
forsta hand. De koper aven genom bokklubbar och nar sarskild, mer specialiserad, 
litteratur som viss genrelitteratur, exempelvis science ficton och fantasy pa engelska, och 
vissa fakta backer, till exempel fotobocker eller bocker om exotiska djurarter, skall 
kopas gor man detta i specialbokhandlar. Biblioteken presenterar ofta sina nyinkopta 
backer pa boksnurror eller i form av kopierade bokomsiag. Bibliotekens datasystem bar 
vissa olikheter men innehAller, i stort, liknande uppgifter. 

Biblioteken bar inte speciella kriterier for inkop av genrelitteratur och anvander sig 
foljaktligen av samrna inkopskriterier som narnnts .ovan vid inkop av denna litteratur. 
Bibliotekens inkop av science fiction bar varit begransad till ett rata! bokforlags 
utgivning. Detta pa grund av att ett flertal forlag forsvunnit under 1980-talets borjan. 
Detta gor inkopen snava. Aven fantasylitteraturen bar getts ut pa ett rata! forlag som 
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dominerat marknaden. Ett altemativ for biblioteken for art bredda sitt hestand ar da att 
kopa engelsksprakig science fiction och fantasy. Ungdomar idag ar mycket sprakkunniga 
och de tar ofta initiativ och ger inkopsforslag pa engelskspdikiga bocker till biblioteken. 

Pa Ludvika bibliotek har man under en tid kopt sin engelsksprakiga science fiction och 
fantasy fran Science fiction-bokhandeln i Stockholm. Inkopen gars med hjalp av 
inkopsforslag, personalkunskap och tips fran bokhandelns personal. De andra biblioteken 
koper sin engelsksprakiga litteratur genom den lokala bokhandeln utom Smedjebackens 
bibliotek som inte koper in science fiction och fantasy pa engelska. Pocket-backer ar i 
det narmaste obligatoriskt da det ar billigt och man kan kopa flera exemplar som racker 
lange tillsammans. Biblioteket i Smedjebacken marker sina science fiction- och 
fantasy-bocker med prickar pa ryggen. De andra biblioteken samlar alia backer inom 
genrema pa en plats i biblioteket. Detta ar en service som lantagaren skall kunna vanta 
sig, sager de. 

Biblioteken kopte in flest bocker oversatta fran engelska vilket forklaras av att det gavs 
ut flest sadana. Andra spr!k som svenska och ryska finns representerade bland inkopen. I 
ett statistikavsnitt visas pa vilka forfattare inom respektive genre som lanas ut pa de 
enskilda biblioteken. 

Allman statistik om mediaanslagets storlek, det totala antalet skonlitterara bocker, hur 
stor utlaning biblioteken hade under 1994 och bibliotekens datorsystem redovisas. 
De fYra biblioteken jamfors med andra bibliotek i Sverige med samma invanarantal i 
kommunerna. De variabler som anvants ar mediaanslag for 1994 och 1995 och anta1 
utlan per invanare. Det visar sig att alla bibliotek utom Smedjebackens har siffror som 
Jigger over medel i jamforelse med oviga Sverige. Smedjebacken Jigger runt medel. en 
jamforelse mellan de fYra bibliotekens inkop av science fiction och fantasy under 
1989-1 994 redovisas. Det bibliotek vars totala inkop av genrerna under 1989-1994 var 
starst var Ludvika bibliotek. Darefter kommer Borlange-, Falu- och Smedjebackens 
bibliotek i den namnda ordningen. De ovriga jamforelserna redovisar procentandelar av 
utgivningen som koptes in pa biblioteken. Ludvikas inkopsprocent ar storst i alia dessa 
fall . De sju forlag fran vilka biblioteken kopt in flest bocker redovisas. Nar det galler 
science fiction sa kopte biblioteken in flest bocker fran Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi. 
Mest fantasy koptes fran forlaget B Wahlstrams. 

, En jamforelse gors mellan de fYra biblioteken och de bibliotek som iir anslutna till 
Bibliotekstjansts databas BURK. Kortfattad information om BURK och dess soksystem 
BURK-sok ges. I jamfarelsen tittar jag pa procentandelar av den totala utgivningen som 
kopts in pa de fYra biblioteken sammanlagt respektive BURK-biblioteken. Det visar sig 
att skillnaden bara ar ett par procent. Inkopen av science fiction ar valdigt variationsrika 
vad galler antal forfattare och titlar. Detta redovisas genom att visa de tio bocker som 
kopts in pa de fiesta BURK- biblioteken. Inkopen av fantasy begransar sig till ett fatal 
forfattare och titlar. A v de tio backerna ar nio skrivna av en forfattare. Bade vad galler 
science fiction inkopen och fantasyinkopen har alia titlar kopts in pa ett eller flera av de 
fYra biblioteken. Slutsatsen ar att biblioteken har koncentrerat sig pa de langa serierna. 

De fYra biblioteken kopte in samma titlar inom fantasy. Orsaker har varit att de bland 
annat inte kopte in de bocker som enbart kommit ut i pocket och att de anvande 
Sambindningshaftena vid urval av titlar. Science fiction-inkopen skilde sig mellan 
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biblioteken pa grund av kundresponsen och darmed ocksa pa grund av personalens 
kunskap om genrema. Sarskilt i Ludvika var lantagama aktiva. 

De skillnader som fmns mellan de fYra bibliotekens totala hestand av science fiction och 
fantasy visar sig bland annat i bestandet av svenska forfattare. Ludvika har har flest 
backer bade inom science fiction och fantasy. Boeker oversatta fran europeiska sprak, 
utom engelska, har aven det kopts in i stbrst antal av Ludvika bibliotek. Engelsksprakig 
science fiction och fantasy ar en viktig del i skillnadema mellan de fYra bibliotekens totala 
hestand av science fiction och fantasy. Aven har har Ludvika ett mycket stort och brett 
hestand. Borlange har ett litet hestand med ett par forfattare inom vruje genre medan 
Falu Stadsbibliotek har ett stbrre hestand vilket dock ar koncentrerat pa ett bestamt antal 
forfattare och flera av dessas backer. Pa Ludvika bibliotek ar bestandet utspritt pa manga 
forfattare och en eller ett par titlar. Smedjebacken har nast intill ingen engelsksprakig 
science fiction eller fantasy. Inkopen av fantasy pa svenska och engelska har vuxit under 
undersokningesperioden medan inkopen av science fiction har varit relativt jamn. 
Uppsatsen avslutas med tva bilagor. Den fursta, Bilaga 1, beskriver Science 
fiction-bokhandelns verksamhet i Stockholm och den andra, Bilaga. 2, redovisar listor 
over de science fiction-serier som namnts i utgivningshistoriken. Bilaga 3 ar Borlange 
biblioteks medieurvalsprinciper som redovisar en av manga versioner av 
kvalitetsbegreppet. 
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Litteraturfdrteckning 

Otryckta kallor 

Bokforlagen 

Telefonintervjuer med forlagsfolk pa foljande forlag: 

Alba I Bonnier Alba 
Bra Boeker 
B Wahlstroms 
Forum 
Legenda I N atur och Kultur 
Norstedts 
Raben,& Sjogren 
Wiken 

Biblioteken 

Smedjebacken 
Smedjebackens bibliotek 
Intervjuer med tva bibliotekarier 

Ludvika 
Ludvika bibliotek 

Intervjuer med tva bibliotekarier 

Borlange 
Borlange bibliotek 

Intervjuer med tva bibliotekarier 

Falun 
Falu Stadsbibliotek 

Intervjuer med tva bibliotekarier 

Carls., C, Borlange bibliotek 70 ar: fran arbetarebibliotek till arbetsplatsbibliotek. - 1977 
Si har lange har det funnits bibliotek i Falun ... -Falun: Stads- och lansbiblioteket i Falun. 
- 1991 

Tryckta kallor 

Smedjebacken 

Andersson, Roland, Smedjebackens kommun: Bergsmanskultur och bebyggelse i · 
Norrbarke, Soderbarke och Malingsbo: Oversiktlig kulturhistorisk omradesanalys. -
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Falun. - Smedjebackens kommun I Dalarnas Museum. - 1980. - ( Dalarnas museums 
serie av rapporter: 9 ) 
Duhne, Christian, Fornamligt bokbestand i 1800-talsbibliotek i: Dala Demokraten: 
1970-08-15 
Duhne, Christian, Norrbarke- en bergslags socken. - ort: forlag. - 1957 
Forsell, Helge, Barkebygden: ur bygdens historia till mitten av 1800-talet. 
-Smedjebacken: Smedjebackens kommun. - 1977 
Uhlman, Patrik, Biblioteket till Folkets Hus Antligen! i: Bergslagsposten: 1977-04-30 
Uhlman, Patrik, Biblioteksoppnandet: statens kulturrad slot upp mangrant i: 
Bergslagsposten: 1977-05-25 

Ludvika 

Burman, Eva, Eriksson, Henry, Ludvika i bild: fran brukssamhalle till centralort. - ort: 
Dalaforlaget. - 1978 
Danielsson, Berti), Bokstugan bar vaxt till sig i: Ludvika Tidning: 1986-08-09 
Aberg, Alee, Bokstugans lantagarregister var Ludvikas adelskalender i: Ludvika Tidning: 
1953-02-07 

Borlange 

Andren, Sigvard, Staderna I I Dalarna: ett vida beromt landskap, red. Olle Veirulf (Fil. 
Lie.). - Stockholm: AB Svensk Litteratur. - 1951, Sid. 278-288 
Hellspong, Mats, Borlange: en studie av ett brukssamhalle. -Falun: Dalarnas fornminnes 
och hembygdsforbund, Dalarnas museum. - 1973 

Falun 

Andren, Sigvard, Staderna II Dalarna: ett vida beromt landskap, red. Fil. Lie. Olle 
Veirulf.- Stockholm: AB Svensk Litteratur.- 1951, Sid. 278-288 

Alhnant 

Burksok. Lund: Bibliotekstjanst ( Broschyr) utan artal 
Skonlitteratur pa bibliotek:· Rapporter frfm folkbiblioteksutredningen om inkop, lan och 
Hisning I Hallberg, Dag m fl. -Stockholm: LiberForlag. - 1983? 
Wallinder, Alvar, Vern bestammer?: Svensk barnlitteraturutgivning- manniskor, miljoer 
och varderingar. - Gavle: Cikada. - 1987 
Yrlid., Rolf, Litteraturens villkor. - 3. uppl. - Lund: Studentlitteratur. - 1994 

Science fiction 

Aldiss., Brian, Billion year spree. - Weidenfield & Nicholson: London.- 1973 
Holmberg, John-Henri, Drommar om evigheten: science fictions historia. - Stockholm: 
Askild & Kamekull. - 1974 
Lundwall, Sam J. , Bibliografi over science fiction och fantasy 1741-1974. - Stockholm: 
Lindqvist. - 1974 
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Lundwall, Sam J., Bibliografi over science fiction och fantasy 1975-1983.- Stockholm: 
Delta. - 1985 
Lundwall, Sam J., Inte bara Aniara i: Forskning och Framsteg: 1984, nr 3 
Lundwall, Sam J., Science fiction: Fran begynnelsen till vara dagar. -Stockholm: 
Sveriges radios forlag. - 1969 
Martensson, Bertil, Science fiction: filosofisk litteratur i: Tvarsnitt, 1990, nr 3. sid. 45-57 
Nicholls, Peter, Cyberpunk II Encyclopedia of science fiction, The,. -edited by John 
Clute and Peter Nicholls. - London: Orbit. - 1993. - sid. 288-290 
Stableford, Brian, Space opera II Encyclopedia of science fiction, The,. -edited by John 
Clute and Peter Nicholls. - London: Orbit. - 1993. - sid. 1138-1140 
Swahn, Sven Christer, 7 X framtiden. -Malmo: Bemces. - 1974 

Fantasy 

Broberg, Jan, I fantasins varldar. - Stockholm: Carlsson. - 1985 
Broberg, Jan, Pa fantasins vingar. - Stockholm: Carlsson: . - 1994 
Holmberg, John-Henri, Fantasy: Fantasylitteraturens historia, motiv och forfattare. -
Stockholm: Replik. - 1995 
Holmberg, John-Henri, Fantasy //_National Encyklopedin. - Stockholm: Bra Boeker. -
1991. - sid. 134 
Lundwall, Sam J., Bibliografi over science fiction och fantasy 1741-1974. - Stockholm: 
Lindqvist. - 197 4 
Lundwall, Sam J., Bibliografi over science fiction och fantasy 1975-1983. - Stockholm: 
Delta. - 198 5 
Nilsson, Ying-Toijer, Fantasins underland: Myt och ide i den fantastiska berattelsen.
Stockholm: EFS-forlag. - 1981 
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Bilaga 1 

Science fiction-bokhandeln 

Historik 

Science fiction -bokhandeln, i sin forsta skepnad, startades pa 1970-talet av Skandinavisk 
Ferening for Science Fiction ( SFSF) for att kunna forse foreningens medlemmar med 
litteratur. Fereningen verkade, och ger det an idag, for att framja intresset for science fiction i 
Sverige och ordnade olika sammankomster dar forfattarbesek och bokprat ingick. Science 
fiction-bokhandelns lokaler var foreningens kontorslokaler och man hade inget innestaende 
hestand. Litteraturen var uteslutade amerikanska pocketbecker. Efter ettt tag blev importen av 
becker sa stor att man insag att man behevde en sarskild lokal for bokverksamheten. Darfor 
eppnades en bokhandel omkring 1976-77 vars lokaler var placerade pa Kungsholmen i 
Stockholm. Lokalen var relativt stor men laget var inte sa bra vilket gjorde lokalerna svara att 
hitta for kunderna. Detta hindrade dock inte att medlemmar och andra invigda frekventerade 
bokhandeln och kepte becker. F ereningen trettnade dock snart och ar 1980 sHingdes 
bokhandeln. 

Omkring ar 1984-85 startade sa engagerade medlemmar i foreningen 
bokhandels-verksamheten pa nytt. Denna gang i mindre skala. Lokalerna lag da pa Atlasgatan 
nara St:Eriksplan. Man delade lokal med serietidningsaffaren Metropolis och detta gjorde att 
det blev mycket trangt. Det tog inte lang tid innan det inte gick att samsas och detta 
resulterade i att Metropolis flyttade till annan lokal. I detta skede var bokhandelns omsattning 
stbrre an den egna fereningens. Bokhandelslokalen var ca 50 kvadratmeter till ytan och man 
hade inte tillgang till nagot lagerutrymme. Da verksamheten hela tiden vaxte blev det mer och 
mer trangt. Alit som kontor, bokhyllor och antikvarisk avdelning var placerat i lokalen. 

Mediebestandet omfattades, som i den tidigare bokhandeln, till sterre delen av amerikanska 
pocketbecker. Ett iatal titlar fran svenska forlag, t ex Delta och Kindberghs, och en del 
engelsksprakig fantasy togs in. Inbundna becker tog man inte in annat an pa bestallning. Man 
hade en liten budget och leveransvagarna var samre an dear nu. Man kepte det mesta genom 
en enda svensk grossist. 

Vid arsskiftet 1990-91 flyttade Science fiction-bokhandeln till nya Iokaler pa Stora Nygatan i 
Gamla Stan. Butiksytan var, och ar, ca 75 kvadratmeter och till det hade man ca 90 
kvadratmeter lagerlokal. 

Medieutbud I Urval av medier 

Medieutbudet i bokhandeln ar idag radikalt ferandrat gentemot den tidigare verksamheten. En 
sak som sarskilt skiljer sig ar att idag ar fantasy lika stort, eller sterre, an sf vad galler 
forsaljning och utbud. Ett relativt stort utbud av "skrack" finns. I evrigt finns seriealbum och 
ett antal science fiction-tidskrifter. Videofilmer ar ocksa vanligt att man saljer och da galler det 
framst vanliga science fiction-filmer och science fiction-tv-serier. Av dessa framst Star 
Trek-originalserien och det senare serierna med samma ram. Aven nyare science fiction-serier 
som Babylon 5 saljs. I evrigt saljs aven fantasyfilmer och skrackfilmer. Anime, enjapansk typ 
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av tecknad serie, ofta med starka inslag av vald, har blivit stort och tas in pa bestallning. Andra 
medier som forekommer ar CD-ROM -skivor och da galler det framst spel och rollspel. 

Forst och framst, da det galler urval, ser man till vad som hant tidigare. Vilka fOrfattare har 
salt bra, vilka gor det fortfarande, och sen, med nyare forfattare och debutanter, laser man 
recensioner i olika science fiction-tidskrifter. Av dessa tidskrifter innehar Locus en viktig plats. 
Man iar aven utskick fran de olika forlagen som beskriver deras utgivning och forsoker salja de 
becker de ger ut med stora ord till kundema. Darfor bor man ta dessa utskick med en nypa 
salt. Det ar aven ofta sa att det som gar hem i USA, utgivningsmassigt, inte alltid ar sa lyckat i 
Europa. Manga av de medierelaterade saker, t ex becker pa filmmanus, som ar stora i USA ar 
mindre intressanta har. Star Trek- och Star Wars-litteraturen har dock salt i stora upplagor pa 
bada sidor om Atlanten. Bokhandeln sager sig ta in i princip alit som kommer ut. Da raknar 
man bort litteratur fran mycket sma forlag vars becker ofta ges ut i begransade upplagor och 
darfor ar dyra. Da det galler vilken tid pa !ret det kommer ut mest science fiction sa gar det 
annorlunda till, sarskilt i USA, jamfort med i Sverige dar de fiesta bockema kommer ut pa 
hasten. I USA saljer till exempel pocketboksforlagen som ofta ger ut becker i originalpocket, 
det vill saga att de inte forst publiceras i inbundet format, ej en bart till bokhandeln. ·De saljer till 
kiosker, varuhus och andra affarer. De ar standigt tvungna att se till att deras becker Jigger 
framme och darfor tvingas de att producera nya titlar konstant. Om en bok inte salt inom en 
viss tidsrymd, t ex en vecka, plockas den undan och en ny laggs fram. Darfor maste forlagen 
fylla pa med nya titlar utspritt over hela aret. 

Inkop av bocker 

Under bokhandelns forsta ar, ca 1985-90, kopte man sina becker till stersta delen genom en 
grossist. Denne grossist, tillsammans med nagra andra, anvande man sig av tills han gick i 
konkurs omkring arl 990. Man hade under denna tid arbetat upp ett flertal forlagskontakter. 
Speciellt da det gallde utlandska becker jobbade man direkt mot forlaget. Detta gor man aven 
idag. Om man importerar i stOrre volymer sa ar det battre, anser man, att bestalla direkt fran 
det berorda forlaget . Leveranser och information ar da oftast mer patitlig an om man anlitar 
grossister 

De stora forlagen skickar ut representanter som kommer till bokhandlar och presenterar det 
nya som forlaget skall ge ut. Dessa kommer ungefar en gang varje halvar. Detar aven vid 
dessa tillfallen och ide utskick som forlagen sander ut som man iar reda pa om en "aldre" bok 

} 

skall komma uti ny upplaga. _) 

Prissattning 

Priset pa bockerna varierar beroende pa om de ar brittiska eller om de ar amerikanska. I 
Storbrittanien har man ett annat, hogre, prislage an i USA, vilket, till viss del, kan hero pa 
skillnaden i storlek pa bokmarknaden och konkurrensen forlag emellan. Hog konkurrens 
pressar prisema. Vid import av becker, dvs intag av becker utom EU, tillkomer en moms pa 
priset. Koper man via en grossist i Sverige blir det da ofta dyrt. Prismassigt skiljer det ca 10-30 
kronor mellan brittiska och amerikanska pocketbocker. 
Kunder I Forsaljning 
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De fiesta kunder som kommer till science fiction-bokhandeln ar, uppskattningsvis, i aldrarna 
15-30 ar. Det forekommer dock kunder i alia aldrar. Detar svart att saga om det kundema 
koper ar beroende av deras alder. Star Wars-bockemas publik ar dock framst grabbar i 20-ars 
aid em. 

Bokhandeln har ett antal bibliotek som kunder. Dessa koper bocker ur alla de litteraturgenrer 
bokhandeln har. Denna del av forsaljningen ar inte sarskilt stor da man ser till bokhandelns 
inkomster. Biblioteken koper bocker fran science fiction-bokhandeln darfor att de genrer som 
finns representerade i sortimentet ar svara att ta tag pa pa annat halL Man ger ingen speciell 
rabatt pa litteraturkop till dessa. Den enda rabatt som, for ovrigt, anvands i bokhandeln ar en 
mangdrabatt. Koper man for ett visst belopp iar man ett bestamt procentavdrag pa priset. 

I Science fiction-bokhandeln saljer man flest bocker pa sommaren och vid jul. Pa sommaren, 
under semestertiden, koper manga ett antal bocker for att ta med dig pa resor eller fOr att ligga 
och lasa i lugn och ro under sina lediga dagar och vid jul koper man mycket till vanner och 
bekanta. · 

Just nu ar Cyberpunken, en undergenre (sub-genre) till science fiction som tar upp 
datasamhallets utveckling och projicerar det pa en ofta mork framtid, med forfattare som 
William Gibson, Neal Stephenson och Linda Nagata mest popular forsi:i.ljningsmassigt sett. 
Aven de "gamla11

, stora forfattama som Arhur C. Clarke, Isaac Asimov och Robert A Heinlein 
saljer bra. Inom fantasy saljs det som vanligt mest av forfattare som David Eddings, Raymond 
E. Feist och Robert Jordan. Andra forfattare, som Terry Brooks och Tad Williams, ar ocksa 
mycket populara. Den tydligaste fordelning som finns inom fantasy ar, som sagts tidigare i 
utgivningshistoriken, i:i.f Sa kallad If high fantasy II och II heroic fantasy II eller II SWOrd and 
sorcery". Ytterligare en del kan man kalla humoristisk fantasy. Dessa tre typer av fantasy ar de 
som syns tydligast i utgivningen och ar vad forlagen sjalva kallar fantasy. 

Data I Internet 

Bokhandeln borjade med att anvanda datorer omkring ar 1986. Da gick man over till att lagga 
upp lagerbestandet som en databas. Man kunde soka pa forfattare och titel och man hade ett 
ordersystem som gjorde att man kunde se bestallda titlar i datom. Detta var mycket bra jamfort 
med tidigare da de tidigare haft parmar fulla med kundbesHUlningar och egna bokbestallningar. 
Sommaren ar 1994 fick bokhandeln e-postadress och vid arsskiftet 1994 I 95 lade man upp en 
egen hemsida pa internet Denna ar tankt att anvandas uteslutande a~ bokhandelns kunder. Det 
finns ett antal olika "dolda11 sidor med olika information om bokhandelns hestand. Exempel ar 
en avdelning med de svenska titlama pa sf och fantasy ( separata sidor ), engelsksprakig 
litteratur pa olika genrer och nya titlar vecka for vecka. For mer info om bokhandelns 
interenetsidor se http: II www.sfbok.se/stboklsfbokhtmL 
Pa internet bar, inom den senaste tiden, ett antal olika forlag skaffat sig egna hemsidor dar de 

presenterar sitt sortiment, framst de nyaste titlarna, for internetanvandare. Det har talats om 
intemetbokhandlar men detta ar en annu sallan forekommande verksamhet i Sverige. Science 
fiction-bok:handeln bar inte kontakt med forlag via internet Detta kan dock i framtiden vara ett 
medel for snabb kommunikation forlag och lasare emellan. 
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Science fiction "bokklubben" 

Science fiction-bokhandeln har bildat en sa kallad bokklubb. Denna bokklubb verkar inte pa 
det vanliga sattet att man skickar information om ett urval varje manad och medlemmen skall 
besHi.lla ett visst antal titlar vatje ar. Denna "klubb" blir man medlem i om man koper nagot 
fran bokhandeln per postorder. Medlemmar rar nyhetsutskick nagra ganger om aret och full 
katalog ca en gang arligen. Om man sedan inte koper nagot pa potttorder under ett ar blir man 
automatiskt urplockad ur medlemsregistret. De som koper per po~torder tar ibland 
billighetserbjudanden i nyhetsutskicken. Dessa galler enbart for ppstorderkunder. Bokhandeln 
har da haft forhandlingar tillsammans med ett bokforlag vilka gatt ut pa att de skall kopa ett 
visst antal av de preciserade titlarna for att Ia. ett lagre pris. Bena~Qgen "Bokklubb" var ett 
slags konstruktion som man ansag nodvandig for att fa avtal som ~lt· 

Framtiden 

Just nu finns det inga direkta planer pa att gora nagot nytt och annO{\J.mda jamfort med den 
tidigare verksamheten. Man skall dock forsoka gora sin internet sida l\Wr synlig med mer 
detaljerad uppdelning pa t ex forfa.ttare och titlar, ett system som gm att man som kund kan se 
om en bok finns i lager eller ej och en del annat. I ovrigt avvaktar de for att se i vilken riktning 
internet utvecklas. 
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Bilaga 2 

Science fiction-serier 

Forkortningen Or. star for det Ar da boken kom ut pa originalspdiket. I de fall dar inget Or. 
star efter titel och forfattare innebar det att overskriftsaret ar originalutgivningsaret. I de fall 
dar inget artal finns efter Or. har jag inte kunnat hitta originalartalet. 

Eklunds Science fiction-serie ( Eklund ) 

1953 
1. Wyndham, J: Triffidernas uppror Or. 1951 
2. Heinlein, R. A: Sjattte kolonnen Or. 1949 
3. Van Vogt, A. E: Uppdrag i varldsryrnden Or. 1939-1943 ( 1952) 

1954 
4. Heinlein, R. A: Mannen som salde manen Or. 1950 
5. Asimov, I : Jag, robot Or. 1950 
6. Wyndham, J: Vidundret vaknar Or.l953 

1955 
7. Clarke, A. C: Mot nya varldar Or. 1950 + 1953 

Planetbockema ( Bonnier ) 

1953 
1. Southall, I : Simon Black i varldsrymden Or. 
2. Linde, G: Rymdskeppens gata 

1954 
3. Lonnerstrand, S: Rymdhunden 

1955 
4. Suddaby, D: Metallernas dod Or. 

1956 
5. Norden, B: Operation dimma 

Atombockema ( Lindqvist) 

1954 
Asimov, I: Varldar i krig Or. 1951 
Balmer I Wylie: Kosmisk kollision Or. 1933 
Duncan, D: Den svarta planeten Or. 1954 
Heinlein, R: Yarning for okand planet Or. 1953 
Jones, R. F: Universum ockuperat Or. 
Van Vogt, A. E: Destination universum Or. 1952 

1955 
Benyon, J: Fripassagerare till Mars Or. 
Bester, A: Ensam mot universum Or. 1953 
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Moore, C. L: Rymdens harskare Or. 1943 
Van Vogt, A. E: Tidsmaskinen Or. 1940-1941 ( 1951) 

1956 
Balmer I Wylie: Skeppsbrutna i rymden Or. 1934 
Henner, C: Alternativ Luna Or. 

Rymdbockema ( Wennerberg ) 

1957 
1. Hubbard, L. R: Aterkomst till morgondagen Or. 1950 + 1954 
2. Capon, P: Manen som kom bort Or. 1955 
3. Jones, R. F: Rymdens son Or. 
4. Jones, R. F: Pionjar i rymden Or. 

1958 
5. Latham, P: Mysteriet pa Satumus Or. 1953 
6. DelRey, L: Kapplopning till manen Or. 1956 
7. Wollheim, D. A: Marsianernas gata Or. 1955 
8. Williamson, J: Universums sista oas Or. 1941 + 1955 
9. Wollheim, D. A: Planetringarnas gata Or. 1954 
10. Pratt, F: Bakhall i rymden Or. 1953 

1959 
11. Simak, C. D: Rymden vart ode Or. 1951 
12. Long, F. B: Rymdresenar kidnappas Or. 1957 
13. Fontenay, C. L: Kontraspion i rymden Or. 1958 
14. Brown, F: Vilken vanvettig varld Or. 1946 
15. MacDonald, J: Drommamas planet Or. 1953 
16. Brown, F: Mot stjamorna Or. 1953 
17. Anderson, P: IK 400 Or. 1953 
18. Tucker, W: Spion fran framtiden Or. 1955 
19. Anderson, P: Varldar i krig Or. 1953 

1960 
20. Osborne, D: Frammande rymdskepp har landat Or. 1958 

Berghs Science fiction-serie ( Bergh ) 

1968 
1. Sutton, J: Manstationen Or. 1966 

1970 
2. Van Vogt, A. E: Duell i varldsrymden Or. 1940-1950 ( 1959 ) 

1971 
3. Almroth, T: Det roda klotet 

1974 
4. Pesek, L: Jorden ar nara Or. 1970 

1975 
5. Barjavel, R: I tidemas gryning Or. 1968 
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1976 
6. Westblon, U & Agren, J: Porten mot evigheten 

1980 
7. Hoyle, F & Elliot, J: A som Andromeda Or. 1962 

1981 
8. Hoyle, F & Elliot, J: Andromeda anropar Or. 1964 
9. Aldiss, B. W: Frankenstein i frihet Or. 1973 
10. Braun, G & J: Kusligheter pa Omega XI Or. 1974 
11. LeGuin, U. K: Roccanons planet Or. 1966 

Askild & Kamekulls science fiction-serie ( Askild & Kamekull ) 

1970 
1. Asimov, I: Stiftelsen Or. 1942-1944 + 1951 

1971 
2. Asimov, I: Stiftelsen och imperiet Or. 1945 + 1952 
3. Asimov, I : Den segrande Stiftelsen Or. 1948-1950 + 1953 
4 . Harrison. H: Hjalten Or. 1965 

1972 
5. Wollheim, D. A: Frramtidens kartlaggare ( Faktabok) Or. 1971 

1973 
6. Asimov, 1: Tidens dod Or. 1955 
7. Sheckley, R: Varldar utan grans Or. 1966 

1974 
8. Harrison, H: Dodsplaneten Or. 1960 
9. Martensson, B : Skeppet i Kambrium 
10. Aldiss, B. W: Graskagg Or. 1964 
11. Vance, J: Stjarnfursten Or. 1964 
12. Asimov, I: Domd planet Or. 1952 

1975 
13. LeGuin, U: K: Morkrets vanstra hand Or. 1969 
14. Vance, J: Dodsmaskinen Or. 1964 

1976 
15. Heinlein, R: A: Revolt mot jorden Or. 1966 
16. Delany, S. R: Nova Or. 1968 

Nova science fiction pocket (Laissez Faire produktion AB) 

1983 
1. Anderson, Poul, For manga harskare Or. 1960-1961 
2. De Camp, L Sprague, Om morkret faller Or. 1939 + 1941 
3. Dick, Philip K, Glimmungs varld Or. 1967-1969 
4 . Laumer, Keith, lmperiets varldar Or. 1962 
5. Tucker, Wilson, Till station Tombaugh Or. 1960 
6. Anderson, Poul, Nattens planet Or. 1963 
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7. Heinlein, Robert A, Bortom Jorden Or. 1951 
8. Norton, Andre, Forlist i rymden Or. 1955 

1984 
9. Simak, Clifford D, Budskap fh1n stjarnorna Or. 1972 
10. Anderson, Poul, Rymdens erovrare Or. 1959 
11. Dick, Philip K, Marsiansk mardrom Or. 1965 
12. Norton, Andre, Pestskeppet Or. 1956 
13. Kornbluth, Cyril M, Syndikatet- revolt i framtiden Or. 
14. Pohl, F, Williamson, J, De yttet:sta varldarna Or. 1964 
15. Tucker, Wilson, Tidsjakten Or. 1958 
16. Anderson, Poul, Rebellvarldarna Or. 1969 

1985 
17. Laumer, Keith, Galaktisk odysse Or. 1967 
18. Harrison, Harry, Hemvarlden Or. 1980 
19. Webb, Sharon, Ododlighetens bam Or. 1981 
20. Maclean, K, De Vet, C, Hogt spel i rymden Or. 1958 + 1962 
21. White, James, Rymdsjukhuset Or. 1962 
22. Vance, Jack, Chachernas stad ( Aventyrenas planet del I ) Or. 1968 
23. Harrison, Harry, Hjulvarlden Or. 1981 
24. Vance, Jack, Wankhernas tjanare Or. 1969 
25. Kuttner, Henry, Mutant Or. 1945-1953 
26. Vance, Jack, Dirdirerna Or. 1969 
27. Webb, Sharon, Ododlighetens sang Or. 1983 
28. Harrison, Harry, Stjarnvarlden Or. 1981 

1986 
29. Vance, Jack, Pnumerna Or. 1970 
30. Delaney, Samuel R, Forvandlingamas varld Or. 1967 
31. Leiber, Fritz, Du ar ensam Or. 1950 
32. Spinrad, Norman, Fackelryttarna Or. 1978 
3 3. Lindbohm, Denis, Domedagens skymning 
34. Myhre, Oyvind, Snon pa Nix Olympica Or. 1975-1986 

1987 
3 5. Anderson, Poul, Tider skola komma Or. 1973 

Galax ( Laissez F aire produktion AB ) 

1985 
1. Del Rey, Lester, Revolt pa Mars Or. 1952 
2. Bracket, Leigh, Skugga over Mars Or. 1956 
3. Russel, Eric Frank, Agent i rymden Or. 
4 . Anderson, Poul, Ryrndkadett Flandry Or. 1966 

1986 
5. Laumer, Keith, Striden om framtiden Or. 1965 
6. Anderson, Poul, Stjarnornas nomader Or. 1956 + 1978 
7. Crona, Borje, Varld i fara 
8. Richmond, Walt & Leigh, Gallaghers glaciar Or. 1970 
9. Laumer, Keith, Dickson, Gordon, Planetjagama Or. 1967 
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lORLJ!.NGE KOMMUN 1979-11-13 1 { 2; 

:u 1 tu rnamnd.en 

:··· )lediaurvalsprinciper for Bor1ange bibliotek 
antagna av kulturnamnden 

. 
. -'·~· 

Antagna 1974-02-27t med andringar 1975-03-18, 1975-12-16 
1977-11-22, 1979-11-13. ~ 

Biblioteket har till uppgift att i storsta mojliqa utstrackning 
tillgodose kommuninvAnarnas behov av media for stimulans och 
forstroelse, for information och studier. Helt jamstalld med 
bib 1 ioteksverksamheten for vuxna ar verksamheten for barn och 
ungdom, eftersom betydelsen av lasning for barns sprAkutvecklinq 
ar klart pAvisad. 

Biblioteket ar neutralt i politiska, religiosa och moraltska 
frAgor. Kontroversiella frAgor bor inte undvikas utan belysas 
sA mAngsidigt som mojligt. 

Avg..orande fo-r mediaurvalet ar litterar kvalitet~ innehAllets 
saklighet och objektivitet. Biblioteket koper inte in litteratur, 
som innehAller rasism, forfoljelse av oliktankande, grova kons
fordomar och spekulativt underhAllningsvAld. 

Bibliotekets mediabestAnd ska utgora ett alternativ till mass- · 
marknadens utbud. UndermAliga serietidningar' 6ch massproducerade 
becker, som oftast utgors av lAnga serier i oversattningar och 
som innehAller verklighetsforfalskande, fordomsfulla och pa 
ett negativt satt traditionsbundna varderingar, ska inte finnas. 
Oetta bor beaktas speciellt noga i fr!ga om barnlitteraturen 
dar massmarknadsbockerna utgor allt storre del av det samlade 
utbudet. 

Vid bibl iotekets mediainkop ska nya och mindre etableraqe 
forfattares verk bevakas speciellt noga. 

Fordelningen mellan inkop av barn- och vuxenlitteratur bor 
bedomas -med hansyn till barn- resp. vuxenbockers qenomsnittspris 
samt efter vuxen- resp. barnlitteraturens utlaningssiffror. 

Behovet av invandrarlitteratur for barn och vuxna bar tillgodoses. 
Bib1ioteket ska tillhandahAlla ett eget bestAnd av finsk litteratur 
eftersom finsktalande utgor den storsta invandrargruppen i kommunen. 
(Ovriga sprAkgrupper ska forses med becker genom depositioner fran 
lansbibliotek och lAnecentraler, enliat rekommendation fran sko1-
overstyrelsen). De finska invandrarnai procentuella andel av 
befolkningen ska avgera hur ·star del av mediaanslaget, som ska 
tas i ansprak for inkoo av finsk litteratur. 

Lasovana och lasha~ade biblioteksbesokare, saval b~rn som 
vuxn3, bar ha till~Ang till bearbetad och lattlast litteratur. 
Synskacade och gravt handjkappade, som har bandspe lare som fritt 
hj alpmec"=l, ska bere'das r.1ojlighet "-att lAna taloocker, scm kops 
in till biblic~eke~. samt becker med stor stil. 
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Kurslitteratur f~r alla stadier tillhandah!lles endast i dan 
utstrackning den kan anses ha intresse aven for en storre 
1Antagargrupp. Den lokala vuxenutbildningens behov bor sarskilt 
beaktas. Boeker direkt avsedda for ungdomsskolans bruk kan endast 
inkopas ; mycket begransad, utstrackning. Principerna ovan ga1ler 
alla media, som ingar i bibliotekets bestand. . 

T1dskr11tsbest!ndet skall kMnnetecknas av bredd och kvalitet. 
De ekonomiskt h!rt trangda kulturt1dskrffterna skal1 h& en 
sjalvklar plats 1 tidskriftsurvalet. Det fAr ses som en kultur
politiskt viktig Atgard att stodja dessa tidskrifter med prenu
merationer. I tidskriftsbestAndet ska ej kommersiell veckopress 
ing!. Forutom huvudstadspress samt lans- och lokalpress ska 
samtliga lan vara representerade med en daglig tidning. I detta 
urval ska en lika fordelning mellan socialistisk och borgerlig 0 
press efterstravas. 

De grundlaggande principerna vid inkap av.musikmedia skall vara 
desa~~a som galler vid inkop av bocker. 

For att motarbeta de kommersiella krafterna inom musikindustrin 
ser biblioteket som sin uppgift att aven fora fram den alternativa 
musiken .och darigenom visa pA bredden och mAngfalden i musiklivet. 
Oetta ar av sarskild vikt dA det sortiment som branschaffarer och 
varuhus tillhandahAller oftast ar begransat och ensidigt. 

Biblioteket ska vara AterhAllsamt med inkop av underh!llnings
musik av dagslandekaraktar och i stallet valja programmaterial 
som kan forvantas vara av mera bestAende varde. 

DA utbudet av musik for barn ar litet skall man i gengald satsa 
pa att kopa in ett storre antal av de fA vardefulla titlar som 
erbjuds. 

Sibl1ot;ket forbthAller s1g r~tten att avgora om becker och 
andra media mottagna som g~va ska inforlivas med bibliotekets 
bestAnd eller inte. 

Mediaurvalsprinciperna ska s! lAngt det ar mojligt tillampas p~ 
det befintliga mediabestandet vid gallringar och genomgangar. 
Gallring skall utfHras i s! stor utstr~ckning att mediabestAndet 
hAlls aktuellt och 1 gott fysiskt skick. (Befintliga normer bor 
tillampas.) LAgfrekvent aldre material bor inte finnas pA filia
lerna utan i den m!n det fortfarande har varde overfores till 
huvudbiblioteket. All egentlig magasinering sker pA huvudbiblio
teket, men magasinering b~r int~ tillgripas d! gallring ar mo
tiverad. 
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Bilaga 4 

De trettio fdrlagen 

Alba I Bonnier Alba 
AWEIGebers 
B Wahlstrom 
Bakhall 
Bonnierforlagen 
Bra Boeker 
CPS 
Delta 
Eget forlag 
En bok for alia 

Forum 
F orfattarforlaget 
Legenda I N atur och Kultur 
Libris 
Manpocket 
Natur och Kultur 
Niloe 
Norstedt 
Pocket express 
Prism a 

Psi-cirkeln 
Raben & Sjogren 
Sam J. Lundwall Fakta och Fantasi 
Settern 
Trevi 
Utsikten 
Wahlstrom & Widstrand 
Viva 
Wiken 
Aventyrsspel I Target Games 
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.Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en r.ationell hOgskola. Studenter kom
mer fnin hela landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung iinnu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inriittades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samv«rkar bar med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
hliradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institution en 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har fun nits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Bonis landets enda 

specialhOgskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inriittats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 1.60 poling (motsvarar atta termi
ner), varav rninst 80 poiing inom iimnet hiblioteks- och 
infonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborg1; uni· ·~rsitet. 

fnstitutionen bibliote~shOgskolan 
--··--- - -- - - - - - - -

Hogskolan i Bonis 
Bi blioteket 

111111111111 
16000000045753 

~ i Boras 
)ORAS 
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