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Abstract: This study deals with author visits at public libraries, where 

the author perspective is the focal point. A questionnaire was 

sent online to the members of Författarcentrum and this study 

is based on the 87 replies. It was found that a majority of the 

respondents, 76 of the 87, had made at least one author visit 

to a public library during the last five years and that their 

main reason for visiting was reportedly to meet with the 

reader. Steiner's four categories of authors from 2019 was 

used to place the respondents in the literary field based on 

Bourdieu's theoretical framework, the categories being star 

authors, established authors, acknowledged authors and 

published authors. It was found that there were certain 

differences in the experience of the author visits based on 

what category the author belonged to, and that the authors 

with strong positions on the literary field were favored in 

some ways. Throsby's model from 2001 of the creative work 

process was used alongside Bourdieu's thoughts of the 

literary field, with the conclusion that author visits to public 

libraries seem to be a kind of work that produce both 

economic and cultural value for the author. However the 

sampling wasn't big enough to make certain general 

statements of how authors experience and view author visits 

to public libraries on a larger scale. 
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1 Inledning 

Redan 1992 föreslog sociologen Gerhard Schulze att vi befinner oss i ett 

upplevelsesamhälle, där upplevelser har blivit viktigare än förut och tar upp allt mer av 

vår tid. Detta påverkar även ekonomin så till den grad att en upplevelseekonomi tagit 

form, där upplevelser har blivit ett viktigt konkurrensmedel på marknader där kampen 

om konsumenternas uppmärksamhet är stor (Pine and Gilmore, 1999). Det räcker alltså 

inte längre med att bara erbjuda varor och service, utan helst ska man erbjuda 

upplevelser som medföljer dessa varor och tjänster. 

     Offentliga kulturinstitutioner som är sprungna ur ett upplysningsideal, så som 

bibliotek och museer, har även de ofta anpassat sig till det nya upplevelsesamhället 

(Skot-Hansen, 2008). Med ett upplevelsebibliotek legitimeras verksamheten mot dagens 

samhälle och mot uppfattade behov av förnyelse och förändring (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen, 2011), och även om folkbiblioteken inte lyder 

under marknadsekonomins villkor menar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 

(2006) att folkbiblioteken likväl fått erfara att konkurrensen om samhällsmedborgarnas 

uppmärksamhet har hårdnat. 

     Bibliotek kan erbjuda upplevelser genom sin programverksamhet, och det är en del 

av verksamheten som växt och som blivit ett stående inslag. Statistik som Kungliga 

Biblioteket samlat in (2019) visar att enbart under perioden 2015 till 2019 ökade antalet 

aktivitetstillfällen på folkbibliotek i Sverige från 132 321 till 160 803 stycken. Ett 

naturligt sätt för biblioteken att skapa evenemang runt läsning är att bjuda in författare 

som får hålla i en programpunkt. Från folkbibliotekens perspektiv tycks uppfattningen 

vara att författarevenemang är ett kostsamt men uppskattat inslag i 

programverksamheten, och är därför väl värt sin investering i den utsträckning budgeten 

tillåter (BTJ Förlag, 2007). De flesta folkbibliotek arrangerar numera ett eller flera 

författarevenemang varje år, både för vuxna och barn och unga (Kungliga biblioteket, 

2019). Ändå har författarevenemang på folkbibliotek förblivit ett relativt outforskat 

ämne, särskilt ur huvudpersonernas egna perspektiv – nämligen författarnas. 

     Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker inom och omkring oss (2011) om barn och 

läsning, och har även nedtecknat sina egna erfarenheter av författarevenemang. Han 

hävdar att mötet med en författare krymper avståndet mellan läsare och bok som inget 

annat kan göra, och att författarmötet har en extraordinär förmåga att göra barn till 

läsare. Han poängterar att även författarna får ut mycket av mötet; de får kontakt med 

läsare, lär av sin publik och får möjlighet att motivera sina konstnärliga val. Dessutom 

blir det ett avbrott från ett annars ensamt arbete (Chambers, 2011). 

     Författarna påverkas även de av upplevelsesamhället de befinner sig i och 

författarrollen är i förändring. Idag vill läsaren komma nära sin författare, vilket kan ske 

både i det fysiska mötet och på nätet (Gardiner, 2000; Murray & Squires, 2013; Squires, 

2007). Medan färre litterära verk recenseras i tidningarna på grund av de traditionella 

mediernas tillbakagång (Steiner, 2012) har synlighet blivit allt viktigare, och redan 1971 

konstaterade Herbert Simon att i en informationsrik värld skapas ett underskott av något 

annat, nämligen uppmärksamhet. 

     Idag finns det dessutom väldigt många sätt att vara författare på. Ann Steiner, 

forskare inom förlags- och bokmarknadskunskap samt litteraturvetenskap vid Lunds 

Universitet, har gjort en uppdelning i fyra författarkategorier (2019): stjärnförfattare 
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som har stor kommersiell och medial framgång, etablerade författare som även de säljer 

bra och som dessutom har stort litterärt kapital och därför blir mottagare av priser och 

stipendier, de erkända författarna som är utgivna och uppskattade men inte mer än så, 

och de utgivna författarna som inte får medial uppmärksamhet och som knappt säljer 

några böcker. Olika författare har olika utgångspunkter på det litterära fältet, något som 

också Engberg & Hagberg (2020) såg i sin enkätstudie hos författare. Där fanns en stor 

skillnad mellan de författare som kände sig delaktiga i det litterära fältet och de som 

kände sig utanför. Vad som också framkom i undersökningen var att biblioteket lyftes 

fram som en av de viktigaste platserna på det litterära fältet för författarna (Engberg & 

Hagberg, 2020). 

 

1.1 Problemformulering 

Med tanke på att programverksamhet och författarevenemang är viktiga inslag på 

folkbibliotek är det centralt att företeelsen analyseras även ur en forskningsståndpunkt. 

Författarevenemang har tidigare undersökts från bibliotekens perspektiv (se till exempel 

Ahlberg 1999 och Lynghaug 2016), men författarnas egna perspektiv är än så länge ett 

outforskat område från biblioteks- och informationsvetenskapligt håll. Då författarnas 

medverkan är vital och deras upplevelse påverkar evenemangets utfall är det av vikt att 

undersöka författarnas perspektiv på detta fenomen. 

     Både folkbiblioteken och författarna har ett intresse av att biblioteken har 

författarevenemang; biblioteken vill synliggöra författarskap och verka läsfrämjande 

och författare vill synas och bli lästa. Samtidigt befinner sig båda på en marknad som 

präglas allt mer av upplevelser (Audunson, 2005; Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen 

& Skot-Hansen, 2011) och konkurrens om synlighet (Ohlsson et al., 2014), vilket kan 

påverka relationen mellan författare och bibliotek och deras respektive utgångspunkter. 

Den här undersökningen strävar efter att undersöka problematiken med att befinna sig 

på en marknad och vad det är som händer i författarevenemanget från författarnas 

perspektiv. Att undersöka författarnas perspektiv kan också bidra till förståelse om 

folkbibliotekens roll på det litterära fältet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa författarevenemang på folkbibliotek med fokus på i vilken 

utsträckning författare deltar och hur de ser på sin medverkan. Genom att kartlägga 

författarperspektivet i relation till författarevenemang på folkbibliotek vill 

undersökningen bidra till den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen 

som rör programverksamhet på folkbibliotek. 

 

Frågeställningar: 

– Har författarna olika erfarenheter från författarevenemang på folkbibliotek beroende 

på var de placerar sig på det litterära fältet, och hur skiljer sig i sådana fall deras 

upplevelser åt?  

– Hur uppfattar författarna folkbibliotekens roll och position i förhållande till 

författarevenemang på folkbibliotek? 
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–Vilka motiv framkommer till varför författare gör författarevenemang på 

folkbibliotek? 

 

Med hjälp av Pierre Bourdieus teori om det litterära fältet (2000) och Ann Steiners 

författarkategorier (2019) kommer respondenternas erfarenheter att analyseras utifrån 

deras position på det litterära fältet. Motiven till varför författare gör 

författarevenemang på folkbibliotek kommer även undersökas med hjälp av Throsbys 

modell (2001) över den kreativa arbetsprocessen där han gör en åtskillnad mellan 

kulturellt arbete och icke-kulturellt arbete. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Nedan följer en bakgrund och beskrivning till hur det är att vara författare i Sverige idag 

som avslutas med att presentera undersökningar som gjorts tidigare angående 

författarevenemang. Därefter presenteras Bourdieus teori om det litterära fältet och 

Throsbys modell av den kreativa arbetsprocessen, innan metoden med enkäter och 

tillhörande analysmetod beskrivs. Därpå följer en presentation av studiens resultat och 

analys, och uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt och slutsatser från arbetet. 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras författarnas situation och kontexten de befinner sig i, både 

ur ett samhälls- och marknadsperspektiv. Bibliotekets skiftande roller för författaren 

behandlas och avsnittet avslutas med en forskningsgenomgång av författarevenemang 

på folkbibliotek. 

 

2.1 Att vara författare i Sverige idag 

I juridisk mening är författare inte en skyddad yrkestitel utan vem som helst får kalla sig 

för författare. I Sveriges författarförbund, som kan ses som ett fackförbund för 

författare, får man dock bara vara medlem om man offentliggjort minst två verk 

(Sveriges författarförbund, 2020) vilket potentiellt kan bidra till det utbredda tankesättet 

om att endast den som gett ut två böcker är en riktig författare.  

     Författaren i Sverige idag befinner sig i en möjligheternas tid, men i en av statens 

offentliga utredningar, Litteraturutredningen från 2012, konstaterades det att det också 

är en kaotisk tid som har sina problem. Vägarna är många som författaren kan gå. Man 

kan välja den traditionella vägen och ge ut på ett etablerat förlag. Då gäller det dock att 

komma igenom det så kallade nålsögat, då över 90% av de inskickade manusen 

refuseras (Furuland, 2012). Författaren kan också ge ut sina texter själv eller ta hjälp av 

ett hybridförlag. Egenutgivningen uppskattas idag till ungefär 20% av bokutgivningen i 

Sverige (Steiner, 2019). I dagens tekniksamhälle är det även ganska enkelt att ge ut egna 

e-böcker (Litteraturutredningen, 2012). 

     Vidare tar Litteraturutredningen (2012) upp att det blivit allt vanligare för författare 

att anlita agenturer, och att författare nu för tiden kan engagera sig i att marknadsföra 
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sitt varumärke via digitala plattformar. Man kan vara trogen sitt förlag, vilket varit 

standard förut då förlagen gått in för att odla författarskap över enskilda titlar, eller så 

kan man helt sonika byta förlag. Reglerna och normerna är inte lika tydliga som de en 

gång varit (Litteraturutredningen, 2012). 

     Om det är något som är ett återkommande bekymmer för författare, både idag och 

historiskt, är det förmågan och oförmågan att tjäna pengar på sitt författarskap (Steiner, 

2019). 2012 gjorde Författarförbundet med hjälp av TNS SIFO en undersökning bland 

sina medlemmar om författares inkomster. I rapporten som presenterar studiens resultat 

framkom det att de icke-litterära inkomsterna för respondentgruppen var i genomsnitt 

62% och att de flesta författare var beroende av annan inkomst (Sjörén & Berger, 2014). 

Det är väldigt få författare som kan leva på enbart sitt författarskap och ännu färre som 

blir rika av det (Steiner, 2019). Även i Engberg och Hagbergs enkätundersökning bland 

författare från 2020 fann man att majoriteten av författarna var beroende av ett annat 

yrke rent ekonomiskt och att de flesta hade låga eller mycket låga inkomster från sitt 

författarskap. 

     Bokförsäljningen utgör bara ett av många sätt för författare att tjäna pengar på. 

Andra sätt är bland annat genom framträdanden, skrivuppdrag, priser, stipendier och 

genom biblioteksersättning. Biblioteken är därmed inte bara förmedlare av författarens 

produkter, de spelar också en viktig roll i författarens ekonomi. De står för den minst 

kommersiella delen av litteraturförmedlingen, och likväl beräknas bibliotekslånen vara 

cirka tio gånger fler än bokköpen (Furuland, 2012). Eftersom bokförmedlingen är en 

inskränkning i upphovsrätten har staten bestämt att en viss summa ska betalas ut till 

Sveriges författarfond för varje utlån, den så kallade biblioteksersättningen. 

Författarfonden delar sedan ut de pengarna i författarpenning och som bidrag och 

stipendier. När det gäller evenemang har både Författarcentrum och Författarförbundet 

satt upp minimirekommendationer på vad författare borde få i arvode, och för ett 

biblioteksevenemang rekommenderar båda organisationerna 7500 kronor inklusive 

sociala avgifter för framträdanden som är mellan 15 minuter och 2 timmar långa 

(Författarcentrum 2021; Sveriges författarförbund 2021). 

     Som författare i Sverige idag är det långt ifrån självklart att ens verk kommer att 

recenseras i dagspressen. Antalet recensioner som skrivs har krympt då 

tidningsredaktionerna återanvänder varandras recensioner som följd av de traditionella 

mediernas tillbakagång (Steiner, 2012). Under de senaste decennierna har det dock dykt 

upp en helt ny typ av kritik: den digitala. Nätet spirar av individer som uttrycker 

offentlig bokkritik, och antalet bokrecensenter på nätet har sedan länge passerat antalet 

bokrecensenter i tryck (Svedjedal, 2009). Den stora skillnaden mellan etablerad och 

icke-etablerad kritik ligger i att amatörrecensenterna recenserar all typ av litteratur 

(Steiner, 2009). Samtidigt sjunker andelen recenserade verk och det stora antalet titlar 

förblir orecenserade, även på internet (Steiner, 2012). Vad som avgör hur recenserat ett 

verk blir beror ofta på storleken på förlaget, och detta menar Svedjedal (2009) går att 

härleda till att kritikerna räknar med att de viktigaste författarna söker sig dit – och 

sådana förväntningar skapar sedan just det beteendet hos författarna.  

     Författarrollen är under ständig diskussion, och ofta ställs den marknadsinriktade 

hantverkaren mot det litterära geniet (Steiner, 2019). Som författare vill man kanske 

helst slippa välja – man vill både vara älskad av en bred publik som kan betala ens 

skrivande, men man vill också vara konstnärlig och nyskapande. Vidare konstaterar 

Steiner (2019) att författare varken kan ses som fria eller kontrollerade – istället är 
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författarrollen för de allra flesta författare en balansgång mellan litterära värden å ena 

sidan och marknadens och samhällets åsikter och krav å andra sidan. 

     Engberg och Hagberg gjorde en undersökning om hur det är att vara författare i 

Västsverige (2020) där de skickade ut tre typer av enkäter. De skickade ut breda enkäter 

till medlemmarna i Författarcentrum Väst och skickade ut en fördjupande enkät till ett 

tiotal författare. De skickade också ut enkäter till några som de bedömde som 

nyckelpersoner på Göteborgs litterära fält.  

     Över 70% av författarna som svarade på den breda enkäten uppgav att de inte kände 

sig delaktiga i Göteborgs litteraturliv. Här gick det att ana en skiljelinje eftersom dessa 

författare också hade sämre ekonomi, svårt att försörja sig på sitt författarskap och 

tyckte förutsättningarna att verka som författare i Göteborg hade försämrats. Detta 

medan de som kände sig delaktiga i litteraturlivet hade bättre och tryggare ekonomi och 

dessutom kände att Göteborg hade blivit en bättre stad att verka i som författare. Det 

tyder på en uppdelning mellan de med starka maktpositioner på det litterära fältet och de 

med svaga positioner.  

     I undersökningen framkom det också att respondenterna betraktade biblioteken och 

särskilt Göteborgs stadsbibliotek som en mycket viktig institution på Göteborgs litterära 

fält, och att det var av stor betydelse vad stadsbiblioteket lyfte fram för litteratur och 

vilka författare som synliggjordes genom biblioteket (Engberg & Hagberg, 2020).  

 

2.2 Samhället, biblioteket och författaren  

I BTJ:s bok Lyssna, läsa, mötas (2007) får olika bibliotekarier och bibliotekschefer 

komma till tals och berätta om sina erfarenheter om programverksamhet på 

folkbibliotek. Där framhålls det från flera håll att biblioteken är väldigt aktiva och 

reflekterande över vilken eller vilka författare de väljer att bjuda in till 

författarevenemang. Extra attraktiv kan man bli som författare om man är aktuell med 

en ny bok eller är lokal- eller rikskändis (BTJ Förlag, 2007).  

     Bourdieu (2000) visar i sina studier att det finns en liten grupp människor inom 

konstnärsvärlden som kontrollerar ingångarna till det fält de är verksamma inom. En 

sådan person eller institution kan kallas för grindvakt och kan förklaras som den som 

står mellan industrin och dess konsumenter och bestämmer vems produkt som kommer 

att bli rekommenderad och lyft i offentligheten (Shoemaker & Vos, 2009). En anledning 

till varför respondenterna i Engbergs och Hagbergs studie (2020) ansåg att Göteborgs 

stadsbibliotek var en av de allra viktigaste institutionerna på fältet var just för att 

stadsbiblioteket betraktas som en grindvakt på det västsvenska litterära fältet; vem som 

får synas och inte synas hos dem spelar roll. 

      Folkbibliotekets maktposition som grindvakt är något som bland annat Åse Tveit, 

verksam vid Bibliotek- og informasjonsstudiene i Oslo,  reflekterar över. Hon ställer sig 

frågan om bibliotekens uppgift är att ge folket det de vill ha och redan känner till, eller 

om man ska lyfta fram smal litteratur av okända författare som förtjänar att synas men 

som besökarna inte visste att de ville ha. Vidare menar hon att det finns en särskild 

faktor som är avgörande om biblioteket tycker att ett arrangemang varit lyckat eller inte, 

och det är antalet besökare. Strävan efter att locka många besökare till 

författarevenemanget kan göra att biblioteket tenderar att välja en välkänd och aktuell 

författare lite väl ofta (Tveit, 2004). Detta är också frågor som skribenterna i BTJ:s 

Lyssna, läsa, mötas (2007) brottas med. Madeleine Bergmark berättar där om arbetet 
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med Poesihörnan på Göteborgs stadsbibliotek, där man ville att allmänheten skulle få 

chans att träffa både kända och mer okända författare, men med ett viktigt mål i att lyfta 

fram västsvenska författare och särskilt gruppens unga debutanter, då de ville främja 

framväxten av en ny författargeneration. En strategi de använde sig av för att locka folk 

till att komma på deras evenemang även när författarna var okända för allmänheten var 

att ha flera författare vid samma tillfälle. Bergmark beskriver att ofta bokades två 

okända tillsammans med en välkänd författare, och att denna strategi varit väldigt 

lyckad då det blivit stor publik och intressanta möten. Även i andra texter i boken 

framkommer det att det är svårt att locka publik till författarevenemang med okända 

författare, och eftersom författarevenemang är ett förhållandevis dyrt evenemang är man 

mån om att det ska bli lyckat (BTJ Förlag, 2007). Detta tyder alltså på att 

folkbiblioteken fungerar som grindvakter för författarna i vem som får synas på 

biblioteket och inte, och även om biblioteket är medvetet om sin maktposition och 

försöker agera så korrekt som möjligt kanske det ändå är en viss författartyp som 

favoriseras, nämligen den aktuella och omskrivna. 

     Hur blir man då en känd författare? Forslid och Ohlsson menar att ”medial 

exponering leder till vidare medial exponering, vilket i förlängningen leder till 

kändisskap” (2011, s. 39). De olika medierna existerar i samklang med varandra, och 

därför får ett inslag i en mediekanal ofta effekten av fler inslag i andra medier (Forslid 

et al., 2013). Det generella intresset för författare i samhället är dessutom stort, och har 

därutöver ökat den senaste tiden (Sarrimo, 2014). 

     Det finns olika definitioner av kändisskap, som att det är någon med hög offentlig 

synlighet och igenkänning (van Krieken, 2012), eller att det är när någons offentliga 

prestation byter plats eller blandas ihop med privatlivet i vad som är viktigast och 

intressantast för allmänheten (Forslid & Ohlsson, 2011). I motsats till andra kändisar i 

samhället är kändisförfattaren någon som förutom stor kommersiell och medial 

framgång även har stort kulturellt kapital (Moran, 2000). Författarens offentliga persona 

är en viktig aspekt i dennes författarskap och hur författaren framställs i media påverkar 

hur dennes texter bedöms och vilket litterärt värde som tillskrivs (Ohlsson et al., 2014). 

En annan aspekt som Ohlsson et al. (2014) lyfter är den geografiska faktorn vid litterära 

kändisskap; en författare kan vara känd både lokalt, nationellt och internationellt. Man 

kan vara en stjärna i en viss stad eller ett visst område men i stort sett vara okänd 

utanför just den geografiska platsen.  

     Något som har blivit av allt större vikt är mottagandet av priser och stipendier. Det 

senaste århundradet har det skett en utveckling av en priskultur, som lett till att 

mängden priser och stipendier som en författare får påverkar den allmänna synen på om 

författaren är bra eller inte (Steiner, 2019). Dessutom skapar priser medialt kapital vilket 

är en viktig aspekt till varför priserna är av betydelse (English, 2005). Jerry Määttä 

(2010) menar att priser har fått en allt viktigare symbolisk funktion på det litterära fältet 

– så pass att de är viktigare än litteraturkritiken när det gäller att upphöja någons 

litterära bedrifter och marknadsföra personens verk som kvalitetslitteratur. Även om 

kritiken fortfarande spelar roll vid tillskrivningen av ett verks litterära värde och en 

författares kulturella kapital, är den bara en liten del i den värdeskapande processen; det 

litterära värdet förhandlas av flera aktörer i flera rum, så som bokförlagen, medierna, 

bokhandlarna och biblioteken (Forslid et al., 2013). 

     När Magnus Persson undersökte några nutida författares försök till att argumentera 

för läsning och litteratur, fann han att argumenten kom tillsammans med en mängd 

reservationer (2012). Författarna distanserade sig från förenklade resonemang om 
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läsningens och litteraturens godhet och förde istället kritiska samtal om ämnet, vilket 

Persson fann eftersträvansvärt. Samtidigt menar Tveit (2004), liksom Chambers (2011), 

att författaren har en unik position när det gäller läsförmedling, då man kan använda sig 

själv som ingång till den egna texten, och på så vis kan ett möte med en författare skapa 

läslust. 

 

2.3 Författaren och marknaden 

Mediebarometern är en årlig undersökning av svenskarnas medievanor, och i 2019 års 

Mediebarometer som utfördes av Nordicom konstaterades att läsning av skönlitteratur 

har hållit sig på samma stabila nivå i över tjugo år, med ungefär en tredjedel av Sveriges 

befolkning som läser fiktion varje vecka. Ser man till tiden som svensken lägger på 

mediekonsumtion har bokläsandet fått en allt mindre roll relativt sett, men inte absolut 

sett (Nordicom, 2019). I Sverige publiceras årligen omkring 2000 skönlitterära verk och 

fastän vi befinner oss i den digitala tidsåldern trycks det inte färre böcker för det 

(Steiner, 2012). I och med att utgivningen ökat drastiskt under 2000-talet har synlighet 

blivit allt viktigare inom förlags- och bokmarknaden (Ohlsson et al., 2014). Medan 

utgivningen av antalet titlar har ökat, har samtidigt den sålda genomsnittsupplagan av 

professionellt utgivna böcker sjunkit ordentligt (Svedjedal, 2020). Att få synas på det 

litterära fältet har blivit svårare att uppnå och därmed blivit ännu mer eftersträvansvärt 

(Ohlsson et al., 2014). 

     Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, framhäver i 

en metastudie från 2020 att bokmarknaden under det senaste halvseklet påverkats av de 

tre stora processerna kommersialisering, globalisering och digitalisering, där 

digitaliseringen har skyndat på de första två. Kulturen, från folkbibliotekens till 

förlagens verksamhet, har blivit anlagd med ett marknadsperspektiv och en större 

ekonomisk prioritet, som statens olika kulturpolitiska åtgärder försökt balansera upp för 

att stödja boken och läsningen (Svedjedal, 2020). Bland annat har Kulturrådet delat ut 

litteraturstöd sedan mitten av 1970-talet, vilket varit av stor ekonomisk vikt för både 

små och stora förlag för att klara av att hålla en bred utgivning (Kulturrådet, 2019).  

     Något annat som utmärker dagens bokmarknad är att svenska böcker översätts 

ovanligt mycket – förmodligen har genomslaget över världen aldrig varit så stort förut 

(Litteraturutredningen, 2012). Det är framför allt kriminalromaner och barn- och 

ungdomslitteratur som översätts. Det är fortfarande pappersboken som dominerar den 

svenska läskulturen även om den digitala ljudboken kommit starkt de senaste åren med 

en ökad lyssningskonsumtion, men värt att notera är att för förlag och författare ger 

lyssnandet av en digital bok betydligt lägre intäkter än inköpet av en pappersbok 

(Svedjedal, 2020). 

     Marknadsföring har alltid haft en plats i bokbranschen, men under det senaste 

decenniet har den intagit en alltmer central position (Steiner, 2019). Som en del i vårt 

kändisfixerade samhälle marknadsförs böckerna via författarna som syns på tv och i 

tidningar (Ohlsson et al., 2014). Författarens varumärke är numera av större betydelse 

än förlagets vid konsumenters val av böcker (Clark & Philips, 2014). Att författarens 

synlighet blivit så viktig i böckernas marknadsföring kan vara för att bokmarknaden har 

utvecklats mot att likna underhållningsindustrin (Moran, 2000) eller som konsekvens av 

framväxten av litterära agenter som har drivit fram ett ökat fokus på författaren och 

dennes marknadsmässiga värde (Squires, 2007; Thompson, 2010; Åkesson, 2019). Det 
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är också en del av samtidens uppmärksamhetsekonomi där synlighet är den mest 

önskvärda tillgången i en marknad driven av media och där författarens personlighet är 

det som säljer boken (Davenport & Beck, 2001). 

    Nu för tiden kan författare kommunicera direkt med sina läsare och potentiella läsare 

i och med sociala medier (Murray & Squires, 2013) och Johan Åkesson såg i sin 

kandidatuppsats från 2019 att författare på så vis kan vässa sitt varumärke och försöka 

skapa en persona som kan intressera allmänheten och därigenom även påverka hur den 

litterära produkten tas emot på marknaden. 

 

2.4 Författarevenemang på folkbibliotek  

År 2019 skedde 3178 författarbokningar på folkbibliotek i Sverige (Kungliga 

biblioteket, 2019). För biblioteken är dessa författarevenemang ett naturligt sätt att 

skapa evenemang kopplat till litteratur, vilket kan vara eftersträvansvärt då de allmänna 

bibliotekens ändamål bland annat är att främja kulturell verksamhet och litteraturens 

ställning (Bibliotekslag, 2013:801). Nedan följer en genomgång av forskning som gjorts 

om programverksamhet och författarevenemang på folkbibliotek, ofta på kandidat- eller 

magisternivå och inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga fakulteten. 

     2006 undersökte Peder Isaksson i sin magisteruppsats syftena med 

programverksamhet på folkbibliotek ur ett kulturpolitiskt perspektiv. I analysen av 

studiens kvantitativa material visade det sig att bibliotekens arrangemang hade ett 

bildande syfte, men i det kvalitativa materialet där bibliotekarier intervjuades framkom 

en helt annan bild. Den folkbildande aspekten uttrycktes som förlegad och istället gav 

bibliotekarierna uttryck för att vilja skapa upplevelser, underhållning och möten. Dessa 

innefattade både möten besökarna emellan men också mötet mellan besökare och 

författare. 

     Sara Lynghaug (2016) begränsade sig i sin kandidatuppsats till att enbart undersöka 

syftena med författarevenemang på folkbibliotek, där four spaces-modellen från 

Jochumsen et al. (2012) användes som teoretiskt ramverk. Lynghaug använde sig av 

kvalitativa intervjuer och intervjuade sex personer som hade hand om 

programverksamheten för fem olika folkbibliotek. Datan som erhölls från intervjuerna 

kodades sedan efter four spaces-modellens kategorier. Resultatet från studien blev bland 

annat att det framkom att av de fyra mål för folkbiblioteksverksamheten som modellen 

pekar ut är det främst experience (upplevelse, erfarenhet) som författarevenemangen 

stöder. Två av målen, involvement (engagemang, delaktighet) och empowerment 

(egenmakt, bemyndigande) stöds men i mindre utsträckning medan det sista målet, 

innovation (nytänkande, utveckling), inte stöds alls genom författarevenemang. Det 

framkom också att författarevenemangen på folkbiblioteken främst skapar en 

inspirations- och mötesplats än är ett rum för lärande och skapande, utifrån 

folkbibliotekens perspektiv. Den här studien rörde dock bara författarevenemang för 

vuxna. 

     Någon av de första som skrev om författarevenemang på folkbibliotek inom 

biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige var Malin Ahlberg som i sin 

magisteruppsats från 1999 skickade enkäter till alla Sveriges folkbibliotek som var 

huvudbibliotek. Av de 275 biblioteken var det 254 som svarade. Från enkätsvaren 

framkom det bland annat att 83% hade någon typ av författarevenemang på sitt 

bibliotek, och att en majoritet av de tillfrågade, 52%, hade mellan 1-3 evenemang per år. 
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Det vanligaste upplägget var att en skönlitterär författare hade en författarträff för en 

vuxen målgrupp. 54% av biblioteken engagerade författare boende i den egna regionen i 

sina evenemang, och 46% hade författare utanför den egna regionen. I de mindre 

kommunerna dominerade lokala författare, medan de stora och mellanstora 

kommunernas bibliotek hade både författare från regionen och från övriga Sverige. En 

av Ahlbergs slutsatser var att de flesta bibliotek ansåg att författarevenemangen var 

relativt viktiga, då de flesta bibliotek såg till att anordna några sådana varje år. Det 

faktum att ett fåtal ofta ansågs räcka kunde bero på att det var mycket annat inom 

biblioteksverksamheten som också ansågs viktigt och prioriterades istället. 

     Medan Ahlberg valde det breda perspektivet och hade med 254 bibliotek i sin studie 

gick Hanna Carlsson istället på djupet hos ett enda bibliotek i sin avhandling från 2013, 

där hon kartlade förändringsarbetet med Malmö stadsbibliotek när det skulle ta form av 

”the darling library”. Biblioteket skulle få ett tydligare upplevelsefokus och Carlsson 

beskriver reaktionerna detta mötte, bland annat debatt i tidningar där citat som ”vi bär ut 

böckerna och bär in författarna” förekom, och där en rädsla om att biblioteket skulle bli 

en upplevelsepark uttrycktes. Carlsson finner dock att boken har en fortsatt central roll 

även i det ”nya” biblioteket, även om tyngdpunkten har förflyttats lite mot upplevelser 

som litteraturen kan generera. I och med ”the darling library” gjordes det plats för en ny 

författarscen på Malmö Stadsbibliotek. Carlsson beskriver att författarscenen kan ses 

som en vidareutveckling av litteraturförmedlingen; man erbjuder besökarna en 

läsupplevelse där. Det är dock inte den enda funktionen som författarscenen fyller, utan 

genom den skapas också medial uppmärksamhet och ett engagemang i samhället som 

förstärker varumärket ”the darling library”. 

     Med avstamp i upplevelsesamhället undersökte Adam Welin programverksamheten 

hos folkbibliotek i sin kandidatuppsats från 2013, med målet att undersöka vad 

biblioteken erbjöd i programverksamheten och hur detta gav uttryck för bibliotekens 

identitet. När Welin gjorde en kvalitativ innehållsanalys av 41 folkbiblioteks 

programverksamhet fann han fem överlappande teman där ett av dem var scen. Det var i 

denna kategori som författarevenemangen placerade sig, ofta under namnet 

författarträff, vilket betonar mötet som sker mellan författare och besökare. Welin 

konstaterade att författare var vanligt förekommande gäster på biblioteksscenen, och att 

det ofta handlade om att författaren berättade om och läste ur ett nyligen utkommet verk 

och att besökarens roll främst var den som publik. Från sitt resultat drar Welin 

slutsatsen att folkbiblioteket fortfarande konstruerar sin identitet kring böcker och 

läsning då bokcirklar, författarträffar och sagostunder är centrala i 

programverksamheten. Vidare anser Welin att resultatet från hans studie vittnar om att 

folkbiblioteket har en beständig institutionell identitet och att det är felaktigt att påstå att 

det numera tagit formen av ett spektakulärt upplevelsebibliotek. 

      I Erika Ljungs magisteruppsats från 2006 intervjuar hon sju bibliotekarier för att 

undersöka läsfrämjande verksamhet för vuxna. Hon fann att författarevenemang kan 

vara en läsfrämjande verksamhet, men att det eventuellt lockar de redan vana läsarna. 

De intervjuade bibliotekarierna nämnde ofta ekonomi i samband med 

författarevenemang, att de hade begränsad eller ingen budget och att det var det som 

satte stopp för fler författarevenemang i programmet.  
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3 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet presenteras de två teorier som studien utgår ifrån. Det är dels Pierre 

Bourdieus teori om det litterära fältet och dels David Throsbys modell av den kreativa 

arbetsprocessen. Teorin om det litterära fältet används för att besvara studiens första och 

andra frågeställning och modellen över den kreativa arbetsprocessen används som 

komplement för att besvara studiens tredje frågeställning. 

 

3.1 Det litterära fältet 

Under sextiotalet nedtecknade den franske sociologen Pierre Bourdieu sin teori om 

litterära fält för första gången, och sedan dess har teorin vidareutvecklats av honom och 

andra. Teorin bygger på idén om att alla som är verksamma inom litteraturens område, 

det vill säga allt från enskilda författare, förläggare, kritiker och bibliotekarier, till 

institutioner och företag så som förlag, tidsskrifter och bibliotek, har en maktposition på 

det litterära fältet som är under ständig förhandling. Det handlar om nätverk, konkurrens 

och allianser i en egen liten avskild bubbla där vissa har inflytande och andra inte har 

det (Bourdieu, 2000). En definition av fält är att det är ”ett system av relationer mellan 

positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt” (Broady, 1998, s. 11).  

     Sociologen Donald Broady har skrivit mycket om kulturella fältet i allmänhet men 

även om det litterära fältet i Sverige, och i boken Kulturens fält - en antologi från 1998 

beskriver han i inledningskapitlet de termer och begrepp som Bourdieu använder, bland 

annat begreppet habitus som är centralt i Bourdieus teorivärld. En persons habitus är ett 

ofta icke medvetet handlingsmönster, ett system av dispositioner som gör att personen 

kan tänka, handla och orientera sig i den sociala världen (Broady, 1998). Det kan ses 

som ett förkroppsligat kapital, och kapital är ett annat viktigt ord hos Bourdieu, som 

utgörs av materiella och symboliska tillgångar. Det finns olika typer av kapital så som 

ekonomiskt, kulturellt och socialt. Dessutom finns det mer specifika typer av symboliskt 

kapital, som är tillgångar som i sammanhanget erkänns ett värde. Det kan till exempel 

vara utbildningskapital eller, på det litterära fältet, litterärt kapital (Broady, 1998). 

     Varje autonomt fält har sin egen typ av kapital, och autonomt blir ett fält om det 

innehar en hög grad självständighet gentemot omvärlden och andra fält. Fullständig 

autonomi är näst intill omöjligt, men enligt Bourdieu (2000) var det litterära fältet i 

slutet av 1800-talet i Frankrike nästan där. Tecken på svag autonomi för det litterära 

fältet kan vara att personer eller politiska partier utanför det litterära fältet ändå är de 

som bjuder in till fältet eller auktoriserar författarskap, eller att ekonomisk framgång 

väger tyngre för de på fältet än erkännandet från andra på det litterära fältet, så som 

kollegor, kritiker och förlagsarbetare. 

     På det litterära fältet strider man bland annat om rätten att döma om litterär kvalitet. 

Fältet består av ett system av relationer mellan positioner, och olika strategier används 

av individen, gruppen eller institutionen för att försvara eller förbättra sin position på 

fältet och för att beskydda värdet på sitt kapitalinnehav. Det litterära fältet är också ett 

produktionsfält, där verk, värden och tron på verkens värde produceras, jämte själva 

producenterna, det vill säga författarna, som också frambringas där. Konsumtionsfältet 

utgörs av läsarna eller publiken. 
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     Något som utmärker kulturella fält är att det är kopplat till ett rum av möjligheter. 

Rummet av möjligheter utgörs av en uppsättning tillgängliga handlingsalternativ, men 

också av de krav och tvång på hur man borde göra och bete sig på fältet. Alla på fältet 

måste förhålla sig till rummet av möjligheter, men rummet av möjligheter ser också lite 

olika ut beroende på habitus och position (Broady, 1998).  

     I Konstens regler – det litterära fältets uppkomst och struktur från år 2000 går 

Bourdieu igenom det litterära fältets uppkomst i Frankrike. Han beskriver också hur alla 

de kulturella produktionsfälten genomfars av en motsättning mellan två poler – den 

kommersiella och den intellektuella polen. Vid den intellektuella polen eftersöks 

framför allt konstnärligt värde och erkännande från andra författare och personer inom 

fältet, och vid den kommersiella polen eftersträvas litterär massproduktion. Något som 

är utmärkande för ett litterärt fält med välutvecklad autonomi är att det litterära 

anseendet ofta står i omvänd proportion till den ekonomiska vinningen. Den 

ekonomiska världen är här bakvänd där författaren bara kan nå framgång på det 

symboliska planet genom att förlora på det ekonomiska, åtminstone på kort sikt. Även 

om de två typerna av kulturell produktion står i motsättning till varandra är de genom 

sitt själva motsatsförhållande förbundna till varandra och formar på så vis rummet och 

fältet och positionerna däri. 

     Bourdieu beskriver dagens litterära fält som relativt autonomt, men också som 

relativt beroende, framför allt av det ekonomiska och politiska fältet. Han skriver att 

även om fältets interna strider är i stort sett oberoende, är de i ett större perspektiv till 

sina konsekvenser alltid beroende av sambandet med de yttre striderna. Det är genom att 

kontrollera tillträdet till fältet, genom att definiera och försvara gränserna, som den 

etablerade ordningen inom fältet värnas. 

     I ett fält som har uppnått hög grad av autonomi är det konkurrensens mekanismer 

som i sig självt berättigar och främjar en ordinär produktion av extraordinära 

handlingar. När utbud och efterfrågan matchar varandra finns en homologi mellan 

producenternas rum, det vill säga det litterära fältet, och konsumenternas rum, det vill 

säga maktfältet, och det menar Bourdieu är icke eftersträvansvärt. Då är det litterära 

fältets autonomi svagt eftersom producenterna snarare söker vinning utanför fältet än i 

det.  

     Konstens regler – det litterära fältets uppkomst och struktur är från år 2000 men 

redan vid denna tidpunkt uttalar Bourdieu stor oro över de kulturella produktionsfältens 

autonomi. Han menar att tillståndet över produktionsfälten i de olika europeiska 

länderna är illa då autonomin är allvarligt hotad på ett helt nytt sätt. Detta kommer sig 

av att konstens och pengarnas värld är allt tätare sammansmälta, och detta påverkar 

fältet både utifrån genom nya former av ekonomiska allianser och inifrån genom 

kontroll över produktion och distribution men även genom kontroll över 

konsekrationsinstanserna, det vill säga grindvakterna. Producenterna måste i allt högre 

grad böja sig efter marknadens normer och tvång, och är alltmer uteslutna ur den 

offentliga debatten. Bourdieu påpekar att förekomsten av kommersiell litteratur och ett 

marknadstänk på det litterära fältet inte är något nytt, men att det som är nytt är hur 

mycket inflytande makthavarna har över fältet. Detta har bland annat lett till att gränsen 

mellan ett experimentellt avantgardeverk och en bestseller aldrig har varit lika oklar 

som idag.  

     Bourdieu nämner också att positionerna som tillhandahålles på det litterära fältet är 

oerhört vaga och måste snarare skapas av individerna själva än övertas. Detta eftersom 

positionerna just inte är institutionaliserade. Vem som helst kan kalla sig för författare, 
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och detta gör att en position som författare är oerhört tänjbar och föga krävande, men 

också mycket osäker och med mycket varierande framtidsutsikter. Yrket författare är ett 

av de minst kodifierade som finns, och det är en av anledningarna till att det är ett yrke 

som har svårt att försörja dem som kallar sig det. Vidare nämner Bourdieu att detta ofta 

gör att författarna får ha en huvudsaklig inkomst vid sidan om det skrivande som de 

egentligen betraktar som sin viktigaste uppgift. Detta ser dock inte Bourdieu som något 

problem, tvärtom, då han utgår från att författaren försörjer sig på sitt författarskap även 

när författaren inte producerar verk, genom att till exempel vara lektör, redaktör eller 

arbeta inom media. Då kan författaren försörja sig samtidigt som hen knyter kontakter, 

tillägnar sig symboliskt kapital och försvarar sin position samt håller sig allmänt 

uppdaterad i hjärtat av fältets miljö. Det är dock inte alla författare som kan försörja sig 

på ett utvidgat författarskap, och det har Throsby (2001) tagit i beaktning vid 

utformandet av sin modell som presenteras i nästa avsnitt. 

 

3.2 Författarevenemang som arbete av kulturellt eller 

ekonomiskt värde 

Throsby (2001) skriver i sin bok Economics and Culture om hur ekonomiskt och 

kulturellt värde måste ses som två skilda koncept. Även om de ibland kan 

överensstämma, till exempel genom att en vara med högt kulturellt värde också har ett 

högt ekonomiskt värde så som en tavla av en känd och uppskattad konstnär, är kulturellt 

värde och ekonomiskt värde ändå väsenskilda betingelser som båda borde tas i 

beaktande. Throsby argumenterar starkt för att ekonomer måste börja räkna med även 

det kulturella värdet om målet är att skapa en så fullständig beräkning som möjligt där 

beteendet hos konsumenten kartläggs och förstås. 

     Vidare fördjupar sig Throsby också i den konstnärliga produktionen (s. 93-109), där 

han har försökt sätta den svårfångade kreativiteten i den krassa verkligheten där 

konstnärens inkomst och ambitioner påverkar processen. Throsby menar att om kreativt 

arbete kan resultera i alstrandet av både ekonomiskt och kulturellt värde så kan det 

förväntas att både kulturella och ekonomiska influenser kommer att påverka det kreativa 

arbetssättet. Inte minst genom att även konstnärer måste tjäna pengar för att ha råd att 

leva, och detta kan ses som en ekonomisk grundförutsättning för det konstnärliga 

arbetet. 

     För att skapa sin modell förutsätter Throsby tre utgångspunkter som konstnären kan 

ha. Konstnären kan antingen sträva efter att maximera det kulturella värdet, sträva efter 

att maximera både kulturellt och ekonomiskt värde eller sträva efter att maximera det 

ekonomiska värdet i slutprodukten. I det första fallet ses den ekonomiska aspekten som 

en begränsning, där pengar ändå är något som konstnären måste ta hänsyn till genom 

vad för konst hen kan skapa. Throsby föreslår att en pjäsförfattare kanske måste ta 

hänsyn till hur stor ensemble hen har tillgång till och en skulptör kanske inte kan välja 

det dyraste materialet att utgå ifrån. Konstnären strävar dock icke desto mindre efter att 

skapa kulturellt värde och inget annat, så länge hen får in precis tillräckligt med pengar 

för att klara sig ekonomiskt. 

    Den andra utgångspunkten som konstnären kan ha är att hen vill tjäna tillräckligt med 

pengar för att leva ett gott liv och inte bara tillräckligt för existensminimum. Samtidigt 

har hen starka konstnärliga ambitioner, vilket är anledningen till varför hen valt just sitt 
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konstnärsyrke. Här finns alltså en sammanfogning av de kulturella och ekonomiska 

värdena där konstnären strävar efter att maximera bådadera.  

     Modellens tredje utgångspunkt är den där konstnären enbart strävar efter att 

maximera slutproduktens ekonomiska värde, och även om det finns  kulturellt värde i 

slutprodukten har pengarna varit motivationen. 

     De här utgångspunkterna är dock inte tillräckliga för att skapa en heltäckande modell 

över de ekonomiska aspekterna på konstnärens kreativa process. Throsby lyfter att man 

dels måste ta hänsyn till att inkomsten från det kreativa arbetet kanske är väldigt låg 

eller rent av obefintlig, så att inte ens en summa för existensminimun att leva på för 

konstnären skapas. Dels kan konstnären ha andra arbeten som ger inkomst. Throsby 

hänvisar till flera studier som visat att många professionella konstnärer även har icke-

konstnärliga jobb, där den främsta anledningen till detta är den ekonomiska. Det icke-

konstnärliga jobbet ger pengar att leva på och finansierar det konstnärliga arbetet. 

     Därför innehåller Throsbys modell även en produktion av icke-kulturellt arbete. 

Konstnären kan därmed välja mellan att producera konstnärliga varor som ger både 

kulturellt och ekonomiskt värde, eller att producera icke-konstnärliga varor som bara 

ger ekonomiskt värde. Inkomstvariabeln i modellen styrs av båda dessa inkomster. 

     Genom den konstnärliga processen där produkter av konstnärligt och ekonomiskt 

värde skapas, föreslår modellen att konstnärerna fördelar sin tid på en dubbel 

arbetsmarknad och att deras produkter också säljs på en dubbel marknad där 

ekonomiska och kulturella värden skapar två separata mått på deras framgång. Throsby 

påpekar dock att man ska minnas att kreativiteten inte alltid är en rationell process, utan 

ibland kan uttrycka trots mot just rationaliteten och ibland kan skapandet ske 

slumpmässigt utan några intentioner. 

     I den här studien används modellen som teoretiskt ramverk i undersökningen av 

författarnas motiv till varför de gör författarevenemang på folkbibliotek. Detta för att se 

om författarevenemangen är ett icke-konstnärligt arbete som finansierar författarnas 

konstnärliga verksamhet, eller om värden skapas under författarevenemanget som inte 

enbart är ekonomiska för författaren. Modellen används som utgångspunkt för att sätta 

in författarevenemangen i en kontext som hör till författarperspektivet för att skapa 

förståelse för författarnas förutsättningar, i en tid då bokförsäljningen av enskilda titlar 

minskar (Svedjedal, 2020) och upplevelsesamhället bjuder in till andra sätt att försörja 

sig på som författare.  

 

4 Metod och material 

På nästa sida presenteras studiens insamlingsmetod och urval, som utgörs av enkäter 

som distribuerades via Författarcentrum till deras medlemmar. Vidare beskrivs det 

praktiska genomförandet och analysmetoderna som användes för att bearbeta resultatet. 

Dessutom presenteras Steiners fyra författarkategorier och hur dessa används i den här 

studien för att placera respondenterna på det litterära fältet. 

 

 

 

 



14 

 

4.1 Insamlingsmetod: enkät 

Anledningen till varför enkäter används i den här studien är för att målet har varit att 

skapa en så heltäckande bild som möjligt. Syftet med studien har inte varit att undersöka 

enskilda författares perspektiv utan snarare att få med många författares perspektiv. 

     I sin genomgång av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder tar Alan Bryman 

(2018) upp enkätmetoden och fördelar med den, bland annat nämner han att enkäter inte 

medför någon intervjuareffekt där den som intervjuar påverkar hur respondenten svarar. 

Dessutom är enkäten jämfört med intervjun snabbare och billigare att administrera. 

Några fördelar med att ha enkäten på webben istället för att skicka den som ett bifogat 

dokument i mejlen är att layouten kan bli snyggare, man kan använda sig av filterfrågor 

som gör att respondenten kan hoppa över delar som är irrelevanta och att det är omöjligt 

för respondenten att missa att svara på någon fråga. Svaren kan också organiseras 

automatiskt. Dessutom kan trovärdigheten till forskarens intygande om anonymitet bli 

större när man inte måste skicka ett svarsmejl med sin ifyllda enkät bifogad till 

forskaren. Respondenter är därtill bättre på att skriva utförliga svar på öppna frågor på 

datorn än på en pappersenkät. 

     Bryman (2018) tar också upp att bortfallet ofta är ganska stort vid enkäter, och 

särskilt vid enkäter skickade över internet. Det viktiga som forskare är att man tar 

hänsyn till konsekvenserna och inser de begränsningar som den låga svarsfrekvensen 

innebär för studien. 

 

4.2 Urval 

För att distribuera enkäten till så många av Sveriges författare som möjligt tillfrågades 

Författarcentrum om de kunde förmedla enkäten till sina medlemmar. Alla fyra 

regionerna i Författarcentrum erbjöd sig att skicka ut enkäten i sina mejlutskick.  

     Författarcentrum är, enligt deras egen hemsida, Sveriges äldsta och största 

författarförmedling (Författarcentrum, 2020a) och har alltså hand om just 

författarbokningar. Förutom förmedlingsverksamheten har Författarcentrum också egna 

läs- och skrivfrämjande projekt och de arrangerar författardagar och olika publika 

evenemang (Författarcentrum, 2020b). Verksamheten är uppdelad i fyra regioner – Syd, 

Väst, Öst och Norr – och har sammantaget 1634 medlemmar (Författarcentrum, 2020c). 

För att bli medlem i Författarcentrum är det, liksom hos Författarförbundet, två utgivna 

verk som gäller. De fyra regionerna tillämpar regeln på lite olika sätt – medan två egna 

eller översatta verk ska finnas representerade på folkbibliotek för att man ska få bli 

medlem hos Författarcentrum Syd är det minst två utgivna böcker på allmänt och bekant 

förlag som gäller hos Författarcentrum Väst och Författarcentrum Öst 

(Författarcentrum, 2020d; Författarcentrum, 2020e; Författarcentrum, 2020f ). Om man 

gett ut boken själv eller på hybridförlag kan man dock ansöka om särskild prövning. 

Även Författarcentrum Norr tar hänsyn till de kriterier som Författarförbundet använder 

sig av vid inval (Författarcentrum, 2020g). Att vara medlem i Författarcentrum kostar 

för närvarande 350 kronor om året (2020d). 
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4.3 Genomförande 

Enkätfrågor utformades för att kunna analyseras i enlighet med uppsatsens syfte. Trost 

och Hultåker (2016) menar att enkätdeltagandet gynnas av att inledningsvis ha frågor 

som är lätta för respondenten att svara på, och därför inleddes även denna enkät på det 

viset. Enkäten och dess frågor finns återgivna i bilaga 1. I konstruktionen av frågorna 

användes ett enkelt och kortfattat språk, negationer undveks och det säkerställdes att 

frågorna var tydliga och att det bara var en fråga per fråga, vilket är direktiv som Trost 

och Hultåker (2016) också rekommenderar. Enkäten utgjordes mestadels av frågor där 

respondenterna kunde välja bland färdigkonstruerade alternativ i svaren, men även en 

del kvalitativa frågor förekom för att se vad respondenterna valde att lyfta fram när de 

fick tänka helt fritt och inte blev bundna till boxar med svarsalternativ. Frågorna rörde 

dels författaren själv för att kunna positionera författaren på fältet under analysarbetet, 

men framför allt handlade frågorna om författarens relation till och erfarenheter av 

författarevenemang på folkbibliotek. 

     Enkäten konstruerades i SUNET Survey, en molntjänst från programmet 

Survey&Report. Det var en anonym enkät som var öppen att svara på under dryga tre 

veckor och som var nåbar via länk. Länken skickade de fyra regionerna i 

Författarcentrum ut med sina nyhetsbrev till de medlemmar som de hade mejladress till. 

Totalt fyllde 87 stycken i hela enkäten och det är dessa svar undersökningen utgår från. 

     Efter att enkäten stängts exporterades datan till SPSS Version 27. Där bearbetades 

och analyserades datan och diagram och tabeller skapades. Vissa tabeller gjordes även i 

Excel 2007. 

 

4.4 Steiners författarkategorier och tillämpningen av dem 

För att placera respondenterna på det litterära fältet användes Steiners fyra 

författarkategorier, som består av etablerade författare, stjärnförfattare, erkända 

författare och utgivna författare. Dessa används i analysarbetet för att se om de olika 

grupperna hade olika upplevelser och erfarenhet från författarevenemang på 

folkbibliotek utifrån sina olika positioner på det litterära fältet. 

     Tabellen nedan är hämtad från Ann Steiners Litteraturen i mediesamhället (2019, s. 

37) och delar upp författarna i fyra kategorier. Ett kryss betyder att kriteriet uppfylls av 

det stora flertalet i gruppen, medan ett kryss inom parantes betyder att kriteriet uppfylls 

av vissa inom gruppen men inte av det stora flertalet. 

 

 
Tabell 1. Steiners författarkategorier. 

 

Etablerade Stjärnor Erkända Utgivna 

God försäljning X X 

  Medialt genomslag X X 

  Kritik, recensioner X 

 

X (x) 

Litterära priser och stipendier X 

 

X (x) 

Internationell lansering (x) X 
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Steiner beskriver de fyra olika typerna av författare utförligt i sin bok (s. 35-48) och 

nedan följer en sammanfattning av kategorierna.  

     De etablerade författarna sådana som har god bokförsäljning och som får varje verk 

recenserat ett flertal gånger. Författaren är också hyfsat välkänd hos allmänheten och 

har därför ett ganska stort medialt genomslag. Personen är litterärt erkänd genom att ha 

fått priser och stipendier för sitt skrivande. Medan den etablerade författaren har en 

stark nationell position har den dock bara undantagsvis en internationell karriär. 

     Stjärnförfattaren har mycket god försäljning och stort medialt genomslag. Det rör sig 

enligt Steiner ofta om populärlitteratur så som deckare, men inte nödvändigtvis. 

Stjärnorna får sällan litterära priser och stipendier och deras verk recenseras sällan. 

Däremot har de ofta en karriär även utanför Sverige. 

     De erkända författarna är sådana som säljer hyfsat, så kallat mid-list. De får ofta 

recensioner, priser och stipendier kopplat till sitt författarskap, men deras mediala 

genomslag är begränsat och de har sällan lanserats utomlands. De är väl ansedda i 

litterära kretsar men ändå sker inte det där stora genombrottet. 

     Den sista kategorin utgörs av de utgivna, de som har publicerat skönlitterära verk 

men som inte får medial uppmärksamhet, recensioner, litterära priser och stipendier 

eller en internationell lansering. Deras verk säljer väldigt lite och de är inte med i den 

litterära offentligheten. Det är i den här kategorin majoriteten av författarna finns, och 

eftersom gruppen är så stor finns det stora individuella skillnader. Författare i den här 

gruppen kan vara författare som ger ut sina verk själva eller på ett mindre förlag, men 

det kan också vara författare som ger ut på ett större förlag. Det finns författare inom 

kategorin som får enstaka recensioner och litterära priser och stipendier, men det stora 

flertalet i gruppen får inte det. Steiner menar att de utgivna författarna, trots sin 

avsidesposition, är viktiga för litteraturen och kulturen bara genom sitt stora antal. 

     De etablerade författarna och stjärnförfattarna utgör alltså en relativt liten del av 

Sveriges verksamma författarkår. Istället är det i de två sistnämnda kategorierna, de 

erkända och utgivna, som Steiner menar att de flesta författare i Sverige befinner sig. 

Steiner är själv noga med att påpeka att det finns undantag till de här kategorierna och 

menar också att en författare kan förflytta sig mellan kategorierna under sitt yrkesliv. 

     I den här studien används författarkategorierna genom att olika kriterier ställs upp för 

varje grupp och studiens respondenter tilldelas en författarkategori. Det som avgör 

vilken grupp en respondent hamnar i beror på hur hen svarar på fråga 3, 4 och 5 i 

enkäten (se bilaga 1). Steiners indelning är inte på detaljnivå utan mer generell i sitt 

utformande och därför har kriterierna skapats i en tolkning av Steiners modell.  

     För att hamna i gruppen stjärnförfattare behöver respondenten svara att hen försörjer 

sig på sitt författarskap (fråga 2), att hen har fått böcker utgivna även i andra länder än 

Sverige (fråga 3) och att hen har blivit intervjuad i flera av de stora dagstidningarna och 

i flera lokaltidningar, i tv och radio samt medverkat på bokmässor (fråga 4). För att vara 

en etablerad författare ska respondenten svara att hen försörjer sig på sitt författarskap 

(fråga 2), att hen har fått sitt eller sina verk recenserade i flera av de stora 

dagstidningarna, flera gånger i lokaltidningar och även på nätet, och hen ska dessutom 

ha mottagit ett eller flera priser och stipendier på grund av sitt författarskap (fråga 3). 

Precis som för stjärnförfattaren ska även den etablerade författaren ha blivit intervjuad i 

lokaltidningar och flera av de stora dagstidningarna, i tv och radio samt medverkat på 

bokmässor (fråga 4). Om respondenten på fråga 3 svarar att hen blivit utgiven 

utomlands och både fått recensioner i de stora tidningarna och litterära priser och 

stipendier är det en etablerad författare. Om respondenten däremot svarar att hen blivit 
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utgiven utomlands men bara fått antingen recensioner i de stora dagstidningarna eller 

fått litterära priser eller stipendier kategoriseras personen som en stjärnförfattare. 

     Krav för att kategoriseras som utgiven författare är att författarskapet inte är något 

respondenten tjänar pengar på (fråga 3), att respondentens verk har recenserats på 

internet, i lokaltidningar eller inget av det (fråga 4). Respondenten kan också ha 

mottagit ett eller flera priser eller stipendier (fråga 3), men har hen mottagit både priser 

och stipendier utesluts respondenten ur kategorin. Respondenten svarar på fråga 5 att 

hen antingen blivit intervjuad i lokaltidningar eller i radio eller medverkat på bokmässor 

eller inget av det. Har respondenten däremot gjort flera av dessa saker förflyttas 

respondenten till kategorin erkända författare. Det är i den här kategorin som övriga 

respondenter hamnar när de inte uppfyller kraven för stjärnförfattare, etablerade 

författare eller utgivna författare. 

     Ser man till hur författarkategorierna placerar sig som grupper på det litterära fältet 

har både stjärnförfattarna och de etablerade författarna starka positioner på fältet, men 

stjärnförfattarna befinner sig närmre den kommersiella polen än vad de etablerade gör. 

De erkända författarna har en något svagare position på det litterära fältet, medan de 

utgivna ofta står helt utanför. 

 

4.5 Analysmetod 

Utifrån frågeställningarna och studiens syfte valdes Bourdieus teori om det litterära 

fältet (2000) och Throsbys modell över kreativt arbete (2001), då dessa kompletterar 

varandra väl och båda behandlar författarens position och situation. I analysarbetet 

användes Bourdieus teori tillsammans med Steiners författarkategorier (2019) för att 

kunna positionera respondenterna på det litterära fältet och analysera deras upplevelser 

utifrån var på fältet de placerar sig. Throsbys teori användes som komplement vid 

undersökningen av författarnas motiv till att göra författarevenemang på folkbibliotek. 

     Enkätfrågornas svar utgjordes mestadels av nominalvariabler, det vill säga 

kategorivariabler som inte går att rangordna, och ordinalvariabler, som är 

kategorivariabler som går att rangordna (Bryman, 2018). Vissa frågor var kvalitativa 

med fritextsvar.  

     Med den kvantitativa datan gjordes frekvensfördelningar, och 

korrelationskoefficienter och signifikans undersöktes hos relevanta variabler. Med 

korrelation prövas sambandet mellan två variabler, men resultatet ger ingen indikation 

på vilken variabel som påverkar vilken (Bryman, 2018). Korrelationskoefficienten kan 

variera från -1 till 1 där 1 är ett helt överensstämmande positivt samband och -1 är ett 

maximalt negativt samband. För att se om sambandet är giltigt även i den större 

populationen undersöks signifikansen, och i samhällsvetenskaplig forskning är den 

högsta godkända signifikansnivån p < 0,05 (Bryman 2018; Denscombe 2016). Det är då 

5% risk att sambandet i ens studie är felaktigt i den större populationen. Urvalsstorleken 

i studien och styrkan i sambandet är vad som avgör om korrelationskoefficienten blir 

statistiskt signifikant (Bryman, 2018).  

     Den kvalitativa datan behandlades i en kvalitativ innehållsanalys där svaren kodades 

utifrån Lofland & Loflands frågeställningar (1995) och tolkades i en tematisk analys. 

Tematisk analys är högst troligen en av de mest citerade strategierna när det gäller att 

utföra kvalitativ dataanalys (Bryman, 2018), och frågeställningarna från Lofland och 

Lofland (1995) var behjälpliga när det gällde att ringa in vad som var ett tema, då deras 
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frågeställningar till exempel handlar om vad informationen representerar, vad den är ett 

exempel på och vad olika skeenden handlar om. Ett tema i den här studiens material 

kunde till exempel vara ”ekonomi” eller ”marknadsföring”. 

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet som erhölls från de 87 respondenter som besvarade 

enkäten. Även analysen presenteras löpande jämte enkätsvaren. 

 

5.1 Författarkategorier och författarevenemang 

I materialet med 87 fullständigt besvarade enkäter återfanns 0 stjärnförfattare, 8 

etablerade författare, 74 erkända författare och 5 utgivna författare. Att inga 

stjärnförfattare återfanns i materialet är inte så märkligt då de enligt Steiner (2019) är 

väldigt få till antalet. Då är det märkligare att gruppen med utgivna författare är studiens 

näst minsta, då dessa enligt Steiner skulle vara den absolut största författarkategorin. 

Detta kan dock förklaras med urvalet, som beror på Författarcentrums regler för 

medlemskap. Att bara ha gett ut böcker räcker inte för medlemskap, det ska gärna ha 

skett via ett etablerat förlag eller vara böcker som finns representerade på folkbibliotek. 

Då den utgivna författaren ofta står utanför den litterära offentligheten och det litterära 

fältet kan tröskeln in till Författarcentrum vara för hög för att ta sig över. 

     Av materialets 87 respondenter hade 76 stycken gjort minst ett författarevenemang 

de senaste fem åren, och 11 stycken hade inte gjort det. Av dessa 11 tillhörde 8 stycken 

gruppen erkända författare och 3 stycken gruppen utgivna författare. Detta kan ses i 

figur 1. 

 

 
             Figur 1, författarevenemang och författarkategorier. 
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Att så många författare i studiens material, dryga 87%, har gjort författarevenemang de 

senaste fem åren kan bero på att medlemmarna i Författarcentrum är sådana som gärna 

vill göra författarevenemang då Författarcentrum framför allt är en förmedlingstjänst. 

Kanske är det också så att den som gjort författarevenemang på folkbibliotek känner sig 

mer manad att svara på en enkät angående ämnet än den som inte har det.  

     I figur 1 framgår det att alla etablerade författare i studien har gjort 

författarevenemang på folkbibliotek de senaste fem åren, liksom majoriteten av de 

erkända författarna. Bara i kategorin utgivna författare är det fler som inte gjort 

författarevenemang än motsatsen. Kategorin är dock väldigt liten då den endast utgörs 

av 5 personer och därmed går det inte att dra några större slutsatser från resultatet, men 

det är intressant att notera att chansen att författaren har gjort ett författarevenemang på 

folkbibliotek de senaste fem åren ökar ju längre åt höger författaren placerar sig bland 

kategorierna. Detta kan tyda på att ju starkare position författaren har på det litterära 

fältet, desto större chans är det att författaren får erbjudanden om att göra 

författarevenemang. Man kan tänka sig att de plattformar som biblioteket erbjuder 

genom sina författarevenemang i programverksamheten är något som författarna strider 

om sinsemellan på fältet, där konkurrans och allianser existerar sida vid sida. Bourdieu 

(2000) menar att med en stark position på det litterära fältet kommer också rätten att 

bedöma litterär kvalitet, och om folkbiblioteken anses ha en sådan stark position kan ett 

erbjudande om att göra författarevenemang vara dubbelt meningsfullt för författaren: 

dels får man en plattform till att marknadsföra sitt författarskap och sina verk på samt 

ett tillfälle att nätverka, vilket innebär en möjlighet att förstärka sin position på det 

litterära fältet, och dels innebär bara själva erbjudandet ett erkännande av sina litterära 

kvaliteter och därmed en automatisk förstärkning av sin position på det litterära fältet. 

Att folkbiblioteket dessutom är en aktör inom fältet och inte en aktör utifrån gör att dess 

erkännande betyder och väger desto mer (Bourdieu, 2000). 

     Av de 11 respondenter som inte gjort något författarevenemang de senaste fem åren 

uppger 8 stycken att de skulle vilja göra författarevenemang på folkbibliotek och 3 

stycken att de kanske skulle vilja göra det. Ingen svarade alltså nej. På frågan om varför 

de inte gjort något författarevenemang de senaste fem åren svarade en majoritet att det 

var för att de inte blivit tillfrågade eller för att det inte fanns någon marknad för dem. 

Vissa anger också Covid-19 och att de hade inbokade biblioteksevenemang på grund av 

en ny bok, som fick ställas in. Att en majoritet uppgav att de inte blivit tillfrågade eller 

att marknaden för dem inte existerade indikerar att makten om att göra eller inte göra 

författarevenemang inte vilar hos dessa författare utan någon annanstans, i detta fall i 

bibliotekens omdöme och efterfrågan. Detta innebär att folkbiblioteken har starkare 

maktposition på det litterära fältet än författarna i det här fallet. Att alla författare som 

inte gjort författarevenemang de senaste fem åren hade kunnat tänka sig att göra det kan 

också tyda på att folkbiblioteken har en grindvaktsfunktion på det litterära fältet. Då är 

det alltså folkbiblioteken som avgör vem som släpps in och får synas och vem som inte 

får det. Att en konsekrationsinstans, i det här fallet folkbiblioteken, befinner sig på det 

litterära fältet och inte utanför verkar stärkande för fältets autonomi (Bourdieu, 2000). 

     Även om flertalet författare i studien, 87%, har gjort författarevenemang på 

folkbibliotek de senaste fem åren går det att skönja att författarnas tillgång och 

bibliotekens efterfrågan på författarevenemang inte är överensstämmande, dels för att 

de 13% som inte gjort författarevenemang hade kunnat tänka sig att göra det, och dels 

för att dryga 85% av de som gjort författarevenemang de senaste fem åren gärna skulle 

göra fler biblioteksevenemang än vad de gjort. Respondenterna hade möjlighet att 
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utveckla sina svar och där framkom en bild av att det är trevligt och utvecklande att 

möta läsare och bra för ekonomin och marknadsföringen med författarevenemang, men 

att det är svårt att få uppdrag och att det även tar tid och fokus från själva skrivandet. 

     Bland de 85% som gärna gjort fler författarevenemang på folkbibliotek än vad de 

gjort de senaste fem åren fanns även en majoritet av de etablerade författarna. Detta kan 

återigen indikera på att folkbiblioteket har en stark maktposition på det litterära fältet, 

då inte ens de författare med starkast position känner sig helt nöjda med bibliotekens 

efterfrågan på författarevenemang.  

     På frågan om respondenterna kände ett ansvar för att marknadsföra sina böcker 

svarade 94% av studiens respondenter ja, vilket är en överväldigande majoritet. På 

frågorna till de som gjort författarevenemang på folkbibliotek de senaste fem åren om 

författarevenemang på folkbibliotek var viktiga inslag i marknadsföringen av böckerna 

och författarskapet, varierade svaren något vilket kan ses i figur 5 och 6. Medan 20% 

svarade att författarevenemang var ett mycket viktigt inslag i marknadsföringen av 

böckerna var det 26% som svarade att det var ett mycket viktigt inslag i 

marknadsföringen av författarskapet. 43% respektive 42% svarade att det var ett ganska 

viktigt inslag, medan 36% svarade att det inte var särskilt viktigt i marknadsföringen av 

böckerna och 30% att det inte var ett särskilt viktigt inslag i marknadsföringen av 

författarskapet. På båda frågorna var det en respondent som svarade att 

författarevenemang på folkbibliotek inte alls var viktiga i marknadsföringen av varken 

böckerna eller författarskapet. Det gick inte att se några särskilda mönster angående 

författarkategorierna på de här två frågorna. 

 

 
 Figur 5, vikten av författarevenemang i marknadsföringen av böcker. 

 

 

 
 Figur 6, vikten av författarevenemang i marknadsföringen av författarskap. 
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Det är intressant att notera att respondenterna ser författarevenemanget som ett viktigare 

inslag i marknadsföringen av författarskapet än av böckerna. Samtidigt känner nästan 

samtliga ett ansvar för att marknadsföra sina böcker. Det här resultatet antyder alltså 

också att författarevenemanget är ett tillfälle för författaren att stärka sin position på det 

litterära fältet, och därför kan evenemangen ses som viktigare i marknadsföringen av 

författarskapet än av böckerna. Detta kan bero på att författaren i författarevenemanget 

erbjuds möjlighet att nätverka, både med bibliotekarier och besökare, och detta kan öka 

författarens sociala kapital och därmed positionen på det litterära fältet (Bourdieu, 

2000). Man ska dock inte förglömma att författarevenemang på folkbibliotek 

uppenbarligen är ett viktigt inslag i marknadsföringen av både böcker och författare, då 

63% respektive 68% har svarat jakande på frågorna. 

     Beroende på vad respondenterna uppgav i hur mycket de och deras verk synts i 

media samt om de fått priser och stipendier skapades ett mått på synlighet i 

offentligheten, som sträcker sig från 0 till 10 där 0 är ingen synlighet och 10 är mycket 

god synlighet. Som kan ses i figur 7 placerar sig alla de etablerade författarna på 10 i 

synlighet, vilket förklaras med att detta är ett av kriterierna för att tillhöra kategorin 

etablerad författare. Det går också att konstatera att kurvan inte är normalfördelad utan 

snarare stigande, där en majoritet av författarna befinner sig på den övre halvan av 

synlighetsskalan. 

 

 

 
Figur 7, författares synlighet i offentligheten. 

 

 

Måttet synlighet korrelerades med om respondenterna gjort något författarevenemang 

på folkbibliotek de senaste fem åren, och en viss positiv korrelation existerade mellan 

de två variablerna. Korrelationskoefficienten var 0,253 med en risk på 1,8% att 

korrelationen inte överensstämmer med den fullständiga populationen (se tabell i bilaga 

2). Att det finns ett svagt positivt samband mellan synlighet och om författaren har gjort 

författarevenemang de senaste fem åren indikerar på att synligheten spelar roll. Om det 

är så att författarevenemang leder till ökad synlighet eller om ökad synlighet leder till 

författarevenemang går inte att uttala sig om. Det hade också kunnat vara så att både  
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författarevenemang och medial och offentlig synlighet leder till en stärkt position på det 

litterära fältet. Att synlighet på något vis är korrelerat med om författaren gör 

författarevenemang på folkbibliotek eller inte kan tyda på att det litterära fältets 

autonomi är något försvagad då krafter utifrån fältet, det vill säga främst media i det här 

fallet, påverkar de interna striderna. 

     Synligheten är dock inte lika starkt korrelerad till om respondenten gjort något 

författarevenemang de senaste fem åren som författarkategorierna är. Där är 

korrelationskoefficienten 0,3 med en risk på 0,5% att sambandet skulle vara felaktigt i 

den större populationen (se tabell i bilaga 2). Skillnaden i måtten synlighet och 

författarkategorier är framför allt att författarkategorierna tar hänsyn till om 

författarskapet ger en ekonomisk inkomst, om författaren fått ta emot priser eller 

stipendier och att olika typer av synlighet inte behandlas jämbördigt; en recension på 

internet är inte likvärdig med en recension i en av de stora dagstidningarna som i måttet 

synlighet. Istället har olika typer av synlighet varit grundläggande krav i 

respondenternas tilldelning av författarkategorier.  

     Att korrelationen är starkare mellan författarevenemang och författarkategorier än 

mellan författarevenemang och synlighet tyder på att olika typer av synlighet väger 

olika tungt på det litterära fältet och att författarens position på det litterära fältet är 

viktigare än bara synlighet när det gäller författarevenemang på folkbibliotek. Det går 

också att konstatera att synlighet inte är den enda faktorn som avgör positionen på det 

litterära fältet eftersom utfallen skiftade i korrelationsanalysen. Medan ekonomisk 

framgång på det litterära fältet kan göra att uppfattningen om ens konstnärliga värde 

minskar (Bourdieu, 2000) verkar medial framgång däremot inte komma med några 

sådana nackdelar i det här fallet, då korrelationen mellan synlighet och förekomsten av 

författarevenemang var positiv. 

     Resterande resultat som presenteras baseras uteslutande på de 76 stycken som 

svarade att de gjort författarevenemang de senaste fem åren. Av dessa placerar sig 2 

stycken i kategorin utgivna författare, 66 stycken i erkända författare och 8 stycken i 

etablerade författare. 

     Respondenterna fick svara på frågan om vad de gör när de håller i 

författarevenemang på folkbibliotek där de kunde kryssa i flera alternativ, och resultatet 

presenteras i figur 2. Som går att utläsa ur figur 2 är den vanligaste aktiviteten på 

författarevenemang att författaren pratar om sitt eller sina verk, vilket 68 stycken av 76 

svarat att de gör. Näst vanligast var att prata om sitt författarskap, som 57 stycken har 

angett. 50 stycken läste ur sina verk och 33 medverkade i debatter och panelsamtal. 30 

stycken föreläste, 21 stycken höll i skrivworkshop och 7 stycken ägnade sig åt annat. 

När de skulle specificera vad för annat de gjorde var det vanligaste svaret någon annan 

typ av workshop för barn, som tecknings- eller pysselstund. Ser man till hur 

aktiviteterna fördelar sig över Steiners författarkategorier går det inte att skönja några 

särskilda mönster. 
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Vad gör du på dina författarbesök på folkbibliotek? 

 
Figur 2, aktiviteter på författarevenemang.  

 

Om man däremot ser till genrerna som författarna skriver i, vilket finns visualiserat i 

tabell 2 nedan, finns det några siffror som sticker ut. Bland annat är det inga av de som 

skriver facklitteratur för vuxna som läser ur sina verk eller håller i workshop. Däremot 

föreläser alla i gruppen. Bland författare som skriver för barn och unga är det väldigt få 

som föreläser, men däremot är det många, dryga 48% av de som gör biblioteksbesök, 

som håller i skrivworkshop. Detta kan jämföras med 20,5% i gruppen av författare som 

skriver skönlitteratur för vuxna. I den gruppen pratar nästan alla om sin eller sina 

böcker, 97%, och 91% talar även om sitt författarskap. Att aktiviteterna skiljer sig åt 

över genrerna författarna skriver i kan kopplas till Bourdieus rum av möjligheter, och att 

det som är tänkbart och icke tänkbart skiljer sig åt beroende på om man till exempel är 

en barnboksförfattare eller skriver fackböcker för vuxna. 

 
Tabell 2. Aktiviteter på författarevenemang uppdelat efter genre. 

 

Skönlitteratur 
vuxna 

Facklitteratur 
vuxna 

Barn- och 
ungdomslitteratur 

Övriga 

    Talar om sina böcker 33 5 25 5 

Talar om sitt författarskap 31 4 21 1 

Läser ur verk 29 0 17 3 

Debatt- och panelsamtal 15 4 11 3 

Föreläser 16 8 4 2 

Skrivworkshop 7 0 14 0 

Annat 1 0 5 1 

Antal som gjort biblioteksbesök 34 8 29 5 

Totalt antal i gruppen 37 11 33 6 
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På fritextfrågan om vad författaren vill att besökaren ska ta med sig från 

författarevenemanget var det 39 stycken som lyfte fram någon typ av inspiration, som 

läs- eller skrivlust. En respondent skriver att det hen vill att besökaren tar med sig är: 

”Inspiration, kreativ glädje, läslust” och en annan skriver: ”Viktigast: att det var 

intressant och givande och väckte nya tankar. Jag vill gärna förmedla läslust generellt – 

om man går därifrån och vill läsa just mina böcker är det förstås jättebra, men det är inte 

det viktigaste för mig”. 27 stycken nämnde nya tankar och insikter, som respondenten 

som skriver: ”Något slags aha-upplevelse, något som hen inte hade förväntat sig. En 

ingång till någonting nytt” och många uttrycker en vilja att verkligen påverka sin publik. 

En respondent skriver att hen vill att besökaren tar med sig: ”En ny dimension, en ny 

upplevelse, en ny författarvän” och en annan skriver att: ”Vederbörande ska bli rörd, 

berörd, upprörd och/eller ha lärt sig något. Då har jag nått mitt mål”. 20 stycken nämnde 

att de ville att besökaren skulle ta med sig kännedom och nyfikenhet om författarna 

själva och om deras böcker från evenemanget, som en respondent som svarade: ”Min 

bok. Och helt ok om det är en av bibliotekets låneböcker /…/”, och 17 stycken uttryckte 

en önskan om att besökaren hade upplevt författarevenemanget som en trevlig stund. I 

den här frågan placerar sig författarna närmre den konstnärliga polen än den 

kommersiella polen på det litterära fältet då många fler nämnde inspiration än det egna 

varumärket. Detta tyder på att det litterära fältet ändå har viss autonomi, då ett 

utmärkande drag för ett fält med välutvecklad autonomi är att det litterära värdet är det 

centrala och att den ekonomiska vinningen inte är särskilt åtråvärd (Bourdieu, 2000). 

När den konstnärliga polen inte längre existerar är fältet inte längre ett avgränsat fält, 

men författarnas inställning till vad de vill förmedla genom evenemanget indikerar på 

att det litterära fältet fortfarande innehar båda polerna. Ingen av författarkategorierna 

utmärkte sig i hur de svarade utan de olika förhållningssätten är jämnt fördelade över 

författarkategorierna. 

 

5.2 Folkbibliotekens roll och position 

På frågan om var författarevenemangen sker, uppgav 17% av respondenterna som gjort 

författarevenemang de senaste fem åren att det skedde uteslutande i hemregionen, 32% 

att det skedde mestadels i hemregionen och 51% att det skedde utspritt över Sverige. 

Resultatet kan ses i figur 3. 

 

 
  

 Figur 3, geografisk spridning på författarevenemang. 
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Ur svaren framgår inte om författarna är nöjda med var de gör sina författarevenemang 

eller inte, men vad som framgår är att ingen av studiens etablerade författare hade 

författarevenemang uteslutande i hemregionen (se diagram i bilaga 2). Detta antyder att 

författare med starka positioner på det litterära fältet har en större arena för 

biblioteksevenemang, kanske för att biblioteken är mer benägna till att betala för resa 

och övernattning när det gäller ett så kallat ”stort författarnamn”. Det kan också bero på 

att biblioteken är måna om att deras evenemang ska bli lyckade och därför väljer en 

författare med stark position på det litterära fältet med förhoppningen om att ett stort 

författarnamn ska dra mer folk. Ur ett biblioteksperspektiv tyder resultatet i figur 3 

också på att biblioteken har en omvärldsbevakning och håller sig uppdaterade om 

författarnamn utanför den egna regionen. 

     På frågan om hur den senaste bokningen till ett folkbibliotek gick till uppger 45% av 

respondenterna att det var just biblioteket som kontaktade dem. 37% uppgav att det 

skedde via Författarcentrum, och i 9% av fallen kontaktade författaren biblioteket och i 

resterande 9% skedde det på något annat sätt (se diagram i bilaga 2). Det är alltså oftast 

biblioteket som tar initiativet och antingen kontaktar författaren direkt eller går via 

Författarcentrum. Att det skedde i så stor utsträckning som 82% av studiens fall 

indikerar återigen på att folkbibliotekets position på det litterära fältet är väldigt stark i 

det här sammanhanget, eftersom det främst är biblioteken som själva påverkar vilka 

författare som får synas hos dem. Det är biblioteket som befinner sig i en maktposition i 

förhållande till den enskilda författaren, och kanske är det faktum att bibliotekens 

tillgång och författarnas efterfrågan inte överensstämmer en bidragande orsak till att 

författarna så gärna gör författarevenemang. Det skapar konkurrens författarna emellan, 

och enligt Bourdieu är det just konkurrensen och de inre striderna som driver fältet och 

utvecklingen framåt (2000). Om tillgången till att göra författarevenemang hade mött 

alla författares efterfrågan hade folkbibliotekens position på det litterära fältet 

antagligen varit mycket svagare i det här sammanhanget, eftersom de då tappat sin 

grindvaktfunktion och rätten att bedöma litterär kvalitet. Att det finns en konkurrens 

författare emellan och att man därmed blir utvald av biblioteket skapar auktoritet både 

till biblioteket och till den tillfrågade författaren. 

     När det gäller betalning från folkbiblioteket uppger 50% av respondenterna att det är 

mycket lätt att få betalt enligt deras krav och 24% uppger att det är ganska lätt. 20% 

uppger att det inte är särskilt lätt och 6% anger att det inte alls är lätt. Detta kan ses i 

figur 4. Nästan tre fjärdedelar tycker alltså att det är lätt att få betalt efter sina krav från 

folkbiblioteken. 

 

 
 Figur 4, betalning från folkbiblioteken. 
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Respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar och av de 38 som gjorde det 

nämnde 24 stycken Författarcentrums och Författarförbundets rekommendationer på 

arvode, och de flesta tyckte att det oftast inte var något problem eller tjafs om 

betalningen när man utgick från dem. Dock var det en respondent som fått tacka nej till 

ett folkbibliotek då hen krävde minimiarvodet och biblioteket inte ville betala den 

summan. Många uttalar sig emellertid liknande denna respondent: ”Folkbiblioteken 

betalar så gott som alltid och utan diskussion i enlighet med Författarförbundets och 

Författarcentrums rekommendationer – något som inte gäller alla slags arrangörer”. Att 

det finns rekommendationer att luta sig mot tycks innebära en trygghet för många av 

respondenterna. Kanske är även detta en indikation på att folkbiblioteken har en starkare 

position på det litterära fältet än den enskilda författaren, och därför kan det vara 

behjälpligt för författare att kunna hänvisa till andra starka institutioner på det litterära 

fältet. 

     Det finns dock tendenser till en skillnad i upplevelse mellan den som är ny och 

okänd och den som är erkänd och etablerad, det vill säga mellan den som har en svag 

position på det litterära fältet jämfört med den som har en stark position. En respondent 

skriver att: ”Nu när jag är etablerad och har varit på många besök är det aldrig något 

snack om saken. Jag tar betalt enligt författarcentrums grundarvode. Men när jag var ny, 

då var det mycket svårt att få/ta betalt /…/”. Dessa tendenser syns även vid en 

uppdelning av Steiners författarkategorier. Bland studiens författarkategorier anger alla 

de etablerade författarna att de upplevt det som lätt att få betalt från folkbiblioteken 

enligt sina krav, medan de i kategorin utgivna författare inte tyckt att det har varit 

särskilt lätt (se diagram i bilaga 2). En respondent skriver att när hen blir kontaktad för 

uppdrag är det inga problem med betalning, men om det är hen som tagit initiativ till 

evenemanget är det svårare. 

     92% av respondenterna uppgav att bibliotekarien hade förberett sig inför det senaste 

författarevenemanget författaren hade gjort. Av de 6 stycken som svarade nej på frågan 

tillhörde en respondent gruppen etablerade författare och de övriga tillhörde gruppen 

erkända författare, så sett till storleken på författarkategorierna är missnöjet 

normalfördelat över kategorierna. Det finns alltså inget som tyder på att folkbiblioteken 

skulle vara bättre förberedda när en författare med en starkare position på det litterära 

fältet besöker dem än när en författare med svagare position gör det. På fritextfrågan om 

det fanns något som bibliotekarien hade kunnat göra för att förbättra respondentens 

senaste författarevenemang fanns det inte heller här några särskilda mönster kopplade 

till författarkategorierna. Det var många som svarade nej på frågan, men bland de som 

hade förbättringsförslag var särskilt marknadsföringen för evenemanget en stötesten. En 

respondent skriver: ”Ja, till exempel att bjuda in folk och på så vis säkerställa en större 

publik. Inte bara annonsera i lokalbladet och tro att det räcker”, och hen är inte ensam 

om den åsikten. En annan respondent tror att marknadsföringen måste bli mer innovativ: 

”Jag tror på att utveckla nya metoder för att nå ut till rätt målgrupp. Att sätta upp 

affischer på bibblan och posta i sociala medier kanske inte är tillräckligt. Att ha 

kontakter med andra som möter potentiell målgrupp, och kanske samarrangera med 

andra (tex idrotts- och andra föreningar, pensionärsuniversitetet/PRO, någon arbetsplats 

etc, gärna flera arrangörer i en udda konstellation)”. En annan menar att 

marknadsföringen från bibliotekets sida är sekundärt i jämförelse med hur aktuellt  

författarnamnet är: ”Ibland känns det som att det inte spelar någon roll hur bra 

annonsering biblioteket har gjort. Väldigt mycket hänger på om man är i ropet /…/”. 
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Några hade också önskat att bibliotekarien varit lite mer välkomnande, förberedd och 

påläst. 

     På enkätfrågan om det fanns någon annan aspekt av författarevenemang på 

folkbibliotek som respondenten ville ta upp, var det flera som efterfrågade nya former 

för författarevenemang. Mer högläsning, mer samarbete mellan bibliotek och 

utbildningsväsendet, att blanda författare som skriver för vuxna och författare som 

skriver för barn och unga, att låta författare möta andra yrkesgrupper i panelsamtal och 

att ordna evenemang utifrån teman istället för utifrån författare var några av förslagen 

från respondenterna. Även om mycket fungerar bra som det är enligt författarna finns 

det alltså utrymme för både innovation och förbättring. 

 

5.3 Ekonomiska och kulturella värden genom 

författarevenemang 

I enkäten ställdes frågan om författarevenemang på folkbibliotek var ett viktigt 

ekonomiskt inslag i respondenternas författarverksamhet, och resultatet presenteras i 

figur 8. Ungefär en femtedel av författarna, 21%, svarade att det var ett mycket viktigt 

ekonomiskt inslag, och 30% svarade att det var ganska viktigt. 37% svarade att det inte 

var särskilt viktigt och 12% svarade att författarevenemang inte alls var ett viktigt 

ekonomiskt inslag i författarverksamheten. 

 

 
 Figur 8, författarevenemang som ekonomiskt inslag. 

 

Sett till författarkategorierna svarade alla de utgivna nej på frågan, medan det bland de 

etablerade var hälften som svarade ja och hälften som svarade att det inte var särskilt 

viktigt. Bland de erkända var spridningen mycket stor men att författarevenemang inte 

alls skulle vara ett viktigt ekonomiskt inslag i författarverksamheten var det minst 

förekommande alternativet (se diagram i bilaga 2). Då de utgivna tidigare har svarat att 

den litterära verksamheten inte är något de tjänar pengar på kan det vara så att de inte 

räknar författarskapet som en inkomstkälla, och därför är inte heller pengar från 

författarevenemang på folkbibliotek ett viktigt ekonomiskt inslag. De etablerade 

däremot har tidigare angett att de försörjer sig på sitt författarskap vilket kan förklara 

varför hälften av de etablerade författarna anser att författarevenemangen är ett viktigt 

ekonomiskt inslag. De etablerade författarna har samtidigt starka positioner på det 
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litterära fältet, och kanske är det förklaringen till varför hälften av dem inte tycker att 

det är ett särskilt viktigt ekonomsikt inslag med författarevenemang. Oavsett 

författarkategorier anger dryga hälften av författarna att författarevenemang på 

folkbibliotek är ett viktigt ekonomiskt inslag, vilket återigen befäster folkbibliotekens 

maktposition på det litterära fältet. Det visar också att det onekligen existerar ett 

ekonomiskt värde för författarna i författarevenemang. 

     På frågan om varför respondenterna gjorde författarevenemang på folkbibliotek var 

dock den ekonomiska aspekten inte den främsta. Respondenterna hade möjlighet att 

kryssa i flera alternativ och det vanligaste alternativet som 71 av 76 respondenter 

kryssat för var att träffa läsare. Det näst vanligaste alternativet, med 68 respondenter, 

var att marknadsföra sina böcker. Först därefter, med 60 stycken av respondenterna som 

svarat så, kom den ekonomiska aspekten med att det är ett sätt att tjäna pengar. 54 

stycken har svarat att de gör författarevenemang på folkbibliotek för att marknadsföra 

sig som författare och 31 stycken har svarat att de gör det i bildningssyfte. Av de 7 som 

uppgett att de gör det av någon annan anledning var den vanligaste specificeringen att 

de gjorde författarevenemang för att det var kul. Resultatet är visualiserat i figur 9. En 

av Throsbys (2001) främsta ståndpunkter var att ekonomiskt värde och kulturellt värde 

måste ses som två skilda koncept och att båda borde tas i beaktande för att få den 

fullständiga bilden. Detta stämmer även här då författare ser flera typer av värden i 

författarevenemang på folkbibliotek, och att enbart se till de ekonomiska värdena eller 

de kulturella värdena som alstras i evenemanget för författaren skulle ge en förenklad 

och felaktig bild av fenomenet. 

 

 

Varför gör du författarbesök på folkbibliotek? 

 
Figur 9, anledningar till varför författare gör författarevenemang på folkbibliotek. 
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Det är intressant att jämföra resultatet i figur 9 med det i figur 5 och 6. I figur 5 och 6 

kan man se att fler respondenter tycker att författarevenemang på folkbibliotek är ett 

viktigare inslag i marknadsföringen av författarskapet än av böckerna, men i figur 9 kan 

man se att fler respondenter gör författarevenemang på folkbibliotek för att 

marknadsföra sina böcker än för att marknadsföra sig som författare. Kanske hänger 

detta ihop med att 94% av studiens respondenter känner ett ansvar för att marknadsföra 

sina böcker och att de därför ser det som en primär anledning till att göra 

författarevenemang, medan det som författaren känner egentligen marknadsförs mest 

via författarevenemang på folkbibliotek är just författarskapet och att böckerna hamnar 

på en sekundär plats. Det är helt enkelt en möjlighet för författaren att stärka sin 

position på det litterära fältet. 

     I den kvalitativa frågan om vad som är det bästa med att göra författarevenemang är 

den ekonomiska aspekten ännu mer ovidkommande. Arvodet och inkomsten som 

författarevenemanget genererar nämndes av 12 respondenter, medan mötet nämndes av 

57 stycken. Det kunde vara både mötet med bibliotekarier och andra författare, men 

oftast det med läsarna. En respondent skriver att det bästa är: ”Att få direktkontakt med 

mina läsare”. En annan utvecklar: ”Helt klart mötet med läsare. Kommentarsfält i alla 

ära men att få träffa någon som bryr sig om ens texter är stort /…/”. 19 stycken nämnde 

någon typ av kulturellt värde som uppstår; att de får input till framtida skrivande och 

feedback att ta med sig i sitt författarskap, att det nuvarande verkets kulturella värde 

ökar i läsarkontakten som uppstår i ett författarevenemang, eller att det är givande att 

samtala om litteratur på ett mer generellt plan. På den här frågan var det alltså fler som 

värdesatte arbetets kulturella fördelar än de ekonomiska, vilket indikerar på att 

författarevenemang på folkbibliotek placerar sig som en kreativ inkomstkälla i Throsbys 

modell. En respondent beskriver det bästa med att göra författarevenemang på 

folkbibliotek såhär: ”Att få prata litteratur med utgångspunkt i mitt eget skrivande. Och 

självklart att få visa mina böcker, prata om dem och läsa ur dem. Under besöken blir 

böckerna mer verkliga, inte bara abstrakta försäljningssiffror. Det är roligt och givande, 

ger kraft åt skrivandet /…/”. 7 stycken nämnde folkbildning, att det var roligt att sprida 

kunskap om saker de brann för, och 7 stycken nämnde även marknadsföringen, att 

författarevenemang var ett sätt att nå ut och synas på som författare. 4 stycken nämnde 

resorna, att något av det bästa med att göra författarevenemang på folkbibliotek var 

möjligheten att få upptäcka Sverige. 

     Det är därmed tydligt att respondenterna inte betraktar författarevenemang på 

folkbibliotek som ett arbete som enbart genererar ekonomiska värden. Att många andra 

värden skapas för författare i folkbibliotekens författarevenemang gör att 

författarevenemanget placerar sig under det kreativa arbete som genererar både 

ekonomiska och kulturella värden i Throsbys modell. På flera ställen i respondenternas 

svar antyds att författarevenemang är värdefullt då det ger möjlighet för författaren att 

förstärka sin position på det litterära fältet. Kanske är en förstärkt position på fältet en 

typ av värde som också existerar jämte de kulturella och ekonomiska, men att detta 

värde är ännu mer svårfångat och implicit. Det är dock också möjligt att räkna in den 

stärkta positionen under det kulturella värde som Throsby tar upp, eftersom de 

kulturella värdena är mer ogripbara och svårberäknade till sin natur (Throsby, 2001). 

     Slutsatsen om att författarevenemang placerar sig bland det kreativa arbetet i 

Throsbys modell förstärks av Bourdieus tankar om hur författare kan försörja sig på 

sidoarbeten som även de är kreativa. Han menar att författarna på detta vis får dubbla 

vinster då de både får inkomst men också en förstärkt position på det litterära fältet 
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genom att befinna sig i hjärtat av miljön, genom att knyta kontakter och genom att 

skaffa sig erfarenheter, information och kompetenser inom fältet. Det är tydligt att den 

samlade bilden författarna ger när de beskriver det bästa med författarevenemang 

innehåller dessa dubbla vinsterna, men att de kulturella värdena och särskilt mötet 

överväger de ekonomiska värdena. 

     Det är mötet som står i fokus – det är den största behållningen och kanske därför 

även det största orosmomentet, vilket märks i frågan om vad som är det sämsta med att 

göra författarevenemang på folkbibliotek. Då var det 22 stycken som nämnde att det 

sämsta är när det kommer väldigt få till arrangemanget, samt rädslan för att det ska vara 

få i publiken. En respondent skriver att: ”Det är tråkigt när mycket få åhörare dyker upp. 

För mig spelar det ingen jätteroll, men arrangören/biblioteket blir ofta mycket besviken” 

och en annan skriver att det sämsta är ”Att det ibland inte kommer så många för att lyss-

na!” och en tredje skriver att det sämsta är ”Oro för att ingen ska komma”. 17 stycken 

nämnde också resandet som något negativt, att det ibland blir långa resor som tar 

mycket tid. 16 stycken nämnde marknadsföringen som det sämsta, att biblioteket inte 

gjort tillräckligt för att locka folk, och 9 stycken nämnde andra tillkortakommanden från 

bibliotekets håll, som till exempel tekniskt strul eller att arrangören är ointresserad. 

Bristande marknadsföring kopplas ofta samman med publikantalet, som när en 

respondent skriver: ”Ibland dålig annonsering från bibliotekets sida = få i publiken” och 

en annan att: ”Ibland är marknadsföringen obefintlig, och då kan det sitta 3-5 personer i 

publiken. Det blir inte bra för någon. Här tror jag att rätt många bibliotek behöver 

vidareutbilda sig, och se till att hitta ut i de sociala medierna”. 8 stycken nämnde att det 

sämsta med författarevenemang var att det går ut över skrivtiden, genom att det tar tid 

och kräver administration och fokus, och 6 stycken nämnde en utsatthet eller ensamhet 

som infinner sig i samband med arrangemanget. En respondent beskriver det såhär: 

”Ibland långa resor o ofta en märklig ensamhet efter att ha pratat. Där vankar man, 

hungrig o lite uppspelt men rätt utpumpad, i en främmande stad o letar efter nånstans att 

äta” och en annan skriver att: ”Man kan känna sig väldigt utsatt. Man möter hela tiden 

främmande människor som man inte känner, men som har en känsla av att de känner 

mig /…/”. 5 stycken nämnde att det sämsta med att göra författarevenemang på 

folkbibliotek är något med betalningen, som att det är svårt att få betalt eller att de fått 

väldigt lite eller inget betalt. Sedan finns det också 10 stycken som antingen skrivit att 

det inte finns något dåligt med författarevenemang eller att de inte kommer på något 

dåligt, eller så har de undvikit frågan genom att bara skriva ett streck. 

     Generaliserat kan man konstatera att författarnas största behållning med 

författarevenemang på folkbibliotek är mötet, och kanske är därför också den största 

farhågan att mötet ska utebli när det inte kommer tillräckligt med publik. På grund av 

detta är marknadsföringen en mycket viktig komponent för författarna när de gör 

författarevenemang på folkbibliotek. Throsby (2001) menar att eftersom konstnärer 

skapar produkter av både ekonomiskt och konstnärligt värde befinner de sig på en 

dubbel arbetsmarknad och att de ekonomiska och kulturella värdena skapar två separata 

mått på deras framgång. Detta går även att se här. Författarna är inte fullkomligt nöjda 

bara för att de fått betalt för evenemanget. Helst ska evenemanget också anses lyckat 

med stor publik och trevlig stämning. Det finns alltså två olika värdeskalor som 

evenemanget bedöms efter och en dubbel arbetsmarknad. 

      Det förekom i ett fåtal fall att respondenterna aktivt tog avstånd från pengavärdet, så 

som Bourdieu hävdar att kreatörer på ett fält med hög autonomi gör då det där råder en 

omvänd ekonomi. På frågan om respondenterna upplever det som lätt att få betalt från 
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folkbiblioteken enligt sina krav var det fyra författare som i fritextsvaren där 

respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar markerade ett ointresse för pengar. 

En uttryckte att hen inte kunde svara på frågan då hen lämnade vidare arvodet till sin 

ideella förening, en tackade ja oavsett nivå på arvode då hen inte gjorde det för 

pengarnas skull och skrev att: ”/…/ Jag ser hellre att biblioteken lägger sina pengar på 

fler böcker, personal, öppettider och tillgänglighet än på att betala mig för att prata om 

mitt jobb”. En skrev att hen ställde upp på sitt hemmabibliotek utan ersättning och en 

skrev att alla har problem med ekonomi och att hen därför kunde tänka sig att: ”/…/ få 

betalt för resor och hotell och ett litet arvode eller att jag säljer mina böcker”. Tre av 

dessa tillhörde gruppen erkända författare och en tillhörde gruppen utgivna författare. 

Det är alltså inte nödvändigtvis de författare med starkast position på det litterära fältet 

som motsätter sig det ekonomiska bidraget. Kanske är det istället så att dessa fyra 

befinner sig närmre den konstnärliga polen där ”konst för konstens skull” råder, medan 

den motsatta polen utgörs av den kommersiella inriktningen. Bourdieu menar att den 

kommersiella inriktningen tagit över mer och mer allt då det litterära fältets autonomi 

blivit svagare och fältets deltagare därmed i högre utsträckning måste anpassa sig efter 

marknadens villkor för att klara sig på fältet, men här finns alltså fyra respondenter vars 

kommentarer tyder på att den konstnärliga polen och dess ståndpunkter fortfarande 

existerar. 

 

6 Diskussion 

Precis som både Sjörén & Berger (2014) och Engberg och Hagberg (2020) såg i sina 

studier var det även i den här undersökningen en majoritet av författarna som var 

beroende av någon annan ekonomisk inkomstkälla än den från sitt författarskap. Steiner 

(2019) beskriver författarrollen som en balansgång för författarna mellan litterära 

värden å ena sidan och marknadens och samhällets åsikter och krav å andra sidan, vilket 

påminner om Bourdieus (2000) beskrivning av de två polerna som går som en stor 

motsättning genom det litterära fältet, där den ena polen värdesätter konsten och den 

andra värdesätter kommersiella värden. Oavsett om det är en balansakt eller två poler är 

det tydligt att det här är frågor som alla författare måste ta ställning till. Eftersom den 

har studien är ett nedslag och inte en jämförelse mellan två tidpunkter är det svårt att 

avgöra om marknadskrafterna och den ekonomiska prioriteten ökat inom det litterära 

fältet så som Bourdieu (2000) och även Svedjedal (2020) och Steiner (2019) menar har 

skett, men vad som är tydligt är att marknadsperspektivet definitivt existerar för 

författarna. 94% av studiens respondenter känner ett ansvar för att marknadsföra sina 

böcker, och 68 av 76 respondenter angav att de bland annat gjorde författarevenemang 

på folkbibliotek för att marknadsföra sina böcker. Att författarna känner ett ansvar för 

att marknadsföra sina böcker kanske hänger ihop med att författarens varumärke 

numera är av större betydelse än förlagets vid konsumenters val av böcker (Clark & 

Philips, 2014) och att böcker nu för tiden ofta marknadsförs via författarna och de 

kanaler de syns i (Ohlsson et al., 2014). 

     Resultatet från studien tyder på att det finns ett visst positivt samband mellan 

synlighet i offentligheten och ifall författaren gjort författarevenemang på folkbibliotek 

de senaste fem åren. Detta kan stödja tesen om vikten av att synas och hur viss medial 

exponering kan leda till mer medial exponering, som bland annat Ohlsson et al. (2014) 
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tar upp. Att medial exponering även skulle kunna leda till förfrågningar om att 

medverka i författarevenemang ter sig onekligen inte allför långsökt. Från bibliotekens 

håll kan resultatet indikera på att man kontaktar författare som är aktuella och som man 

därför hoppas kommer kunna locka besökare till evenemanget, så som Tveit (2004) 

antydde att det förhöll sig. Enligt Davenport och Beck (2001) är synlighet den mest 

önskvärda tillgången i dagens uppmärksamhetsekonomi, och Ohlsson et al. (2014) 

skriver att synlighet blivit allt viktigare och allt mer svåruppnått på det litterära fältet. 

Resultatet från den här studien tyder på att också kanalen för synlighet spelar roll då 

korrelationskoefficienten visade ett något starkare samband mellan författarevenemang 

och författarkategorier än mellan författarevenemang och synlighet. Samtidigt är 

författarevenemang på folkbibliotek i sig självt ett sätt att synas, då 63% respektive 68% 

av respondenterna i studien svarade att det var ett viktigt inslag i marknadsföringen av 

böcker och författarskap. Det kan både vara så att författarevenemang ökar synligheten 

och att synlighet skapar författarevenemang, och att det sker en synergieffekt. 

     Att de flesta författare vill att besökaren ska ta med sig någon typ av inspiration eller 

läs- och skrivlust från deras författarevenemang tyder på att författaren visst vill verka 

läsfrämjande, även om Persson (2012) i sitt nedslag såg att författaren var en motvillig 

apostel som argumenterade för litteraturens fördelar med både kvalificeringar och 

reservationer. Kanske kan det vara så att författaren, trots sin motvilja att höja 

litteraturen till skyarna, ändå inser sin unika position, som både Chambers (2011) och 

Tveit (2004) menar att författaren har, när det gäller läsförmedling då man kan använda 

sig själv som ingång till texten. 

     Det faktum att relationen mellan författare och bok är grundläggande och central 

framkom också i vad som sker på biblioteksevenemanget, då att prata om sina böcker, 

sitt författarskap och att läsa ur sina verk var det som flest av studiens författare ägnade 

sig åt på författarevenemang, vilket var det upplägg som Welin (2013) också ofta 

identifierade i sin studie. Det är alltså främst i egenskap av bokskrivare som författare 

medverkar i evenemang på folkbibliotek, och inte som kändis eller expert eller tyckare. 

Detta ligger i linje med Morans resonemang (2000) om att litterära celebriteter är 

celebriteter med ovanligt mycket kulturellt kapital.  

     Att nästan hälften av författarna gör författarevenemang bara eller mestadels i 

hemregionen hade kunnat stödja tesen om geografisk betydelse i författares kändisskap 

som Ohlsson et al. (2014) lyfter, att det finns de som är kända enbart på ett lokalt plan 

och de som är kända på ett nationellt plan. Det framgår dock inte om de i studien som 

gör författarevenemang uteslutande eller mestadels i hemregionen hade velat göra 

författarevenemang i hela Sverige eller om de är nöjda med situationen. Att ingen av 

studiens etablerade författare hade författarevenemang uteslutande i hemregionen kan 

dock också stödja tesen från Ohlsson et al. (2014). I Ahlbergs studie från 1999 såg hon 

att de lokala författarna dominerade när folkbiblioteken skulle engagera författare i 

författarevenemang, men kanske har detta förändrats sedan dess, då den här studiens 

resultat tyder på att det är relativt vanligt att folkbibliotek kontaktar författare utanför 

hemregionen då endast 17% av respondenterna som gjort författarevenemang de senaste 

fem åren uppgav att det skedde uteslutande i hemregionen. 

     I undersökningen som Engberg och Hagberg (2020) gjorde framkom det att deras 

respondenter betraktade Göteborgs stadsbibliotek som en mycket viktig institution på 

det västsvenska litteraturfältet, bland annat eftersom biblioteket ansågs vara en 

grindvakt. Tecken på att respondenterna också i den här studien betraktar folkbiblioteket 

som en grindvakt finns då en majoritet av författarna gärna gjort fler 
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biblioteksevenemang än vad de gjort de senaste fem åren och det verkar vara mycket 

vanligare att biblioteket kontaktar författaren än tvärtom när det gäller att boka in 

evenemang. Dessutom uppger en majoritet av respondenterna som gjort 

författarevenemang de senaste fem åren att författarevenemang på folkbiblioteken är 

viktiga för marknadsföringen av författarskapet och böckerna, samt som ekonomiskt 

inslag i författarskapet. Från folkbibliotekens håll ligger dock fokus på att skapa ett 

lyckat evenemang, och enligt Tveit (2004) är den avgörande faktorn för biblioteken hur 

många som kommer på evenemanget vilket ofta gör att man hellre än att bjuda in en 

okänd författare väljer att bjuda in en välkänd, eller som Bourdieu (2000) skulle 

uttrycka det – en författare med en stark position på det litterära fältet. Dessutom är 

författarevenemang också en ekonomisk fråga för folkbiblioteken, då det är ett relativt 

dyrt evenemang (BTJ Förlag, 2007) och budgeten för den typen av verksamhet kan vara 

begränsad eller icke-existerande (Ljung, 2006) vilket gör att de inte kan möta 

författarnas efterfrågan på författarevenemang.  

     Folkbiblioteken och författarna har dock överensstämmande perspektiv när det gäller 

hur de betraktar själva evenemanget och dess syfte. Från folkbibliotekens perspektiv såg 

Lynghaug (2016) att författarevenemangen främst ansågs skapa en inspirations- och 

mötesplats på biblioteket, och den här studiens resultat tyder på att författarna ser det på 

ungefär samma sätt. Detta då författarna framför allt vill att besökarna ska bli 

inspirerade av evenemanget och den främsta anledningen till varför författarna gör 

författarevenemang är för att få träffa och möta läsare. 

 

7 Slutsatser 

Resultatet från studien visar att det finns vissa skillnader i hur författarna upplever 

författarevenemang på folkbibliotek, som är beroende på var författarna befinner sig på 

det litterära fältet. Bland annat ökade chansen att man gjort författarevenemang ju 

starkare position man hade, liksom att de med starkare position tycktes ha större 

geografisk räckvidd för författarevenemang och lättare att få betalt enligt sina krav. En 

starkare position på det litterära fältet verkar alltså ge en del fördelar när det gäller 

författarevenemang på folkbibliotek, men det fanns också områden där författarnas 

erfarenheter inte skiljde sig åt beroende på position på det litterära fältet. Detta gällde 

bland annat om författarevenemang på folkbibliotek ansågs vara viktiga inslag i 

marknadsföringen av böckerna och författarskapet, vad författaren vill att besökaren tar 

med sig från författarevenemanget och bemötandet från bibliotekarien.   

     Det är tydligt att författarna betraktar folkbiblioteken som en institution med makt 

och att biblioteken anses ha en stark position på det litterära fältet. Detta syns bland 

annat i att det oftast är på bibliotekens initiativ som författare bjuds in till 

författarevenemang och att författarna ser det som en trygghet att kunna luta sig mot 

Författarcentrums och Författarförbundets arvoderekommendationer vid betalning. Då 

det främst är de utgivna författarna som står utanför den litterära offentligheten och det 

litterära fältet är det kanske också främst de som skulle uppleva biblioteket som en 

grindvakt, och just den gruppen var underrepresenterad i den här studien. Likväl antyder 

resultatet från den här undersökningen att folkbiblioteken i mångt och mycket har en 

grindvaktsposition på det litterära fältet också ur andra författarkategoriers perspektiv, i 

alla fall när det gäller författarevenemang, och att de har en starkare position på det 
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litterära fältet än den enskilda författaren. Vad som dock också framgår är att under 

själva författarevenemanget tycks normen vara att bibliotekspersonalen behandlar alla 

författare lika väl och gör dessutom sitt bästa för att upplevelsen ska bli lyckad både 

från författarens, bibliotekets och besökarens perspektiv.  

     Motiven som framkommer till varför författare gör författarevenemang på 

folkbibliotek är många och det framgår med tydlighet att det inte bara är en enda typ av 

värde som skapas i och med författarevenemanget för författaren. Både ekonomiska och 

kulturella värden framkommer i undersökningen, och det främsta motivet till varför 

författare gör författarevenemang tycks vara själva mötet, och särskilt mötet med läsare. 

Det framgick tydligt att författarevenemang på folkbibliotek ansågs vara ett kreativt 

arbete för respondenterna som tillförde värden till författarskapet som inte enbart var 

ekonomiska.  

     Även om den här studiens resultat kan ge en indikation på den svenska 

författarkårens perspektiv på författarevenemang på folkbibliotek är deltagarantalet för 

litet för att resultatet med säkerhet ska gå att generalisera. Därför finns det utrymme för 

fler studier inom ämnet, både kvantitativa studier som fångar det breda perspektivet och 

kvalitativa studier som går djupt i undersökningen av fenomenet.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor 

1. Vilket Författarcentrum tillhör du? 

o Syd 

o Väst 

o Öst 

o Norr 

 

2. Inom vilket litterärt område är du mestadels verksam? 

o Skönlitteratur för vuxna 

o Facklitteratur för vuxna 

o Skönlitteratur för barn och unga 

o Facklitteratur för barn och unga 

o Översättning 

o Om annat, specificera:  

 

3. Vilket alternativ stämmer bäst överens med din ekonomiska situation? 

o Jag försörjer mig på mitt författarskap 

o Jag har en annan försörjning som står för merparten av min inkomst medan min 

litterära verksamhet är en sidoinkomst 

o Min litterära verksamhet är inte något jag tjänar pengar på 

o Om annat, specificera:  

 

4. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer in på dig? Det går att kryssa i flera 

alternativ. 

o Mitt/mina verk har recenserats i flera av de stora dagstidningarna 

o Mitt/mina verk har recenserats flera gånger i lokaltidningar 

o Mitt/mina verk har recenserats på internet 

o Mitt/mina verk har getts ut i andra länder än Sverige 

o Jag har mottagit ett eller flera priser på grund av mitt författarskap 

o Jag har mottagit ett eller flera stipendier på grund av mitt författarskap 

o Inget av ovanstående alternativ 

 

5. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer in på dig som författare? Det går att 

kryssa i flera alternativ. 

o Jag har blivit intervjuad i flera av de stora dagstidningarna 

o Jag har blivit intervjuad i flera lokaltidningar 

o Jag har blivit intervjuad i tv 

o Jag har blivit intervjuad i radio 

o Jag har medverkat på bokmässor 

o Inget av ovanstående alternativ 

 

6. Känner du ett ansvar för att marknadsföra dina böcker? 

o Ja  

o Nej 
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7. Har du gjort ett eller flera författarbesök på folkbibliotek under de senaste fem åren? 

o Ja (gå till fråga 10) 

o Nej (gå till fråga 8) 

 

8. Skulle du vilja göra författarbesök på folkbibliotek? 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

Utveckla gärna:  

 

9. Hur kommer det sig att du inte har gjort något författarbesök de senaste fem åren? 

 

(De som inte har gjort något författarevenemang de senaste fem åren förflyttas här 

vidare till sista frågan.) 

 

10. Skulle du vilja göra fler författarbesök än vad du gjort de senaste fem åren? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla gärna:  

 

11. Var sker dina författarbesök på folkbibliotek? 

o Uteslutande i hemregionen 

o Mestadels i hemregionen 

o Utspritt över Sverige 

 

12. Vad gör du på dina författarbesök på folkbibliotek? Det går att kryssa i flera 

alternativ. 

o Pratar om mitt författarskap 

o Pratar om min bok/mina böcker 

o Läser ur ett eller flera av mina verk 

o Håller i skrivarworkshop 

o Föreläser 

o Medverkar i panelsamtal eller debatter 

o Annat:  

 

13. Varför gör du författarbesök på folkbibliotek? Det går att kryssa i flera alternativ. 

o För att tjäna pengar 

o För att träffa läsare 

o För att marknadsföra mina böcker 

o För att marknadsföra mig som författare 

o I bildningssyfte 

o Om annat, specificera:  

 

14. Vad är det bästa med att göra författarbesök på folkbibliotek? 

 

15. Vad är det sämsta med att göra författarbesök på folkbibliotek? 
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16. Är författarbesök på folkbibliotek ett viktigt ekonomiskt inslag i din 

författarverksamhet? 

o Ja, mycket 

o Ja, ganska 

o Nej, inte särskilt 

o Nej, inte alls 

 

17. Är författarbesök på folkbibliotek ett viktigt inslag i marknadsföringen av dina 

böcker? 

o Ja, mycket 

o Ja, ganska 

o Nej, inte särskilt 

o Nej, inte alls 

 

18. Är författarbesök på folkbibliotek ett viktigt inslag i marknadsföringen av dig som 

författare?  

o Ja, mycket 

o Ja, ganska 

o Nej, inte särskilt 

o Nej, inte alls 

 

19. Upplever du det som lätt att få betalt från folkbiblioteken enligt dina krav?  

o Ja, mycket 

o Ja, ganska 

o Nej, inte särskilt 

o Nej, inte alls 

 

20. Hur gick din senaste bokning till ett folkbibliotek till? 

o Det skedde via Författarcentrum 

o Biblioteket kontaktade mig 

o Jag kontaktade biblioteket 

o Om annat, specificera:  

 

21. Vad vill du att den som besöker ditt författarevenemang ska ta med sig därifrån? 

 

22. Upplever du att bibliotekarien på ditt senaste författarevenemang hade förberett sig 

inför ditt besök? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla gärna:  

 

23. Finns det något som bibliotekarien hade kunnat göra för att förbättra ditt 

författarbesök? 

 

24. Finns det någon annan aspekt av författarbesök på folkbibliotek som du vill ta upp? 
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Bilaga 2 Tabeller och diagram 
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Correlations 

 
Författarbesök 
senaste 5 åren Synlighet 

Spearman's rho Författarbesök de senaste 5 
åren 

Correlation Coefficient 1,000 ,253 

Sig. (2-tailed) . ,018 

N 87 87 

Synlighet Correlation Coefficient ,253 1,000 

Sig. (2-tailed) ,018 . 

N 87 87 

 
 

 

 

Correlations 

 
Författarbesök 
senaste 5 åren 

Författar-
kategorier 

Spearman's rho Författarbesök senaste 5 
åren 

Correlation Coefficient 1,000 ,300 

Sig. (2-tailed) . ,005 

N 87 87 

Författarkategorier Correlation Coefficient ,300 1,000 

Sig. (2-tailed) ,005 . 

N 87 87 

 

 

 

 


